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LECTORI SALUTEM!
Sapientia aedificavit sibi domum
Ahogy a Példabeszédekben olvashatjuk, „Megépítette a házát a bölcsesség, s hét oszlopát
is felállította” (Példabeszédek 9:1), abban a szellemben építette az elmúlt 30 évben a
Batthyány Lajos Alapítvány a bölcsességnek azt a házát, amelynek asztalánál sokan
kaptak szellemi táplálékot. Olyan házat épített, amelyben a nemzeti és keresztény konzervatív gondolat, a Batthyány-féle hazafiság, a hazaszeretet, a nép jóléte, a kultúra
és tudomány ápolása mindig otthonra és támogatásra talált. Ezt – az Alapítvány életében 30 évre, a magyar történelemben pedig évszázadokra visszanyúló – hagyományt
büszkén ápoljuk és partnerei vagyunk minden olyan szervezetnek és magánembernek,
aki ebben a szellemben szeretne élni és alkotni. A tudás asztalánál azonban nem csak
partnerszervezeteket, hanem olyan fiatal tehetségeket is szívesen látunk, akiknek kutatásai segíthetnek közös céljaink megvalósításában.
Ezért a Batthyány Lajos Alapítvány kuratóriuma 2019-ben úgy döntött, hogy ösztöndíjat alapít olyan tehetséges doktoranduszoknak, akik a humántudományok (bölcsészettudomány, társadalomtudomány, gazdaságtudomány állam- és jogtudomány,
hadtudomány illetve a teológia) területén folytatják tanulmányaikat és kutatásaikat.
Az ösztöndíjprogram havi ösztöndíjjal, rendezvényekkel, kutatási, előadási és publikációs lehetőségekkel segíti a doktoranduszokat céljaik elérésében. Tamogatjuk az
ösztöndíjasainkat abban, hogy doktori tanulmányaikra, kutatásaikra, publikációikra és
a disszertáció elkészítésére, illetve megvédésére koncentrálhassanak. Sokan vannak
közöttük, akik tanulmányaikat egyéb munkaviszony mellett folytatják.
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Mint az a tartalomjegyzékből is látható, ösztöndíjasaink kutatási területei a humántudományok területén belül szerteágazóak, ahogy Alapítványunk társadalmi felelősségvállalási programjai is – az Alapító Okiratban megfogalmazott célok keretei között
– sokszínűek.
Olyan doktoranduszokat választottunk, akik nyomot akarnak hagyni maguk után az
életben. Akik úgy gondolják, hogy van mondanivalójuk az embereknek. Akik úgy gondolják, hogy tenni is képesek és hajlandók azért, hogy embertársaik javát szolgálják.
Akik úgy gondolják, hogy kutatásaikkal és tudományuk művelésével gazdagíthatják
a hazai és az egyetees tudomány tárházát. Akik úgy gondolják, hogy mindezzel előre
vihetik ez emberiség ügyét.
Olyan doktoranduszokat választottunk, akik velünk együtt osztják az Alapítvány
egyik legfontosabb szellemi üzenetét, mely szerint olyan társadalomban kell élnünk,
olyan társadalmat kell építenünk, amely elődeink hagyományaira alapozva építi a jövőt.
Azt a jelenkori és jövőbeli társadalmat, amelyben, szabad a gondolat és szabad a vélemény. Amelyben szabad a vallás és szabad a lelkiismeret. Amelyben szabad a szólás és
szabad az írás. Amelyben az igazság kimondását nem korlátozza, nem köti gúzsba a
politikai célok kiszolgálását szolgáló más elv, kizárólg az erkölcs.
Doktoranduszaink a Batthány Lajos Alapítvány új székházában, a Lónyay–Hatvany
Villában szellemi otthonra és olyan közösségi térre leltek, ahol rendezvényeikkel tovább építhetik formálódó közösségeiket. Olyan szellemi otthonra leltek, ahol előadásaikkal számot adhatnak kutatásaikról. Olyan otthonra leltek, ahol segítséget kapnak
ahhoz, hogy megvalósítsák álmaikat.
Ösztöndíjas közösségünk egyik ilyen rendezvénye, ilyen seregszemláje volt a 2020
júniusában megtartott Batthyány Doktorandusz Konferencia, ahol 40 ösztöndíjasunk
bemutathatta kutatási témáját, eddig elért eredményeit.
Jelen kötet ennek a számadásnak az eredménye.
Prof. Dr. Dezső Tamás
kuratóriumi elnök
Batthyány Lajos Alapítvány
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BÁNKI ANDRÁS

Az Európai Parlament
pártrendszerének változása
2009–2020 között1

Az európai integráció már kezdetekor azzal az igénnyel lépett fel, hogy átalakítsa a kontinens lakóinak életét a hosszútávú európai béke megteremtésével. Az integráció előrehaladásával, az Európai Közösségek, majd az Európai Unió (EU) létrejöttével egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy az uniós polgárok mindennapjainak is megkerülhetetlen részévé válik
a szupranacionális szervezet. Az EU döntéshozatali mechanizmusának egyik legfontosabb
szereplője az európai polgárokat közvetlen választás útján képviselő Európai Parlament
(EP). Az EP-ben hozott döntések fontos szerepet játszanak az uniós polgárok életének alakításában, így meghozataluk módjának megismerése és a lehető legjobban történő megértése
fontos a mindennapokban csakúgy, mint közélet vagy a tudományos közösség számára.
Az Európai Unió az elmúlt évtizedben a többszörös válság időszakát (multiple crisis) élte
(Cotta-Isernia 2020), a 2000-es évek végén kitört gazdasági világválság próbára tette az Eurózóna teherbírását, a 2010-es évek közepén jelentkező migrációs válság a tagállami szolidaritást, míg az évtized végén fellépő koronavírus okozta egészségügyi válság a nemzetközi
járványkezelési gyakorlatot állította megoldandó feladat elé. Mindeközben az euroszkepticizmus erősödésével és Nagy-Britannia EU-ból történő kilépésével (Brexit) is meg kellett
küzdenie az intézményrendszernek. A felmerült problémákkal egyidejűleg az is sok uniós
polgárnak vált egyértelművé, hogy az Európai Parlamentben hozott döntések egyre inkább
1 Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 20-3-II-CORVINUS-148 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült.
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közvetlen hatást gyakorolnak az életükre. Mindemellett a többszörös válság időszaka alatt
a 2004 óta csatlakozott tagállamok EP képviselői szerves részeivé váltak a politikai csoportjaiknak, integrálódtak azokba, átalakítva és formálva az EP politikai folyamatait.
Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa az Európai Parlament pártrendszerének sajátosságait a 2009-2020 közötti időszakban, legfőképpen annak rendszerszintű változásaira vonatkozóan. Mindezt az EP belső dinamikájának legfontosabb szereplőin: a politikai csoportokon keresztül teszi meg, amelyek a döntéshozatali folyamatok legfontosabb résztvevői.
A politikai csoportok szavazási mintázatainak és koalíciókötési startégiáit bemutatva rajzolva fel az Európai Parmalent pártrendszerének alakulását a 2009-2020 közötti időszakban.
Az Európai Parlament pártrendszerének működésében 2019 szakaszhatárt jelent.
Az 1979 óta közvetlen választások útján megválasztott intézményben negyven éven keresztül a jobbközép és a balközép politikai csoportjainak többségük volt, jelentős mértékben irányításuk alatt tudták így tartani a döntéshozatali mechanizmusokat. A 2019-ben,
a közvetlen választások óta kilencedik alkalommal összeülő EP-ben a jobbközép és a balközép politikai csoportjainak első alkalommal kell olyan körülmények között döntések
meghozatalában közreműködniük, hogy nem alkotnak többséget. A többségük elvesztése
nem független a többszörös válság időszakának kezelésétől, de az okok bemutatásánál is
fontosabb arra a kérdésre válaszolni, hogy miként reagálnak a negyven év alatt kialakult
állapotok megváltozására. Mind a politikai csoportokon belüli, mind a politikai csoportok
közötti dinamika ismertetése szükséges a téma feldolgozása során.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A POLITIKAI CSOPORTOK
Az Európai Parlament az Európai Unió legtöbbet változó, folyamatosan átalakuló intézménye. 1952-ben jött létre az Európai Szén- és Acélközösség Közgyűlése néven, majd 1962ben nevezték át Európai Parlamentre. Kezdetben nem túl erős jogkörökkel volt felruházva, főleg konzultatív, és tanácsadó szervként működött (Hix-Hoyland 2013:172). Ebben az
időszakban az Európai Parlament tagjait a tagállamok delegálták, tehát közvetett módon
történt meg a kinevezésük, nem rendelkeztek jelentős legitimációval. 1979-ben tartottak
meg az EP első közvetlen képviselőválasztását, amely nagyfokú legitimációt biztosított
az EP képviselőinek, hiszen az EU tagállamainak polgárai első alkalommal kaptak lehetőséget, hogy közvetlenül delegáljanak képviselőket a nemzetközi intézménybe. Az EP
vált azzá az Európai Uniós intézménnyé, amely szinte folyamatosan, ciklusról-ciklusra
igyekezett bővíteni saját hatáskörét, a közvetlen választás biztosította legitimációt felhasználva egyre nagyobb hatást kifejteni az EU döntéshozatalai mechanizmusaira. A döntéshozatali folyamatokban a lisszaboni szerződés (2009) óta társjogalkotó intézményként
vesz részt az Európai Unió Tanácsa mellett (Nugent 2017: 201; Bíró-Nagy 2018: 30).
Az Európai Parlament pártrendszere azért is különleges és egyedülálló, mert nem
osztható fel kormányzó pártok és ellenzéki pártok viszonyára. Az EP nem rendelkezik
egy olyan választott kormánnyal, mint a tagállamok törvényhozásai, amelynek javaslatait
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folyamatosan támogatnia kelljen, így biztosítva a kormányzat stabilitását. Az EP pártrendszere nagyfokú töredezettséget mutat, ezért a fentebb felsorolt tényezők együttes
eredménye az, hogy minden egyes szavazást megelőzően nagy a koalícióépítés jelentősége a politikai csoportok között. A pártrendszert azonos ideológiai alapokon szerveződő politikai csoportok alkotják. Ez a mindennapi gyakorlatban azt jelenti, hogy az egyes
politikai csoportoknak a számukra fontos szavazások előtt meg kell állapodniuk a lehető
legtöbb másik képviselő csoporttal, hogy a prioritásaik szerint szavazzanak, így biztosítva
az előterjesztés elfogadását. Az EP-ben ezért folyamatos az együttműködési kényszer.
Azonban ezen koalíciók csak egy-egy szavazásra szólnak, nem kell hosszabbtávon együtt
szavazniuk (ellenben a nemzeti törvényhozások működési logikájával, ahol a kormányzat
stabilitása sokszor megköveteli ezt).
A megválasztott EP képviselőknek nem kötelező csatlakozniuk egy politikai csoporthoz sem, de a politikai és jogi környezet arra készteti a legtöbbjüket, hogy ezt tegyék.
A politikai csoportok tagjaiként több lehetőséget kapnak, hogy kifejthessék a véleményüket egy-egy ügyben az EP-ben, nagyobb pénzügyi forrásokra tesznek szert, így komolyabb
szakmai stáb segítheti szakmai munkájukat és a nagyobb hatásuk lehet a bizottsági helyek elosztására. E bizottságokban zajlik az EP szakmai munkájának többsége, így nagyon fontos tényező, hogy egy-egy EP képviselő melyik bizottságban tud helyet foglalni,
és azon belül milyen pozíciókat tud megszerezni. 1999 óta az EP politikai csoportjainak
multinacionálisnak kell lenniük, a jelenlegi szabályozás szerint pedig legalább huszonöt
EP képviselő kell, hogy alkosson egy politikai csoportot, akiket legalább hét különböző
tagállamból delegálnak. Ez utóbbi feltétel az, ami több újabb alapítású politikai csoport
számára problémát jelent, és ami miatt a nehezen összeálló politikai csoportok hosszútávú működése igen törékeny és bizonytalan (Judge-Earnshaw 2008: 115-116; Bíró-Nagy
2018: 40, Arató-Koller 2019). Általában a politikai csoportokon belüli erőviszonyokat az
határozza meg, hogy egy-egy adott nemzeti párt hány EP képviselőt tud delegálni az adott
politikai csoportba. Azonban, ha a politikai csoportot csak hét tagállam EP képviselői alkotnak, akkor előfordulhat, hogy az akár csak egy fő EP képviselőt delegáló nemzeti párt
politikusa is jelentős politikai tőkét birtokoljon, hiszen a politikai csoportból való esetleges
távozásával a politikai csoport fennmaradását tudná veszélyeztetni. Evans és Vink (2012)
definíciója szerint a politikai csoportok leírhatók úgy, mint „választások utáni koalíciók
nemzeti pártok delegációi és egyének között, akik nagyjából támogatnak egy adott irányba
mutató alapelveket”. Ennélfogva az EP politikai csoportjai nem töltik be azt a kapuőri pozíciót, amit a nemzeti politikai pártok betöltenek a tagállamok politikai rendszereiben.
E tagállami politikai pártok döntenek ugyanis az EP képviselőjelöltek személyéről, amibe
nincs beleszólása az EP politikai csoportjainak, nem tudják befolyásolni, hogy az adott
nemzeti pártok kiket indítanak a saját választási listáikon. A politikai csoportoknak így
nincs közvetlen felhatalmazása a választópolgároktól. Bár számos előnye van a politikai
csoportokhoz való csatlakozásnak, és a politikai csoportoknak is előnyük származik ab-
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ból, ha minél több EP képviselő csatlakozik hozzájuk, mégis minden politikai ciklusban
megtalálhatóak független képviselők is az Európai Parmalentben, akik egy politikai csoporthoz sem tartoznak.
Az Európai Parlament politikai csoportjaival foglalkozó szakirodalom főleg a politikai
csoportok európai integrációban betöltöttszerepére koncentrált (Colomer 2002, Ladrech
1997), vagy egy-egy adott politikai csoporttal foglalkozott (Jansen 1998, Hines 2003, Carter 2005, Conti et al. 2012), azonban az EP pártrendszerének részeként nem kaptak kellő
figyelmet.
A politikai csoportok egyik fontos jellemzője a szakirodalomban a politikai csoporton
belüli kohézió. Hix, Noury és Roland 2005-ös kutatásaiból tudjuk, hogy a kohézió folyamatosan növekedett 1979 óta a politikai csoportokon belül. Ebben a kutatásban az 1979 és
2001 között leadott név szerinti szavazások statisztikáit használták felé a szerzők (Hix et
al. 2005). A szerzők további munkájából tudjuk, hogy a politikai csoportok egyre inkább
egységesebbek lettek szavazási adataikat és koalíció építési stratégiáikat tekintve. Szintén fontos adat, hogy míg a politikai csoportok kohéziója folyamatosan nőtt az adott időszakokban, az egy-egy tagállam által delegált nemzeti delegációk kohéziója folyamatosan
csökkent. Tehát az EP képviselők szavazási stratégiáját egyre inkább a politikai csoport
közös ideológiája határozza meg és nem az őket delegáló tagállam vélt vagy valós érdeke
(Hix et al. 2007).
Az 1997-ben aláírt, majd 1999-ben hatályba lépett amszterdami szerződés fontos lépcsőfok volt az Európai Parlament életében, mert többek között feljogosította az Európai
Bizottság elnökének jóváhagyására, így újabb jogkörökkel ruházta fel. A politikai csoportok kohéziója a szerződés megkötését követően még jobban növekedett (Judge-Earnshaw
2008:139), tehát kijelenthető, hogy az EP intézményes fejlődése, plusz jogkörökkel való
felruházása növelte a politikai csoportok belső kohézióját. Egy másik magyarázata lehet
a politikai csoportokon belüli kohézió növekedésének Scully „bennszülötté válás” koncepciója, ami abból indul ki, hogy az intézményi szocializáció nagy hatással van a szavazási
magatartásra az EP képviselők körében. Feltételezi, hogy az újonnan csatlakozott tagállamok képviselői ennek következtében átveszik a saját politikai csoportjaik közös értékeit (Scully 2005). Azonban a kutatási eredmények azt mutatják, hogy az EP képviselők
politikai csoportba való belépés előtti attitűdjei, a nemzeti politikai pártjaik érdekei vagy
a saját meggyőződésük sikeresebb magyarázó tényezők, mint a „bennszülötté válás” koncepciója.

PÁRTRENDSZEREK ÁTALAKULÁSA
Az Európai Parlament pártrendszere nagyon különleges és egyedülálló. Ritka, hogy egy
nemzetközi intézmény esetében közvetlenül válasszanak meg egy, az EP-hez hasonló
szervezetet. A modern pártrendszerek azokat a politikai konfliktusokat és társadalmi
törésvonalakat tükrözik vissza, amelyek a kialakulásuk időszakában fennálltak (Enyedi–
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Körösényi 2004: 267). A jelenlegi tanulmány egyik fontos eleme, hogy a nemzeti pártrendszerek szakirodalmát egy nemzetközi intézmény esetére transzformálja. A tanulmány
nem a pártrendszerek kategorizálásának általános tipológiáit igyekszik használni, amely
alapvetően a pártrendszereket az alapján írja le, hogy hány párt alkotja őket és van-e domináns párt a pártrendszerben (Sartori 1966, Sartori 1976, Blondel 1968). Az EP pártrendszere a Blondel-féle tipológia szerint többpárti pártrendszernek számít, domináns párt nélkül,
míg a Sartori-féle tipológia alapján polarizált pluralizmus. Ezen tipológiákat alkalmazva
nincs különbség a 2009-2019 közötti és a 2019 utáni EP működésében. A pártrendszerek
átalakulása kapcsán három fő dologról kell szót ejteni: a tanulmány tényleges fókuszáról
(1), a „befagyott pártrendszerek” tulajdonságainak meghatározásáról (2), és arról, hogyan
tudjuk megállapítani, ha egy „befagyott pártrendszer” „olvadni”, azaz változni kezd (3).
A pártrendszerek átalakulás szakirodalmának klasszikusa Peter Mair alapján azt
mondhatjuk, hogy a tanulmány fókuszában a pártrendszer átalakulásának kell állnia
és nem egyes politikai csoportok átalakulásának (Peter Mair 1998). Egyes pártok, vagy
az EP esetében politikai csoportok átalakulásának vizsgálatakor a párt/politikai csoport
kapcsolatára a szavazói bázisára, a párt/politikai csoport belső berendezkedésére és annak változására, és a párt/politikai csoport legfontosabb sérülékenységi tényezőire kell
koncentrálni. Ezzel szemben a pártrendszerek vizsgálatakor az intézményi keretek
vizsgálatát kell a középpontba állítani (Mair 1998:5-6).
A pártrendszerek limitálják a választópolgárok választási lehetőségeit és korlátozzák
a rendszer átalakításának lehetséges módjait. A pártok, politikai csoportok és a pártrendszerek nem csak tárgyai a választói magatartásnak, ami alakítja őket, hanem szubjektumai is, meghatározva a választók számára azt, ahogyan le tudják írni és meg tudják érteni
a politikai közeget (Sartori 1969). Alkalmazkodni tudnak új politikai témák megjelenéséhez és irányítani akarják ezeket, ezzel segítve a „befagyott pártrendszerek” kialakulását.
A „befagyott pártrendszereknek” nincs pontosan körülhatárolt definíciója a szakirodalomban, nem egy egzakt hipotézis vagy tény, sokkal inkább empirikusan megfigyelt jelenség. Legkorábban Lipset és Rokkan használta ezt a kifejezést, akik az 1950-es és 1960-as
évek nyugat európai pártrendszereit jellemeztek így (Lipset-Rokkan 1967). A politikatudomány nem dolgozta ki pontosan a „befagyási törvényt”, vagy határozta meg a pontos
szerkezetét a „befagyott” pártendszereknek. Azonban Peter Mair alapján kijelenthetjük,
hogy a „stabilitást csak feltételezhetjük, egyedül a változást ragadhatjuk és magyarázhatjuk
meg” (Mair 1998: 4-5). Mair javaslatai szerint három szempontból kell figyelembe venni,
ha a pártrendszer lehetséges “befagyását” szeretnénk tanulmányozni: meg kell vizsgálni az intézményi folytonosságot és stabilitást (1), a választói magatartás szociális és gazdasági okok miatt bekövetkező változásait (2) és a összefüggést a pártok szerkezetében
bekövetkező változások és a pártok sérülékenysége között (3).
A „befagyott pártrendszereket” legpontosabban Mair írja le. aki szerint a pártrendszerek alapvetően a versenyre épülnek azon politikai erők között, akik fenn kívánják tartani
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a verseny alapvető dimenzióit és így az adott politikai rendszert, és azon politikai erők
között, akik meg kívánják változtatni a verseny alapvető dimenzióit, és így következésképpen a pártrendszert. A „befagyott pártrendszerek” esetén az előbb említett politikai erről
jóval erősebbek, mint az utóbbiak (Mair 1998:14). A pártrendszereket leginkább ennek
a konfliktusnak, ennek a versenyhelyzetnek a tanulmányozása révén érthetjük meg.
A tanulmány legfontosabb feladata, hogy megragadja a „változást”, mint koncepciót.
Gordon Smith véleménye szerin ez egy nagyon nehéz feladat: „Nincsenek pontosan lefektetett kritériumai annak, hogy kijelenthessük, mikor változik meg egy pártrendszer. A probléma gyökere, hogy megválaszoljuk a kérdést »mi változott meg és mi lett belőle«: előbb meg
kell határoznunk, hogy mik a rendszert leíró legfontosabb tulajdonságok, hogy azt követően
meghatározzuk változtak-e ezek és hogyan” (Mair-Gordon 1990).

POLITIKAI CSOPORTOK 2009-2020 KÖZÖTT
1979, a közvetlen választások bevezetése óta, általában két nagy politikai csoport dominált az Európai Parlamentben, mert összefogva többséget tudtak alkotni a politikailag nagyon töredezett intézményben. 1979-2019 között negyven éven keresztül a jobbközép és
a balközép politikai csoportok tudták irányítani a legtöbb politikai folyamatot az EP-ben.
A jobbközép és a balközép politikai csoportok sokszor nevet változtattak az évtizedek során, de a vizsgált időszakban folyamatosan ugyanazon a néven: Európai Néppárt (EPP),
illetve Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége (S&D) néven vettek részt a EP
politikai küzdelmeiben. Általánosan elmondható, hogy a jobbközép a balközép politikai
csoportjaitól mind jobb- mint baloldalra több politikai csoport található, amely esetében
a baloldali csoportok felülmúljak a jobboldali politikai csoportokat, mint darabszámban,
mind mandátumszámban. Így a két nagy politikai csoport koalíciója mellett másfajta győztes koalíciók is elképzelhetők az Európai Parlamentben, több esetben sor került olyan szavazáson győztes koalíció felépítésére, amelyben nem kap helyet egyik jobboldali politikai
csoport sem. Azonban a jelentős szavazások (pl.: az EP tisztségviselőinek megválasztása)
esetén szinte minden esetben együttműködött a két politikai közepet képviselő politikai
csoport. Az EP hatodik ciklusában (2004-2009) és az EP hetedik ciklusában (2009-2014)
a szavazásokon győztes koalíciók 70%-ában a politikai közepet megtestesítő EPP és S&D
együtt szavazott és alkotott győztes koalíciót. Sok esetben a két nagy politikai csoporttal
szavaztak a liberális-centrista Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE)
politikai csoport képviselői is. A győztes szavazási koalíciók további 30%-a hozzávetőleg
megegyező aranyban tekinthető jobboldali vagy baloldali politikai csoportok koalíciójának, amelyben nem vett részt a szemben álló politikai közepet képviselő nagy politikai
csoportok egyike (Hix-Hoyland 2013:179). Kreppel és Hix bizonyította, hogy a két nagy
párt együtt szavazásának, tehát koalíciókötésének nagyobb az esélye az olyan eseteben,
ahol a szavazásnak jogalkotási tétje van. Ez azért is fontos, mert a döntéshozatali mechanizmusban résztvevő más szereplőknek (például az Európai Unió Takácsának), az EP ilyen
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módon jelzést küldhet, hogy az ideológiai szempontokat félretéve támogat vagy ellenez
egy-egy bizonyos kérdést (Kreppel-Hix 2013).
A 2009-es EP választások után az alábbi EP összetétel alakult ki, ez volt az EP hetedik
ciklusa a közvetlen választások bevezetése óta:
1. táblázat: Az Európai Parlament összetétele 2009-ben (*Horvátország 2013-as
csatlakozása utáni adatok)

Politikai csoport elnevezése és rövidítése

EP képviselők
száma

EP képviselők
aránya

Európai Néppárt

EPP

265 (+6)*

36%

Szocialisták és Demokraták Progresszív
Szövetsége

S&D

184 (+5)*

25%

Liberálisok és Demokraták Szövetsége
Európáért

ALDE

84

11,4%

Zöldek/Európai Szabad Szövetség

G-EFA

55

7,5%

Európai Konzervatívok és Reformerek

ECR

55

7,5%

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld
Baloldal

GUE-NGL

35 (+1)*

4,8%

EFD

32

4,3%

-

26

3,5%

Szabadság és Demokrácia Európája
Független képviselők

(Forrás: https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/in-the-past/previous-elections [letöltve:2020.04.30.])

A két nagy, politikai közepet képviselő politikai csoport kezdeményezésére 2009ben megemelték a politikai csoport létrehozásának feltételeit az EP-ben. Ebből kifolyólag több korábban létező politikai csoport feloszlott és újabbak jöttek létre a helyükön.
Ez leginkább az EP jobboldali szárnyát érintette. Létrejött a Szabadság és Demokrácia
Európája (EFD) nevű politikai csoport, amiben leginkább a brit Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja (UKIP) és az olasz Északi Liga EP képviselői domináltak. Bár a két
nagy, politikai közepet képviselő politikai csoport (EPP és S&D) továbbra is többséget
alkotott (együttesen 61%-nyi mandátummal rendelkeztek), de mandátumaik aránya
csökkent az előző EP terminusokhoz viszonyítva. A centrista-liberális ALDE és az
Északi Zöld Baloldal politikai csoportjai megőrizték korábbi pozíciókat, míg a Zöldek
politikai csoportja növelni tudta arányát az EP-ben. Az EFD mellett egy másik, új politikai csoport jött létre az EP jobboldalán, amely a Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) névre hallgat és leginkább a brit Konzervatív Párt és a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) konzervatív képviselőinek irányítása alatt állt. Érdemes megjegyezni,
hogy brit Konzervatív Párt a korábbi EP ciklusokban az EPP politikai csoportjának
munkájában vett részt. A jelentős mennyiségű brit mandátum elvesztése ellenére is
meg tudta őrizni az EPP a mandátumarányát (a 2004-es EP választásokat követően az
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EPP-ED az EP mandátumok 36%-val rendelkezett, hozzávetőleg ugyanannyival, mint
2009-ben). (Nugent 2017: 17-18; Bíró-Nagy: 40-45).
Az EP nyolcadik ciklusa a 2014-es EP választásokat követően alakult ki, összetételét
pedig jelentősen alakította a 2000-es évek végén kitőrt világgazdasági válság és kezelésének hatása.
2. táblázat: Az Európai Parlament összetétele 2014-ben
Politikai csoport elnevezése és rövidítése

EP képviselők
száma

EP képviselők
aránya

Európai Néppárt

EPP

221

29,4%

Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége

S&D

191

25,4%

Európai Konzervatívok és Reformerek

ECR

70

9,3%

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért

ALDE

67

8,9%

GUE-NGL

52

7%

Zöldek/Európai Szabad Szövetség

G-EFA

50

6,6%

Szabadság és Közvetlen Demokrácia Európája

EFDD

48

6,4%

-

52

7%

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld
Baloldal

Független képviselők

(Forrás: https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/in-the-past/previous-elections [letöltve:2020.04.30.])

A két legnagyobb politikai csoport (az EPP és az S&D) továbbra is megőrizte a többségét, azonban a megelőző EP ciklushoz képest a többségük 61%-ról 54,8%-ra csökkent.
Az EPP mandátumvesztési aránya szembeötlő, 6,6%-nyi csökkenésük azt jelentette,
hogy az előző ciklushoz képest csaknem 50 db mandátumot veszítettek. Ebből a jelentős visszaeséséből azonban a balközép S&D sem tudott előnyt kovácsolni, mert ez
a politikai csoport szinte pontosan megismételte az öt évvel korábbi teljesítményét
a választásokon, nem tudott saját erőből közelebb kerülni legnagyobb riválisához.
A centrista-liberális ALDE szintén több mandátumot vesztett, de a konzervatív ECR
profitálni tudott a politikai klímából, amit a többszörös válság első időszaka okozott.
Ez azt eredményezte, hogy az ECR első alkalommal a harmadik legerősebb politikai
csoporttá vált a két politikai közepet képviselő politikai csoport mögött, míg az ALDE
politikai csoportja visszaszorult a mandátumszámok alapján felállított rangsor negyedik helyére. A Zöldek és a baloldali GUE-NGL politikai csoportjai megismételték
a 2009-es választási eredményeiket, nagyon hasonló helyzet alakult ki, mint öt évvel korábban. Azonban első alkalommal történt meg, hogy az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal több mandátumot tudott szerezni, mint a Zöldek politikai
csoportja. A Szabadság és Demokrácia Európája (EFD) politikai csoportja nevet váltott
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és 2014-tól Szabadság és Közvetlen Demokrácia Európája (EFDD) néven tevékenykedett. A névváltoztatás a tagpártok körében is átrendeződést okozott, bár továbbra is
a brit Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja (UKIP) EP képviselői maradtak a politikai csoport meghatározó erői. Ezen politikai párt EP képviselőin kívül szinte az összes
további tagpárt kicserélődött a politikai csoportban, azonban ez a politikai csoport jelentően tudott profitálni a politikai klímából, mert mandátumaik számát hozzávetőleg
50%-al tudták növelni 2009-hez viszonyítva (Nugent 2017: 17-18; Bíró-Nagy: 40-45).
A politikai csoport elnevezésébe bekerülő „közvetlen” jelző jelezte, hogy a politikai
csoport fő üzenete az EU nem közvetlenül választott szerveivel (pl:. Európai Bizottság, stb.) szembeni kritika. A politikai csoport választási eredményei előrevetítettek
az Egyesült Királyság EU tagságát helytelenítő politikai klíma komolyságát, amely végül az 2016. június 23-án megtartott népszavazásban csúcsosodott ki, amelyen a brit
választól 51,9%-a úgy nem támogatta az Egyesült Királyság EU tagállami létét és ezt
követően elkezdődött a Brexit folyamata, amely az Egyesült Királyság EU-ból történő
kiválásával végződött 2020. január 31-én. Egy évvel később 2015-ben egy új jobboldali
képviselőcsoport jött létre Nemzet és Szabadság Európája (ENF) néven, amit az olasz
Liga és francia Nemzeti Front politikusai domináltak, ezt a politikai csoport nem szerepel a statisztikákban, mert nem működött a teljes EP ciklus alatt.
Az EP kilencedik ciklusa a 2019-es EP választásokat követően alakult ki, összetételét pedig jelentősen alakították a többszörös krízis elemei, többek között a 2010-es
évek közepén fellépő migrációs válság és a Brexit folyamata:

3. táblázat: Az Európai Parlament összetétele 2019-ben
Politikai csoport elnevezése és rövidítése

EP képviselők
száma

EP képviselők
aránya

Európai Néppárt

EPP

182

24,2%

Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége

S&D

154

20,5%

Európa Megújul

RE

108

14,4%

G-EFA

74

9,8%

ID

73

9,7%

Európai Konzervatívok és Reformerek

ECR

62

8,3%

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld
Baloldal

GUE-NGL

41

5,5%

-

57

7,6%

Zöldek/Európai Szabad Szövetség
Identitás és Demokrácia

Független képviselők

(Forrás: https://www.europarl.europa.eu/election-results-2019/en [letöltve:2020.04.30.])
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Az jobbközepet képviselő EPP és a balközepet képviselő S&D első alkalommal veszítette el a közvetlen választások 1979-ben történt bevezetése óta a többségét az Európai
Parlamentben. A két legnagyobb politikai csoport együttesen a mandátumok 44,7%-át
birtokolta, amely szinte pontosan 10%-os csökkenés a 2014-ben birtokol 54,8%-hoz
képest, és mintegy 15%-os visszaesés a 2009-es eredményeikhez viszonyítva, amely
egy évtizeden belül hatalmas fordulat egy ennyire hatalmas politikai entitás esetében,
mint az Európai Unió. A két legnagyobb politikai csoport gyenge szerepléséből a centrista-liberális Európa Megújul elnevezésű politikai csoport szerezte a legnagyobb
előnyt, ami a korábbi évtizedekben Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért
(ALDE) néven tevékenykedett az EP-ben. Az átnevezése mögötti indok az volt, hogy
a francia A Köztársaság Lendületben! (La République En Marche!, rövidítve REM) párt
első alkalommal mérettette meg magát EP választásokon, miután 2016-ban megalapította a 2017-ben hatalomra került Emmanuel Macron francia köztársasági elnök.
A REM nagyon jó eredményeket ért el az EP választásokon 11 mandátumot szerezve,
ami többek között annak is volt köszönhető, hogy a francia közhangulatra válaszul
Emmanuel Macron nem, mint az ALDE politikai csoport jövendőbeli EP képviselőit
emlegette a kampányban a REM EP listáján szereplőket, hanem mint egy európai reneszánsz letéteményeseit. A választásokat követően az ALDE és a REM között megállapodások alapján az ALDE EP politikai csoportja magáévá tette Macron európai reneszánszról szóló gondolatait, és a politikai csoportot átszervezték Európa Megújul
név alatt. A Zöldek/Európai Szabad Szövetség politikai csoportja szintén profitált az
európai közhangulatból, ami a zöld politikára, a környezet védelmére és a fenntarthatóság témájára egyre inkább főbb prioritásként kezdett el tekinteni. A 2014-es eredményeikhez viszonyítva a Zöldek majdnem 50%-al több mandátumot szereztek 2019-ben.
A Brexit hatásainak következtében a brit Konzervatív Párt hatalmas veszteségeket
szenvedett, így meggyengítve az Európai Konzervatívok és Reformerek politikai csoportját. Az Szabadság és Közvetlen Demokrácia Európája (EFDD) és a Nemzet és Szabadság Európája (ENF) politikai csoportjai is átalakultak, és létrejött az Identitás és
Demokrácia (ID) politikai csoportja. A brit Brexit Párt szinte teljesen megszerezte az
Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja (UKIP) mandátumait a brit EP választásokon.
Az Brexit Párt EP képviselői a ciklusban a független képviselők között foglaltak helyet,
nem véve részt egy politikai csoport munkájában sem. Ebből a helyzetéből kifolyólag
az ID politikai csoport irányítása az olasz Liga (korábbi nevén Északi Liga) és a francia
Nemzeti Tömörülés EP képviselői vették át. A 2019-es választásokat megelőzően ezen
politikai csoport tagjai nagy áttörésben reménykedtek, de végül csak kisebb mértékű
növekedést tudtak felmutatni mandátumarányban. Ennek egyik oka a Brexit miatt az
brit képviselők döntése, miszerint a független képviselők között foglaltak helyet, hiszen a Brexit Párt 29 képviselőjével akár 100 fölötti létszámúra is duzzadhatott volna
az ID frakciója.
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Korábban is elfordult a 2009-2020-as időszakot vizsgálva, hogy az EP választások
mellett más folyamatok is befolyással voltak az EP politikai csoportjainak összetételére. Ilyen volt például Horvátország 2013-as Európai Uniós csatlakozása, amely EP
ciklus közben következett be, így módosította a politikai csoportok adatait (ahogyan
az a 1. számú tátáblázat adatain is látható). A 2020. január 31-én bekövetkező Brexit
azonban eddig soha nem látott mértékben módosította a politikai csoportok összetételét ciklus közben. A Brexit bekövetkezése tervezhető volt a 2019-es EP választásokat
megelőzően, így jogszabály határozta meg, hogy az Egyesült Királyságnak járó 73 EP
képviselői pozíció miként kerül betöltésre. A hetvenhárom mandátumból huszonhét
mandátumot elosztottak azon jelenlegi tagállamok között, akik valamilyen módon alul
voltak reprezentálva, míg a további negyvenhat mandátum nem került betöltésre. Így
az Európai Parlament létszámla 751-ről 705 főre apadt, és a negyvenhat be nem töltött
mandátum kiosztható lesz az esetleges újabb tagállamok EU-hoz történő csatlakozása
esetén.
4. táblázat: Az Európai Parlament összetétele a Brexit után (2020), a változások mértéke
zárójelben található
Politikai csoport elnevezése és rövidítése

EP képviselők
száma

EP képviselők
aránya

Európai Néppárt

EPP

187 (+5)

26,6% (+2,4%)

Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége

S&D

148 (-6)

21% (+0,5%)

Európa Megújul

RE

97 (-11)

13,8% (-0,6%)

Identitás és Demokrácia

ID

76 (+3)

10,8% (+1,1%)

G-EFA

67 (-7)

9,5% (-0,3%)

Európai Konzervatívok és Reformerek

ECR

62

8,8% (+0,5)

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld
Baloldal

GUE-NGL

40 (-1)

5,7% (+0,2%)

-

27 (-30)

3,8% (-3,8%)

Zöldek/Európai Szabad Szövetség

Független képviselők

(Forrás: https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200130IPR71407/a-parlamenti-helyek-eloszlasa-abrit-kilepes-utan [letöltve:2020.04.30. A 2019-es EP választások utáni adatokhoz viszonyítva])

A Brexit utáni átrendeződés legnagyobb vesztese a centrista-liberális Európa Megújul (RE) politikai csoportja, de a Zöldek/Európai Szabad Szövetség politikai csoportját is érzékenyen érintette az átalakulás. Az Európai Néppárt tartozik a legnagyobb
nyertesek közé, hiszen öt újabb mandátummal gazdagodott és az EP csökkenése miatt a mandátumarányai is javultak. Az S&D bár veszített a Brexit miatt hat mandátumot, de az EP létszámcsökkenése miatt a mandátumaik aránya növekedett az intézményben. A többi politikai csoportot csak kis mértékben érintette az átalakulás,
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hiszen a legtöbb brit EP képviselőt delegáló Brexit Párt mandátumainak birtokosai
a független képviselők között foglaltak helyet. Azonban fontos megjegyezni, hogy az
Identitás és Demokrácia politikai csoportja létszámban megelőzte a Zöldek politikai
csoportját az átalakulások következtében, így már ők az EP negyedik legnagyobb politikai csoportja. Összeségében elmondható, hogy a Brexit utáni Európai Parlamentben
a politikai csoportok között erőviszonyok változásai a jobboldali politikai csoportokat
érintették pozitívabban.

MÓDSZERTAN ÉS ADATOK
Az Európai Parlament politikai csoportjainak kutatását leginkább az EP képviselőkön
keresztül tehetjük meg. Az EP képviselők kutatására 1998-ban hozták létre az Európai Parlamenti Kutatócsoportot (European Parliamentary Research [EPRG]), amely az
EP képviselők szavazási statisztikáit kezdte el összegyűjteni és elemezni. Az Európai
Parmanetben nem minden szavazás alkalmával tudjuk beazonosítani, hogy egy-egy
képviselő hogyan szavazott. Azonban időről-időre sor kerül név szerinti szavazásokra
(roll-call votes), amelyek 1979 óta rögzítve vannak és kutathatók. Az EPRG kutatásainak
fókuszpontjában ezek a szavazási statisztikák állnak. 2009-ben az EPRG egy honlapot indított http://www.votewatch.eu, ahol közzéteszik az EP képviselők és az Európai
Unió Tanácsának szavazási statisztikáit és egyéb adatokat, valamint ezekhez kapcsolódó kutatásokat. Jelen tanulmány is ezen honlap adatait használja fel.
Az egyik fontos tulajdonsága a politikai csoportoknak a kohézió, amit a politikai
csoportba tartozó EP képviselők szavazási statisztikáinak segítségével számolhatunk
ki. A szavazásokról egy együttműködési indexet vezetnek, ahol minden szavazás esetén meghatározzák, hogy az egy-egy képviselő a politikai csoport álláspontjának megfelelően (egyetértési index értéke ebben az esetben: „1”) adta le a szavazatát, vagy attól
eltérően (egyetértési index értéke ebben az esetben: „0”). A szavazás végén minden
a politikai csoportba tartozó képviselő egyetértési indexét összeadjak és átlagot számolnak belőle. Tehát ha egy adott szavazáson minden a politikai csoportba tartozó EP
képviselő a csoport többégi álláspontját támogatta, akkor a csoport kohéziójának értéke „1” lesz (vagyis 100%-osan együtt szavaztak). Ha valaki(k) kiszavaztak a politikai
csoportból, akkor a kohézió értéke „0-1” közé fog esni, de ritkán megy „0,5” alá, mert
akkor azokban az esetekben nehéz megállapítani, hogy mi is volt az adott politikai
csoport többségi álláspontja.
Carubba és társai kritizálták a név szerinti szavazásokra (roll-call votes) épített
tudományos kutatást 2006-os cikkükben, mert véleményük szerint a név szerinti
szavazás intézményét a politikai csoportok arra használják fel, hogy növeljék a saját
belső kohéziójukat, amely a titkos szavazások esetén feltehetően jóval kisebb mértékű
(Carrubba et al. 2006). Hix ugyanakkor 2007-es cikkében megvédte a név szerinti
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szavazásokat elemző módszert, mert érvelése szerint a legfontosabb jogalkotási folyamatok alkalmával használják ezt a szavazási módszert (Hix et al. 2007:30).
Nicoló Conti is a http://www.votewatch.eu adataira alapozva készítette el tanulmányát az Európai Parlament szélsőjobboldali pártjairól és az euroszkepticizmusról
(Conti 2011). Összehasonlította, hogy az euroszkeptikus nemzeti pártok programjai és
az EP képviselőik szavazási mintázatai mennyire mondanak ellen vagy épp támasztják
alá egymást. Arra jutott, hogy a az euroszkeptikus politikai csoportok rendelkeznek
az EP-ben a legkisebb kohézióval, de érdekes módon EP képviselőik 46%-a név szerint
szavazások alatta győztes koalíciókat erősítette. Mindez jelen tanulmány szempontjából alátámasztja azt, hogy az adatok forrása nemzetközileg elfogadott, és tudományosan megalapozott.
A tanulmány három kutatási kérdésre keresett választ, amelyekhez három
hipotézis került megfogalmazásra.
Q1: Leírható-e az Európai Parlament pártrendszere 2019 után úgy, mint változó pártrendszer?
A 2019-es EP választásokat követően első alkalommal veszítette el a két, politikai
közepet képviselő politikai csoport a többségét az Európai Parlamentben a közvetlen
választások 1979-ben történt bevezetése óta. Az EP-vel foglalkozó szakirodalom egyik
legaktuálisabb kérdése, hogy hogyan reagál erre az EP pártrendszere. Az EP eddigi
működésének egyik sarokköve volt a jobbközép és a balközép politikai csoportjainak
együttműködése, ugyanakkor e két politikai csoport koalíciói már nem biztosítanak
többséget a 2019-ben létrejött EP-ben.
H1: A Európai Parlament 2009-2019 közötti „befagyott pártrendszere” 2019-et követően „olvadni” kezd.
A Peter Mair alkotta fogalmak segítségével kerülnek meghatározásra a 2009-2020
közötti folyamatok az Európai Parlamentben. Mair szerint az intézményi kondíciók a legfontosabb tényezők, amivel meg tudunk határozni pártrendszer változásokat.
Az EP tekintetében az utolsó változás az intézményi kondíciókban 2009-ben következett be, amikor meghatározásra került, hogy legalább 25 EP képviselő szükséges egy
politikai csoport létrehozásához, akik legalább hét tagállamból kerültek delegálásra.
Az EP hetedik (2009-14) és nyolcadik (2014-19) ciklusában a politikai csoportok tevékenysége, szavazási mintázatai, koalíciókötési statisztikáik nagyon hasonlók voltak.
A 2019-es választások után működésének kilencedik ciklusát megkezdő EP politikai
csoportjainak tevekénysége, kohéziója és koalíciókötési mintázatai eltérnek a korábbi
évtized adataitól.
Q2: Megváltozik-e az Európai Parlament politikai csoportjainak kohéziója 2019 után
(a 2009-2019-es időszakhoz viszonyítva)?
Minden politikai csoport másként viselkedik, amikor szavazásra kerül sor. Néhány
politikai csoport azért nem rendelkezik erős kohézióval, mert nincs elég hatalmuk
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ahhoz, hogy koalíciókötési stratégiájukkal érdemben tudják befolyásolni az EP döntéshozatalát. Más politikai csoportok kohéziója éppen azért erősebb, mert tisztában vannak vele, hogy szavazataik érdemben tudják befolyásolni a EP döntéseit. A kohéziós
indexek segítségével le tudjuk írni a politikai csoportok szavazási stratégiáit, amiket
tanulmányozva megérthetjük, hogy a jelenleg zajló EP ciklus különbözik-e a korábbi
ciklusoktól, tehát átalakulóban van-e az EP pártrendszere.
H2: A politikai főáramhoz tartozó politikai csoportok (az EPP, az S&D, az RE, és Zöldek) kohéziós indexe növekedik.
Azt feltételezhetjük, hogy a főáramhoz tartozó politikai csoportok, akik érdemben
tudják befolyásolni az EP-ben folyó döntéshozatalt még szorosabban lesznek kénytelenek együttműködni az EP kilencedik ciklusában. A korábbi években elégséges volt
a két nagy, politikai közepet képviselő politikai csoport szoros koordinációja a többség biztosításához, de ez már nem elégséges a kilencedik ciklusban. Mindezért feltételezhető, hogy a győztes koalíciók kialakításának érdekében az Európa Megújul
és a Zöldek politikai csoportjai egységesebben kívánnak fellépni, biztosítva a győztes
koalíciók kialakítását. Amennyiben ez bekövetkezik, ezen csoportok kohéziós indexe
növekedni fog.
Q3: Megváltozik-e az Európai Parlament politikai csoportjainak koalícióépítési stratégiája 2019 után (a 2009-2019-es időszakhoz viszonyítva)?
Az Európai Parlamentnek nem kell folyamatosan biztosítania egy állandó kormányzat működését, ezért minden szavazást megelőznek a koalícióépítési próbálkozások,
amelyek átívelnek politikai csoportokon. A EP-ben pártrendszere nagyon töredezett,
legalább kettő, de a legtöbb esetben három vagy több politikai csoportnak kell együttműködnie, hogy egy szavazást az érdekeiknek megfelelően befolyásolni tudjanak. Általában a politikai közepet képviselő pártok együttműködése elegendő ehhez, de az EP
kilencedik ciklusa úgy helyzetet teremtett, ami nem fordult elő korábban. Természetesen másfajta koalíciók is elképzelhetők, amennyiben az Európa Megújul politikai
csoportja az EP jobb vagy balszárnyához csatlakozik egy-egy szavazás erejéig, úgy képes mind jobb- mind baloldali győztes koalíciókat kialakítani. Az EP kilencedik ciklusában bekövetkező változások egy újfajta koalíciókötési stratégia kialakítását tehetik
szükségessé, ami jelezheti a pártrendszer átalakulását.
H3: A politikai főáramhoz tartozó politikai csoportok (az EPP, az S&D, az RE, és Zöldek) gyakrabban kötnek egymással szavazások előtti koalíciókat.
A leggyakoribb győztes koalíciók az EP hetedik és nyolcadik ciklusában úgy alakultak ki, hogy az EPP és az S&D politikai csoportjai alkották, valamint egyéb hozzájuk csatlakozó politikai csoportok. A EP-beli többségük elolvadását követően
feltételezhető, hogy a centrista, ideológiailag kevésbé a jobb- vagy baloldalhoz kötött
politikai csoportok (pl.: az RE) csatlakoznak a két, politikai közepet képviselő nagyobb
létszámú politikai csoporthoz a szavazásokon, így biztosítva a többséget.
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ADATELEMZÉS
5. táblázat: A politikai csoportok kohéziós indexei
GUE-NGL

G-EFA

S&D

ALDE // RE

EPP

ECR

EFD //
EFDD // ID
48,59%

2009-14

79,37%

94,68%

91,54%

88,40%

92,63%

86,65%

2014-19

82,26%

95,34%

91,45%

88,51%

92,42%

77,20%

46,37%

2019-20

87,09%

97,78%

93,63%

90,38%

90,08%

77,71%

67,66%

Az 5. számú táblázat tartalmazza az Európai Parlament politikai csoportjainak kohéziós indexeit 2009-2020 között. Az 5. és a további táblázatok esetén az EP hetedik
(2009-2014) és nyolcadik (2014-2019) ciklusára vonatkozó adatok a teljes ötéves ciklus
adatait tartalmazzák, míg a kilencedik ciklus (2019-2024) adatai az új összetételű EP
2019-es megalakulása és 2020. december 31-e közötti adatokat tartalmazzák.
Az adatokból látható, hogy az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal
(GUE-NGL) és a Zöldek/Európai Szabad Szövetség (G-EFA) kohéziója ciklusról ciklusra növekedett, folyamatosan. A Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége
(S&D) adatsorában egy emelkedés következett be az EP 9. ciklusában, ami az új helyzetre, az EPP-vel korábban fennálló többség elvesztésére lehet válasz, hiszen enélkül
a politikai csoportnak még inkább fontos az egység felmutatása. Az Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE) és a Európa Megújul (RE) politikai csoportok
kohéziós adatai az S&D-hez hasonló mértékű növekedést mutatnak. Ez annak fényében figyelemreméltó, hogy a politikai csoport átnevezésre és átszervezésre került az
EP nyolcadik és kilencedik ciklusa között, és jelentős számú olyan képviselő vesz részt
a munkájában, akik korábban nem voltak tagjai a politikai csoportnak, de még nemzeti pártjaik sem képviseltették magukat ebben a politikai csoportban. Az Európai Néppárt meglepő módon rontott a kohéziós adatain, a korábbi ciklusokban folyamatosan
a második leginkább összetartó politikai csoport volt, de az EP kilencedik ciklusában
visszacsúszott a képzeletbeli ranglista negyedik helyére. Ennek magyarázata minden
bizonnyal összefüggésben van az EPP-n belüli konfliktusokkal, amelyek oda vezettek,
hogy 2021. elején több képviselő is távozott a politikai csoportból, amikor a magyar
kormánypárt, a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség kilépett az EPP-ből. Ez az időszak
nem képezi jelen tanulmány részét, azonban az EPP-n belüli konfliktusok minden bizonnyal érztettek hatásukat a kohéziós indexek adatain. Az Európai Konzervatívok
és Reformerek (ECR) kohéziós adatai szinte megegyeznek a nyolcadik és a kilencedik
EP ciklusban. A hetedik EP ciklus eltérő adatai a Brexit folyamat előtti politikai helyzettel vannak összefüggésben. AZ EFD, az EFDD és a bizonyos mértékig szellemi örökösüknek tekinthető Identitás és Demokrácia adatai jelentős növekedést mutatnak,
ami minden bizonnyal összefüggésben van a politikai csoportból távozó brit Egyesült
Királyság Függetlenségi Pártja (UKIP) EP képviselőinek távozásával.
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6. táblázat: Az EPP-vel kötött szavazási koalíciók
S&D

G-EFA

2009-14

73.64%

2014-19

72.81%

2019-20

74,9%

EFD/EFDD/
ID

ALDE/RE

ECR

57.22%

78.24%

59.06%

55.78%

43.61%

52.11%

82.06%

66.45%

30.48%

39.89%

60,96%

83,05%

64,76%

43,97%

50,73%

GUE-NGL

7. táblázat: Az S&D-vel kötött szavazási koalíciók
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42.87%
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59.72%

2014-19
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73.88%

79.85%

48.91%

31.10%

60.74%

2019-20

74,9%,

81,07%

86,25%

48,06%

33,03%

71,43%

8. táblázat: Az ALDE/RE-vel kötött szavazási koalíciók
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78.31%

66.90%

78.24%
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47.58%
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49.70%
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73,27%

83,05%

54,68%

37%

62,88%

2009-14

9. táblázat: A G-EFA-val kötött szavazási koalíciók
EFD/EFDD/
ID

GUE-NGL

36.43%

37.71%

69.93%

36.31%
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75.68%

38,38%

27,87%

81,34%
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EPP

ALDE/RE
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2009-14

74.96%

57.22%

66.90%

2014-19

73.88%

52.11%

62.29%

2019-20

81,07%

60,96%

73,27%

A koalícióépítési adatokból kiolvasható, hogy EPP koalíciókötési hajlandósága növekedtek kilencedik EP ciklusban az S&D-vel és az Európa Megújul politikai csoportokkal kapcsolatban, de leginkább a Zöldekkel történt jóval nagyobb számban együttműködés. Az S&D több koalíciót kötött az EPP-vel, mint korábban, de sokkal nagyobb
léptékű együttműködésre törekedett a Zöldekkel, az Európa Megújul és a GUE-NGL
politikai csoportokkal. Az Európa Megújul politikai csoport az EPP-vel kismértékben,
míg az S&D-val, a Zöldekkel és a GUE-NGL politikai csoportokkal sokkal nagyobb mértékben törekszik együttműködésre. A Zöldek koalícióépítési adatai növekedtek a legnagyobb mértékben, az összes főáramhoz tartozó politikai csoporttal sokkal többet
működtek együtt, mint korábban, de a GUE-NGL politikai csoportjával is.
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ÖSSZEFOGLALÁS
Összeségében elmondható, hogy a három kutatási kérdés közül az első számú kérdés
(Q1) megválaszolása legfontosabb, azonban ehhez először át kell tekintenünk a második és harmadik kutatási kérdésre (Q2 és Q3) adott válaszokat. A második számú
kutatási kérdéshez megadott hipotézist el kell vetni, mert az EPP kohéziós adatai csökkentek, így nem lehetséges annak elfogadása, abban az esetben sem, ha a többi politikai csoport esetében teljesült a hipotézis, tehát a politikai főáramot képviselő másik
három politikai csoport (S&D, RE és Zöldek) kohéziója erősebbé vált miután a két nagy,
politikai közepet képviselő politikai csoport elveszítette többségét az EP-ben 2019-ben.
A harmadik számú kutatási kérdéshez tartozó hipotézist azonban el kell fogadnunk,
a politikai főáramhoz tartozó mind a négy politikai csoport (az EPP, az S&D, a RE és
a Zöldek) esteében több szavazási koalíció megkötésére került sor. Azonban egyértelmű, hogy itt is az EPP adatai nőttek a legkisebb mértékben, tehát a másik három politikai csoport esetében sokkal szorosabbá vált az együttműködés, míg az EPP esetén
ez csak mérsékelt növekedést mutatnak az adatok. Az második és harmadik kutatási
kérdésre adott válaszok tükrében kijelenthető, hogy az Európai Parlament pártrendszere az átalakulás fázisában van a kilencedik EP ciklusban, a pártrendszer „olvadása”
megkezdődött, de ez nem teljesen úgy megy végbe, ahogy azt előzetesen remélni lehetett. A politikai főáramot képviselő politikai csoportok közül az EPP-t állítja ez a legnagyobb kihívás elé, hiszen az S&D, az RE és a Zöldek politikai csoportjait sokkal nagyobb
együttműködésre ösztönzi.
A kutatás további folytatásához kapcsolódóan meg kell említeni, hogy az EP képviselők szakirodalmi kutatásának, és rajtuk keresztül a politikai csoportok kutatásának
lehetséges terepe az Inger Baller által ajánlott módszer, aki szerint az EP képviselők
eszköztárában nagyon fontos elem, hogy a jogszabályalkotás során milyen módostó javaslatokat támogatásához társulnak az EP bizottságaiban. Ezáltal befolyásolva
a döntéshozatalt és jelzéseket küldve a döntéshozatali folyamatokban résztvevő többi
szereplő felé. Baller tanulmányában megvizsgálta a bizottsági módosítójavaslatokat
támogatók listáit (co-sponsorship of committee amendments) és arra az eredményre jutott, hogy ugyanazon tagállam képviselete, ugyanazon bizottsági tagság és ugyanabba
a politikai csoportba való tartozás tartós és visszatérő támogatási társulások kialakításához vezet, amely szoros kötelékeket alkotnak, sok esetben politikai csoportokon
is átívelő módon. A kutatás eredményei közé tartozik, hogy az centrista-liberális Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE) politikai csoportja rendelkezik
a legtöbb ilyen kialakult kötelékkel más politikai csoportba tartozók EP képviselők
irányába, így meghaladva az EP jobb- és baloldali megosztottságát. A kutatási módszer kiterjesztése más időszakokra, és az újabb adatokon való tesztelése hozzájárulhat
a politikai csoportokról szóló tudásunk további bővítéséhez (Baller 2017).
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DOBOZI GERGELY

A szubszidiaritás
reformjának geopolitikai
realitása a Visegrádi
Együttműködés tanulságai
tükrében
1. BEVEZETÉS
Talán triviálisnak hathat az 1933-as Montevideói Egyezményben foglalt államiság-ismérvek felidézése. Ugyanakkor, tekintetbe véve az Európai Unió működéséről szóló szerződés preambulumában foglalt jogelvek lényegét, s azt a feszültséget, amely
a 2020-as koronavírus-válság első hullámának következtetései ezekkel kapcsolatban
generálnak, ennek elmulasztása a jelenlegi folyamatok jelentőségének eltagadását
eredményezné.
Az Egyezményben foglalt ismérvek ugyanis egy szuverén, önrendelkezése teljében
lévő államalakulatot feltételez, az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapelvi
kitételei pedig egy, „az Európa népei közötti egyre szorosabb egység létrehozásának
folyamatát” (’ever closer union’) hajtatják végre a tagállamokkal.1
A 20. század egészének, és a 21. század első két évtizedének tendenciáit figyelembe
véve Európában általánosan az a nézet uralkodott, hogy az európai integráció, és az
azt katalizáló globalizáció együttesen a szuverén állami lét feltételeinek visszaszoru-

1 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés így fogalmaz: „AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy tovább viszik az Európa
népei közötti egyre szorosabb egység létrehozásának folyamatát, ahol a szubszidiaritás elvének megfelelően a döntéseket
az állampolgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten hozzák meg,” A koncepció az 1960-as évekig nyúlik vissza, amikor tájt
az akkori tagállamok külügyminiszteri úgy döntöttek, hogy az addig őket illető koordinációs feladatokat – így az integráció
sorsának alakítását is – állam- és kormányfői szintre emelik. KENDE Tamás, SZŰCS Tamás – JENEY Petra (szerk.): Európai
közjog és politika. Wolters Kluwer. Budapest, 2018.
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lását eredményezik. A nemzetállamok egyre inkább a különféle politikai intézmények
szövevényes hálózatainak részeivé váltak, s sokáig úgy tűnt, hogy az államok fennmaradásának záloga épp saját főhatalmuk csorbulásában áll: magyarán a nemzetállamoknak szuverenitásuk egyre nagyobb mértékű feladásával „fizetnek” azért, hogy
a különféle hálózatok kisebb-nagyobb gócpontjaiként fennmaradhassanak.2
Noha a folyamat megállíthatatlannak tűnt, a 2020 első negyedévében körvonalazódó, világszinten is meghatározó jelentőségű koronavírus-járvány ezeket az elemzéseket, ha nem is üresítette ki, de legalábbis kétségessé tette.
A világ államai ugyanis a járvány elleni védekezés leghatékonyabb formájának a bezárkózást választották, amely – váratlan módon és dinamikával – az egyébként „egyre
szorosabb egységen” munkálkodó tagállamokat is szuverén döntések meghozatalára
késztette. Ez a járvány első hullámában a nagyobb szintű integrációk jelentőségét –
legalábbis átmenetileg – le, a kisebb, szubregionális együttműködések jelentőségét
pedig felértékelte.3
Annál is inkább, mivel a koronavírus-járvány kapcsán világszerte gyűrűző gazdasági válság egyik legfőbb tanulsága, hogy a globális ellátási láncok erősebbek, ha
rövidebbek és átláthatóbbak. Megjegyzendő, hogy a kelet-közép-európai régió eleve
viszonylag jó kilátásokkal vághat neki a koronavírus okozta gazdasági válságból való
kilábalásnak,4 mint amilyennel a 2008-2009-es gazdasági világválság során tette.
Fontos rögzíteni, hogy összeurópai megoldásra van szükség ahhoz, hogy egyáltalán
lehessen arról vitázni, hogy az Európai Unió léphet-e szintet az állammá fejlődés lépcsőjén. Megjegyzendő, hogy ez minden bizonnyal egyelőre még várat magára, ugyanis
még olyan területeken sem sikerült hathatós és összehangolt megoldásokat találni,
ami a közös hatáskörgyakorlás körébe bevonható, tehát amelyre vonatkozóan a tagállami legitimáció megtörtént.
Ilyen területek a például az összehangolatlan hadügy, a szomszédos nagyhatalmakhoz (pl. Oroszország, Törökország) fűződő viszony kérdése vagy a menekültpolitika,
amely a 21. századi európai politikát nagy mértékben meghatározza. De rögzítendő
az is, hogy az uniós külpolitikaként aposztrofált „európai békeprojekt” is alulműködni

2 CASTELLS, Manuel: Az identitás hatalma, második kiadás. Gondolat-Infonia. 391. o.
3 ENDERWICK, Peter, BUCKLEY, Peter: Rising regionalization: will the post-COVID-19 world see a retreat from globalization?.
Transnational Corporations Journal, Vol. 27. No. 2, 2020. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3692317
4 Három tényező javítja a régió ellenálló képességét: egyrészt, nőtt a fogyasztás s egyre több lett a beruházás miközben
a foglalkoztatottság növekedése és a bérnövekedés is végbement. Másrészt, a kedvezőbb adósságkezelési stratégiák hos�szabb lejáratú adósságfelvételt eredményeztek, továbbá nőtt a hazai valutában történő pénzkibocsátás aránya. Harmadrészt
pedig a külső kötelezettségek csökkenése növelte a pénzügyi stabilitást is a régióban. A régió vizsgált államai: Lengyelország,
Románia, a Cseh Köztársaság, Magyarország, Szlovákia, Bulgária, Horvátország, Litvánia, Szlovénia, Lettország és Észtország. Kameryan, Levon: Central and Eastern Europe Faces Challenge of Safeguarding Economic Resilience after the Pandemic.
Scope Ratings. 2020. december 10. https://www.scoperatings.com/ScopeRatingsApi/api/downloadstudy?id=fc56f052-1ba3-4
7af-9f83-c6ff4c2aac8a
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látszik, s kifejezetten problémás, hogy az Unió nem képes vagy nem hajlandó
beavatkozni a globális geopolitikai konfliktusokba.5
A jelen tanulmány célja, hogy rávilágítson néhány olyan geopolitikai aspektusra,
amely az Európai Unió keleti részén létrejött államszövetség, a Visegrádi Együttműködés országainak jelentőségét is befolyásolhatja 21. század első két évtizedét követő
időszakban, így alapozva meg egy szubregionalizmusra épülő, de szuverén tagállamokból álló Európa Unió-koncepció lehetőségét.

2. GEOPOLITIKAI A SZUBREGIONALIZMUS MELLETT
Az Európai Unió jövőjéről szóló vita azonban nem pusztán a „szupranacionalizmus” és
az „intergovernmentalizmus” mentén fog lezajlani. Tekintettel arra, hogy a legutóbbi
szerződésmódosítás, vagyis a Lisszaboni Szerződés óta a hatáskörök kérdése lezárult,
a tagállamok szuverenitásukat jogilag rendezett módon tartják maguknál illetve osztják meg egymással. 6 Az egyes intézmények, így az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió Bírósága helye és szerepe – ami a jogelveket és a jogszabályi
kitételeket illeti – szintén rendezettnek tekinthető. Ebből következően a tagállamok állam – és kormányfőinek feladata, hogy a szerződések és az acquis jogi keretein kívül (és
azon felül álló) szabad politikai cselekvés képességét megtartsák – téve ezt úgy, hogy az
Európai Unió jogi integritása megmaradjon.
A migrációs válság, illetve az Ukrajnai háborúban fegyveres villongások formájában testet öltött orosz-ukrán konfliktus arra a felismerésre vezetett, hogy az Európai
Uniónak meg kell tanulnia a külső szereplőkkel és kihívásokkal szemben is stratégiai
szempontok szerint gondolkodni, reálpolitikát folytatni.
A migrációs válság kezelése tekintetében az Európai Unió központi szinten – ami
a 2015 és a 2020 közötti időszakot illeti – nem sok pozitívummal büszkélkedhet, Ukrajna esetében azonban bizonyos részcélokat sikerült elérni; ez pedig nem kis mértékben köszönhető a Visegrádi Együttműködés országai által megvalósított mediációs
tevékenységének.
A fentiek kapcsán levonható az a tanulság, hogy nem lehetséges minden kihívásra
jogi szabályozással, az írott jog keretei között mozogva reagálni. Egy válság – legyen az
humanitárius gazdasági, migrációs vagy éppen egy nyílt fegyveres konfliktus kitörése
– gyors, politikai természetű döntéseket kíván. Ez a képesség teljes mértékben hiányzik az Európai Unióból – nem hiányzik azonban a tagállamokból, amelyek megfelelő
szinergiákkal rendelkeznek a jog és a politika közötti kölcsönhatások optimalizálása
szempontjából.
5 A problémafelvetés Emil Brix – Erhard Busek: Közép-Európa újragondolása – Miért Közép-Európában dől el Európa jövője?
című munkájában is megjelenik (Institute of Advanced Studies. 2018.)
6 Luuk van Middelaar: Alarums and Excursions – Improvising Politics on the European Stage. Agenda Publishing. 2019.
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Ennek megfelelően az Európai Unió jövője annak mentén formálódhat, hogy a kontinens tagállamai miként tudják a politikai cselekvés szabadságát megteremteni, és
egyúttal a szolidaritás és a felelősségvállalás megfelelő formáit kialakítani. Az ukrajnai háború, továbbá a migránsválság kezelése együttesen derítettek fényt arra, hogy
az Európai Uniónak egyrészt igenis léteznek külső határai, másrészt pedig a közösség
a külső határain túlmutatóan tényleges érdekszférával rendelkezik (s pontosan ezért
geopolitikai logika mentén kell működnie). Ha mindehhez hozzávesszük a szubszidiaritás elvét, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy a tagállami érdekeken túlmutató, mégis, a hatékonyság-optimalizálást szükségessé tévő geopolitikai döntések
meghozatalához a szubregionalizmus tudatos erősítése indokolt lehet.

3. A SZUBREGIONALIZMUS TENDENCIÁI EURÓPÁBAN
Az Európai Unió vonzáskörzetében több, a Visegrádi Együttműködéshez hasonló regionális együttműködés létezik. Ezek közül a Belgium, Hollandia és Luxemburg részvételével létrejött legrégebbi formalizált együttműködésnek a Benelux-együttműködés
(mai nevén: Benelux Unió) tekinthető, amely sok tekintetben az Európai Unió mai intézményrendszeréhez szolgált mintaként.7 A Benelux Unió kormányközi szervezet,
amelyben a tagországok egyhangúlag határoznak, s e határozatok Hollandia és Luxemburg esetében akkor lépnek hatályba, ha azok a nevezett országok jogrendszereibe kerülnek beillesztésre. A Benelux-államok jellemzően összehangolt politikát folytatnak
az Európai Unión belül is, ugyanakkor politikai célkitűzésük nagy mértékben összecseng azokkal a célkitűzésekkel, amelyek kommunikációs panelekként az Európai
Unió csúcsintézményeinek képviselői részéről is megjelennek.8
Az Északi Tanács öt állam (Izland, Norvégia, Dánia, Svédország és Finnország),
három autonóm terület (Feröer-szigetek, Grönland és Åland) és három plusz egy
megfigyelő állam (Lettország, Litvánia, Észtország, továbbá Németország szövetségi
államként Schleswig-Holstein) közreműködése révén alakult meg.9 A Tanács funkciója a tagállamok közötti koordináció, valamint – nem kötelező érvényű – ajánlások
megfogalmazása a tagok számára. 2020. áprilisában az Északi Tanács gazdasági miniszterei közös nyilatkozatban döntöttek arról, hogy összehangoltan segítik az Északi
7 Márky Zoltán: Egyedi-e a V4? Regionális együttműködési minták az EU-ban. (In: A Visegrádi Négyek jelentősége, struktúrája és
értékei) 56. o. A Visegrádi Négyek jelentősége, struktúrája és értékei). KKI. 2018.
8 A Benelux-tagállamok vezetői a 2020 októberi csúcs alkalmával tett közös diplomáciai állásfoglalásukban az Európai Unió
értékeinek előmozdítása mellett köteleződtek – ismét – el, hangsúlyozva azt, hogy a három állam külpolitikai célkitűzései
jelentős mértékben csengenek össze az Európai Unióval kapcsolatos „ever closer Union”-koncepcióval. A Benelux-államok vezetői mindemellett úgy vélik, hogy az Európai Uniónak egy egységként kell választ keresnie a 21. század kihívásaira – legyen
szó koronavírusról, a karbonsemlegesség eléréséről vagy a külügyi-biztonságpolitikai vonatkozású kihívások kezeléséről.
Diplomatic Statement. Joint Declaration Benelux Summit. 2020. október 10. https://www.government.nl/documents/diplomatic-statements/2020/10/07/joint-declaration-benelux-summit
9 PERÉNYI Zsigmond, REMETE Balázs, V4-Visegrád az EU-n belül. (In: A Visegrádi Négyek jelentősége, struktúrája és értékei). KKI. 2018. 36.o.
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Tanács tagjainak kilábalását a koronavírus okozta válságból.10 Ezen felül az Északi Tanács soros elnökségét 2021-ben ellátó Finnország képviseletében Thomas Blomqvist
egyértelművé tette, hogy noha az Északi Tanács tagországai egyúttal olyan hivatalos
formációknak is a tagjai, mint a NATO, az Európai Unió, az EFTA vagy éppen a Schengeni övezet, a finn vízió az Északi Tanáccsal kapcsolatban a szorosabb szubregionális
együttműködés és a hatékonyabb érdekérvényesítés előmozdításában áll. Éppen ezért
az Északi Tanács elnökeként Finnország az élelmiszer és egyéb ellátási láncok körüli
problémakör kezelését is kész szubregionális szintre emelni.11
A balti államokat (Észtország, Lettország, Litvánia) illetően közös vonásként azonosítható a jól teljesítő, egyre növekvő gazdaság és a kiegyensúlyozott államháztartás.12
A balti államok biztonságpolitikáját alapvetően határozzák meg Oroszország geopolitikai és geostratégiai célkitűzései a régióban. Jelentős körülmény, hogy a NATO
keretein belül Magyarország is részt vállalt a balti államok légterének védelmében.13
A balti államok egymással formalizált külpolitikai partnerségre 1991-ben, Tallinban
a Balti Közgyűlés létrehozásával léptek. A Visegrádi Együttműködéshez hasonlóan
a Balti Közgyűlésnek is kiemelt célja volt, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozási
folyamatok lebonyolítását elősegítse. 2021-ben a Balti Közgyűlés kiemelt céljai közé
a balti államok koronavírusra adott reakciójának összehangolása, valamint az szerepel, hogy a tagországok koherens fehérorosz-álláspontot legyenek kialakítani és képviselni az Európai Unió egésze előtt.14
Megjegyzendő, hogy az Északi Tanács, a Benelux-államok és a Balti együttműködés tagállamainak képviselői egymással is élénk diplomáciai kapcsolatokat folytatnak.
Egyike ezeknek a 2020. október 2-án tartott videokonferencia, amelyen a részt vevők
a Brexit, az Európai Unió jövője és a fehéroroszországi helyzet kapcsán értekeztek
egymással. Amint az az eseményről megemlékező közleményben is áll, a három kormányközi regionális entitás azonos értékeket vall a demokrácia a demokráciát, az emberi jogokat és az európai jogállamiságot illetően.15

10 Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland: Nordic Ministers of Economic Affairs to discuss the economic
impacts of coronavirus. 2020. április 03. https://tem.fi/en/-/pohjoismaiden-elinkeinoministerit-keskustelevat-koronaviruksen-taloudellisista-vaikutuksista
11 News Now Finland: Interview: Finland puts green agenda at the top of Nordic Council priorities list. 2020. november 11. https://newsnowfinland.fi/finland-international/interview-finland-puts-green-agenda-at-the-top-of-nordic-council-priorities-list
12 Márky Zoltán: Egyedi-e a V4? Regionális együttműködési minták az EU-ban. (In: A Visegrádi Négyek jelentősége, struktúrája
és értékei) 60. o. A Visegrádi Négyek jelentősége, struktúrája és értékei). KKI. 2018.
13 A Magyar Honvédség balti légtérrendészeti missziója (Baltic Air Policing – BAP) 2019. szeptember 2-án ért véget. https://
honvedelem.hu/galeriak/veget-ert-a-magyar-honvedseg-balti-legterrendeszeti-misszioja.html
14 Forrás: https://eng.lsm.lv/article/politics/diplomacy/baltic-assembly-presidency-moves-on-from-estonia-to-lithuania.a380745/
15 Nordic Co-operation: Nordic Council discusses Brexit and the future of the EU with Benelux. 2020. október 02. https://www.
norden.org/en/nyhed/nordic-council-discusses-brexit-and-future-eu-benelux
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4. AZ ÁLLAMISÁG ISMÉRVEI A GEOPOLITIKAI RELEVANCIA TÜKRÉBEN
Az 1933-as Montevideói egyezmény16 értelmében az államiság négy ismérve az állandó
terület, a meghatározott népesség, az önálló kormányzat, továbbá a képesség más jogalanyokkal történő kapcsolatba lépésre.
A következőkben áttekintésre kerül, hogy a Visegrádi Együttműködés országai esetében – nevezetesen Magyarország, Lengyelország, a Szlovák Köztársaság és a Cseh
Köztársaság esetében – ezek az ismérvek ma milyen tartalommal valósulnak meg.
A tanulmány a geostratégiai lehetőségeket az Európai Uniós tagság figyelembevételével vizsgálja.
Magyarország alapterülete 9.302.256 négyzetkilométer17, népessége pedig a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 9.769.526 fő.18 Magyarországon 2010 óta
ugyanaz a politikai közösség (Fidesz-KDNP) kormányoz, stabil19 választói bázissal
a háttérben.
A rendszerváltás utáni Magyarországot a nyugati nemzetközi kapcsolatrendszerbe
való fokozatos beágyazódás (lásd pl. NATO-csatlakozás, ezt követően pedig az európai
integrációban történő részvétel), illetve a meglévő struktúrákban (lásd a GATT/WTO,
vagy az IMF-tagság) való egyre aktívabb részvétel jellemezte.
Meghatározó változást a második Orbán-kormány által meghirdetett, úgy nevezett
keleti nyitás politikája hozott. Ez a fordulat felfogható egyfelől az új, többpólusú világrendre felkészülésként, egyszersmind a hagyományos geostratégiai gondolkodásmód
21. századi adaptációjaként is.20 Ahogy az a Központi Statisztikai Hivatal 2019-es gazdasági adataiból is következik, a magyar gazdaságot ma nagymértékű nyitottság jellemzi: az export értéke 2019-ben a bruttó hazai termék 83 százalékát tette ki, amelyet
a KSH uniós szinten jelentősnek értékel. A visegrádi országok közül Szlovákia előzi
Magyarországot, miközben Csehországban és Lengyelországban jóval alacsonyabb az
export GDP-aránya.21
Lengyelország a maga 312.696 négyzetkilométernyi államterületével22 és
38.382.576 fős lakosságával23 a Visegrádi Együttműködés legnagyobb országának szá16 Az 1933. évi Montevideói egyezmény szövege. https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%20165/v165.pdf
17 Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2019. január 1. Központi Statisztikai Hivatal, 2019. január. https://www.ksh.
hu/docs/hun/hnk/hnk_2019.pdf
18 A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján. https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd003c.html
19 A Világbank indexei alapján készült összeállítás szerinti adatok. https://www.theglobaleconomy.com/Hungary/wb_political_stability/
20 BERNEK Ágnes: Hazánk keleti nyitás politikája és a 21. századi geopolitikai stratégiák összefüggései. Külügyi Szemle
2018/02. https://kki.hu/assets/upload/06_Bernek_Agnes.pdf
21 Központi Statisztikai Hivatal: Magyarország, 2019. 30. o. https://www.ksh.hu
22 2018. júliusi adatok szerint. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2018-roku,7,15.html
23 2019. december 31-ei adatok szerint. https://stat.gov.pl/en/topics/population/population/population-size-and-structure-and-vital-statistics-in-poland-by-territorial-divison-as-of-december-31-2019,3,27.html
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mít (mindemellett az Európai Unió ötödik legnépesebb tagállama, egyúttal a keleti határvidék legnagyobb országa is).24
A Lengyel Köztársaság sajátos földrajzi és geopolitikai elhelyezkedése az ország
külpolitikáját is alapvetően határozza meg. Tudvalévő ugyanis, hogy Lengyelország
a két jelentős hatalmi tényező, Németország (amelynek szövetségese) és a nyugati hegemóniában ellenérdekelt Oroszország között helyezkedik el. 2015 óta Lengyelországban a Jog és Igazságosság (PiS) nevű konzervatív párt kormányoz, amelynek demokratikus felhatalmazottsága miatt az ország politikai stabilitása kielégítő.25 Az ország
biztonságpolitikai sérülékenységét jól mutatja, hogy a Lengyel Köztársaság mindég
országgal síkvidéken határos,26 északról az Északi-tenger, délkeletről pedig a belpolitikailag instabil Ukrajna határolja. Éppen ezért Lengyelország régiós összehasonlításban is kiemelt figyelmet szentel az euroatlanti kapcsolatok ösztönzésére (különös
tekintettel az Amerikai Egyesült Államokkal való katonai együttműködésre).
A lengyel diplomácia a 2020. január 10-én rendezett brüsszeli tanácskozáson elköteleződésének adott hangot a gazdasági integráció mélyítése kapcsán27 A Világgazdasági Fórum versenyképességi indexében szereplő adatok szerint a lengyel gazdaság
a világ 37. legversenyképesebbike, amely egyfelől makrogazdasági stabilitásnak, másrészt pedig az ország folyamatos fejlesztés alatt álló infrastruktúrának köszönhető.28
Lengyelország geopolitikai jelentőségét a köztudatban „weimari háromszögként”
is élő befolyási tengely is növeli. A Varsó, Párizs és Berlin közötti geopolitikai együttműködésről a lengyel-amerikai diplomata és geostratéga, Zbigniew Brzezinski
A nagy sakktábla29 című könyvében is írt. Ebben Brzezinski rámutat, hogya weimari
háromszög egyedi geopolitikai tengelyt jelent a kontinensen, amelynek jelentőségét
két fontos tényező adja: egyrészt olyan három fejlett nemzeti öntudattal rendelkező
ország alkotja, amelyek össznépessége meghaladja a 180 millió főt.
24 TRÓCSÁNYI László, LOVÁSZY László Gábor (szerk.): Európai körkép. Ludovika Egyetemi Kiadó. 371-390. o.
25 A Világbank indexei alapján készült összeállítás szerinti adatok. https://www.theglobaleconomy.com/Poland/wb_
political_stability/
26 Lengyelország ugyan keleten ténylegesen Fehéroroszországgal határos, ugyanakkor, tekintettel arra, hogy Fehéroroszország és Oroszország geopolitikai és gazdasági szempontból is alá-fölérendelt viszonyban áll egymással, Oroszország –
geopolitikai szempontból – valójában tekinthető Lengyelország határának. Az alá-fölérendelt viszonyról bővebben például
Randall Newnham is írt 2020-as tanulmányában. [NEWNHAM, Randall: Russia and Belarus: Economic Linkage in a Patron-Client Relationship. Journal of Belarusian Studies. 2020. február 17. https://brill.com/view/journals/bela/9/1/article-p3_2.
xml?language=en
27 A lengyel kormányzati kommunikáció alapján. https://www.gov.pl/web/ue/konferencja-o-przyszlosci-europy-w-parlamencieeuropejskim
28 World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2019. http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf; Megjegyzendő, hogy a Világbank 2016. évi Doing Business című rangsorában a lengyel gazdaság
a 25. helyen állt (az adat a jelenlegi kormánypárt hatalomra kerülése előtti állapotot mutatja). A 2018-as adatokat tükröző
2019. évi rangsorban Lengyelország a 33. helyre esett vissza. https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/doingbusiness-2018-ranking-polska,162,0,2420130.html Összefoglalta: TRÓCSÁNYI László, LOVÁSZY László Gábor (szerk.): Európai körkép. Ludovika Egyetemi Kiadó.
29 BRZEZINSKI, Zbrigniew: A nagy sakktábla. Antall József Tudásközpont. 2017. 104. o.
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Másrészt pedig létrejötte egyszerre garancia arra, hogy az európai hatalmi egyensúlyt a Franciaország és Németország közötti esetleges érdekellentétek nem veszélyeztetik, miközben Európa keleti és nyugati része is megfelelően képviselheti álláspontját. A körülmények szempontjából jelentőséggel bíró tény továbbá, hogy Európa
két fő hatalmi tényezője egymástól eltérő Európa-vízióval rendelkezik, s ez az ellentét
rendszerint megjelenik, valahányszor napirendre kerül annak kérdése, hogy milyen
geopolitikai szerepre is pályázhat az Európai Unió a jövőben. Miközben ugyanis a francia elképzelés azt tartja kívánatosnak, hogy Franciaország vezetésével egy egyesült és
független Európa jöjjön létre Amerika itteni szerepének párhuzamos és folyamatos
csökkenésével egyidejűleg, a német vízió Európa fejlődését folyamatos amerikai befolyás mellett képzeli el.
A weimari háromszög új lendületet a 2020-as német soros elnökség ideje alatt
kapott: a három ország külügyminiszterei még október közepén találkoztak Párizsban,
ahol közös közleményben értékelték az Európai Unió Oroszországhoz és Kínához
fűződő viszonyát, továbbá a koronavírus-világjárvány fejleményeit.
A 49.035 négyzetkilométer államterülettel rendelkező Szlovák Köztársaság földrajzi értelemben a visegrádi térség középső állama: sajátos módon jórészt csak visegrádi
országok határolják [a szlovák-ukrán államhatár (90 km) és a szlovák-osztrák (91 km)
nem tekinthető hosszúnak]. Szlovákia, és a térség legnagyobb állama, Lengyelország
között hegyláncok húzódnak. Szlovákiában 5.457.926 fő él,30 amellyel Szlovákia a visegrádi országok közül a legkisebb népességszámú állama. Politikai stabilitása31 nem
marad el a régió többi országától, mindazonáltal megjegyzendő, hogy a jelenlegi kormányerőt az előző leköszönő kormány politikáját jellemző botrányok hívták életre.
Szlovákia – csakúgy mint a Cseh Köztársaság – az Európai Unió legfiatalabb önálló államának tekinthető, s a korábban fennálló államközösség, valamint a nyelvrokonságra
tekintettel számos kapcsolódási pont azonosítható a Cseh Köztársasággal.32
A Heritage Foundation 2020-as adatai alapján az ország gazdasági és monetáris
szabadságát tekintve a „mérsékelten szabad” státuszban van (az uniós tagállamok között olyan fajsúlyos gazdaságokat is megelőzve, mint Franciaország).33
Szlovákiában 45 állami tulajdonban lévő, stratégiai jelentőségű gazdasági társaság
működik (például a három legnagyobb áramszolgáltató cégben az állam 51 százalék
mértékű tulajdonrésszel rendelkezik). A Világgazdasági Fórum 2019-es adatai szerint
Szlovákia versenyképességét tekintve a világ 42. legerősebb nemzetgazdasága (viseg30 2020 júniusi állás szerint. https://slovak.statistics.sk
31 A Világbank indexei alapján készült összeállítás szerinti adatok. https://www.theglobaleconomy.com/Slovakia/wb_
political_stability/
32 A 2014-ben megkérdezett szlovákok 75 százaléka tartotta Csehországot a Szlovákiához kulturálisan legközelebbi országnak. TRÓCSÁNYI László, LOVÁSZY László Gábor (szerk.): Európai körkép. Ludovika Egyetemi Kiadó. 743-759. o.
33 https://www.heritage.org/index/country/slovakia
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rádi összehasonlításban: 5 hellyel előzi meg Magyarországot, ugyanakkor 5 hellyel
van lemaradva Lengyelországtól, 10 hellyel pedig Csehországtól).34
A 78.866 négyzetkilométer alapterületű államterülettel rendelkező Cseh Köztársaság népessége 10.693.939 fő.35 Geopolitikai elhelyezkedése sajátos a tekintetben,
hogy a keleti bővítéssel csatlakozott tagállamok között egyedüliként minden oldalról
uniós, egyúttal schengeni tagállamok határolják. Az ország gazdaságát a magas fokú
iparosodottság jellemzi, e körben pedig kiemelt szerephez különösen a hadiipar jut.36
Az ország három történelmi régióra bontható: a Cseh-medencére,37 Cseh-Sziléziára
és Morvaországra. Miután Csehszlovákia 1993. január 1-jén felbomlott, Szlovákiával
együtt a Cseh Köztársaság az Európai Unió legfiatalabb tagállamaként csatlakozott
a közösséghez. Mindazonáltal Csehországot Szlovákiához ma is szoros kulturális, gazdasági és politikai kapcsolatok fűzik.

5. A VISEGRÁDI EGYÜTTMŰKÖDÉS PERSPEKTÍVÁI
A 20. századi értelemben vett, 1991. február 15-én „felfrissített” Visegrádi Együttműködés történelmi gyökerei egészen az 1335-ös visegrádi királytalálkozóig nyúlnak vis�sza.38 Az együttműködés négy posztkommunista ország, a Magyar Köztársaság, Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Lengyel Köztársaság közötti kooperáció
nem hivatalos neve, eredeti célja pedig, hogy a nevezett országok között a „politikai,
gazdasági és kulturális együttműködés új alapjait, formáit”39 teremtse meg.
Az együttműködés eredeti funkciója az volt, hogy a Szovjetunió felbomlását követően összehangolja a négy ország beágyazódását a nyugati érdekszférába. Így a tagállamok közösen készültek fel előbb a NATO, később pedig az Európai Uniós tagságra, ám
az ezt követő politikai események tükrében kézenfekvőnek tűnik, hogy a négy ország
együttműködése nyomán a V4-es kooperáció ezekben a rendszerekben is markáns
egységet képes alkotni.
A Visegrádi Együttműködés mindeddig több jelentős politikai sikert40 is elkönyvelhet. Első ízben, a 2004-ben Ukrajnában lezajlott „Narancsos Forradalom” idején,
amikor az Európai Unió és Oroszország politikailag időlegesen konfrontálódott egy34 http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
35 2020. január 1-jén mért állás szerint. https://www.czso.cz
36 TRÓCSÁNYI László, LOVÁSZY László Gábor (szerk.): Európai körkép. Ludovika Egyetemi Kiadó. 99. o.
37 Tekintettel arra, hogy a Cseh-medence határai csaknem egybeesnek az azt délről, nyugatról és északról határoló, a 2. világháborúig német nyelvterületnek számító Szudétákkal, Németország a 2. világháborút megelőzően annektálta a területet
(a háborút követően a német lakosságot innen kitelepítették).
38 A Visegrádi Együttműködés hivatalos honlapja. http://www.visegradgroup.eu/tortenelem/visegradi-csoport
39 Idézet a Visegrádi Együttműködést létrehozó deklarációból.
40 ZUCCONI, Paolo: Central Europe, a brief analysis of the Visegrad Group’s function within the EU political framework. The
Foreign Policy Centre. 2020. február 11. https://fpc.org.uk/central-europe-a-brief-analysis-of-the-visegrad-groups-functionwithin-the-eu-political-framework/#_ftnref4
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mással. Ebben a konfliktusban a V4-országok egyfajta „pufferként” moderálták a tárgyalásokat Brüsszel és Moszkva között. A történelem tanulságai azt mutatják, hogy
ebben a konfliktusban a V4-ek nem jártak sikerrel, mindazonáltal kellő tanulsággal
szolgált a későbbiekre nézve: a V4 országok a 2014-es orosz-ukrán konfliktusban már
összehangoltabban és hatékonyabban reagáltak. A Visegrádi Együttműködés országai
ma miközben karakteresen elítélik az illegitim tetteket – harmonizálva az Európai
Unió külpolitikájával – figyelembe veszik a V4 és Oroszország viszonyát is, amely ös�szességében egy mérsékeltebb diplomáciai hangvétel artikulálásához vezet.41
A visegrádi országok legutóbbi diplomáciai sikere a 2015-ös migrációs válsághoz
kötődik. Itt a visegrádi államok az Európai Unió fősodrától gyökeresen eltérő migrációs politikát szorgalmaztak. A négy ország a migrációs válságot sajátosan vizsgálta
akként, hogy arról a humanitárius szempontokat leválasztotta, s első helyre annak
biztonságpolitikai kockázatait sorolta. További jellegzetessége a visegrádi országok
érvelésének, hogy mind a négyen elutasítanak bármiféle unión belüli elosztási mechanizmust a bevándorlókra vonatkozóan, s e politikai kérdésekben pedig a négy országot
a következetes politikai összehangoltság jellemzi.42 Megjegyzendő, hogy noha a visegrádi országok az Európai Unión belül nem rendelkeznek blokkoló kisebbséggel, a négy
ország ha legalább egy nagyobb és egy kisebb uniós tagállamot megnyer magának,
képes lehet az adott ügy érdemét befolyásoló politikai célok megvalósítására.43
Az eredeti célokon azonban jelentősen túlmutat, hogy 2020. április 9-én a négy
ország külügyminiszterei közös víziót fektettek le arra vonatkozóan, hogy stratégiai
együttműködést kívánnak folytatni a keleti partnerségbe bevont államokkal44 is.
Ebből az a következtetés vonható le, hogy a Visegrádi Együttműködés geostratégiai
dimenzióban is értelmezhető – jóllehet fejlett intézményrendszerrel a politikai együttműködés nem rendelkezik.
A Visegrádi Együttműködés mélyítésére vonatkozó tagállami elkötelezettséget mutatja, hogy a négy ország közösen a Nemzetközi Visegrádi Alap45 felállításáról határo-

41 GERASYMCHUK, Segiy: Visegrad group’s solidarity in 2004-2014. International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs. Vol.
23, No.1-2, TEN YEARS OF V4 AND SLOVAKIA IN THE EU (2014), pp. 42-54. https://www.jstor.org/stable/26591845?seq=1
42 SCHMIDT Andrea: Friends forever? The Role of the Visegrad Group and European Integration. Politics in Central Europe.
2017. január. https://www.researchgate.net/publication/316242132_Friends_forever_The_Role_of_the_Visegrad_Group_
and_European_Integration
43 A blokkoló kisebbségnek legalább a Tanács négy, az Unió népességének több mint 35 százalékát képviselő tagállamából
kell állnia. https://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/voting-system/qualified-majority/
44 A keleti partnerség arra irányul, hogy megerősítse az Európai Unió számára is hat kelet-európai és dél-kaukázusi partnerország (Örményország, Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Moldovai Köztársaság és Ukrajna) politikai társulását és gazdasági
integrációját. https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/eastern-partnership/
45 A Nemzetközi Visegrádi Alap egyfajta donorszervezet, a Visegrádi Együttműködés egyetlen intézményesül formája.
Pénzügyi alapként funkcionál, amely a négy állam egyenlő pénzügyi hozzájárulásaiból tevődik össze. A Nemzetközi Visegrádi Alap létrehozásáról szóló megállapodás. https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/
visegradfund.org/uploads/2018/12/IVF_statute.pdf
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zott, amely különösen a négy állam lakossága közötti interakció exponenciális megnövekedéséhez vezetett.46

6. A V4-ORSZÁGOK GEOSTRATÉGIAI JELENE ÉS POTENCIÁLJA
Kelet-Közép-Európa kiemelt jelentőséggel bír az Európai Unió jövőbeli sorsát illetően,
ugyanis a rendszerváltást követően a régió újfent a 19. századból eredő definíció mentén határozhatja meg önmagát (mint a két nagyhatalom, Németország és Oroszország
között elterülő stratégiai térség).
Ezt igazolja az is, hogy Európa modern történetének fontos geostratégiai történései
is ebben a régióban zajlanak (például a Szovjetunió bukása, a balkáni villongások,
orosz-ukrán konfliktus, stb.). A régió jelenleg politikailag mégis alul becsült, s a nagyhatalmi törekvésekkel rendelkező Európai Unióban még mindig jelen van az a Kelet és
Nyugat közötti distinkciótétel, amely az elmúlt évszázadokat meghatározta.
Mindeközben különösen az elmúlt egy évtized tükrében látszik, hogy a V4-es országok területén jelentős ipari teljesítmény látszik koncentrálódni (lásd. például a Magyarországon befektető külföldi47 nagyvállalatok tevékenységét). Ebből az következik,
hogy ha a visegrádi tagállamok uniós összehasonlításban egyenként nem is, de a Visegrádi Együttműködés egésze gazdaságföldrajzi tekintetben egyre jelentősebb aktorrá válik – regionális összehasonlításban.
Egy kelet-közép-európai politikatudománnyal és nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szaklapban48 publikált tanulmány szerzői szerint a klímaválság és a klímasemlegesség kapcsán az Európai Unió tagállamai által vállalt kötelezettségek miatt
az energiapolitika egy olyan terület lesz a jövőben, ahol a Visegrádi Együttműködés
országainak gazdaságföldrajzi elhelyezkedése, ennek kapcsán pedig érdekérvényesítő
képessége jelentőséget kaphat. Mind a négy ország ugyanis jelentős energiaimportra
szorul, ugyanakkor – különösen a földgázellátás kapcsán – az Oroszországtól való kiszolgáltatottságuk jelentős. Jelentős feladvány lehet például a négy ország számára,
hogy koordináltan kutassák az új technológiák alkalmazásának lehetőségeit, miközben azon dolgozzanak, hogy csökkentsék energetikai kiszolgáltatottságukat az olyan
konfliktusoktól, mint amely Oroszország és Ukrajna között alakult ki a 2010-es évek
közepén. Mivel a Visegrádi Együttműködés országaik közül három ország (a Cseh
Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és Magyarország) energiabiztonságához a nukleáris energia jelentős mértékben járul hozzá, az atomerőművek uniós szintű elfogadtatása szintén közös érdek.
46 STEPPER Péter: A Visegrádi Együttműködésről a magyar elnökség kapcsán. Külügyi Szemle. 2018. nyár. https://kki.hu/
assets/upload/02_Stepper_Peter.pdf
47 Külföldi alatt jelen tanulmány szerint nem kizárólag az Európai Unió viszonyában értett harmadik országok, sokkal
inkább a V4- országokon kívül eső országok értendők.
48 Politics in Central Europe. https://www.politicsincentraleurope.eu/
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A Visegrádi Együttműködés kilátásai szempontjából elemzést érdemel a már meglévő uniós közös piac, s annak vívmányai (az áruk, a tőke, a szolgáltatások és a személyek szabad áramlása).49
Jelenleg a visegrádi országok legfőbb beruházói európai államok. Lengyelországban
a német, luxembourgi és holland befektetők a teljes külföldi tőkebefektetés-állomány
(FDI) felét adják, jellemzően a gyártási, pénzügyi finanszírozási és biztosítási ágazatokban. Csehországban ugyanezek az országok (Ausztriával kiegészülve) fektetnek be
az FDI 60 százalékának megfelelő arányban. Szlovákiában a befektetői kör jellemzően
francia és német cégekből tevődik össze, amelyek az energetika, telekommunikáció és
a szolgáltatószektor soraiból kerülnek ki. Magyarország esete ehhez nagyon hasonló:
hazánkban az európai befektetők aránya a teljes FDI viszonyában 75 százalék. Éppen
ezért a négy államnak az Európai Unión kívüli harmadik országokkal szembeni kiszolgáltatottsága relatíve alacsony.50
A visegrádi országok gazdaságföldrajzi jelentőségét több távol-keleti ország is felismerte. A V4-együttműködés ennek megfelelően partnerségre lépett Kínával, Japánnal és Dél-Koreával. Ezen együttműködések közül a legfejlettebb a Japánnal történő
gazdaságpolitikai együttműködés51 tekinthető, amelynek története egészen a 2000-es
évekig nyúlik vissza. A V4-országok vezetői 2013 óta találkoznak rendszerességgel
mind a Visegrádi Együttműködés országaiban, mind pedig Japánban. Ezek mellett
rendszeresen kerül sor külügyminiszteri szintű találkozókra, ugyanis a biztonságpolitikai megfontolások52 a kezdetektől fogva jelentős szerepet játszanak. Megjegyzendő
ugyanakkor, hogy Kína megítélése Japán és Dél-Korea, valamint a V4-országok viszonyában meglehetősen megosztó.53

49 Krugman a közös munkapiacban rejlő lehetőségeknek külön függeléket szentelt.
50 PERGAROVICS Tamás: Protection without Protectionism? Foreign Investment Screening in Europe and the V4 Countries Today – A Comparative Analysis. Institute of World Economics – Centre for Economic and Regional Studies Hungarian Academy
of Sciences. 2019. május. http://real.mtak.hu/93242/1/WP252_Peragovics_Protection_without_protectionism.pdf
51 A Japánnal való együttműködés olyan kérdéseket is magába foglal, mint a biztonságpolitika, a külpolitika, a kis- és középvállalkozói szektor teljesítményének ösztönzése, a klímavédelem, a kutatás-fejlesztés, a kultúra, vagy a turizmus. Dubravčíková, Klára - Šebok, Filp – Šebeňa, Martin – Šimalčík, Matej – Turcsányi, Richard Q: Prospects for Developing the V4
+China Cooperation Platform. Central European Institute of Asian Studies (CEIAS). 2019. 22. o. https://ceias.eu/wp-content/
uploads/2019/10/V4-China-cooperation_FINAL.pdf
52 Így különösen napirenden az orosz-ukrán helyzet, Észak-Korea és a Közel-Kelet ügye van. Mindemellett rendszeresen
felmerülő téma a NATO és Japán katonai együttműködése, továbbá a kiberbiztonság kérdése is.
53 Kína geostratégiai magatartása a Dél-Kínai tengeren Kínát, valamint Japánt és Dél-Koreát ellenérdekeltté teszi, amely
érdekellentét történelmi múltra tekint vissza. A Dél-Kínai tengeren található Senkaku-szigetek kapcsán Kína területi igén�nyel lép fel, amelyet arra alapoz, hogy azokat még lakatlan szigetekként fedezték fel kínai tengerészek. Japán e területet
1895-től vonta ellenőrzése alá, hogy később – 1945 után – az amerikai hadsereg fennhatósága alá kerüljenek. Az amerikai
hadsereg 1972-ben adta vissza a szigeteket Japán részére, amelyekre Kína, Japán és Tajvan egyszerre tart igényt (részben
szuverenitási, részben pedig gazdasági megfontolásokból, az ott fellelhető földgázvagyon miatt. Kende Tamás – Nagy Boldizsár – Sonnevend Pál – Valki László: Nemzetközi jog. Wolters Kluwer Hungary. Budapest, 2018.
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A Visegrádi Együttműködés országai Japánhoz hasonlóan Dél-Koreával is partnerségre léptek (jóllehet a kapcsolat Japánnal jóval előrehaladottabb).54 A felek elvi
szinten, ahogy Japán esetében, úgy Dél-Koreával is közös értékrendet vallanak magukénak, ezen felül – ahogy már erről szó esett – napirenden az Észak-Koreával, az
orosz-ukrán-helyzettel, a terrorizmussal és a kiberbiztonsággal kapcsolatos kérdések
kerülnek terítékre. Mindemellett a prágai csúcs alkalmával – amelyen a visegrádi országok miniszterelnökei és Dél-Korea elnöke volt jelen – a távol-keleti ország 336.000
euró összeg erejéig befektetőként is részt vett a Nemzetközi Visegrádi Alap működtetésében.55 Legutóbb 2016-ban, Varsóban került sor magas szintű politikai találkozóra
a felek között.56 Ekkor a V4-országok Dél-Korea részvételével közlekedés- és infrastruktúra-fejlesztési kérdéseket vitattak meg.

7. A KÍNA-JELENSÉG MOTIVÁCIÓS EREJE
Kína felemelkedése ugyanakkor közép-hosszútávon árnyalhatja a képet: Kína legnagyobb kereskedelmi partnere az Európai Unió, miközben az Európai Uniónak második legnagyobb partnere maga Kína57 – az Egyesült Államok után. Megjegyzendő, hogy
Kína folyamatosan törekszik felfelé: a kínai gazdaság folyamatos növekedése és a nemzetközi ellátási láncokba való mély beágyazottsága miatt Kína belátható időn belül a világ legjelentősebb kereskedelmi tényezője, egyúttal a legnagyobb gazdaságává válhat
(ahogy az az Európai Parlament idézett munkadokumentumában is áll, vásárlóerejét
tekintve már most a világ legnagyobb gazdaságának tekinthető).
A fentiekhez hozzáadódik, hogy a Kína geopolitikai-stratégiai krédójának tekinthető Egy Övezet Egy Út programhoz (Új Selyemút, OBOR) csatlakozott 17 uniós tagállam
közül 11 Kelet-Közép-Európában58 fekszik, s talán szükségtelen kiemelni, hogy ezek
között mind a négy visegrádi ország megtalálható. A V4-országok OBOR-tagságának

54 Dél-Korea és a Visegrádi Együttműködés országai 2014-ben léptek partnerségre egymással. Az első találkozóra 2014-ben,
külügyminiszteri szinten került sor Pozsonyban, s a külügyminiszterek az eseményt azóta egyszer, 2015-ben ismételték
meg. Dubravčíková, Klára - Šebok, Filp – Šebeňa, Martin – Šimalčík, Matej – Turcsányi, Richard Q: Prospects for Developing the V4 +China Cooperation Platform. Central European Institute of Asian Studies (CEIAS). 2019. 27. o. https://ceias.eu/
wp-content/uploads/2019/10/V4-China-cooperation_FINAL.pdf
55 Dél-Korea a nyugat-balkáni uniós bővítéssel és a keleti partnerségben részt vevő országokkal kapcsolatos V4-projektekhez járult hozzá.
56 Megjegyzendő ugyanakkor, hogy 2018-ban – nem hivatalos formában – a V4-Dél-Korea Tudácsere Program keretein
belül a visegrádi országok képviselői Budapesti Műszaki Egyetem Ipar 4.0 Technológiai Központjában fogadták a dél-koreai delegációt. http://www.bme.hu/hirek/20180413/Az_ipari-akademiai_kapcsolatokra_fokuszalo_nemzetkozi_talalkozo_
zajlott_a_BME_n
57 Európai Parlament: EU-China trade and investment relations in challenging times. Directorate-General for External Policies. Policy Department. 2020 május. https://www.europarl.europa.eu
58 Bulgária, Horvátország, Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia,
Szlovákia és Szlovénia.
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jelentőségét59 potenciálisan emelheti ráadásul, hogy a kelet-közép-európai országok
egészen röviddel az említett geopolitikai és geostratégiai dokumentum kihirdetését
követően csatlakoztak az Egy Övezet Egy Út programhoz.
Ahogy arra Bruno Maçães60 Eurázsia hajnala című munkájában rámutat, „két
évezreden át a kínai uralkodók olyan nemzetközi kapcsolatrendszert hoztak létre,
amelyben a külföldi uralkodók elismerték a kínai császárok felsőbb hatalmát. Ezt az
elismerést a neki adott rituális hűbéri ajándék megfizetésével fejezték ki.” 61 Magyarán
Kína a világrendre hierarchikusan, hagyományosan és rituálisan tekint – vonja le a következtetést Maçães, aki szerint a „a nemzetközi politika moralizált elképzelése szerint az olyan értékek, mint a hűség, a hála és barátság könnyen lefordítható függőségi
viszonyokra, a függetlenedési vágy pedig komoly szankciókkal bír.”62
Márpedig – hívja fel a figyelmet Maçães – a periférikus diplomáciában (ilyen Kínáé
is) kell lennie egy középpontnak, amely ma is kész megtorolni a renitens magatartást (Maçães példaként egy 2016-os esetet hoz, amikor Kína egy hétre záratott le egy
kulcsfontosságú határátkelőt Mongólia irányába, miután a Dalai Láma meglátogatta
az országot. Mongólia a szankciók hatására visszakozni kényszerült, és gyakorlatilag
kiutasította Tibet lelki vezetőjét).63
Ezt azért is fontos tisztázni, mert bizonyos vélemények szerint Kelet-Közép-Európa
reálisan számíthat arra, hogy a kínaiak európai hídfőállásává nőhetik ki magukat64
(mások inkább negatív előjellel közelítik ugyanezeket a folyamatokat). Ez akkor következhet be, ha a jellemzően rotterdami központú uniós import65 Kínából a továbbiakban
nem a tengeren, hanem szárazföldön érkezik.
Ha erre sor kerül, az emelheti három visegrádi ország jelentőségét is a régióban
(Csehországét, Lengyelországét és Magyarországét). Ahogy arra a Budapesti Corvinus
59 Kína ma jelenleg legnagyobb volumenben Lengyelországba exportál (2017-ben 405.57 millió amerikai dollárnyi összeget).
Lengyelországot Magyarország követi a sorban a maga 327.86 millió amerikai dollár összegű kínai befektetéssel. A „sereghajtó” Szlovákia 83.45 millió dollárral, a Szlovák Köztársaságot pedig Csehország előzi 164.9 millió amerikai dollárral.
Dubravčíková, Klára - Šebok, Filp – Šebeňa, Martin – Šimalčík, Matej – Turcsányi, Richard Q: Prospects for Developing the V4
+China Cooperation Platform. Central European Institute of Asian Studies (CEIAS). 2019. 19. o. https://ceias.eu/wp-content/
uploads/2019/10/V4-China-cooperation_FINAL.pdf
60 Politológus, Portugália korábbi Európa-minisztere, a washingtoni székhelyű Hudson Institute szenior kutatója.
61 Bruno Maçães: Eurázsia hajnala. Pallas Athéné Books. 2018. 141. o.
62 Uo. 142.
63 Uo. 142.
64 Péti Márton (szerk.): Az Új Selyemút Gazdasági Övezet geostratégiai és földrajzi dimenziói. Budapesti Corvinus Egyetem
Gazdaságföldraj, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet, 2017. https://core.ac.uk/download/pdf/151094018.pdf
65 A rotterdami kikötő forgalma által előidézett jelenséget a szakirodalomban gyakran nevezik „Rotterdam-hatásnak” is.
Ez a gyakorlatban például azt jelenti, hogy a Németország által megrendelt kínai import ha nem közvetlenül Németországba
érkezik, akkor másodsorban jellemzően a Hollandiában található rotterdami kikötőn keresztül. Ez a helyszín tekinthető
ugyanis az Európai Unióba szánt áruk legfőbb belépési pontjának. A Rotterdam-hatás látszólagos ellentmondást generálhat
egyes statisztikák – például az Eurostat és az ENSZ keretein belül nyilvántartott Comtrade – között. Ha ugyanis a fenti
példánál maradva Németország Kínából rendel árucikket, és az Hollandián keresztül érkezik az Európai Unióba, az a Németországra vonatkozó statisztikákban közvetlenül Hollandiából származó importként jelenhet meg, miközben Hollandia tűnik
fel Kína közvetlen importőreként.
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Egyetem kutatása is rámutat, miközben a régióban 2009-ben még Lengyelország bizonyult a kínai tőkebefektetések kitüntetett célpontjának 2014-re ezt a szerepet hazánk
vette át, s egyébként is a kínai befektetések koncentráltságát mutatja, hogy „a teljes
összeg 95 százaléka hat országban, Magyarországon, Lengyelországban, Csehországban, Romániában és Bulgáriában összpontosult.”66 A Kína és a kelet-közép-európai
régió közötti közvetlen repülőjáratok tekintetében Magyarország a második, Csehország pedig az első helyen áll,67 s az elköteleződés irányait jelölheti ki azt is, hogy
három vezető kínai pénzintézet is jelen van Magyarországon (a China Construction
Bank Corporation, az Agricultural Bank of China és a Bank of China, amelynek regionális központja Budapesten található). Úgyszintén jelentős fejlemény, hogy Magyarország innovációs és technológiai minisztere 2019. december 16-án Sanghajban kínai
kollégájával egyetértési nyilatkozatot írt alá arra vonatkozóan, hogy a világranglista
legjobb 40 egyeteme között szereplő kínai Fudan Egyetem Budapesten nyissa meg
első európai campusának kapuit.68
Mindemellett két olyan OBOR-projekt is folyamatban van, amely közvetlenül érintheti a Visegrádi Együttműködés országainak geostratégiai jelentőségét. Az egyik
ilyen a Budapest-Belgrád vasútvonal teljes renoválása, egyúttal gyorsvasúttá alakítása (ennek jelentőségét a pireuszi kikötőből induló teherszállítmányok adják). Szintén
az OBOR-hoz köthető Magyarország-relevanciájú projekt a kelet-közép-európai régió
turizmusának népszerűsítése a kínai turisztikai piacon, amely a vízum-ügyintézést,
a régió és Kína közötti légiforgalom, valamint a Selyemút egészének turisztikai fejlesztését is magában foglalja.
A fentiektől eltekintve a Visegrádi Együttműködés országai Kínával aszimmetrikus
viszonyban állnak – Kína mind a humán erőforrás, mind a pénzügyi lehetőségek, ind
pedig a viszonylagosan magas adminisztrációs költségek tekintetében jobb tárgyalási
pozíciókkal rendelkezik.69 A visegrádi országok együttesen azonban – részben uniós
tagságukból fakadóan is – képesek lehetnek arra, hogy a multilateralizmus eszközeihez nyúlva, az Európai Unió egészét közelítsék a Kínai állásponthoz. E körben egyébként a V4-országok számára érdemes Németország kereskedelmi és gazdaságpolitikai

66 Péti Márton (szerk.): Az Új Selyemút Gazdasági Övezet geostratégiai és földrajzi dimenziói. Budapesti Corvinus Egyetem
Gazdaságföldraj, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet, 2017. 30. o. https://core.ac.uk/download/pdf/151094018.pdf
67 KANG, Hszü: Az övezet és út kezdeményezés és a magyar fejlesztési stratégia közti szinergiák: helyzetkép és kilátások. Külügyi
és Külgazdasági Intézet. 67. o. https://kki.hu
68 A döntést a Magyar Közlöny 2020. évi 298. száma is visszatükrözi, amelyben Magyarország Kormány 821.492.000 forint
erejéig kötelezettséget vállalt a majdani egyetem campusának állami tulajdonba történő megszerzésére. https://magyarkozlony.hu/
69 Dubravčíková, Klára - Šebok, Filp – Šebeňa, Martin – Šimalčík, Matej – Turcsányi, Richard Q: Prospects for Developing the
V4 +China Cooperation Platform. Central European Institute of Asian Studies (CEIAS). 2019. 7. o. https://ceias.eu/wp-content/
uploads/2019/10/V4-China-cooperation_FINAL.pdf
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magatartását szem előtt tartani, Németország ugyanis egyfajta gazdasági közvetítő
szerepben van a visegrádi országok és Kína között.70

8. ÖSSZEGZÉS
A fentiekből következik, hogy a Visegrádi Együttműködés által megtestesített szubregionalizmus a gyakorlat és az elvi lehetőségek szintjén is több mint puszta célkitűzések
sorozata egy gazdasági együttműködés létrehozására. Lehetnek biztonságpolitikai és
kulturális vetületei is, amely karakteresebb politikai összefonódás kialakítását is értelmezhetővé tehetik. Ezzel kapcsolatban megjegyzésképpen merül fel, hogy ideális
esetben egy esetleges „felfejlesztett” visegrádi szubregionalizmus szükségszerűen az
Európai Unió keretrendszerében foglal helyet, élvezve a közös piac minden előnyét, s
vállalva annak jól azonosítható korlátait is.71
Ezt azért is fontos rögzíteni, mert bár a nemzetközi rendszer meghatározó ereje
továbbra is az Amerikai Egyesült Államok, minden esély megvan arra, hogy a Kínával
egyre inkább elhúzódó gazdasági háborújából előbbi kerüljön ki győztesként – ebben
az értelemben pedig nyugodtan mondhatjuk azt, hogy kínai győzelemként nemcsak
a kínai dominancia, de az Amerikai Egyesült Államok világelső szerepének megrendülése is könyvelhető. Kína jelenleg a világ legjelentősebb felemelkedőben lévő hatalma,
ezt Zbrigniew Brezinski is szükségesnek tartotta leszögezni. Szavainak nyomatékot
az ad, hogy eredeti művét (A nagy sakktábla) 1999-ben adták ki, a szerző mégis szükségesnek tartotta művét egy 2016-ban megírt utószóval kiegészíteni, amiben részletesen
foglalkozik a Kína-jelenséggel is. Ebben Brzezinski jelentőséget tulajdonít annak, hogy
Kína igenis elindítsa Egy Övezet Egy Út (OBOR) programját, amelynek végrehajtása
tekintetében azonban a stabilitásra, s nem pedig a konfliktuskeresésre helyezi a hangsúlyt.72 Ha azonban Kína szerepét elemezzük, szükséges rögzíteni bizonyos, óvatosságra intő körülményeket.

70 Németország szerepe Kína és a Visegrádi Együttműködés országainak viszonyában kiemelten jelentős. A német gazdaság ugyanis számos olyan exportcikket exportál Kínába elő, amely esetében a köztes terméket visegrádi ország állítja
elő. Éppen ezért a V4-országok érdekében áll, hogy Németország és Kína között megfelelő hatékonysággal mediáljon. Dubravčíková, Klára - Šebok, Filp – Šebeňa, Martin – Šimalčík, Matej – Turcsányi, Richard Q: Prospects for Developing the V4
+China Cooperation Platform. Central European Institute of Asian Studies (CEIAS). 2019. 19. o. https://ceias.eu/wp-content/
uploads/2019/10/V4-China-cooperation_FINAL.pdf
71 Hasonlóan ír a témáról Glenn Hook és Ian Kearns is Subregionalism and World Order című könyvében (Palgrave Macmillan, 1999.). A szerzők a szubregionális tendenciákat a gazdasági és politikai folyamatokat élénkítő jelenségnek tartják mindaddig, amíg a szubregionális tendenciák a globális gazdaságra összességében jótékony hatással vannak, s nem pedig egy protekcionizmus szerint működő, sajátos hatalmi blokk kialakítása a cél. A szerzők ugyanakkor leírják: a stratégiai szempontok
szerint tervezett és alakított gazdaság rendszerinti ambíciója a szubregionális együttműködéseknek.
72 BRZEZINSKI, Zbrigniew: A nagy sakktábla. Antall József Tudásközpont. 2017. 303. o.
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Mindemellett elgondolkodtató, hogy az Európai Unió egyik alapelve, a Maastrichti
Szerződéssel bevezetett szubszidiaritás73 elve egy esetlegen létrehozandó föderális államszervezet esetében nyilvánvalóan kiüresedne, ha annak alapegységeként – a klas�szikus értelmezés szerint – a tagállamokat tekintjük. Ugyanakkor, ha ehhez hozzávesszük azokat a kihívásokat, amelyekkel az Európai Unió egésze a 21. században
dacolni kényszerül, belátható az is, hogy a régiónak – amennyiben az Európai Unió
jövőjével bárki komolyan számol – nagyobb egységet kell mutatnia. Az azonban kétséges, hogy ezt az egységet a föderális államszervezet irányába történő határozott elmozdulás, vagy az uniós jogrend által jelenleg is elismert szubszidiaritás reformján
keresztül életszerű-e elérni.
Az is bizonyos, hogy a szubszidiaritás elvének érvényesülésére Európában a 20.
század kezdete óta nemcsak jogalkotói, de kulturális igény mutatkozik. Ahogy azt XI.
Piusz pápa 1931-es szociális enciklikájában is megfogalmazza, „mindazt, amit egy kisebb és alacsonyabb szinten szerveződött közösség képes végrehajtani és ellátni, egy nagyobb és magasabb szinten szerveződött társulásra áthárítani jogszerűtlenség”74 Tekintettel arra, hogy az idézett szöveg a szubszidiaritás elvének a keresztény kultúrában való
megjelenésére utal, amelyet az uniós jog is átvett, következtethetünk arra, hogy jogszerű, egyúttal kulturális értelemben is kívánatos az, ha a Visegrádi Együttműködés
és az ahhoz hasonló, az Európai Unión belül működő koalíciók vesznek át az Európai
Unió központjától olyan feladatokat, amelyeket maguk is képesek ellátni.
A fentiekből kiderül, hogy az Európai Unió szerződései és intézményrendszere
alapvetően lehetővé teszik azt, hogy a tagállamok az Európai Unión belül koalíciókat,
hálózatokat, érdekszövetségeket alkossanak abból a célból, hogy a regionálisan kialakított álláspontot közösen legyenek képesek hatékonyabban képviselni az Európai
Unió egésze előtt – legalábbis hatékonyabban, mint önerőből.75
Ez – sok más szakpolitikai terület mellett – az energiapolitika területén bírhat nagy
jelentőséggel, különösen a „zöld átállás” kapcsán vállalt kötelezettségek tükrében (az
Európai Unió 2050-ig bezárólag kötelezi a tagállamokat arra, hogy a karbonsemleges73 A szubszidiaritás jogalapjai az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (3) bekezdése és a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. számú jegyzőkönyv. Azokon a szabályozási területeken, amelyeken az Európai
Unió hatásköre nem kizárólagos, a szubszidiaritás elve a tagállamok önérvényesítő képességét védelmezi a cselekvő- és döntésképesség vonatkozásában. A szubszidiaritás elvének másik oldala feltételezi viszont, hogy mindazon kérdésekben, ahol az
adott tárgykör célkitűzései nem valósíthatók meg megfelleő módon, ott az uniós szintű cselekvés indokolt.
74 Az enciklikából idézett szöveg kontextusa: „A társadalomelmélet szilárd és örökérvényű elve az a rendkívülien fontos alapelv,
amelyet sem megcáfolni, sem megváltoztatni nem lehetséges; ez így szól: amit az egyes egyének saját erejükből és képességeik révén
meg tudnak valósítani, azt a hatáskörükből kivenni és a közösségre bízni tilos; éppen így mindazt, amit egy kisebb és alacsonyabb
szinten szerveződött közösség képes végrehajtani és ellátni, egy nagyobb és magasabb szinten szerveződött társulásra áthárítani
jogszerűtlenség és egyúttal súlyos bűn, a társadalom helyes rendjének felforgatása, mivel minden társadalmi tevékenység lényegénél és bennerejlő erejénél fogva segíteni - szubszidiálni - köteles a társadalmi egész egyes részeit, ellenben soha nem szabad bomlasztania vagy bekebeleznie azokat.” XI. Pius pápa: Quadragesimo Anno. 1931. https://web.archive.org/web/20100902073658/
http://ocipe.hu/_KatSzoc/qa1.htm
75 Piattoni, Simona: The Theory of Multi-level Governance: Conceptual, Empirical and Normative Challenges. Oxford University Press Scholarship Online. 2010. 15. o.
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séget elérjék). E példa említése azért is indokolt, mert az energiapolitikai célkitűzések
jellemzően ugyan harmonizációra szorulnak, mégis végső soron a helyi, lokális igények kielégítését hivatottak szolgálni. Pontosan ezért – ideális esetben – a politikaalkotás folyamata is lokális, amely maga is tükrözi a helyi jellegzetességeket.76 Egyes
vélemények szerint az energetika például egy olyan sarkalatos kérdéssé válhat a régióban, amelynek révén elsődlegesen nem a nemzeti érdekek, s nem az uniós érdekek,
hanem a regionális – visegrádi – érdekek kerekedhetnek felül.
A szubregionális együttműködéseket is tekintetbe véve az Európai Unión belül a kormányzati tevékenység három szinten valósulhat meg: a nemzeti, lokális (vagy szubregionális) és a szupranacionális, vagyis az Európai Unió csúcsintézményei szintjén.77
A fentebb leírtak alapján levonható az a következtetés, hogy a visegrádi országok
tekintetében – jelenleg legalábbis – létezik diplomáciai és politikai hajlandóság az
együttműködés erősítésére vonatkozóan. Ha pedig e hajlandóság tovább, s nem pedig visszaépül, a közös történelmi múlt és az identitástudat, a kulturális sajátosságok
és a gazdasági érdekek által körülírt lehetőségek mentén a Visegrádi Együttműködés
erősítésének lehetőségével az Európai Unió államiságdilemmája kapcsán is megalapozottan foglalkozni lehet.
Éppen ezért további vizsgálatra szorul, hogy esetleg az „egyre szorosabb egység”
létrehozására törekvő Európai Unión belül a szubszidiaritás leghatékonyabban és életszerűen a Visegrádi Együttműködéshez hasonló szubregionális együttműködéseken
keresztül valósítható meg.

76 Baurová, Helena – Vošta, Milan: Multi-level Governance and Energy Specifics of the V4 Countries within the Context of
European Integration. Politics in Central Europe. Volume 16: Issue 2. 2020. szeptember 18. 539. o. https://content.sciendo.
com
77 Ezt a koncepciót a többszintű kormányzás („Multi-level governance”) fogalma fedi. SCHAKEL H Arjan: Multi-level governance in a ’Europe of the regions’. The British Journal of Politics and International Relations. 2020. augusztus 20. https://
journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1369148120937982
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Franciaország
migrációs politikája

Franciaország migrációs politikájáról különböző gondolatok juthatnak eszünkbe. A – hazánkban legalább is – leginkább elterjedt nézet szerint számos no-go zóna és terrortámadás köthető az ide érkező, és már itt élő migránsokhoz, Párizs migrációs politikája
pedig kifejezetten kedvez a letelepedni kívánóknak. Ahogy látni fogjuk, ez csak részben
igaz. Franciaország volt gyarmattartó, fejlett európai országként számos legális és illegális bevándorlót vonz, illetve érvek sokasága sorakoztatható fel a – francia társadalmat is
mélyen megosztó – jelenség mellett és ellen is. Az elmúlt évtized felgyorsult és erőteljes
migrációs tendenciái viszont határozott intézkedéseket és szabályokat kívánnak az ország lakosságának, és természetesen az odaérkező bevándorlók védelme érdekében is.
Franciaország jelentős gyarmatokkal rendelkezett az afrikai kontinensen és Délkelet-Ázsiában, amely a XXI. századi migrációs érintettségére is hatást gyakorolt. Már
az 1830-as és 1850-es években jelentős számú külföldi állampolgár érkezett, többek
között politikai menekültek Európa többi országából. 1850 és 1914 között mintegy
4,3 millió külföldi érkezett az országba, míg a két világháború között közel hárommillió. Az I. világháború végéig jellemzően a szomszédos országokból érkeztek a legtöbben (olaszok, spanyolok). A két világháború között nagy mennyiségben érkeztek
a „széthulló” Osztrák-Magyar Monarchia, illetve a „rendszert váltó” Orosz Birodalom
(Szovjetunió) területéről, illetve sok zsidó Európa minden részéről, 1933 után főleg Németországból. A második világháború után pedig a szovjet terjeszkedés elől menekülő
közép- és kelet-európaiak jöttek nagy számban. Hosszú időn keresztül az országba
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érkezők többsége tehát európai gyökerekkel rendelkezett, akik külső megjelenésükben, kultúrájukban nem tértek el jelentősen a befogadó társadalom többségéttől, így
gyorsan integrálódtak. A harmadik világból (az 1950-es évek végéig a gyarmatokról)
bevándoroltak aránya sokáig messze elmaradt az Európából érkezettektől, sokáig közöttük is többségben voltak a Magreb térségéből érkező arabok. Ez a tendencia a XXI.
században változott csak meg látványosan, amikor egyre jelentősebb létszámban érkeztek bevándorlók a számos biztonsági fenyegetéssel küzdő afrikai kontinensről,
többségükben annak úgynevezett szubszaharai részéről. Franciaország Európa legbefogadóbb országaként híresült el, azonban ez az elmúlt évtizedekben megváltozni
látszik. A többi európai országgal egy időben, Párizs is egyre szigorodó bevándorlási
politikát alkalmaz.1
A második világháború utáni gyors gazdasági fejlődés éveiben a bevándorlás ismét magas szintet ért el. A 21. század elején Franciaországban csaknem négymillió
külföldi állampolgár lakott, ami a lakosság mintegy hat százalékát tette ki. A közeli
dél-európai országokból, például Portugáliából, Olaszországból és Spanyolországból
továbbra is sokan érkeztek, de egyre többen jöttek Észak-Afrikából is. Ez nem meglepő, hiszen Algéria Franciaország szerves része volt 1962-ig, valamint Marokkó és
Tunézia is évszázados francia gyarmati múlttal rendelkezik. A bevándorlók többsége
az úgynevezett 3D2 típusú munkákat látta el, azonban az 1974-es gazdasági visszaesés
kezdetével a francia munkavállalók egy része is újra igényt tartott ezekre, így a kormány elkezdte korlátozni a bevándorlást. A munkaerőpiac pedig túltelítetté vált azzal
a közel egymillió francia állampolgárságú személy érkezésével, akik a dekolonizált afrikai területekről érkeztek, illetve akiket 1962–64-ben hoztak haza.3
A hetvenes évek végéig a bevándorlók jellemzően munkavállalási céllal érkeztek
az országba, amely nem csak, hogy elbírta, de igényelte is – a jelentős élőerő veszteséggel (főleg a felnőtt férfi lakosság körében) járó – világháborúkat követő újjáépítési
munkálatokhoz a nagy létszámú munkaerőt. Ez a tendencia az 1973-as gazdasági válságot követően fordult meg, és vette át a vezetést a családegyesítési célú migráció.4 Az
1970-es évekbeli társadalmi-gazdasági szerkezetátalakítás és a gazdasági visszaesés
óta a francia munkaadóknak nincs szüksége nagy tömegű és főleg alacsonyan képzett
külföldi munkaerőre, a magas munkanélküliség pedig táplálta a xenofób érzelmeket
a közvéleményben és a populista retorikában.5
1 Immigration to France. Encyclopedia Birannica, https://www.britannica.com/place/France/Immigration letöltés: 2021.
03. 19.
2 Dirty, difficult, dangerous= piszkos, nehéz, veszélyes
3 Immigration to France. Encyclopedia Birannica
4 VAJKAI Edina: A külföldiek integrációjának biztonságiasítása Franciaországban. in: Belügyi Szemle, 2020/9. p. 152
5 GUIRAUDON, Virginie: Immigration policy in France. Brookings Institution, July 1, 2001 https://www.brookings.edu/
articles/immigration-policy-in-france/ letöltés: 2021. 03. 18.
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A francia Conseil d’Etat, a legfelsőbb közigazgatási bíróság az 1970-es évek vége óta
kulcsszerepet játszik a menekültek védelmében, és jelentősen korlátozza az állam jogkörét a migráció ellenőrzése terén. Nem kizárt, hogy Franciaország világelső a bevándorlással kapcsolatos jogszabályi változások számát illetően, amelynek egyszerűen
a belpolitikai változások az okai.6 Reformokat hajtottak végre többek között 1980-ban,
1984-ben, 1987-ben, 1989-ben, 1993-ban, 1997-ben és 1998-ban is. Franciaország az elmúlt négy évtizedben nagyszabású migrációs mozgalmaknak volt tanúja: a bevándorló hátterű munkavállalók fizetési sztrájkjai az 1970-es években, a második generációs
tüntetések az 1980-as években, az okmányok nélküli migránsok megmozdulásai az
1990-es években, és napjainkban az NGO-k segítségével folytatott, jobb életkörülményekért és feltételekért küzdő megmozdulások.7
Az 1993-ban hatalomra lépett jobboldali koalíció a zéró bevándorlás elvét képviselte,
így a Charles Pasqua belügyminiszterről elnevezett 1993. évi „Pasqua-törvény” ennek
fényében korlátozta a bevándorlók lehetőségeit. A francia munkáltatók nem fogadhatták el a külföldi diplomások jelentkezéseit, a kormány pedig megtagadta tőlük az
állandó tartózkodási engedélyt, megemelte a családegyesítés várakozási idejét egyről
két évre, valamint megtagadta a tartózkodási engedélyt azon külföldi házastársaknak,
akik illegálisan tartózkodtak az országban a házasságkötés előtt. Ugyan az okmányokkal nem rendelkező külföldiek tartózkodása 1997-ben részlegesen rendeződött, Franciaországban még mindig sokan élnek illegálisan. Ez az időszak nem kedvezett sem
a muzulmánok, sem az észak-afrikaiak integrációjának, mert az 1995-ös év nyarán
és őszén végrehajtott GIA8-terrortámadásokat követően erősödött a xenofóbia.9 Az
1997-es „Dubra-törvény” így megerősítette a fogvatartási folyamatokat, valamint kiterjesztette a csendőrség jogkörét az illegális migráció elleni fellépés vonatkozásában.
Öt évvel később, Nicolas Sarkozy elnöksége alatt tovább szigorították az illegális bevándorlók elleni intézkedéseket.10
Az 1998-as bevándorlási törvény különleges státuszt teremtett a magasabban képzett munkaerő és a kifejezetten a kutatók számára, így azok egyszerűsített eljárásban
részesülhettek, és ha egyéves engedélyt kaptak, akkor kérhették a családegyesítést

6 Minden új kormány megváltoztatta az előző rendelkezéseket.
7 SWEET, Evan: The Securization of Migration in France The shifting threat of migration: From a threat to a culture to
a source of terrorism. University of Ottawa, 2017. https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/36522/1/SWEET%2c%20Evan%20
Robert%2020175.pdf letöltés: 2021. 05. 14. p. 43
8 GIA=Groupe Islamique Armée, Iszlám Fegyveres Csoport.
9 Magyar sérültjei is voltak a 20 évvel ezelőtti párizsi merényleteknek. Múlt Kor Történelmi Magazin, https://mult-kor.hu/
magyar-serultjei-is-voltak-a-20-evvel-ezelotti-parizsi-merenyleteknek-20150108 letöltés: 2021. 05. 14.
10 SWEET, Evan: The Securization of Migration in France The shifting threat of migration: From a threat to a culture to
a source of terrorism.. p. 44
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is.11 Franciaország ekkor ébredt rá, hogy milyen potenciál rejlik a képzett külföldi
munkavállalókban és azok sikeres integrációjában.
Már a kétezres évek elején feszültség állt fenn Nagy-Britannia és Franciaország
közt az illegális migráció miatt, amelyre ékes példa a 2001-es, francia Riviéra közelében történt hajóbaleset, amely során az EAST SEA teherszállító, amely közel 900
kurd menekültet szállított, megfeneklett. A bevándorlók jelentős része eltűnt, London
szerint többségük Nagy-Britanniába tartott.
Franciaország, amikor 2000 őszén betöltötte az Európai Unió elnökségét, számos
javaslatot tett az embercsempészekkel szembeni szankciók összehangolására, amelyeket a Miniszterek Tanácsa a svéd elnökség alatt, 2001 májusában fogadott el.12
2005-ben a nemzetközi média is aktívan foglalkozott a francia külvárosokban lezajlott
demonstráció- és erőszakhullámmal, amelyet egy sajnálatos baleset generált Clichysous-Bois-ban, Párizs külvárosában. Bevándorló fiatalok menekültek a hatósági igazoltatás elől, amikor ketten egy trafóházba futottak, ahol belehaltak az áramütésbe. Ezt
követően – jellemzően észak-afrikai, muzulmán – bevándorlók tömege kezdett erőszakos demonstrációba több nagyváros migránsok lakta negyedeiben, amely során közel
9000 gépjárművet gyújtottak fel.13
2006-ban a francia Szenátus létrehozott egy vizsgálóbizottságot az illegális migráció kezelése érdekében, amely 54 pontban fogalmazott meg ajánlásokat annak határozott, de emberséges csökkentésére. A Bizottság értékelése szerint a leghatékonyabb
– és egyben nélkülözhetetlen – kulcs a migránsokat kibocsátó országok fejlesztése,
hogy minél kevesebben keljenek útra. Ehhez lényegesek a bilaterális és multilaterális egyezmények, egy új és hatékony vízumrendszer, továbbá egy gördülékeny és
hatékony menekültügyi eljárás. A Bizottság kifejtette, hogy a helyzet kezeléséhez
szükséges lenne valós adatokkal rendelkezni az ország területén illegálisan tartózkodó migránsokról, mert csupán becsült adatokra tudnak támaszkodni. Nicolas Sarkozy
akkori miniszterelnök szerint 2006-ban közel 400 000 volt a regisztrálatlan bevándorlók száma Franciaországban, és ez évente továbbo 80-100 000 fővel emelkedik.14
A magyar származású politikushoz köthető még, hogy 2011-ben, immáron köztársasági elnökként, Silvio Berlusconi olasz belügyminiszterrel a schengeni rendszer
reformját szorgalmazták, többek között a növekvő észak-afrikai migrációs nyomás
miatt. A találkozó előzménye, hogy Franciaország nehezményezte Olaszország közel
25 000 afrikaiaknak kiadott vízumát, amellyel jelentős részük tovább utazott Francia
11 GUIRAUDON i.m.
12 GUIRAUDON i.m.
13 SMITH, Craig S.: Immigrant Rioting Flares in France for Ninth Night. The New York Times, 05. 11. 2005. https://www.
nytimes.com/2005/11/05/world/europe/immigrant-rioting-flares-in-france-for-ninth-night.html letöltés: 2021. 05. 15.
14 GARCIA, Antonio: Combien d’immigrés clandestins en France? Radio France Internationale, 13. 04. 2006. http://www1.
rfi.fr/actufr/articles/076/article_43041.asp letöltés: 2021. 05. 15.
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országba. A két politikai vezető az egyeztetéseket követően úgy fogalmazott, hogy
a nagyfokú migrációs nyomás esetén szükséges lehet megvizsgálni az államhatárok
ideiglenes visszaállításának lehetőségét is. Eredményes gyakorlati lépésnek tekintem,
hogy megállapodás született közös olasz-francia vízi- és légi járőrtevékenység megindításáról az érintett területeken. Már ekkor, 2011-ben felhívták a figyelmet arra, hogy
a Földközi-tenger mentén fekvő déli tagállamokat nem szabad magukra hagyni, és
szolidaritásra hívták fel a többi tagországot a tömeges bevándorlás hatékony kezelése
érdekében. A tagországokon kívül Tunézia vezetését is kérték, hogy működjön együtt
az Észak-Afrikából induló illegális migráció megfékezésében.15
Franciaország a közvélekedéssel ellentétben, már Macron előtt is szigorúnak mondható migrációs szabályozással bírt. Sőt, a lakosság sem tolerálja az illegális migrációt
és általában a migráció jelenségét. Az Ipsos 2016-os felmérése szerint a franciák 60%a gondolta úgy, hogy a migráció negatívan hat országukra, míg csupán 11% látta ezt
másképpen. A megkérdezettek 63%-a vélte úgy, hogy a migránsok nagy része képtelen
a sikeres integrálódásra, 54% pedig kétségbe vonta a menekültügyi kérelmek valóságtartalmát. A felmérésre természetesen hatással lehettek a megelőző időszak terrortámadásai is.16
2018 nyarán a francia parlament – heves viták kíséretében – megszavazta az új menekültügyi törvényt, amelynek célja a bevándorlás szigorúbb kontrollja, és amely a 2015ös előző rendelkezést váltotta fel. Az ellenőrzött bevándorlás, a hatékony menedékjog
és a sikeres integráció érdekében létrehozott 2018-778-as törvény szerint – az eddigi 14
hónap helyett – hat hónap alatt kell elbírálni a menekültügyi kérelmeket, ugyanakkor
egyről négy évre emelték a rászorulók tartózkodási és munkavállalási engedélyének
hosszát, integrációs programokkal kiegészítve.17 A törvény az elutasított menedékkérők hazatoloncolását is prioritásként kezeli, és a toloncok végrehajthatósága érdekében
9018 napra emelte a lehetséges fogvatartási időt. További szigorítás, hogy akár háromévnyi szabadságvesztést is kaphat az a külföldi, aki figyelmen kívül hagyja az országba
történő belépés megtagadását, a vele szemben elrendelt kiutasítási határozatot, vagy
a kitoloncolási határozatban foglaltakat.19 Az eredményesebb integráció érdekében kétszeresére emelték a francia nyelvórák számát, sőt a legalább fél éve az országban tartózkodó kérelmezők az eljárás ideje alatt is vállalhatnak munkát. A vidéki településeket
15 France and Italy push for reform of Schengen treaty. BBC News, 26 April 2011. https://www.bbc.com/news/world-europe-13189682 letöltés: 2021. 05. 16.
16 Majority in France against immigration. THE LOCAL fr, https://www.thelocal.fr/20160823/immigration-negative-for-france-majority-says/ letöltés: 2021. 03. 20.
17 Un Coup de bluff: Francia migrációs és integrációs alapelvek Macron elnöksége alatt. Migrációkutató Intézet, 2018. október 12. https://www.migraciokutato.hu/2018/10/12/un-coup-de-bluff-francia-migracios-es-integracios-alapelvek-macron-elnoksege-alatt/ p. 2
18 Az eddigi 45 napról
19 Un Coup de bluff p. 3
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anyagi eszközökkel motiválják a külföldiek befogadására. A jobboldali pártok javaslatot
tettek arra is, hogy távolítsák el az országból a titkosszolgálatok gyanúja szerint a nemzetbiztonságra veszélyesnek tartott külföldi állampolgárokat. A rendelkezéseket a jobboldali pártok túl enyhének ítélték, míg a baloldaliak szerint azok sértik a menekültek
jogait. A szigorú változtatások ellen az OFPRA20 munkatársai is tiltakoztak.21
Macron migrációs politikájára jellemző, hogy szavazói megtartása mellett az európai
irányvonalnak is próbál megfelelni. Kezdetben úgy vélte, hogy működőképes elgondolás, ha az NGO-k a tengereken kimentett migránsokat az első biztonságos szárazföldre
szállítják, és a Frontexet22 több forrással látják el Olaszország, Spanyolország és Görögország megsegítése érdekében. Elgondolása azonban nem talált kedvező fogadtatásra, így 2018-ban az azt bírálókat támadta a 2018-as Európai Tanács ülésén. Véleménye
szerint azon országok, akik nem tanúsítanak szolidaritást a kérdés iránt, ne legyenek
részesei a schengeni övezetnek, és a strukturális alapokból származó pénzügyi támogatásokhoz se juthassanak hozzá.23
Az illegális sátortáborok megszüntetése, és a bennük élő illegális migránsok ellenőrizhetősége érdekében Macron a kezdetektől fogva fellépett. Ez azonban szélmalom-harcnak tűnik, kiemelten az NGO-k támogatásával újra és újra protestáló, vis�szatelepülő bevándorlók miatt is. Több ezer migráns él a Párizshoz közeli közlekedési
csomópontok mentén létesített sátortáborokban, és Calais környékén is nagy létszámban gyülekeznek, abban bízva, hogy idővel átjutnak Nagy-Britanniába.
A 2020-as évben a koronavírus az illegális migrációt és a menekültügyi folyamatokat is jelentősen befolyásolta. A francia kormány azoknak a külföldi állampolgároknak,
akik a vírussal összefüggésben erőn felül dolgoztak (például az egészségügyi szakemberek, takarítók), gyorsított honosítási eljárás keretében ítélte meg a francia állampolgárságot.24 A kormány ezzel a gesztussal a fertőzés emelt kockázatát, a sokszor lehetetlen munkakörülményeket igyekszik kompenzálni. 2021 májusáig közel 8000 ilyen
beadvány érkezett, amellyel a normál ügymenet szerinti öt év helyett gyorsabban, két
év után kaphatják meg az állampolgárságot. A kérelmekből eddig több mint 2000 esetet elismertek a hatóságok.25 A bevándorlók koronavírus-fertőzöttségi arányára pontos
statisztika nem lelhető fel, ugyanakkor egy tanulmány szerint 2020 márciusa és máju20 Office français de protection des réfugiés et apatrides, Francia Menekült-és Hontalanügyi Hivatal
21 Elfogadta az új bevándorlási törvénytervezetet a francia nemzetgyűlés – Indulatos viták a jogszabálykörül. Jogi Fórum,
https://www.jogiforum.hu/hirek/39147 letöltés: 2021. 03. 18.
22 Európai Határ-és Partvédelmi Ügynökség
23 Un Coup de bluff p. 7-8
24 Covid: France rewards frontline immigrant workers with citizenship. BBC News, 23 December 2020. https://www.bbc.
com/news/world-europe-55423257 letöltés: 2021. 05. 18.
25 France grants citizenship to over 2.000 foreign workers for Covid-19 response. France 24, 05. 05. 2021. https://www.
france24.com/en/france/20210505-france-grants-citizenship-to-over-2-000-foreign-workers-for-covid-19-response letöltés:
2021. 05. 18.
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sa közt a halálozás aránya megkétszereződött köreikben. Ennek egy részéért minden
bizonnyal a fertőzés volt a felelős. Míg a helyi születésűek (azaz a franciák) körében
a fenti időszakban a halálozás 22%-kal nőtt, addig az észak-afrikai születésűeknél 54%kal, az ázsiai születésűeknél 91%-kal, a szubszaharai Afrikában születetteknél pedig
114%-kal emelkedett. Ezt a tendenciát kiegészíti a lakosok lokációja is: Franciaország
legszegényebb régiójában (Saint-Denis) – ahol a lakosság 30%-a bevándorló – 118%-kal
emelkedett a halálozás, míg Párizsban, ahol szintén sok bevándorló él, 96%-kal. A migránsok, az etnikai kisebbségi csoportok tagjai és a lakosság többi része közötti egyenlőtlenségek teljes mértékét azonban csak akkor lehetne felmérni, ha rendelkeznénk
az egész népességre kiterjedő adatokkal a mortalitásról és az egészségügyi ellátásról
etnikai és migráns státus szerint is.26 A koronavírus elleni védekezés tekintetében
Franciaország szerint a védőoltás megillet minden a területén tartózkodó személyt, így
a migránsokat is, és nem kér társadalombiztosítási kártyát sem a vakcina beadásánál.27
2020-ban a biztonsági környezet változása, a török-görög migrációs konfliktus kiújulása és a koronavírus-járvány miatt is ismét előkerült az európai migrációs paktum
kérdésköre. A megállapodás szövegezéséről számos egyeztetés zajlott – többek között
Máltán is –, ám a tagországok továbbra sem képviseltek azonos álláspontot. Franciaország – ahogy eddig is – a közös teherviselés, a kötelezően betartandó kvóták szerinti
migráns-elosztás mellett érvelők csoportjába tartozott.28
2020-ban megnövekedett az Olaszországból az Alpokon át Franciaországba érkező
illegális migránsok mennyisége. A szélsőséges időjárási viszonyoknak kitett, veszélyes hegyi terepen jellemzően családok indultak el, ám nagy részük nem érkezett meg
a célországba. Az olasz Oulx város tranzitállomásnak számít ezen az útvonalon, amelyen 2020 szeptembere és decembere közt közel ötezer migráns utazott át. Az áthaladók közel fele afganisztáni, negyede iráni, nyolc százaléka pedig marokkói állampolgár
volt. A francia határvédelem ezen a szakaszon való megerősítése pedig még hosszabb és
veszélyesebb útvonalak kockáztatását eredményezték, így az olasz Orvosok az Emberi
Jogokért (MEDU) szervezet önkénteseit naponta riasztották balesetekhez. Az államhatárok mentén elhelyezkedő menedékházak bezárásával a civil szervezetek szerint
a hatóságok lelkén szárad majd a migránsok hipotermia és lavinaomlások miatti halála.
Mindenképpen célravezető lenne már az olasz oldal kiinduló városaiban felhívni a figyelmet a hegyi átkelés veszélyeinek komolyságára, és többnyelvű információs kam26 DESGRÉES, de Loü, Annabel-MELCHIA, Marior-GOSSELIN, Anna-DATTA, Geetanjali-CARABALI, Mabel-MERCKX, Joanna-KAUFMAN, Jay S.: Migrant status, ethnicity and COVID-19: more accurate European data are greatly needed. National Center for Biotechnology Information, 2020 Oct 23. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7582038/ letöltés:
2021. 05. 18.
27 The COVID-19 vaccines and undocumented migrants: what are european countries doing? PICUM, March 2021. https://
picum.org/covid-19-vaccines-undocumented-migrants-europe/ letöltés: 2021. 05. 18.
28 COOK, Cindi: France agrees to EU Commission migration pact. Anadolu Agency, 24. 09. 2020. https://www.aa.com.tr/
en/europe/france-agrees-to-eu-commission-migration-pact/1984407 letöltés: 2021. 05. 19.
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pánnyal figyelmeztetni az illegális migránsokat, hogy jobban teszik, ha meg sem kísérlik a határátlépést.29 A francia határhoz sikeresen eljutó migránsokat ugyanis a helyi
hatóságok azonnal visszatoloncolják az olasz oldalra, menedékkérelmüket pedig nem
fogadják be a francia rendőrség tagjai.30
Ugyan nem 2020 volt az első év, amikor a francia csendőrség illegális migráns táborokat számolt fel, azonban ebben az évben számos esetben sor került rá, és mindegyik
nagy média visszhangot váltott ki. Több esetben maguk az NGO-k szerveztek sátras demonstrációkat jelentősebb nagyvárosok közparkjaiba, főtereire, ahonnan a hatóságok
erőszakkal elszállították őket. De ezeken kívül nem egy, a hidak, közlekedési csomópontok közelében települt, akár több ezer fős illegális tábor is felszámolásra került, a lakókat pedig táborokba, hivatalos befogadó központokba szállították. A Párizs közelében
fekvő saint denis-i illegális tábort 2020 novemberében számolták fel, és a több mint
kétezer lakóját 70 busszal szállították Ile-de-France központjaiba és sportcsarnokaiba.
Az intézkedést közbiztonsági és közegészségügyi okokra hivatkozva hajtották végre,
kiemelve, hogy a koronavírus-járvány miatt különösen fontos az illegális bevándorlók
egészségügyi kontrollja és ellenőrizhetősége.31
Emmanuel Macron, Franciaország elnöke a közelgő választásokon való sikeres szereplése érdekében32 harcot hirdetett az iszlám szeparatizmus ellen, amelynek részeként 2021. február 16-án a Nemzetgyűlés33 megszavazta a köztársasági elvek tiszteletben tartásának megerősítéséről szóló törvénytervezetet. A francia kabinet számára
hatalmas siker, hogy a jogszabályt a Nemzetgyűlésben pártszakadás nélkül sikerült
elfogadni, és a kormányzó centralista En Marche! párt baloldala is a tervezet mellett
voksolt.34 Ugyanakkor 2021-ben is folytatódik a rászorulók befogadása, például áprilisban Franciaország 300 szíriai és iraki menekültet vállalt át libanoni befogadó központokból a humanitárius folyosó kezdeményezés35 keretében. A civil kezdeményezésből

29 Critical situation for migrants at Italian-French border. InfoMigrants, ANSA, 2021/02/09 https://www.infomigrants.net/
en/post/30151/critical-situation-for-migrants-at-italian-french-border letöltés: 2021. 05. 16.
30 BOITIAUX, Charlotte: Pushbacks in the French Alps: Migrants report immediate deportation to Italy. InfoMigrants,
2021/02/12. https://www.infomigrants.net/en/post/30195/pushbacks-in-the-french-alps-migrants-report-immediate-deportations-to-italy letöltés: 2021. 05. 17.
31 French police dismantle 2000 strong migrant camp near Paris. Euronews, AFP, 17/11/2020. https://www.euronews.
com/2020/11/17/french-police-dismantle-2-000-strong-migrant-camp-near-paris letöltés: 2021. 05. 17.
32 A tervezettel az elnök a francia jobboldali szavazóknak kíván a kedvében járni.
33 A kétkamarás francia törvényhozás alsóháza.
34 SAYFO Omar - VERES Kristóf György: Megvalósítható-e a köztársaság iszlámja? – Emmanuel Macron küzdelme az
„iszlám szeparatizmus” ellen. HORIZONT 2021/4, Migrációkutató Intézet, 2021. 02. 24. https://www.migraciokutato.hu/
wp-content/uploads/2021/02/20210224_HORIZONT_2021_4_sayfo_omar_veres_kristof_gyorgy_megvalosithato_e_a_koztarsasag_iszlamja.pdf letöltés: 2021. március 31.
35 A humanitárius folyosó projektet 2016-ban hívták életre Olaszországban. A program kezdete óta 3500 szíriai, iraki, líbiai
és etióp rászoruló érkezett a görög szigetekről Olaszországba, Franciaországba, Belgiumba és Andorrába.
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megvalósult művelet egy 2017-es memorandumon alapul, amely alapján Franciaország
már 504 menekültet befogadott.36

FRANCIAORSZÁGBÓL NAGY-BRITANNIÁBA
A Calais környéki illegális migránsok számos esetben kerülnek a média figyelmének
középpontjába. Hol a Nagy-Britanniába tartó kamionosokkal csapnak össze, hol tengeri
átkelésekkel kísérleteznek, hol táboraikat számolják fel a hatóságok.
2015-ben több ezer illegális bevándorló torlódott fel a franciaországi Calais környékén, akik teherautókra és kamionokra kapaszkodva, azokban elbújva próbáltak
Nagy-Britanniába jutni. A francia hatóságok – a sofőrök védelme érdekében – számos
biztonsági intézkedést hoztak (például amennyiben a sofőr gyanítja, hogy illegális
migránsok rejtőztek el a járművén, lehetősége van a kikötőben egy rohamrendőrökkel megerősített ellenőrző pontra hajtania és ott átvizsgáltatni a tehergépjárművet),
amelyekkel sok ezer fontos bírságot kerülhettek el a vétlen gépjárművezetők. A kikötőt ötméteres, szögesdróttal felszerelt és kamerákkal megfigyelt kerítés veszi körbe, a kapukat pedig rohamrendőrök őrzik. 2014-ben Nagy-Britannia 12 millió fontot
különített el a Calais-hoz tartó autópálya 15 méteres kerítéssel való megerősítésére.
2015 augusztusában a két fél megállapodása értelmében új ellenőrző és irányító központot kapott Calais, valamint az ott szolgálatot teljesítő rohamrendőrök létszámát
500 fővel emelték. A fentiekhez Nagy-Britannia további hétmillió angol fonttal járult
hozzá.37
A Nagy-Britanniát megcélzó illegális migrációs útvonalak felszámolására, és a két
ország közti illegális migráció megfékezésére természetesen már régebben is léteztek megállapodások, bevett gyakorlatok. Ezeket – az elmúlt évekre jellemző kiemelt
figyelem és a választók megnyerése miatt – megreformálva, 2020 novemberében új
migrációs megállapodást írt alá a két ország vezetése. Ennek értelmében megkétszerezték a járőrök létszámát az érintett francia tengerparti szakaszokon. Nagy-Britannia
irányába közel 150 kilométer hosszú partszakaszról indulnak az embercsempészek az
illegális migránsokkal, így jellemzően erre a tengeri részre koncentrálódik a megerősített járőrszolgálat. A nagyobb létszám gyorsabb és hatékonyabb reagálást biztosít az
illegális tevékenységek megakadályozására, sok esetben megmentve ezzel az átkelési
kísérletben résztvevők életét is. A fentieken túl a megfigyelési technológiák korszerűsítésére és kibővítésére is ígéretet tett a két fél, amely magában foglalja a drónok,

36 France inks humanitarian corridor agreement to bring in 300 refugees. InfoMigrants, ANSA, 2021/04/15. https://www.
infomigrants.net/en/post/31535/france-inks-humanitarian-corridor-agreement-to-bring-in-300-refugees letöltés: 2021. 05. 16.
37 Calais migrants: How is the UK-France border policed? BBC News, 3 March 2016. https://www.bbc.com/news/uk33267137 letöltés: 2021. 05. 16.
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radarberendezések és kamerák telepítését és alkalmazását is. Az eszközök fokozott
alkalmazásával az elfogások hatékonyságát kívánják elérni.38
Priti Patel brit belügyminiszter és Gérald Darmanin francia belügyminiszter megerősítette elkötelezettségét az útvonal felszámolása tekintetében, és a britek a francia
eszközbeszerzések támogatására 28 millió fontot ajánlottak fel. A fokozott együttműködés hatékonyságát mi sem bizonyította jobban, mint az a tény, hogy míg 2019-ben az
elfogott és megakadályozott határátkelések száma körülbelül 40% volt, 2020 őszén ez
a szám már 60%-ra emelkedett. A megállapodás aláírását követően Priti Patel nyilatkozatában kiemelte, hogy az emelt létszámú szolgálatnak, a bűnüldöző szervek szorosabb
együttműködésének köszönhetően látványos eredményeket produkál a kezdeményezés. A brit belügyminiszter egyúttal utalt az új menekültügyi rendszerre, amelynek
bevezetésével egy új, szigorú, de igazságos kötelezettségvállalás lép életbe Nagy-Britanniában.
Az embercsempész-hálózatok felszámolása az Egyesült Királyság és a francia bűnüldöző szervek közötti együttműködésre épül, amelynek eredményeként 2020-ban
létrehoztak egy új, közös hírszerző egységet (JIC39). Júliusi felállítása óta a JIC körülbelül 140 személy letartóztatásában segített, és megakadályozta mintegy 1100 illegális
migráns érkezését a brit partokra. 2020-ban a francia hatóságok 57 személyt találtak
bűnösnek embercsempészés vádjával, amiért összesen több, mint 138 év börtönbüntetést szabtak ki, valamint további 46 személyt ítéltek el a kisebb hajók átkelésével
kapcsolatos bűncselekmények miatt.40
A 2020 novemberi megállapodás tartalmazza továbbá, hogy a francia kormány lépéseket tesz a migránsok megfelelő elhelyezésére vonatkozóan, hogy az érkezettek ne
a helyi bűnszervezetek áldozataivá/tagjaivá váljanak. Ez a megfelelő szálláshelyeket és
a menekültek jogi segítségnyújtását biztosítók támogatását is jelenti.

MIGRÁCIÓS MEGÁLLAPODÁSOK
A francia-brit migrációs együttműködésen kívül természetesen Franciaország más,
jellemzően kibocsátó országokkal is rendelkezik migrációs (vagy ezt a kérdéskört is
érintő) megállapodásokkal. E bilaterális szerződések célja rendszerint az illegális bevándorlók és kiutasított menedékkérők hazatoloncolásának megkönnyítése, amelyért
cserébe valamely – jellemzően gazdasági – előnyt vár a kibocsátó ország.

38 UK and France sign new agreement to tackle illegal migration. GOV.UK, 28 November 2020. https://www.gov.uk/government/news/uk-and-france-sign-new-agreement-to-tackle-illegal-migration letöltés: 2021. 05. 08.
39 Joint Intelligence Center
40 UK and France sign new agreement to tackle illegal migration.
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Franciaország Malival 2000-ben41, Szenegállal 2006-ban és 2008-ban is, a Zöld-foki
Köztársasággal 2008-ban, Indiával42 2010-ben kötött ilyen megállapodást.43 Beninnel
2007-ben44, ahogy Gabonnal és a Kongói Demokratikus Köztársasággal is, Tunéziával
2008-ban, Burkina Fasoval pedig 2009-ben.45 Franciaország továbbá számos mobilitási bilaterális megállapodás részese, amelyek célja a fiatal munkavállalók országok
közti mozgásának megkönnyítése. Az első ilyet 1983-ban kötötték Új-Zélanddal, ezt
követően 1995-ben Argentínával, 2001-ben Marokkóval és Szenegállal, 2003-ban Tunéziával, 2009-ben Montenegróval és Szerbiával, 2010-ben Gabonnal, 2013-ban Kanadával, 2014-ben Bosznia-Hercegovinával, végül 2017-ben az Egyesült Államokkal.
Hasonló, de általánosabb tartalommal bíró munkavállalási megállapodásokat írtak alá
a Kongói Demokratikus Köztársasággal és Beninnel 2007-ben, Mauritiusszal 2008ban, Oroszországgal 2009-ben és Grúziával 2013-ban.46
Beutazási és tartózkodási megállapodások tekintetében, a migrációs kibocsátó országok közül az alábbi bilaterális megállapodásokra került sor.
• 1987: Marokkó
• 1988: Tunézia
• 1992: Burkina Faso, Elefántcsontpart, Mauritánia, Gabon, Benin
• 1993: Kongói Demokratikus Köztársaság
• 1994: Kamerun, Niger, Mali, Közép-afrikai Köztársaság
• 1995: Szenegál
• 1996: Togo.47
A fenti megállapodások a két állam közti célkitűzéseket rögzítik, amelyeknek kétség kívül igyekeznek eleget tenni. Ugyanakkor ezek nem garanciák a teljes körű sikerre, ahogy azt az illegális migrációs tendenciák mutatják. Látni kell, hogy az afrikai
kibocsátó országok lakossága számára Franciaország továbbra is csábító célpont, és
41 ADEPOJU, Aderanti- Femke van NOORLOOS-ZOOMERS, Annelies:Europe’s migration agreements with migrant-sending countries in the global South: a critical review. https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/353968/Author_manuscript_Adepoju_van_Noorloos_Zoomers_Europe_s_migration_agreements.pdf?sequence=1 letöltés: 2021. 05. 09. p. 18
42 Migration and Mobility Partnership Agreement between The Government of the Republic of India and The Government
of the French Republic. New Delhi, 10 March 2018. https://www.mea.gov.in/Portal/LegalTreatiesDoc/FR18B3321.pdf letöltés:
2021. 05. 08.
43 PANIZZON, Marion: Agreement duplicity: France’s bilateral migration agreements & EU migration partnerships. University of Bern, prepared for the conference on the “Governance of Asylum and
Migration in the EU”, University of Salford, 26-27 January, 2012. https://www.wti.org/media/filer_public/21/cb/21cb2065e6a6-4071-aff0-0f9fa659c60e/salford_panizzon4.pdf letöltés: 2021. 05. 08.
44 Agreement between the Government of the Republic of France and the Government of the Republic of Benin on concerted management of migratory flows and co-development. 28. 11. 2007. https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/
policy-areas/measuring-impact/agreements/WCMS_382377/lang--en/index.htm letöltés: 2021. 05. 08.
45 Présentation générale des accords bilatéraux. Ministère de L’Intéreiur, 23 juin 2020. https://www.immigration.interieur.
gouv.fr/Europe-et-International/Les-accords-bilateraux/Presentation-generale-des-accords-bilateraux?fbclid=IwAR3MnOlQ8PSdpzik7lAD8ejHUsNaf7zN8Gjy1UbdtTJj_IiHelRoa_NQCxc letöltés: 2021. 05. 10.
46 Présentation générale des accords bilatéraux.
47 Présentation générale des accords bilatéraux.
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nem gátolja többségüket sem a megerősített parti őrség, sem a határőrök kemény bánásmódja, de akár hazatoloncolásuk sem.

A Franciaországban benyújtott menedékkérelmek állampolgárság szerinti
megoszlása, 2020.48

A MIGRÁNSOKAT SEGÍTŐ NGO-K JELENLÉTE FRANCIAORSZÁGBAN
Az utcán élő – zömében kiutasított vagy kérelmet be sem nyújtott – migránsok egyik
fő támogató szervezete az Utopia 56 nevű NGO. A szervezetet 2015-ben hozták létre
a Calais környékén kialakult migráns táborok segítése érdekében. Önkéntesek toborzásával, migránsokat ideiglenesen befogadó családokkal és adományokkal próbálja segíteni a sátortáborokban élőket, és egyúttal próbál rávilágítani az aktuális menekültügyi
rendszer és politika káros hatásaira.49 Az NGO az utóbbi években egyre több alkalommal szervez nagyobb városok közparkjaiban, főterein olyan demonstrációkat, melyekre
az illegális bevándorlókat sátraikkal együtt odaszállítja. A demonstrációk célja a figyelemfelhívás, ugyanakkor – értékelésem szerint – ezekkel a megmozdulásokkal a lakos-

48 Forrás: France statistics. Asylum Information Database (AIDA), European Council on Refugees and Exiles (ECRE) https://
asylumineurope.org/reports/country/france/statistics/ letöltés: 2021. 05. 17.
49 Az Utopia 56 honlapja itt található: http://www.utopia56.com/en letöltés: 2021.04.05.
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ság ellenérzését váltják ki, a hatóságok pedig legfeljebb átmeneti megoldást találnak
a problémára.
Az InfoMigrants hírportál tematizálva összegyűjtötte a 2021-ben is aktív, a Franciaországban élő migránsokat segítő szervezeteket. A listából ki kell emelni egy egységes
jogi és adminisztratív segítséget nyújtó párizsi lehetőséget, ahol több szervezet (pl.
ADDE, ATMF, Dom’asile, ELENA, GISTI, La Cimade) együttesen segíti a migránsokat.
Létezik továbbá egy Watizat nevű kiadvány, amely dari, pastu, arab, angol és francia
nyelven segíti olyan gyakorlati tudnivalókkal a migránsokat, mint például hol juthatnak meleg ételhez, orvosi ellátáshoz, szálláshoz, tisztálkodási lehetőségekhez vagy
jogi segítségnyújtáshoz.50

MIGRÁCIÓ ÉS NEMZETBIZTONSÁG
A 2012-es toulouse-i terrortámadást követően a francia vezetés ráébredt a szélsőséges
eszméket valló saját állampolgárok, illetve bevándorlók jelentette súlyos kockázatra.
Az európai veszélyeztetettség ellenére Franciaország volt az egyetlen olyan állam, ahol
a fokozódó terror-kockázat miatt a letartóztatások száma 2014 után évről évre folyamatosan emelkedett: 2014-ben 238 fő, 2015-ben 424, 2016-ban pedig már 456 fő volt.51
A támadásokat követően a kormány a – korábban jelentős jogi és anyagi megszorítások
közt működő – nemzetbiztonsági szolgálatok jogkörét és költségvetését is szélesítette,
illetve megemelte. A 2015-ös és 2016-os franciaországi terrorcselekmények mintegy
250 emberéletet követeltek, ezért ezekre válaszul, 2017-es hatalomra kerülését követően, Emmanuel Macron megerősítette a hatóságok jogköreit, és határozott fellépést
szorgalmazott az illegális bevándorlók ellen. A szakirodalomban napjainkra már elfogadott tény, hogy valós volt az aggodalom, miszerint a 2015-ös menekültválság idején érkező tömeggel együtt szélsőséges eszméket vallók, bűnözők és terroristák is érkeztek
Európába52, ugyanakkor kiemelném, hogy Franciaország esetében a legtöbb szélsőségesek által elkövetett terrorcselekményt már legalább másod- vagy harmadgenerációs
európai állampolgárok, és nem 2015-ben érkezett migránsok követték el. Ezt követően
a nemzetbiztonsági szolgálatok és a rendőrség számos támadást hiúsított meg, amely
nem volt könnyű. 2018-ban több mint 11 000 fő szerepelt a hatóságok radikális mozgalmakkal való szimpatizánsainak nyilvántartásában, 2020-ban pedig több, mint 8000
személyt tartottak megfigyelés alatt. 53

50 Help for migrants in France: A list of organizations. InfoMigrants, 2021/02/12. https://www.infomigrants.net/en/
post/30169/help-for-migrants-in-france-a-list-of-organizations letöltés: 2021. 04. 05.
51 BARTKÓ Róbert: Az illegális migráció és a terrorizmus kapcsolata az EUROPOL és a FRONTEX jelentéseire tekintettel. p.
175 https://dfk-online.sze.hu/images/egyedi/terrorizmus%20k%C3%B6tet/bartk%C3%B32.pdf letöltés: 2021. 05. 11.
52 SWEET, Evan: The Securitization of Migration in France The shifting threat of migration: From a threat to a culture to
a source of terrorism. p.50
53 SAYFO -VERES i.m. p. 8-9
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A 2015. novemberi terrortámadásokra nem voltak felkészülve a francia titkosszolgálatok, ahogy a többi európai (belga, brit, német) ország rendvédelmi szervezetei és
titkosszolgálatainak állománya sem. A 2016-os nizzai támadás azonban már – több
szakirodalom szerint – részben a francia titkosszolgálatok lelkén szárad. A hat különböző titkosszolgálati jogkörrel rendelkező szervezet más és más minisztériumok
alá volt rendelve, így a széttagoltság mind Nizza, mind a Charlie Hebdo szerkesztőség
elleni támadás esetén lassította a hatékony munkát. A hatóságok ráébredtek, hogy az
1969 óta vezetett „S”-lista, amellyel a veszélyesnek ítélt személyeket tartották nyilván, komoly reformálásra szorul. A lista nem csak a radikális eszméket vallókat, de
a politikai szélsőségeket vallókat és a legapróbb bűncselekményeket elkövetőket is
tartalmazta, amely napjainkra átláthatatlanná és kezelhetetlenné vált. A szolgálatok
felülvizsgálata során további problémaként jelent meg, hogy az állomány nagy részét
alkalmatlannak találták az új kihívások kezelésére.
A tanulmány az arab nyelvtudás és a muzulmán, valamint közel-keleti politikai
és történelmi keretek megértésének, az abban való gondolkodás hiányát emelte ki.
A felülvizsgálat javaslata a hatból egy központi titkosszolgálat létrehozását javasolta,
belügyminisztériumi felügyelettel. 2017 végétől az új terrorellenes törvény jóváhagyásával a francia hírszerzés munkája megkétszereződött. Szakértők a folyamatosan
növekvő nyomás ellensúlyozásaként nagyobb hangsúlyt javasolnak az OSINT54-hoz és
HUMINT55-hoz hasonló lehetőségeknek, mert ezek nagyban megkönnyítik a titkos�szolgálati munkát.56
Franciaország stratégiai dokumentumaiban is szerep jut az illegális migráció okozta
kihívásoknak. A 2013-as Fehér Könyv 2017-es felülvizsgálati értékelésében az Afrikával
foglalkozó fenyegetések közt említi a migrációs nyomás növekedésének kockázatát, többek között az afrikai népességrobbanás következményeként. A klímaváltozás és a migráció összefüggésében kiemelt figyelmet fordít a Száhel-övezet és Dél-Ázsia térségének.57
A Franciaországban elkövetett szélsőséges terrortámadások az EU-tagállamok hírszerzési együttműködésének problémáira is felhívták a figyelmet. Ehhez – sajnálatosan – a 2015. évi terrortámadások kellettek, ám ezt követően megindult az együttműködési szándék. A 2002 óta működő EU IntCen58 megfelelő platform is lehetne
a bilaterális és multilaterális együttműködéseken kívül, ám a tagállamok nem osztották meg egymással információikat. Ugyanez a bizalmatlanság volt jellemző az Euro54 OSINT: Open Source Intelligence, nyílt forrású hírszerzés
55 HUMINT: Human Intelligence, emberi kapcsolatokra épülő hírszerzés.
56 VERNILE, Alessandra: The evolution of the intelligence services around Europe. The case of France. Mediterranean
Affairs, Jul 18, 2018. https://www.mediterraneanaffairs.com/intelligence-services-france/ letöltés: 2021. 05. 16.
57 Strategic Review of Defence and National Security. https://www.defense.gouv.fr/content/download/514686/8664672/file/2017-RS-PointsClesEN.pdf p.1 letöltés: 2021. 05. 20.
58 EU Intelligence Center
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pollal való együttműködés tekintetében is, ezért a szervezet 2016-ban létrehozta az
Európai Terrorizmus Elleni Központot (ECTC59), amelynek célja az európai terrortámadások közös megelőzése.60

A menedékkérelmek számának növekedését egyedül a koronavírus-fertőzés miatt kialakult
szigorú intézkedések csökkentették. A statisztika a szerző szerkesztése.61

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRA
Franciaországban két állami intézmény is a migráció kezelésére szakosodott. A Francia
Bevándorlási és Integrációs Hivatal (OFII62) az újonnan érkezett bevándorlók integrálásáért felel, valamint a családegyesítési, családi és gazdasági célú migrációs ügyeket
koordinálja. Regisztrálja továbbá a menedékkérőket és részt vesz a visszatérések és
reintegrációs folyamatok kezelésében. A másik szervezet a korábban említett OFPRA,
amely a menekültügyi eljárásokat folytatja le. Ezen kívül 2018 óta a tárcaközi küldött felelős a menekültek befogadásáért és integrációjáért. Feladata, hogy támogatást

59 European Counter Terrorism Center
60 VERNILE i.m.
61 Total number of asylum applications in France from 2008 to 2019. Statista Research Department, May 12, 2020. https://
www.statista.com/statistics/460355/asylum-applications-france/ letöltés: 2021. 05. 09.
62 L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
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nyújtson a menekültek befogadásában, és koordinálja az érintett minisztériumok közti
együttműködést.63
A zárt befogadóközpontoknak több típusát is megkülönböztethetjük. Az adminisztratív fogvatartási intézet tulajdonképpen az országból való kiutasítást készíti elő, itt
várják meg a kiutasítottak a tényleges deportálást. Ide kerülnek az ország elhagyására
kötelezettek, az újbóli beutazási tilalomra ítéltek, a dublini rendelet értelmében más
ország felelősségi körzetébe tartozók, és akikkel szemben a schengeni visszafogadási
egyezményt64 alkalmazzák. Ezekben az intézményekben a törvényileg előírt maximális tartózkodási idő 90 nap. Jellemzően a határrendészet biztosítja az objektumokat,
ahol természetesen orvosi ellátás is elérhető. A kiutasítást megelőző őrizetet, vagy az
adminisztratív fogvatartási intézetbe történő szállítást megelőzheti a kisebb településeken, vidéki területeken egy maximum 48 órás őrizet, amely akár a helyi rendvédelmi
szervek egy erre dedikált helyisége is lehet.
A volt magyar tranzitzónák intézményéhez hasonlót Franciaország határán is találunk, amelyet a szakirodalom „várakozási zónaként” említ. Ezekben az intézményekben kell várakoznia azon harmadik országbelieknek, akik nem felelnek meg a Francia
országba történő belépés feltételeinek. Ilyen feltételek az érvényes úti okmányok
megléte, megfelelő anyagi fedezet, vagy a szálláshely és az egészségbiztosítási fedezet
igazolása. Ezek az intézmények a nemzetközi repülőtereken, kikötőkben és vasútállomásokon találhatóak, rendszerint a határőrség felügyelete alatt. Az ott tölthető időtartam26 napban van maximalizálva. Az ide érkezők sorsa háromféleképp végződhet.
A hatóság vagy elfogadja a benyújtott – hiányos – dokumentumokat és engedélyezi az
országba történő belépésüket, vagy azt megtagadja. Ebben az esetben a kérelmezőt
abba az országba toloncolják vissza, ahonnan éppen érkezett, és nem a származási országába. A harmadik lehetőség pedig – természetesen – a menedékkérelem benyújtása.
Az országban előfordulhat, hogy – a nagyfokú migrációs érintettség miatt – az érkezőnek csak „átmeneti várakozási zónában” jut hely. Ezt jellemzően az egy időben
nagyobb létszámban (pl. egy hajóval, csónakkal) érkező migránsok esetében alkalmazzák, és ilyenkor nem a klasszikus várakozási zónában, hanem például üresen álló
épületben, motelben vagy egyéb, szeparálható helyen kerülnek elhelyezésre a csoport
tagjai. Két „menedékhelyiség” is található Montgenévre és Menton területén, a francia-olasz határ közelében. Ezekbe a zárt fogvatartási intézményekbe a „várakozási
zónához” hasonlóan olyan migránsok kerülnek, akik nem rendelkeznek a beutazás
feltételeivel, és az olasz hegyvidéken vagy közutakon megkíséreltek francia területre

63 Organization of migration and asylum system in France. European Commission, FEBRUARY 2019. https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/117390/941763/file/1_10a_france_factsheet_2019_en.pdf letöltés: 2021. 03. 18.
64 Akik rendelkeznek más, EU-tagország területére érvényes tartózkodási engedéllyel, azonban Franciaországban nem
tartózkodnak jogszerűen.
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lépni. A fogvatartás időtartama maximum 48 óra lehet, majd a hatóságok visszaküldik
őket Olaszországba.65

A MENEKÜLTÜGYI ELJÁRÁS
A kérelmezőknek először egy online rendszeren keresztül kell jelentkeznie, amelyet az
OFII-vel szerződött NGO-k üzemeltetnek. Ezt követően kapnak csak időpontot, hogy
beadhassák menedékkérelmüket egy másik online rendszeren keresztül. Ezt követően
kerül át az ügy az OFPRA hivatalához. Az eljárás eltérő lehet annak tükrében, hogy
repülőtéren, vagy szárazföldi, esetleg vízi határon nyújtották be a kérelmet, valamint
rendelkezik-e érvényes okmányokkal a kérelmező.66 Az OFII honlapján közérthető videóval és angol nyelvű tájékoztatóval is segítik, hogy a kérelmezők eligazodjanak a menedékkérelem benyújtásának procedúráján. Érdekesség, hogy ezzel szemben az OFPRA weboldala csak francia nyelven érhető el.

FRANCIAORSZÁG INTEGRÁCIÓS POLITIKÁJA
A 2016-ban elfogadott integrációs politika hét fő pillérre fókuszál:
1. az integrációs politika megerősítése;
2. a francia nyelvtudás erősítése;
3. a képzésekhez és a munkához való hozzáférés lehetőségének biztosítása;
4. szálláshoz való hozzáférés biztosítása;
5. az egészségügyi ellátás biztosítása;
6. a menedékkérők és menekültek jogainak biztosítása;
7. a kapcsolatok javítása Franciaország és a menekültek között.67
Ugyan mind a francia, mind a nemzetközi politikai és média platformokon
rendszeresen napirenden van az integrációs politika fontossága, a gyakorlatban ennek
nem sok látszata van. Doktori disszertációm során törekszem ennek okaira választ
találni.

KÖVETKEZTETÉSEK, PROBLÉMÁK
Prognosztizálható, hogy a 2022-ben esedékes francia választások egyik fő kérdésköre
a migráció kezelése lesz, így az megkerülhetetlen a vezető politikusok számára. A kérdés, hogy ez a helyzet hogyan hat az aktuális migrációs, és illegális migrációs helyzetre.
A muzulmán bevándorlók és lakosok integrációjának kérdése állandó politikai és
társadalmi vitatéma. Az értékelést tovább nehezíti, hogy egyelőre nincs általánosan

65 BOITIAUX, Charlotte: Migrant detention centers in France: What you need to know. InfoMigrants, 2021/03/05. https://
www.infomigrants.net/en/post/30666/migrant-detention-centers-in-france-what-you-need-to-know letöltés: 2021. 05. 13.
66 Organization of migration and asylum system in France.
67 Organization of migration and asylum system in France.
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elfogadott mérce vagy definíció, ami alapján mérni lehetne az integráció fokát, ráadásul a muszlimok nem képeznek homogén társadalmi tömböt, a különböző alcsoportok
szociális helyzete és identitásképzése pedig merőben eltérő lehet. Igaz, hogy a muszlimok a lakossághoz képest kevésbé iskolázottabbak/szakképzettebbek és magasabb
is körükben a munkanélküliség, ugyanakkor nem szabad általánosítani.68 A nem megfelelő integráció komoly biztonsági, nemzetbiztonsági kockázattá nő, a no-go zónák
terjeszkedése, valamint a fiatalok egy részének radikalizációja pedig terrorcselekményekben is megvalósulhat. A terrorizmus, radikális iszlám térnyerésének megelőzése
érdekében a tényleges sikert egy közös adatbázis jelentené a titkosszolgálatok között,
azonban ez még várat magára. Európa-szerte több terrortámadás lenne kivédhető,
ha a tagországok hírszerző szolgálatai megosztanák egymással mind információikat,
mind képességeiket és azokat közös gyakorlatok keretében kamatoztatnák.
Franciaország továbbra is törekszik az EU-n belül iránymutató államként viselkedni, ám egyre inkább bebizonyosodik, hogy nem tud egyszerre befogadó, és az állampolgárai védelme érdekében biztonságtudatos is lenni.

68 SAYFO -VERES i.m. p. 4
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The Visegrad Cooperation:
what should I call you?

INTERNATIONAL COOPERATION BETWEEN STATES
As the key players in international relations, states keep interacting with one another all the time. According to neoliberal institutionalism, one of the key approaches in
international relations, international cooperation is justified by the interdependence
of states, aimed at managing conflicts and representing state interests in a world of
anarchy (Börzel, 2016). Cooperation can be seen as occurring “when actors adjust their
behaviour to the actual or anticipated preferences of others, through a process of policy
coordination” (Lindblom, 1965:227). This implies two assumptions: first, the parties
involved must have a goal (or several goals) to attain. Second, cooperation must provide those interacting with some kind of gain or reward (Milner, 1992). States as independent actors are assumed to be rational players in the international arena, seeking
cooperation in order to maximise gains or minimise losses (Tema, 2014). In practice,
cooperation can materialise tacitly, explicitly in the form of an agreement (or set of
agreements), as a result of a negotiation in an explicit bargaining process, or can even
be imposed on weaker parties by stronger ones (Milner, 1992).
International cooperation should be understood in the context of domestic political
considerations as well, which clearly play their part in governments’ behaviour – for
instance, “in economic issues the internal distribution of the costs and benefits of different international policies weighs heavily” (Milner, 1992:490). Putnam sees international
cooperation as a complex phenomenon driven by and rooted in domestic political con-
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siderations beyond the reality of international relations (Putnam, 1988). International
cooperation serves for the complex interests of states, and it cannot be reduced purely
to economic issues, goals: other social, cultural, political, symbolic etc. considerations
are also at play (Putnam, 1988). Our assumptions comfort to the ideas of Putnam and
see the Visegrad cooperation as the result of a complex set of considerations of every
Visegrad government.
Keohane argues that the simplest way of cooperation is setting up international
institutions, regimes (Keohane, 1984). Indeed, similar to various social phenomena
and problems, institutions have key importance in international politics as well. We
can differentiate between different types and levels of institutions in light of our topic:
from international agreements, rules, norms, laws etc. to various forms of integrations and organisations, institutions comprehensively permeate the world of international relations. In a broader sense, institutions are aimed at anchoring the expectations and guiding the behaviour of states. Regional cooperations – like Visegrad in
our case – can be interpreted as the participating countries’ joint attempt to achieve
their political and policy goals, and to expand their power in international politics
(Lake-Powell, 1999).
In this study, we examine the case of the Visegrad Group (hereinafter “Visegrad
Group or “V4”) as a form of regional cooperation in Central Europe, comprising the
Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. More specifically, we are interested
in how this platform works in practice, whether there is any pattern of cooperation
(or non-cooperation), what factors governments consider and on what issues they
typically cooperate. Furthermore, we seek some possible explanations for the low level of institutionalisation of the Visegrad cooperation. For the purpose of this study,
institution shall mean any classical formal institutional structure, decision making
or other relevant body which could improve the efficiency of the four governments’
cooperation either directly or indirectly, e.g. through making their commitment more
credible. Following some theoretical overview, we outline the nature and key characteristics of the Visegrad cooperation. We introduce George Tsebelis’ ideas borrowed
from game and rational choice theory. Then we present the key issues that best reflect
the three periods of the Visegrad cooperation. In the final part, we explore the possible
motivations of the four governments for refraining from deepening their cooperation,
that is, from institutionalising. For the purpose of this paper, we rely on selected literature from the field of political science and international relations.

INSTITUTIONALISE OR NOT TO INSTITUTIONALISE?
Scholars researching in the field of international relations have been primarily interested in how and under what conditions state cooperate. The factors that affect the
level of institutionalisation in regional cooperation have been less researched. However,
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pioneer authors such as Keohane shed light on the importance of institutions in reducing the transaction costs of international cooperation (see the costs of coordination and
enforcement) (Keohane, 1984).
The level of institutionalisation in international cooperations – in a narrower sense,
i.e. formal institutional settings – can depend on some different factors. For instance,
if the likelihood of opportunistic behaviour is considered high among the participating
states, ensuring joint benefits will require a more institutionalised cooperation (Lida,
2000). Similarly, if the issues subject to international cooperation are relatively specific, a need for more institutionalised structures will arise, because safeguards and
guarantees need to be in place regarding a specific asset that is less substitutable compared to more general assets (as such envisaging greater costs, losses if enforcement
is not successful) (Ibid.).
International cooperation of states can be viewed “as a mixed motives game where
some interests converge while others collide” (Krapohl, 2008:6). Common institutions
can be useful tools in ensuring the credible commitment of the cooperating states to
their long-term interests. In this regard, regional integration arrangements can be
understood as a form of international regime (Ibid.).
As for some practical considerations, the formal institutionalisation of international cooperations can prove to be inefficient if the established structures, rules etc. are
too rigid, too costly to operate or too bureaucratic. The possibility of selecting issues to
cooperate on offers flexibility for the cooperating states. Thematic cooperations that
do not require a permanent set of institutions can be mentioned here. This competitive advantage can be more easily exploited where the likelihood of opportunistic (or
free-rider) behaviour is low among the participating actors.

THE VISEGRAD COOPERATION
The Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia, as a geographical bloc in Central
Europe, share some important characteristics. First, they are post-communist countries, each of them having regained their independence back in 1989-90. Second, in
addition to similar historical, cultural roots and values, they have basically similar economic and political weight (Poland means an exemption in this regard) and interests.
Third, all of the countries involved are willing to pursue cooperation with each other
as a declared goal in a flexible framework since 1991. Finally, one should not forget
about the fact that the four countries accessed the European Union (EU) together in
2004, meaning that they followed the same integration trajectory prior to accession,
and shared similar political and policy challenges.1 Based on the foregoing, the four
1 With the dissolution of Czechoslovakia, the Czech Republic and Slovakia were also given the task to build their own state
structures.
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countries seem to be ideal allies and natural cooperating partners for each other. However, at the same time, they are rivals on a number of issues (e.g. attraction of foreign
investments). Therefore, their relationship can be described as “coopetition”.2
As the most successful regional activity in Central Europe (Cabada, 2018), the
Visegrad cooperation is an interesting form of integration. According to Gebhard, the
Visegrad Group is a special case of “complementary sub-regionalism”, understood as
a loose form of cooperation embedded in the broader institutional framework of the
European Union (Gebhard, 2013). Dangerfield (2016) classifies it as a “subregional
grouping” by following Dwan’s definition: “a process of regularised, significant political
and economic interaction among a group of neighbouring states between national governments, local authorities, private business and civil society actors across a wide range of issues” (Dwan, 2000:81). The Visegrad intergovernmental cooperation launched in 1991
has a pre-accession and a post-accession phase (Dangerfield, 2008). In the beginning,
three countries (Czechoslovakia, Hungary and Poland)3 aimed at the dissolution of the
Soviet-era security and integration structures and the accession to the European Union and NATO (Dangerfield, 2008:638). One of their key achievement was the signing
of the Central European Free Trade Agreement (CEFTA). Following various intensity
and level of cooperation, and a clearly visible competition and rivalry between the
countries in the EU accession process, the Visegrad countries finally succeeded in
their NATO and EU integration efforts by 2004 (Schmidt, 2016, Grúber – Törő, 2010,
Gallai 2018). As full members of the EU, the four countries were given the task to
elaborate the framework and practices of the joint work within the institutions of the
European integration.
The Visegrad governments make politics and policies in three different arenas simultaneously: the national, the regional (V4) and the supranational (EU) arena. Based
on George Tsebelis’ theory, we argue that these governments play so-called nested
games in the three arenas, and they optimise their strategy to achieve a maximum
overall payoff (Tsebelis, 1990). The three arenas can be described as follows:
National arena: the field of domestic politics where governments strive to preserve
their popularity to win the elections and keep political power. If this is not possible,
they aim to minimise the loss of votes/influence.
Regional arena (V4): the venue of intergovernmental cooperation, typically along
specific issues and policy fields, between the institutions, but more importantly, the
governments of the four Visegrad countries.

2 The term comes from the words „cooperation” and „competition”.
3 Czechoslovakia was dissolved as of 1 January 1993, while the Visegrad Declaration was signed nearly two years earlier
(on 15 February 1991).
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Supranational arena (EU):4 an arena located above the national level with a strong
federalisation characteristic, independent institutions, and the primacy and enforcement of the acquis communitaire.
In this approach, each government faces different actors (players) in various arenas.
In the national arena, these are practically the relevant domestic political actors: the
opposition, various institutions, organisations etc. with whom the government plays
the games. The regional arena is the common arena where the four governments interact. Regional cooperation occurs when all the players concurrently view this arena
as their principal arena (Tsebelis, 1990). In practical terms, this arena becomes active
when the governments of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia place
their focus on this dimension, i.e. regional cooperation (when their interests overlap). Otherwise, non-cooperation means the business-as-usual state of the V4 arena, a
framework or stage not used as a result of the players’ decision (when their interests
are conflicting). Finally, the supranational arena represents the EU-level field where
all the four governments are present, but, in contrast to the regional one, they are independent actors in the sense that they do not use the Visegrad format. Instead, they
represent their interests without stepping up together with the remaining three Visegrad states. In our understanding, this also entails a strong commitment to meet the
EU’s expectations (normative compliance), with the respective government aiming to
maximise its “payoff” (policy outcome) at the EU level. If this becomes a government’s
principal arena, less attention is paid to the national and the regional (V4) arena. The
supranational (EU) arena is described by the highest level of complexity with regard
to other players: a government faces many (currently 26) other governments, a set of
various institutions, all functioning by special rules.

4 Originally it was an intergovernmental cooperation as well, but after Maastricht it has increasingly taken up supranational characteristics.
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Figure 1: Three arenas where the Visegrad governments are active

Source: Own elaboration

Regarding the dynamics of the Visegrad cooperation, we can identify three different phases described by a varying willingness to cooperate on the side of the four
governments:
• Phase 1 (1991–2004): characterised by individual preparations for the EU and
NATO integration (era of competition, dominance of the national, and even more
the supranational “EU” arena), loose regional cooperation, institutionalisation in
politically non-vital areas;
• Phase 2 (2004–2015): characterised by the appreciation of national and EU arenas
for interest representation with visible success (mix of cooperation and competition, emergence of national and regional arenas);
• Phase 3 (2015–): manifest problems and ineffective policies in the EU arena, increasing importance of national and regional arenas.
These phases are described by different strategic choices of the four governments
regarding regional cooperation. In phase 1, for instance, the Visegrad platform was
more rarely used compared to the two later phases, reflecting the dominance of the
national and EU arena from 1991 to 2004. After the EU accession, the four govern-
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ments explored the potential in regional cooperation, but some issues proved to be
rather dividing than uniting (when cooperation was not rewarding).

KEY POLITICAL AND POLICY ISSUES OF THE VISEGRAD COOPERATION
In the following, we present some key political and policy issues from the past 30 years
of the Visegrad cooperation. Though this platform is not exclusively limited to cooperation on EU-related issues, experience shows that the four participating countries typically expose themselves on such issues. The most important issues are listed in Table
1, but there were some others where regional cooperation was successfully achieved.5
These are also presented in the following.
Table 1: Phases and key issues of the Visegrad cooperation
Dimension
Principal arena

Issue/Set of issues

Period
1991–2004

2004–2015

2015–

National,
supranational

National, supranational

National, regional

• EU and NATO
accession
• CEFTA

• Schengen accession
• Liberalisation of
labour markets/land
moratorium
• Multiannual Financial
Frameworks (2007–2013
and 2014–2020)
• EU Constitution (Reform
Treaty)
• Sanctions against Russia
• Eastern Partnership

• Migration
• Rule of law/media/judiciary
reforms
• Election of Von der Leyen
• Multiannual Financial
Framework 2021–2027 +
Next Generation EU
• Covid-19
Source: Own compilation

PERIOD OF 1991–2004
EU accession/NATO accession/CEFTA
In the first phase, the four governments generally preferred their own national arena
and the EU arena over the newly established V4 format for more than a decade. The
reasons for this seem to be understandable. First, the four governments were given
the task to ensure the transition to democracy and market economy, and to build a
well-functioning set of institutions. One can assume that under such circumstances no

5 The table contains not only issues of successful cooperation, but rather the most prominent “hubs” where the behaviour
and strategy of the four governments can be best revealed. Some of these (e.g. sanctions against Russia) even show cases of
non-cooperation.
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political willingness or capacity remained to fill the Visegrad platform with meaningful
content. The goals and interests of the national governments rendered their strategy to
be optimised for the national arena. Second, concurrently with the mentioned challenges, the four governments were intensively preparing for the EU (and NATO) accession.
In the second half of the 1990’s, they more increasingly appeared as rivals in the EU
accession process. They believed that accession will be granted with more favourable
conditions based on their individual progress and performance, and thus decided to
follow individual strategies during negotiations. This necessarily weakened cohesion
among the Visegrad governments (Grúber-Törő, 2010).6 This is interpreted as the depreciation of the regional arena in favour of the supranational one. The issue of accession, naturally, should not be seen as an “ordinary” issue (like the attitude to Russia, for
instance); rather, it should be seen as the general consequence of the four governments’
strategy. The issue of NATO accession shows similar characteristics, while the case of
the Central European Free Trade Agreement (CEFTA) is a counterexample in the first
period of the Visegrad cooperation. Signing the CEFTA was a key achievement of the
Visegrad countries in this phase, but this issue does not overwrite the overall trend
prevailing prior to 2004.

PERIOD 2004–2015
The EU accession of the four Visegrad states (2004) can be interpreted as a milestone
in the past 30 years. Following this, the four governments generally discovered the
opportunities offered by this regional format. Still, cooperation on some key issues did
not occur due to either differing positions (e.g. sanctions against Russia) or (allegedly)
conflicting interests (e.g. EU funds, reform of the EU). Nevertheless, these do not invalidate the general observation that regional cooperation levelled up in this period.
Schengen accession
The border-free Schengen Area ensures free movement to hundred millions of citizens within the European Union. It is one of the success stories of the integration. The
removal of internal border controls between member states also supports trade and
tourism. In recognition of their mutual interest and strategic preferences, the Visegrad states, already as full EU members, applied together for Schengen membership
(with the Baltic states) and conducted intense negotiations from 2004 to 2007. Beside
the highest possible level of coordination between the four governments, the Visegrad Group used a single voice towards the Schengen member states and the European
Commission (Grúber – Törő, 2010:63-64). Their unity persisted later, and their joint
6 Following the millennium, however, the EU made it clear that all candidates will access simultaneously, and no preferential treatment will be granted based on the candidates’ performance.
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pressurising behaviour proved to be rewarding, and were admitted into Schengen in
December 2007 (Ibid.). This issue reflects the appreciation of the regional arena as a
result of the four governments’ strategic choice. In order to realise their common interest (i.e. reach their maximum “pay-off”, the removal of internal border controls), they
did utmost efforts to join the Schengen zone together, instead of seeking individual
preferential treatments.
Liberalisation of labour markets/land moratorium
This broader issue is related to the Schengen accession. After 2004, all the four governments were interested in the opening of labour markets by old member states so
their citizens could take a job in Western Europe. Therefore, it is a relevant question
whether the four governments took meaningful steps together to ensure preferential
treatment for themselves. Seemingly, even if cooperation occurred in the regional arena, the result is minimum mixed: old member states opened their labour markets for
newcomers at different dates, varying from the accession date of 1 May 2004 (UK, Ireland, Sweden) to the end date of the 7-year transitional period of 1 May 2011 (Germany
and Austria) (European Commission, 2011).
Multiannual financial framework (2007–2013 and 2014–2020)
The funds available to the Visegrad countries in the 7-year multiannual financial frameworks (MFF) are of paramount importance to them. Based on their level of economic
development and welfare, they have been eligible to receive large amounts from the
Structural and Cohesion Funds since 2004. As such, the four governments are expected to easily find a common position and negotiate as a bloc. However, that is not necessarily the case. For instance, in the negotiations preceding the adoption of the MFF for
2014–2020, clear-cut cleavages could be identified between the four governments (see
e.g. Kałan et. al, 2012).
EU Constitution (Reform Treaty)
The four countries accessed the European Union in the middle of a fundamental institutional reform process. Though they were not key players in this, they had the chance
to join in. As newcomers, they were given the chance to express their opinions on the
developing institutional framework of the EU. However, they were not able to use a single voice in the constitutional Convention (Dangerfield, 2008). This was rather a failure,
a missed chance of the four governments (Grúber-Törő, 2010).
Election of Donald Tusk
A cooperation was pursued on an issue of different nature when former Polish PM
Donald Tusk was appointed as the president of the European Council in 2014, enjoying
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the support of all the four Visegrad countries as a strategic goal for the region (Nič,
2016:285). In this case, the four countries could hope for a president who better understands this region and embraces the opinions and interests of the four countries (at
least implicitly).
Energy policy
Another interesting field of cooperation – and at the same time of non-cooperation – is
energy policy. The Visegrad Group shares the common interest of energy security in
the Central European region, which was reflected in the enhanced coordination on related issues following the gas crisis of 2009. This helped the four countries to use EU
funds and the Commission’s regulatory framework to build interconnectors and other
missing infrastructure (Nič, 2016:285). However, staying on the issue of energy, the
case of the proposed Energy Union project showed a more divergent picture, in part
deriving from the Visegrad countries’ different domestic energy policy considerations
(Mišík, 2016).
Sanctions against Russia
The Ukrainian crisis has triggered sanctions by the European Union since 2014. The
Visegrad governments proved to be divided on this issue (in particular on the third
round of economic sanctions): Poland was strongly supportive, while the Czech Republic, Hungary and Slovakia objected to the sanctions (Rácz, 2014). Though neither
of them used a veto in the Council, the case well showed the limits of the Visegrad
cooperation.
Eastern Partnership
The Eastern Partnership was launched in 2009 as a joint initiative to provide a forum
and policy framework with six non-member partner countries, Armenia, Azerbaijan,
Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. The Visegrad governments soon discovered
their common interests in this field, and showed lively coordination and cooperation,
making it a successful example of the history of this intergovernmental platform (Dangerfield, 2009). This was based on the geographical proximity and overlapping geostrategic interests of the four countries. Furthermore, the transformation of the EU
neighbourhood policy in times of their accession gave them a good opportunity to find
an own issue which could be greatly identified with the “Visegrad brand”, a promising
chance to start being “policy-makers” (Sadecki, 2018:262-263).
Paris Agreement
The Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia successfully influenced the joint
EU negotiation position for the Paris global climate summit in October 2014, where
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they, instead of blocking the package as a whole, sought allies (Romania and Bulgaria)
and presented a common set of demands to be incorporated in the EU’s final proposal.
This resulted in more favourable future emission reduction targets for the respective
countries (Nič, 2016:285).

PERIOD 2015–
As already mentioned in the foregoing, the migration crisis of 2015 can be interpreted
as the second milestone in the history of the Visegrad cooperation.
Migration
Following the Hungarian government’s anti-immigration position taken in early 2015,
the other three Visegrad governments soon joined Viktor Orbán and formed a massive alliance on a key dividing political issue. Though tensions had already appeared
between Hungary and the EU prior to 2015, the migration crisis can be deemed as the
start of a period where political and legal disputes with Brussels and other member
states are more prevalent, and disappointment with the performance of the European
Union comes to the surface not only on the side of the Hungarian government, but
also other Visegrad governments, which was not typical before 2015. The European
migration crisis means an important milestone in the history of the Visegrad cooperation, since the issue was able to bring the four countries closer than ever before, and
could also create room for further cooperation. The four countries could gain an extra
political weight after 2015 by stepping up together which they could not have achieved
otherwise (Gallai, 2018). The migration crisis of 2015 has brought along one of the most
prominent and politically interpretable cooperations of the Visegrad Group, providing
the four countries with the greatest coverage in its history (Nič, 2016:282). Beyond the
shared rejection of irregular mass migration to Europe, the new PiS-led government
in Poland placed greater emphasis on and attributed more significance to the Visegrad
cooperation, visibly boosting it (Gallai, 2018:5). In addition to simply gaining extra
political weight, the four Visegrad countries could soon become the symbol of EU countries which categorically turn down any proposal for the relocation or resettlement of
migrants, or encouraging migration from outside the continent. By smartly using the
issue of irregular migration to Europe, the Visegrad Group could successfully collect
allies in other member states, too. Moreover, the rewards gained from its common hard
stance on immigration seem to far exceed the damages suffered in the political and
legal debates against other EU member states and Brussels.
Double standard of food products
The issue of double standard of food products emerged in 2013, but the key arguments
of allegedly disadvantageously treated member states – Slovakia and Hungary – were
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communicated later, in 2016. The two countries requested the Commission to take the
necessary measures in 2017, which was followed by a joint statement by the PMs of the
Visegrad countries (Mogildea, 2018:8-9). This activism proved to be rewarding, since
later the Juncker Commission agreed on the unacceptable practice of food producers,
and a set of guidelines and even a directive were passed subsequently.
Rule of law/media/judiciary reforms
Over the last decade, some heavy conflicting issues arose in the relationship of Hungary and Poland with the European Union, centred around the rule of law, media legislation and judiciary reforms. Though the first of these issues had emerged already before
2015, tensions and conflicts seem to remain to date. According to public information,
coordinated action – or even solidarity – has been missing in such cases among the
Visegrad governments, again, revealing some limits of the regional arena. In this respect, there are some more recent examples of these dividing lines between the four
governments: for instance, the Czech and Slovak partners (foreign ministers) openly
criticised the Hungarian and Polish prime ministers for their veto against the combined financial package including the MFF 2021–2027 and the Next Generation EU
(European Recovery Instrument) because of some rule of law criteria incorporated as
conditionality (Euractiv, 2020). Interestingly, in order to demonstrate their alliance and
cooperation, the Hungarian and the Polish prime ministers even issued a joint declaration on their position (Visegrad Post, 2020).
Election of Von der Leyen
The Visegrad governments – especially Hungarian PM Viktor Orbán – manifestly supported Ursula Von der Leyen to be the new president of the European Commission in
2019 (EuObserver 2019). The key political goal was clear-cut: to prevent socialist candidate Frans Timmermans from becoming the president. Although it is the European
Parliament’s competence to elect the president of the Commission, coordination was
also relevant in this case, since the four governments had the chance to deliver the
votes of their own parties present in the EP. Though the election took place as a secret
ballot, the MPs of the Hungarian governing parties admittedly voted for Von der Leyen,
and so did their Czech counterparts according to media reports (Visegrad Group, 2019a
and 2019b).
Multiannual Financial Framework 2021–2027 and Next Generation EU
The largest financial package in the history of the EU promised an ideal field for regional (V4) cooperation, since interests seem to be overlapping. This is also reflected in
the programme of the current Polish Visegrad Presidency, which foresaw significant
coordination among the four governments in the course of the negotiations (Visegrad
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Group, 2020). High-level discussions between the cabinets were already underway in
mid-2020 (Government of Poland, 2020). Nevertheless, as already mentioned above,
the Hungarian and the Polish governments preferred some political considerations (see
the veto) over agreed action (if any).
Covid-19
The Visegrad countries have suffered severe consequences of the coronavirus pandemic since
early 2020. In theory, as one could expect, combatting the pandemic could be an
ideal field for cooperation, by expressing strong solidarity towards each other. In addition to the new EU financial package, the programme of the current Polish Visegrad
Presidency also emphasised the importance of acting together against the adverse
consequences of the pandemic (Visegrad Group, 2020). Nonetheless, only a few minor
signs of realised coordination, political and policy action on this issue can be traced
from publicly available information.
Overall, these issues well reflect the potential offered by the Visegrad platform.
After 2004, the four governments started to use this regional cooperation framework
more frequently to advance their own agenda and interests. This trend continued after
the migration crisis of 2015, accompanied by the manifest questioning of the effectiveness and authority of the EU arena. However, some issues after 2004 revealed
different interests and strategies pursued by the four governments, at the same time
highlighting the limits of the Visegrad platform.

INSTITUTIONAL ARRANGEMENT AND FUNCTIONING OF THE VISEGRAD
COOPERATION
In the final part, we briefly analyse the level of institutionalisation of the Visegrad platform. By nature, cooperation between the Visegrad governments aims to improve the
interest representation potential available to the Czech Republic, Hungary, Poland and
Slovakia independently. Therefore, their rationale for cooperation is not a classical institutional problem, or at least not directly: the case of the cohesion and structural
funds to be allocated among member states under the EU multiannual financial frameworks is an interesting example. When they support each other in ensuring funds for
themselves, they act in a coordinated manner (in solidarity as allies) to improve their
economic welfare, i.e. to get more funds, which can be interpreted as a distribution of
“public” goods where they are a “privileged group”.
The brief history and milestones, and the above (non-exhaustive) list of issues of the
V4 cooperation shed light on the varying intensity and clear limitations of this regional
“soft” integration. As for the latter, one should also bear in mind that the Visegrad
cooperation heavily depends on the national political background of the four partici-

80

JANIK SZABOLCS

pating countries: based on past experience, the head of government in office in each
country has key role in driving cooperation. If seen as valuable and beneficial (naturally, in political terms), a supporting attitude materialises and activism will prevail (see
arena choices). If this is not the case in any of the four countries, the result will likely
be a low level of activity.
The Visegrad Group is usually identified with the highest level of cooperation,
which is based on the regular discussion and coordinated action of the four prime
ministers. Beyond other occasions, they hold their own informal “mini summit” before every Council summit in order to discuss their opinion and strategy. Indeed, this
format is the most relevant one in terms of both symbolic and practical power. Symbolic, because they can demonstrate unity at the highest possible level – towards both
their voters at home and their potential European partners –, and practical, since the
most valuable results can be delivered by the heads of governments on key issues on
the EU level. Naturally, the V4 governments interact not only on the highest level: expert group, diplomatic, ministerial etc. levels also witness regular discussions and coordinated action, as well as do more technical or sectoral areas (Grúber – Törő, 2010).
Despite the successes listed above, the power and efficacy of the Visegrad cooperation is hard to assess for some more general reasons. First, the world of bargaining
in (international) politics will never be visible in its entirety. We can confidently argue
this also holds true for our subject matter. We can analyse the direct and indirect signs
of cooperation – or non-cooperation –, which are often limited to official statements,
press conferences, interviews etc. Second, partly relating to the previous argument,
we can never be 100% sure whether an important result was attained thanks to an alleged coordinated action of the V4s. Nevertheless, as indicated above, there are some
visible signs of the appreciating Visegrad format.
Overall, the Visegrad Group is a flexible form of cooperation that is exploited on
selected issues where all the four participating governments are willing to act in a coordinated manner to influence EU-level outcomes for their own benefit. It is a mix of
formal and informal interest representation methods at their disposal with clear limitations. And, though not institutionalised in the strictest sense, the Visegrad cooperation features some arrangements that can be deemed as institutions that determine
the functioning of the VG, borrowing it a sui generis characteristic. First and foremost,
the annual rotating presidency represents the framework for the four participating
countries with practical significance.7 The country holding the Visegrad Presidency of
all times is responsible for setting the agenda of the one-year period concerned, which

7 For the presidency programmes see: http://www.visegradgroup.eu/documents/presidency-programs (accessed on:
05/05/2021)
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is always adapted to the work schedule of the European Council, thus guaranteeing
the relevance of the cooperation.
In addition to the annual presidency, we can also mention the International Visegrad Fund (IVF), which was established by the four governments in 2000 to promote
regional cooperation in and outside of the V4 region.8 The IVF has what the Visegrad
platform itself lacks: own funding and permanent institutions such as a Secretariat,
a Conference of Ministers and a Council of Ambassadors. The funding capacity of the
IVF is EUR 8 million annually, which is awarded and disbursed to applicants in the
form of grants, scholarships and artist residencies.

STUCK IN BETWEEN?
Based on the above introduction to the functioning of the Visegrad Group, one could
wonder why the four members refrain from formal institutionalisation. Examples are
given: in the Nordic Cooperation – comprising North European states – we see the Nordic Council, the Nordic Council of Ministers, the Secretariat, the Presidency of the Nordic Council of Ministers and so on.9 The Benelux Union has its Committee of Ministers,
the Benelux Council, the Benelux Secretariat-General, the Benelux Interparliamentary
Consultative Council and even the Benelux Court of Justice.10 However, for the sake of
correctness, one should note that these institutional structures were already in place
and functioning when the Visegrad countries were still building the “socialist dream”.
The weak institutionalisation of the Visegrad platform was a deliberate decision of
the four countries’ governments in the 1990’s (Chruściel, 2014). This could be justified
by the uncertainty surrounding the Central European region during the transition in
the early 1990’s, under which circumstances Czechoslovakia, Hungary and Poland
intended to create a loose framework instead of committing to strict formal structures (Ibid.). This can be interpreted as the key argument in favour of the Visegrad
platform how we have known it for 30 years now. As Nagy (2021) put it, “[…] the key to
a long-lasting and deepening cooperation between the Visegrad countries was the mutual
vision of open and flexible interaction with a pragmatical approach focusing on common
values and interests” (Nagy, 2021:7).
Indeed, already having showed some promising results, one could expect a similar
institutionalisation in the Visegrad Group so the four countries could reach success on
other issues as well. Some authors even criticise the Visegrad cooperation for lacking
a higher level of institutionalisation. For instance, Walsch refers to other criticism the

8 For detailed information on the IVF see: https://www.visegradfund.org/ (accessed on: 05/05/2021)
9 For the organisational structure see: https://www.norden.org/en/organisation/nordic-co-operation (accessed on:
05/05/2021)
10 For the organisational structure see: https://www.benelux.int/fr/benelux-unie/institutions (accessed on: 05/05/2021)
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VG receives for its little institutionalisation, making it – as argued – highly inefficient
(Walsch, 2014). Progressive liberal Czech analysts state that the lack of institutionalisation often resulted in focusing on either low-level technical aspects or controversial
topics (Novotná – Stuchlíková, 2017).
The basic framework of the Visegrad cooperation has been unchanged for almost
thirty years now. The question arises: why? The simplest and emptiest answer would
sound as follows: because any, some or all of the four countries are satisfied with the
current framework, or at least have no incentive to take efforts to change it (or cannot
agree on the institutions to establish). As a more meaningful explanation, we can assume that flexibility and informality (ensured by the current framework) are valued
more by them compared to well-grounded formal decision making bodies.
This latter argument can be supplemented with some others. First, as EU member states, the Visegrad countries already operate a sizable bureaucracy solely due
to their EU membership, and it can be imagined easily that they do not wish to build
additional institutional structures (not to mention the costs such structures would
demand). Second, cooperation with the remaining Visegrad countries is not the only
viable option for the V4 states: alternative coalition partners can be sought on various
issues on the EU level, which preference could not necessarily be pursued if common
Visegrad decision making bodies were in place and gave clear-cut mandate on how to
act on the EU level. In the event of unanimous decision making, this would not be a
problem, because one country deserting would sink the entire cooperation on a given
issue and thus be relieved from acting against its will. But then what would be the
point in establishing permanent institutional structures? This dilemma sheds light on
the question of sovereignty, because establishing common formal institutions would
require to give up some of it. Add to this the fact that any Visegrad government could
find itself facing a partner from another Visegrad country who would be confrontational and hostile (as a result of general elections). This is something politicians want
to avoid based on rational political calculation. Under the current loose framework,
cooperation occurs where desired by all the four countries, which is a quite comfortable solution.

CONCLUSION
International relations theories offer valuable insights on why and how states cooperate in the international arena. States are independent rational actors who seek to
advance their (national) interests. Cooperation is subject to this notion, irrespective
whether governments do it in more formal institutional settings or rather informally.
Nevertheless, the level of institutionalisation shows a great variety from one regional
platform to another. The Visegrad Group represents a unique form of regional intergovernmental cooperation in the European Union that could gain some extra political
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weight for its members in the recent years. Looking back at the past 30 years of this
platform, one can see a varying pattern of cooperation and non-cooperation on various
issues. We identified three larger phases in the history of the Visegrad Group: (1) 1991–
2004; (2) 2004–2015; and (3) 2015–. The first period was generally characterised by the
dominance of national politics and policy making due to the nature of challenges following the regime changes in the region. With the achievement of EU and NATO membership, the four countries were given the chance to explore the potential offered by
regional interest representation (predominantly on issues with EU relevance). Though
the period after 2004 also showed some examples of conflicting interests – and thus,
the lack of cooperation –, significant successes were achieved: the Schengen accession,
the Eastern Partnership initiative, the issue of migration, or the election of Donald Tusk
or Ursula Von der Leyen seem to be the most prominent examples. On the other side
(i.e. lack of cooperation), among others things, we find the disagreement on the economic sanctions against Russia, the cases of the multiannual financial frameworks,11
or the Covid-19 crisis management.12 The migration crisis gave the opportunity for the
Visegrad governments to increase their political weight on the EU level, which they
smartly exploited. Still, despite this momentum, political dividing lines between the
four governments did not fully disappear. All these examples reflect and justify the
non-institutional character of the Visegrad platform, providing a flexible tool for the
four participating governments of all times. This flexibility means the key rationale
for preserving the non-institutional character, but other explanations are also at play.
Equipped with some important institutions (annual Visegrad presidency, International
Visegrad Fund), the Visegrad platform remains a rather loose, flexible framework for
the coordinated action of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia, which
they can find appropriate to advance their own national interests in EU decision making from time to time. This brief study brought some further possible explanations why
the four countries refrain from formally deepening the Visegrad cooperation, including
some practical (see the avoidance of additional bureaucracy) and rather political (see
the question of sovereignty) considerations.

11 MFF negotiations – at least according to publicly available information – show the signs of both cooperation and competition.
12 As already mentioned above, we cannot have a full and comprehensive picture of the Visegrad governments’ cooperation
(or non-cooperation), since the world of international politics and diplomacy classically belongs behind closed doors. Researchers – without interviews conducted with decision makers, for instance – have to rely on publicly available information
(official government documents, Visegrad joint statements, declarations, voting results in the Council of the European Union
etc.). Therefore, all the arguments presented in this study are relevant for what can be learned from public information. This
means that, unfortunately, package deals or other bargaining cannot be identified here regarding either the discussed issues
or other unrevealed ones.
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MOLNÁR DÁNIEL

Az Európai Központi Bank
eszközvásárlásának hatása
a kelet-közép-európai
régióban

BEVEZETÉS
A fejlett országok jegybankjai a nemkonvencionális monetáris politikai eszközöket
a 2008-as válság után kezdték el széles körben alkalmazni, mivel a konvencionális eszköztár, elsősorban az alapkamat, a zero lower bound elérése miatt hatástalanná vált.
Ezen nemkonvencionális eszközök, hasonlóan a klasszikus monetáris eszköztárhoz,
több csatornán keresztül hatnak a gazdaságra és segítik a jegybankokat elérni a kitűzött inflációs céljukat. Ugyanakkor a programok hatása nem áll meg az országhatároknál, a gazdaságok összefonódása és a nemzetközi pénzügyi rendszer kiépülése nyomán
ezek hatása tovagyűrűzik más gazdaságokba is. Ez alapvetően a nemkonvencionális
eszközt alkalmazó jegybank számára nem jelent problémát, ugyanakkor pontosan emiatt a jegybankoknak figyelembe kell venniük a hozzájuk szorosan kapcsolódó gazdaságok monetáris intézkedéseit is, és hogy azok milyen módon hatnak a gazdaságra,
valamint hogy azok hatása ellensúlyozza, támogatja vagy akár fokozza a belföldön alkalmazott monetáris politika hatását.
A közgazdászok egy része arra számított, hogy a nemkonvencionális eszközök a válság hatásainak elmúlását követően kivezetésre kerülnek majd és a monetáris kondíciók
normalizálódása után ismét az alapkamat válik majd a jegybankok legfőbb eszközévé. 2020-ban a koronavírus-járvány megjelenése, valamint a bevezetett kormányzati
korlátozó intézkedések ugyanakkor 2008 után egy újabb válsághelyzetet teremtettek
világszerte. A jegybankok feladata ilyen helyzetben az inflációs céljuk elérése érdeké-
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ben az aggregált kereslet támogatása. Azonban a legutóbbi válság óta a fejlett országok
jegybankjainak többsége nem tudott magának megfelelő mozgásteret kiépíteni, annak
érdekében, hogy a monetáris lazítást az alapkamat csökkentése révén biztosítsa. Egyes
monetáris politikai döntéshozók, mint a Federal Reserve ugyan sikeresen eltávolodott
az elmúlt években a nulla alsó korláttól, azonban nem elegendő mértékben ahhoz, hogy
csupán a konvencionális eszköztára segítségével ellensúlyozza a válság hatásait. Ezzel szemben az Európai Központi Bank egyáltalán nem volt képes kamatot emelni az
elmúlt években, így a válságba is nulla kamatszinttel lépett be, következtetésképpen
számára az egyetlen járható út a nemkonvencionális eszköztárban jelent meg. Ez a fajta reakció ugyanakkor nem csak a legfejlettebb országok/országcsoportok jegybankjait
jellemezte, a kelet-közép-európai jegybankok (Cseh Nemzeti Bank, Lengyel Nemzeti
Bank, Magyar Nemzeti Bank) is érdemben csökkentették már a tavasz folyamán az
irányadó rátájukat, olyan mértékben, hogy elérték az effektív alsó korlátot. Emiatt esetükben is előtérbe került a nemkonvencionális jegybanki eszközök használata az aggregált kereslet támogatása érdekében.
Mindezen tényezőket figyelembe véve kiemelten fontos, hogy megértsük a belföldi hatásokon túlmutatóan milyen nemzetközi gazdasági következményekkel járnak
a nemkonvencionális jegybanki eszközök. Jelen tanulmány célja bemutatni, hogy egy
nagy gazdaság (eurózóna) jegybankja által végrehajtott monetáris politika milyen hatást
gyakorol a hozzá szorosan kötődő kis országok (Csehország, Lengyelország, Magyar
ország) gazdaságára. Ehhez egy öknometriai modell (vektor autoregresszív, VAR) segítségével bemutatom, hogy 2010 után az EKB monetáris politikája milyen hatást gyakorolt a kelet-közép-európai régió országaira. A vizsgálat létjogosultságát tovább erősíti,
hogy ezen 3 ország, habár az uniós csatlakozáskor vállalta az euró bevezetését, arra
vonatkozóan továbbra sem tűzött ki céldátumot. Az emögött álló legfontosabb érv, hogy
az önálló monetáris politika segítheti a gazdaságot például a válságból történő kilábalás
idején. Ugyanakkor ez az érv érdemben gyengülhet, ha az országok jelentős mértékben
ki vannak téve az Európai Központi Bank tevékenységének, és az esetlegesen ellensúlyozza a független monetáris politikából származó előnyöket.
A tanulmány felépítése a következő. Az első fejezet keretében bemutatom a szakirodalom eredményeit a monetáris politika, azon belül is kiemelten az eszközvásárlások nemzetközi hatását illetően. Ezt követően az alkalmazott VAR modell főbb jellemzőit és alkalmazásának feltételeit ismertetem, valamint a modellbe bevont változókat.
Az ötödik fejezet az EKB monetáris politikájának és az eszközvásárlások hatását mutatja be a 3 vizsgált országra. Az utolsó fejezet pedig összefoglalja a tanulmány eredményeit.
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AZ EKB MONETÁRIS POLITIKÁJÁNAK NEMZETKÖZI HATÁSA
A SZAKIRODALOMBAN
A közgazdasági szakirodalomban több szerző, eltérő módszertan segítségével vizsgálta
már a jegybanki eszközvásárlások, illetve a nemkonvencionális monetáris politika határokon átívelő hatását. A fejezet keretében elsőként bemutatom azokat a csatornákat,
amelyen keresztül a jegybanki eszközvásárlások hatást gyakorolhatnak egy külföldi
gazdaságra. Majd ezt követően az Európai Központi Bank nemkonvencionális monetáris politikájának nemzetközi hatásait vizsgáló kutatások eredményeit ismertetem.
A quantitative easing programok kapcsán Lavigne, Sarker és Vasishtha (2014)
4 csatornát különített el, amelyeken keresztül azok hatást gyakorolhatnak egy másik
ország gazdaságára. Az első csatorna a portfólió csatorna. A jegybanki eszközvásárlások révén csökken az adott eszközök kínálata, így a helyettesítő termékek iránt
megnő a kereslet. Fontos ugyanakkor azt is látni, hogy amíg a belföldön végbemenő
portfólió átrendezés ismert és kívánatos eleme a quantitative easing transzmissziós
mechanizmusának (Joyce és szerzőtársai, 2011), addig ez a folyamat nem feltétlenül
áll meg az országhatároknál. A belföldön csökkenő hozamok a befektetőket a külföldi, magasabb hozamot kínáló, de kockázatosabb befektetések felé terelheti. Az
emelkedő kereslet pedig külföldön is csökkenti a hozamokat, illetve növeli az eszközárakat. Ez a hatás különösen is erős lehet, ha a befektetők a két gazdaságot hasonlóan értékelik kockázati szempontból, mint az eurózóna, illetve az azon kívüli uniós
országok esetében. Az előzőekben említett csatorna ugyanakkor a belföldi jegybank
számára is kiemelten fontos lehet, mivel gyengítheti az eszközvásárlási program belföldi gazdaságra gyakorolt hatását.
A második csatorna a jelzés csatornája. Az eszközvásárlási programok bevezetése
azt az üzenetet hordozza magában a piacok számára, hogy a jegybankok a korábban
vártnál hosszabban tarthatják fenn a laza monetáris kondíciókat. Erre a döntéshozók rá
is szoktak erősíteni: az előretekintő iránymutatás keretében általában hangsúlyozzák
a programok időhorizontját, hogy meddig kívánják azokat fenntartani, illetve milyen
feltételek esetén kerülhet sor a kivezetésükre. A tartósan alacsony belföldi kamatok
miatt pedig megnő a külföldi országokkal szemben a kamatkülönbözet, amely pedig pozitív hatást gyakorol a kereskedelemre és a tőkeáramlásra ezen országok viszonyában.
A harmadik csatorna, az árfolyamcsatorna az előzőekben említett folyamatokhoz
kapcsolódik. A külföldi országokba irányuló tőkeáramlás az eszközvásárlást alkalmazó
ország valutájának leértékelődését vonhatja maga után. Az árfolyam gyengülése pedig
az import drágulásával jár, amely miatt előtérbe kerülhet a hazai termelés a külföldivel
szemben. A külföldi ország szemszögéből nézve ez az árfolyam felértékelődését és így
az exportkereslet visszaesését jelenti.
A negyedik és utolsó csatorna a kereskedelmi csatorna. A quantitative easing növeli
a belső keresletet, amely így kedvezően hat a külföldi országok exportjára. Ez a hatás
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tehát pont ellentétes a harmadik csatornánál bemutatottal, az annak nyomán bekövetkező negatív hatásokat ez enyhítheti vagy akár teljes mértékben ellensúlyozhatja is.
A szakirodalomban alapvetően két irány terjedt el az eszközvásárlási programok
nemzetközi hatását vizsgálva. Az első csoportba azok a tanulmányok sorolhatóak, amelyek a jegybanki döntések azonnali hatását vizsgálják magas frekvenciájú, általában
napi gyakoriságú pénzügyi adatokon. A másik csoportba azok az elemzések tartoznak,
amelyek inkább a reálgazdasági hatásokat igyekeznek felmérni, ezen tanulmányok
a monetáris politika irányultságában bekövetkező változásokat igyekeznek különböző
ökonometriai vagy makroökonómiai módszerekkel megragadni.
Hajek és Horvath (2018) egy globális VAR modell segítségével azt vizsgálták, hogy
hogyan hatnak az EKB és a Fed monetáris politikai eszközei az eurózónán kívüli EU-s
országok aktivitására és áraira. A szerzők azt találták, hogy az EKB monetáris szigorításának hatására a gazdasági aktivitás és az árak csökkennek a régióban, ugyanakkor
a nemkonvencionális eszközök hatása kisebbnek bizonyult a konvencionális eszközökhöz viszonyítva. A szerzők továbbá arra a következtetésre jutottak, hogy az EKB monetáris politikájának erőteljesebb volt a hatása a közép-európai régióban, mint a dél-kelet-európai tagországokban.
Kolasa és Wesołowski (2020) egy két országos DSGE modell segítségével vizsgálták
az eszközvásárlási programok hatásának begyűrűződését egy kis, nyitott gazdaságba.
Az eredmények szerint a nagy országban végrehajtott eszközvásárlási program az eszközárak növelésén keresztül kedvező hatást gyakorol a kis ország gazdaságára, azonban ezt ellensúlyozza az árfolyam felértékelődése miatt az ár-versenyképességben történő csökkenés. A két hatás eredőjeként a GDP-re gyakorolt nettó hatás összességében
rövidtávon negatív lehet a kis gazdaságban.
Beck, Duca és Stracca (2019) a quantitative easing hatását vizsgálva azt találták, hogy
annak hatására a rövid és hosszú hozamok csökkennek, bár nem nagy mértékben, az
eszközárak pedig emelkednek. Ezen felül érdemi árfolyam-leértékelődés is bekövetkezik, ugyanakkor ez nem jár együtt jelentős tőkekiáramlással. A szerzők továbbá arra
a következtetésre jutottak, hogy az eszközvásárlás tartós növekedést eredményezett az
inflációban és az inflációs várakozásokban. Azonban ennek forrása nem a Phillips-görbe és az aggregált kereslet voltak, hanem az árfolyam leértékelődése.
Falagiarda, McQuade és Tirpák (2015) ezzel szemben eseménytanulmány-elemzést
végeztek. Az Európai Központi Bank monetáris politikai bejelentéseinek hatását vizsgálták a kelet-közép-európai régió eurózónán kívüli uniós országaira (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Románia) a 2007 és 2015 között. A szerzők azt találták,
hogy az EKB nemkonvencionális eszközeinek szignifikáns hatása volt a régióban az
állampapírhozamokra. Programra lebontva arra jutottak, hogy a Securities Markets
Programme (SMP) bejelentéseinek volt a legnagyobb hatása, míg az Outright Monetary
Transactions (OMT) és a Public Sector Purchase Programme (PSPP) bejelentéseinek to-

91

VÁLTOZÓ EUÓRPA

vagyűrűző hatása a régióban mérsékeltebb volt. A transzmissziós csatornákat illetően
az SMP esetében a portfólió és a jelzés csatornája, az OMT esetében a bizalom\footnote{Joyce és szerzőtársai (2011) ide sorolnak minden olyan hatást, ami az eszközvásárlásokon keresztül a fogyasztói bizalmat növeli és így a költési hajlandóságot}, míg a PSPP
esetében a bizalom és a jelzés csatornája volt a leginkább számottevő.
Horvath és Voslarova (2017) a 2008 és 2014 között vizsgálta az EKB nemzetközi hatását egy panel VAR modell segítségével. Arra az eredményre jutottak, hogy az Európai
Központi Bank által alkalmazott nemkonvencionális jegybanki eszközök erősítették
a gazdasági aktivitást a közép-európai régióban (Csehország, Lengyelország, Magyarország). Eredményeik szerint az EKB nemkonvencionális eszközei 6 hónapos késleltetéssel hatnak a régióban a kibocsátásra, illetve az inflációra is, de utóbbi hatás jóval
gyengébb. Bluwstein és Canova (2018) az eurózónán kívüli európai országok viszonyában vizsgálta az EKB nemkonvencionális politikájának hatását egy bayesi vegyes-frekvenciájú strukturális vektor autoregressziv modell segítségével. A kutatásban arra az
eredményre jutottak, hogy a hatás jelentős heterogenitást mutat országonként. Ennek
mértékét leginkább a pénzügyi rendszer integráltsága határozza meg, mivel a nemkonvencionális eszközök elsősorban a pénzügyi csatornákon (vagyon, kockázat, portfólió)
keresztül gyűrűznek be az országokba. Ezzel szemben az árfolyamcsatorna szerepe
elhanyagolható.
Potjagailo (2017) egy FAVAR (faktor-kiterjesztett vektor autoregresszív) modell segítségével vizsgálta az EKB monetáris politikájának tovagyűrűző hatását az eurózónán
kívüli 13 európai országban. A kutatásban azt találta, hogy az eurózónában végbemenő monetáris politikai sokknak pozitív hatása van a termelésre. A hatás a kis, nyitott,
rögzített árfolyamrendszerrel rendelkező országokban jelentősebb és gyorsabb, de
rugalmas árfolyamrendszer esetén is számottevő. Az inflációra gyakorolt hatás ezzel
szemben a nyugati országokban (Svédország, Dánia, Egyesült Királyság) pozitív, míg
a kelet-közép-európai régióban a hatás aszimmetrikus. A tanulmány emellett rámutat
arra is, hogy a lebegő árfolyamrendszer képes ellensúlyozni a külföldi monetáris politika hatását. Ugyanakkor fejlett pénzügyi rendszer és globálisan integrált pénzpiacok
esetében a tovagyűrűző hatás még lebegő árfolyamrendszer esetén is megjelenik.
Kucharčuková, Claeys és Vašíček (2016) szintén egy VAR modell segítségével az vizsgált, hogy milyen mértékben tér el az Európai Központi Bank konvencionális és nemkonvencionális monetáris politikájának hatása az eurózónában, és milyen tovagyűrűző
hatásaik vannak 6, az eurózónán kívüli uniós országra (Csehország, Dánia, Magyarország, Lengyelország, Svédország és az Egyesült Királyság). A szerzők azt találták,
hogy az EKB konvencionális monetáris politikája közel azonos hatással van a 6 ország
kibocsátására és inflációjára, és a hatás iránya hasonló ahhoz, mint amelyet az eurózónában tapasztaltak. A hatás viszonylag gyorsan, az árfolyamon és a belföldi kamatlábon keresztül jelenik meg, amelyek reagálnak az EKB monetáris politikájára. Ezzel
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szemben a nemkonvencionális monetáris politika hatása eltérő. A kamatcsatorna nem
minden ország esetében van jelen, így a külső sokk nem eredményez monetáris politikai lépést minden országban. Eltérés mutatkozik emellett az árfolyamcsatorna tekintetében is, amelynél a hatás még ellentétes is, mint a konvencionális lépések esetében.
Továbbá a reálgazdaságra gyakorolt hatás is limitált és lassú, és az inflációban sokszor
nem is jelenik meg.
Fratzscher, Duca és Straub (2016) arra jutottak, hogy az EKB monetáris politikája elsősorban az eurózónán belül hatott a pénzügyi piacokra, de pozitív tovagyűrűző
hatással volt a globális piacokra is az eszközárak növelésén, a kockázatkerülés és a hitelkockázat csökkentésén keresztül. Ugyanakkor a nemzetközi portfólió-áramlásokra
gyakorolt hatás meglehetősen gyenge volt, szemben például a Fed nemkonvencionális
monetáris politikájával, az árakra gyakorolt hatás elsősorban a belföldi befektetői döntések eredményeként alakult ki.
A fentiekből látható, hogy az EKB monetáris politikájának nemzetközi hatásait több
szerző több módszertan mellett vizsgálta már. A legfőbb eredmények közül kiemelendő, hogy az eurózóna jegybankjának nemkonvencionális eszközei nem egyformán
hatnak az övezeten kívüli európai országok gazdaságaira. Annak hatása elsősorban
a pénzpiacokon jelenik meg (árfolyam és kamatok) és innen terjed tovább a gazdaság
többi szegmensébe. Emellett az EKB monetáris politikájának van hatása a reálgazdasági változókra (kibocsátás, infláció), azonban a hatás iránya nem általános és mértékét
tekintve összességében nem is számottevő.

AZ ELEMZÉSHEZ ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN
Az Európai Központi Bank eszközvásárlási programjának hatását vektor autoregres�szív (VAR) modellel vizsgáltam. A VAR modell kifejlesztése Sims (1980) nevéhez köthető. Sims amellett érvelt, hogy az akkoriban alkalmazott nagyméretű statisztikai
makroökonómiai modellek túlidentifikáltak voltak. Ennek ellenére a modellek hasznos
előrejelzéseket és elemzéseket biztosítottak, azonban az alkalmazott korlátozások nem
voltak szükségesek vagy következmények nélküliek. Ezen hibákat felismerve Sims egy
olyan módszer használatát javasolta, amely nem tartalmaz semmilyen a priori feltevést
vagy korlátozást, ami a változókat érintené.
A módszertan választásánál a legfőbb motivációt pontosan a Sims által felvetett
problémák adták, hogy a lehető legkevesebb a priori feltevést alkalmazó modellt írjam fel, amely befolyással lenne a kapott eredményekre. Ebből kifolyólag a VAR modell
használata a kívánt eredményre vezet, mivel annak megalkotásához nem szükséges
előzetes feltevéseket tenni a változók esetében arra vonatkozóan például, hogy mely
változók exogének. A modell minden változót endogénként kezel, így az a priori feltevések nem befolyásolják az eredményeket. Emellett a modell alkalmas a különböző
változók közötti dinamikus kapcsolatok bemutatására, így ennek segítségével szemlél-
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tethető, hogy az eszközvásárlásoknak milyen hatása van és milyen időtávon az egyes
gazdasági mutatókra. A modell választást erősíti, hogy a VAR becslés és annak különböző változatai az egyik legelterjedtebb gyakorlat a szakirodalomban a monetáris politika
nemzetközi hatásainak vizsgálata terén. Az Európai Központi Bank esetében VAR megközelítést alkalmazott többek között Kucharčuková, Claeys és Vašíček (2016), globális
VAR (GVAR) modellt Hajek és Horvath (2018), panel VAR modellt Horvath és Voslarova
(2017), míg Potjagailo (2017) faktor-kiterjesztett VAR-t használt.
A VAR modellnek ugyanakkor hátrányai is vannak, ezek közül a legnagyobb a túl
parametrizáltság. Egy k endogén változót és konstanst tartalmazó, megkötések nélküli VAR modell esetén, amelybe p számú késleltetést vonunk be, összesen koefficienst kell megbecsülni. Ezek jelentős része nem lesz szignifikáns semmilyen a gyakorlatban használt szignifikancia szint mellett. Ez ugyanakkor nem probléma, mivel
a modell célja az egyes változók közötti kölcsönhatások szemléltetése, míg a nem
megfelelően meghatározott korlátozások információveszteséget eredményeznének.
Emellett a regresszorok kollinearitást mutathatnak, amelynek köszönhetően az egyedi koefficiensekre számolhatót t-teszt értéke nem megbízható a modell méretének
a csökkentéséhez (Enders, 2008). A VAR modell keretében lehetőség van korlátozások
megjelenítésére az egyes paraméterek értékét illetően (strukturális VAR), így megjelenítve a modellben a mögöttes közgazdasági elméletet. Ez azonban végső soron szembe
megy a VAR modell megalkotásának eredeti céljával, vagyis az a priori feltevések nélküli elemzéssel.
Egy k endogén változót tartalmazó VAR modell a következő egyenlettel írható fel
(Kirschgässner, Wolters és Hassler, 2012):

ahol:
• yt a modellbe bevont endogén változók k elemű vektora;
• δ a konstans k elemű vektora;
• p a késleltetésszám;
• A1 (i=1,...,p) a k elemű négyzetes mátrixok;
• εt. időszak maradékának k elemű vektora.
Ez polinóm alakban a következőképpen írható fel:

A VAR modell egyenletei OLS becsléssel becsülhetőek, amely konzisztens és aszimptotikusan hatékony becslést biztosít (Enders, 2008). A modell használatának első feltétele, hogy az endogén változóknak stacionernek kell lenniük, vagyis nem tartalmaz-
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hatnak egységgyököt. Az alkalmazott változók stacionaritását az Augmented Dickey
Fuller (ADF) teszt segítségével ellenőriztem és minden változó esetén a stacionaritást
elsőrendű differenciálással biztosítottam.
A VAR modell megalkotásának első lépése a késleltetésszám meghatározása. Ehhez
az egyes modellváltozatok információs kritériumainak értékét kell összehasonlítani és
kiválasztani a lehető legkisebb értéket. A szakirodalomban többfajta információs kritérium terjedt el, ezek közül a legismertebbek az Akaike (AIC), a Hannan-Quinn (HQ)
és a Schwarz (SC) információs kritériumok. A modellválasztás során én alapvetően az
Akaike kritériumot alkalmaztam, annak ellenére, hogy ez a kritérium hajlamos túlbecsülni a szükséges késleltetésszámot (Kirschgässner, Wolters és Hassler, 2012), mivel
a HQ és az SC általában a késleltetés nélküli modellt preferálta, illetve az így létrejövő
modellekben is kezelhető szinten maradt a paraméterek száma.
A fenti késleltetésszám felhasználásával becsült modellnél ezen felül ellenőrizni
kell annak stabilitását is. A stabilitás ellenőrzése egy p-rendű VAR esetében annak első
rendű VAR modellé történő átírásával kezdődik. Ebből már megkapható a késleltetés
koefficiens mátrixa, a kísérő mátrix. A VAR modell abban az esetben stabil, ha a kísérő
mátrix minden sajátértéke az egységkörön belül helyezkedik el (Becketti, 2013). A modell alkalmazhatóságának további feltétele, hogy az egyes endogén változókhoz tartozó maradéktagoknak egymástól függetlennek kell lenniük és fehér zaj folyamatot kell
követniük, amelyet a reziduális autokorreláció vizsgálatával lehet tesztelni (Enders,
2008).
A fenti feltételek teljesülése esetén a felépített VAR modell alkalmazható az Európai Központi Bank eszközvásárlásának hatásvizsgálatára. A VAR modell ugyanakkor
önmagában még nem alkalmas a monetáris politikában bekövetkező változások hatásának elemzésére elsősorban amiatt, hogy az egyes változók koefficiensei csak korlátozottan értelmezhetőek (Kirschgässner, Wolters és Hassler, 2012). Azonban a modell
segítségével további vizsgálatok is elvégezhetőek, amelyek révén már képet kaphatunk
a háttérben húzódó folyamatokról. Ezek közül az első a Granger-okság. Két gyengén
stacioner változó (xt és yt) esetében akkor beszélhetünk Granger értelemben okságról,
amennyiben az egyik változó (xt)múltbeli értékei segítségével kisebb előrejelzési hiba
mellett tudunk becslést adni a másik változó (yt) jelen és jövőbeli értékére. Formálisan:

Ahol lt a t. időpillanatban rendelkezésre álló összes információ.
A VAR modell keretében a Granger-okság megléte könnyedén tesztelhető, amennyiben a modellbe bevont változók stacionerek, csupán a sztenderd F-teszt segítségével
meg kell vizsgálni, hogy az adott változó késleltetett értékeinek koefficiensei szignifikánsan különböznek-e nullától.
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A Granger-okság ugyanakkor nem mond semmit a sokkok hatását illetően, csupán
a kapcsolat létét erősíti meg. Az egyes változókat érintő sokkok hatásának szemléltetésére szolgálnak az impulzusválasz függvények, amelyek megmutatják, hogy a sokkhatások
hogyan terjednek szét a rendszerben, mely más változókra és milyen mértékben hatnak,
illetve a hatás mennyire tekinthető tartósnak. Az impulzusválasz függvények alapja, hogy
minden stacioner autoregresszív folyamat, így egy vektor autoregresszív is, felírható egy
mozgóátlag folyamatként (VMA). Ennek segítségével megadható, hogy a múltbeli sokkok
hogyan befolyásolták az adott változó jelenbeli értékét (Pesaran, 2015).
Sims (1980) a Cholesky-dekompozíciót alkalmazta az impulzusválasz függvények
számításához (ortogonalizált impulzusválasz függvény). Ez a módszer ugyanakkor
rendkívül érzékeny a VAR modellbe bevont változók sorrendjére. Erre vonatkozóan
ellenben a szakirodalomban nincs bevett gyakorlat. A VAR modellt alkalmazó szerzők általában a priori feltevést tesznek arra vonatkozóan, hogy mely változók milyen
sorrendben hatnak egymásra. Ez ugyanakkor a jelen tanulmány elemzési céljainak,
vagyis az előzetes feltevések nélküli hatásvizsgálatnak nem felel meg. Ebből kifolyólag
a vizsgálat során én az általánosított (generalized) impulzusválasz függvényeket alkalmaztam, amelyet Koop, Pesaran és Potter (1996) alkotott meg nemlineáris dinamikus
rendszerekre, majd Peseran és Shin (1998) írt fel a korlátozások nélküli VAR modellekre. Az általánosított impulzusválasz függvény érzéketlen a modellbe bevont változók
sorrendjére, így egyedi eredményt ad, amely teljes mértékben figyelembe veszi a különböző sokkok között megfigyelt múltbeli összefüggéseket.
A VAR modell becslését, valamint minden kapcsolódó ökonometria elemzést a Stata 13-as programmal végeztem, míg szignifikancia szintként általánosan 5 százalékot
alkalmaztam.

A VAR MODELL VÁLTOZÓI
A monetáris politika irányultságát leginkább az alapkamat alakulásával lehetett szemléltetni. Ugyanakkor a 2008-as válság hatására a világ vezető jegybankjai fokozatosan
elérték a nulla alsó korlátot (zero lower bound, ZLB), ahol is a konvencionális monetáris politikai eszköztár, elsősorban az alapkamat, hatástalanná vált. Azért, hogy tovább
tudják lazítani a monetáris kondíciókat és segítsék a gazdaságokat a kilábalásban, illetve elérjék a kitűzött inflációs céljukat, számos jegybank nemkonvencionális eszközök
bevezetése mellett döntött. Emiatt azonban az alapkamat már nem megfelelő mutató
a monetáris politika irányultságának, valamint tevékenységének a mérésére, mivel
a nulla alsó korlát elérése utáni döntések nem jelennek meg benne.
Ezen probléma kiküszöbölése érdekében Wu és Xia (2016) megalkotott egy árnyék
kamatrátát, amely a ZLB elérését követően is szemlélteti a monetáris politikai döntések
hatását. A Wu-Xia árnyék kamatláb használata a monetáris politika helyzetének mérésére igen elterjedt a szakirodalomban, a korábban hivatkozott tanulmányok közül ezt
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használta Hajek és Horvath (2018), Horvath és Voslarova (2017), illetve Potjagailo (2017)
is. Az árnyék kamatláb értéke havi bázison, hosszabb időtávra is elérhető Jing Cynthia
Wu honlapján a Federal Reserve, az Európai Központi Bank és a Bank of England vonatkozásában.
1. ábra: Az EKB árnyék rátájának (2010 januárjától) és eszközvásárlási programjának (2014
márciusától) alakulása 2021 elejéig

Forrás: Wu-Xia, EKB

Jelen tanulmány célja ugyanakkor nem a nemkonvencionális monetáris politika hatásának a bemutatása, hanem kifejezetten a jegybanki eszközvásárlásoké. Így az árnyék kamatláb csak korlátozottan használható. Azonban mivel a legtöbb szerző a teljes
nemkonvencionális eszköztár hatását vizsgálta, így a VAR modelleket mindkét változó
bevonásával elvégeztem. Ez abból a szempontból előnyös, mert így az eredményeket
könnyebben össze tudom hasonlítani a korábban a témával foglalkozó szerzők eredményeivel, illetve szemléltetni tudom, hogy a jegybanki eszköztáron belül az eszközvásárlási programok önmagukban milyen hatással jártak. Az EKB nemkonvencionális
eszközei közül kettőt vettem figyelembe, az első az eszközvásárlási program (Asset Purchase Programme, APP), míg a második a pandémiás vészhelyzeti vásárlási program
(Pandemic emergency purchase programme, PEPP).
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Az APP 4 részből tevődik össze a fedezettkötvény-vásárlási programból1 (CBPP),
az eszközfedezetű értékpapírok vásárlását célzó programból (ABSPP), a közszektor
eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programból (PSPP)
és a vállalati szektort érintő vásárlási programból (CSPP). Az APP keretében az EKB
2014 októberétől vásárol kötvényeket, ugyanakkor az egyes programok ütemezése jelentősen eltér: CBPP 2014 októberében indult, az ABSPP 2014 novemberében, a PSPP
2015 márciusában, míg a CSPP 2016 júniusában. Mind a 4 program keretében a nettó
vásárlásokat a jegybank 2018 decemberében leállította, azonban a lejáró kötvényeket
minden esetben megújította, majd 2019 novemberétől újraindította őket. Az EKB az
eszközvásárlások újraindításáról még 2019 szeptemberében hozott döntést, elsősorban a céltól elmaradó inflációra tekintettel. A havi vásárlási ütemet a jegybank a piaci kondíciók, illetve az árfolyamatok függvényében többször módosította. 2020-ban
ugyanakkor a koronavírus-járvány megjelenése és a bevezetett korlátozások nyomán
visszaeső gazdasági teljesítmény ellensúlyozására már nem bizonyult elegendőnek az
APP program kerete. Ezért a jegybank a PEPP elindításáról döntött 750 milliárd eurós
kerettel 2020 márciusában, amely keretet 2020 júniusában 1 350 milliárd euróra, majd
2020 decemberében 1 850 milliárd euróra emelte. A program keretében ugyanazok
a feltételek érvényesülnek a kötvények iránt, amelyek az APP-ben, azonban ennek
a programnak a kerete sokkal lazább, amely lehetővé teszi a rugalmasabb kezelést és
a piaci kondíciókban történő változásokra való hatékonyabb reagálást az EKB számára.
Quantitative easingnek a szakirodalomban alapvetően csak a kormányzat által kibocsátott értékpapírok nem sterilizált vásárlását tekintjük, amelyek célja a hozamgörbe
leszorítása és a gazdasági aktivitás támogatása (Ishi, Stone és Yehoue, 2009). A fentiekből látható ugyanakkor, hogy az EKB a vizsgált két program (APP és PEPP) keretében
nem csak állampapírokat, hanem más értékpapírokat, például vállalati kötvényeket,
eszközfedezetű értékpapírokat is vásárolt, így ezek nem tekinthetőek tisztán quantitative easingnek. Ebből kifolyólag a tanulmány további részeiben eszközvásárlási programokként hivatkozok majd az APP-re és a PEPP-re együttesen.
Az eszközvásárlási programokon és az árnyék rátán felül minden egyes vizsgált ország esetében 7 további változót vontam be a modellekbe, mindegyik esetben az adatok forrása az Eurostat adatbázisa. Ezek közül az első kettő az eurózóna és a vizsgált
ország inflációs rátája (harmonizált fogyasztói árindex, HICP) a 2015-ös bázison. Az
infláció bevonásának létjogosultságát az adja, hogy ez a monetáris politika fő célváltozója, amelyre a jegybankok politikájuk révén hatni kívánnak. Emellett bevontam még
a hosszú távú kamatokat is. A legtöbb vonatkozó tanulmány ugyan a rövidtávú kamatokon vizsgálja a monetáris politika hatását, ugyanakkor az eszközvásárlások elsősor1 Az EKB az APP részének csak a harmadik CBPP-t tekinti, az első 2009 júliusa és 2010 júniusa, míg a második 2011
novembere és 2012 októbere között futott
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ban a hosszabb lejáratú kötvényekre irányulnak, így ennek szerepeltetését tartottam
célszerűnek a modellekben. Az Eurostat adatbázisában rendelkezésre álló kamatok
közül a maastrichti konvergencia kritériumok keretében is alkalmazott hosszú távú
kamatrátát vettem figyelembe úgy az eurózónára, mint a vizsgált kelet-közép-európai
országra vonatkozóan. A monetáris politikával kapcsolatban gyakran felmerülő kérdés
hogy van-e reálgazdasági hatása, vagy elsődlegesen csak a pénzügyi változókra hat.
Ezen kérdés vizsgálata érdekében az eurózóna, illetve az adott ország ipari termelésének volumenét is bevontam az egyes modellekbe. Az ipari termelés használata melletti
legfőbb indok, hogy havi bontásban rendelkezésre áll, ellenben például a GDP-vel, amelyet a statisztikai hivatalok csak negyedéves gyakorisággal közölnek. Ugyan különböző
módszerek rendelkezésre állnak a negyedéves adatok dezaggregálására, azonban ezek
további becslési torzítást vinnének a modellbe. Az ipari termelés esetében is a 2015-ös
bázison számított indexet használtam, azonban mivel az iparban jelentős szezonhatás
is megjelenik, így szezonálisan kiigazított adatsort vontam be a modellbe. Utolsó változóként a bilaterális árfolyamot vontam be a modellbe. Az árfolyam szerepeltetésének
oka, hogy elsősorban ez biztosítja két gazdaság között a kapcsolatot, így ha az EKB monetáris politikájának van tovagyűrűző hatása a régióban, az feltehetően az árfolyamon
keresztül jelenik meg elsődlegesen. A fenti változók bevonását, illetve az ipari termelés
és az infláció esetében a 2015-ös bázis alkalmazását továbbá az indokolta, hogy mindegyik egy elsőrendben integrált (I(1)) folyamatot követ, vagyis differenciájuk stacioner.
Ez abból a szempontból lényeges, mivel a VAR modell alapfeltétele, hogy csak stacioner
változók szerepelhetnek benne, és el kívántam kerülni az eltérő rendben differenciált változók alkalmazását. Minden bevont változó havi gyakoriságú a 2010 januárja és
2021 januárja közötti időszak vonatkozásában.

AZ EKB MONETÁRIS POLITIKÁJÁNAK HATÁSA VAR MODELLBEN
A korábban bemutatott módszertant felhasználva a 3 vizsgált ország (Csehország, Lengyelország és Magyarország) esetében egy-egy VAR modellt építettem fel az árnyék
ráta és az eszközvásárlási programok bevonásával. A célom az volt, hogy bemutassam,
hogyan reagálnak a térség gazdaságai az EKB monetáris teljes politikájának változására (árnyék ráta), és hogy ehhez képest milyen eltérést mutat, ha csak a monetáris politika egy szegmensét, az eszközvásárlási programok hatását vizsgáljuk. Fontos hangsúlyozni, hogy mindkét esetében egy-egy pozitív sokk hatását elemeztem, azonban
ezek értelmezése ellentétes. Az árnyék rátát érintő pozitív sokk az eurózóna monetáris
kondícióinak a szigorodásaként értelmezhető, míg az eszközvásárlásokat érintő pozitív
sokkhatás ezzel szemben monetáris lazítást jelent. Az impulzusválasz függvényekhez
kapcsolódóan a 95 százalékos konfidenciaintervallumot jelöltem, amely alapján a hatások 5 százalékon nem szignifikánsak, ugyanakkor egyes szerzők, például Kucharčuková, Claeys és Vašíček (2016) vagy Potjagailo (2017) ennél szűkebb, 67-68 százalékos
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konfidencia intervallumot alkalmaztak, amely mellett az eredmények már szignifikánsak lettek volna. A könnyebb áttekinthetőség és a tanulmány célja nyomán az EKB monetáris politikájának hatását az egyes modellek esetében csak a régiós országok makrogazdasági változóira vonatkozóan ábrázoltam.
Csehország
Az árnyék ráta hatása
Csehország esetében a modellszelekciós kritériumok közül a Hannan-Quinn és
a Schwarz a késleltetés nélküli változat esetében adta minimális értékét, míg az Akaike
információs kritérium alapján két késleltetés bevonására volt szükség. Ebből kifolyólag a végső modellbe két késleltetést vontam be. A VAR modell stabilnak bizonyult,
a kísérő mátrix minden sajátértéke az egységkörön belül volt. A modellben maradt
másodrendű reziduális autokorreláció, azonban ez csak 5 százalékon volt szignifikáns,
1 százalékon a Lagrange-multiplikátor teszt nem mutatott reziduális autokorrelációt.
A Granger-teszt alapján az EKB árnyék rátája Granger értelemben nem oka egyik cseh
változónak sem. Ez ugyanakkor nem jelent hibás modellspecifikációt, mivel az árnyék
ráta Granger értelemben oka az eurózóna inflációjának és hosszú távú kamatának is,
amelyek viszont Granger értelemben magyarázzák a cseh változók alakulását.
2. ábra: Az EKB árnyék rátájának hatása Csehországban

A 2. ábra mutatja a cseh makrogazdasági változók alakulását az árnyék rátát érő pozitív sokk hatására. Az EKB monetáris kondícióinak szigorodására a cseh hosszú távú
kamat a várakozásoknak megfelelően emelkedik, ugyanakkor az árfolyam erősödik.
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A hatás ezen két változó esetében azonnali, majd fokozatosan elhal, azonban ennek
időtávja eltér: a szigorításnak a két változó közül az árfolyamra van hosszabb távon
hatása, az impulzusválasz függvény csak 6 hónap után tér vissza a nulla értékhez, míg
a hosszú távú kamat esetében ez már 3 hónap után bekövetkezik. Az árnyék ráta emelkedésének a várakozásokkal szemben pozitív hatása van a cseh inflációra is, de ennek
mértéke csekély, és a hatás is viszonylag gyorsan, 3 hónap alatt kifut. Az ipari termelésre gyakorolt hatás szintén mérsékelt és nem is egyértelmű irányát tekintve, a kumulatív impulzusválasz függvény kismértékben pozitív az időhorizont egészét tekintve, bár,
hasonlóan a többi változóhoz, 5 százalékos szignifikancia szint mellett szignifikánsan
nem különbözik nullától.
Az eszközvásárlás hatása
Az eszközvásárlás esetében a modellszelekciós kritériumok az árnyék rátához hasonló
eredményt adtak, a HQ és az SC a késleltetés nélküli, míg az Akaike a két késleltetéses
modellt jelölte legjobbnak, így itt is két késleltetésszámot alkalmaztam. A VAR modell
szintén stabil volt az elvégzett stabilitási teszt alapján. A magyarázó változó cseréje ellenére a Granger-oksági vizsgálat eredménye nem változott, az eszközvásárlási programok Granger értelemben nem magyarázzák a cseh vizsgált makrováltozók alakulását.
3. ábra: Az EKB eszközvásárlásának hatása Csehországban

Az eszközvásárlási programok esetében ezzel szemben a pozitív sokk közvetlenül
kismértékben negatív hatással van a hosszú távú kamatokra, ahogy azt várhatjuk,
azonban hosszabb távon a pozitív hatás érvényesül. Az árfolyam esetén ellenben az
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azonnali hatás a cseh korona gyengülését eredményezi, azonban már a második periódustól kezdve a hatás megfordul. Összességében így az eszközvásárlási programok
felpörgetése a hosszú távú cseh kamatokat emeli, míg az árfolyamot erősíti Csehországban. Az infláció esetében itt is késleltetett hatás látszik, azonban ez a várakozásoknak megfelelően pozitív, viszont gyorsan elhal. Az ipari termelés esetében szintén csak
késleltetve jelenik meg az eszközvásárlás hatása, amely összességében inkább pozitív,
bár 5 százalékon továbbra sem szignifikáns.
Lengyelország
Az árnyék ráta hatása
Lengyelország esetében az árnyék rátát tartalmazó modellspecifikációk közül a Hannan-Quinn és a Schwarz kritérium is a késleltetés nélkül modellt jelölte legjobbnak,
míg az Akaike alapján egy késleltetés bevonására van szükség. Ugyanakkor a csupán
egy késleltetést tartalmazó VAR modell első- és másodrendű reziduális autokorrelációt
tartalmazott még 1 százalékos szignifikancia szint mellett is. Ebből kifolyólag a végső
modellváltozatba két késleltetést vontam be, amely mellett már nem maradt 5 százalékon reziduális autokorreláció a modellben. A modell két késleltetés mellett is stabil
volt, a kísérő mátrix minden sajátértéke 1 alatt volt. A Granger-oksági vizsgálat az ipari
termelés esetében mutatott ki csak szignifikáns kapcsolatot 5 százalékon.
4
4. ábra: Az EKB árnyék rátájának hatása Lengyelországban

Lengyelországban az árnyék ráta emelkedése, Csehországhoz hasonlóan, a hosszú
távú kamatok azonnali emelkedését, azonban a zloty gyengülését eredményezi, vagyis
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a hatás a várakozásoknak megfelelő. Ezen felül a két változó esetében a hatás tartóssága
Lengyelország esetében közel hasonló, nagyjából 3 hónap alatt kifut mindkét változó esetében. A monetáris politika szigorodása, szemben a Csehországnál bemutatott folyamatokkal, a közgazdasági elméletnek megfelelően negatív hatással van a lengyel inflációra,
viszont a hatás itt is csekély és viszonylag gyorsan kifut. Az ipari termelésre gyakorolt
hatás vegyes képet mutat. A sokkot követően átmenetileg negatív, majd a 2. periódusban
szignifikánsan pozitív, ezt követően ugyanakkor viszonylag gyorsan lecseng.
Az eszközvásárlás hatása
Az eszközvásárlást tartalmazó modellspecifikációk közül a Hannan-Quinn és a Schwarz
kritérium is 0 késleltetés mellett érte el a minimumát, míg az Akaike alapján két késleltetés bevonása biztosítja a legjobb illeszkedést. Emiatt a végső modell 2 késleltetést
tartalmazott. A stabilitási teszt alapján a kísérő mátrix sajátértékei az egységkörön belül helyezkednek el, illetve 5 százalékon a modell nem tartalmaz semmilyen rendű reziduális autokorrelációt. A Granger-okság vizsgálata Csehországhoz hasonlóan negatív
eredményt hozott, 5 százalékos szignifikancia szint mellett az eszközvásárlási programok Granger értelemben nem okozzák a lengyel makrogazdasági adatok alakulását.
5. ábra: Az EKB eszközvásárlásának hatása Lengyelországban

Az eszközvásárlási program esetében az látható, hogy a pozitív sokknak nincs
azonnali hatása a hosszú távú kamatokra, azonban késleltetéssel pozitívan reagál rá,
szemben a várakozásokkal. Az árfolyam ezzel szemben erősödéssel reagál az eszközvásárlások felpörgetésére, ugyanakkor a hatás viszonylag gyorsan, 3 hónap alatt elhal.

103

VÁLTOZÓ EUÓRPA

Az infláció esetében egy azonnali emelkedés látható, amely ellenben hosszabb távon
csökkenésbe fordul, így összességében a kumulatív impulzusválasz függvény alapján
az EKB eszközvásárlásának nincs érdemi, tartós hatása a lengyel inflációra. Az ipari
termelés esetében a reakció nagymértékben hasonlít az árnyék rátánál bemutatotthoz,
amely meglepő abból a szempontból, hogy ebben az esetben a monetáris politika lazításáról beszélhetünk. A hatás itt is átmenetileg negatív, majd a második periódusban
pozitív, ugyanakkor összességében inkább semleges.
Magyarország
Az árnyék ráta hatása
Magyarország esetében a szóba jöhető modellek közül a HQ és az SC információs kritérium is a késleltetés nélküli modellt preferálta, míg az Akaike információs kritérium
a minimális értékét egy késleltetés bevonása esetén érte el. Ebben a modellben ugyanakkor 5 százalékos szignifikancia szint mellett maradt reziduális autokorreláció, ami
ugyanakkor 1 százalékon már nem volt szignifikáns, illetve két késleltetés bevonása
esetén sem tűnt el a modellből 5 százalékon. Ebben az esetben a választásom a két
késleltetést tartalmazó modellre eset, mivel így az eredmények jobban összehasonlíthatóak az eszközvásárlások hatásával, illetve a másik két országban bekövetkező folyamatokkal. Az árnyék ráta Granger értelemben nem okozza a magyar makrogazdasági
változókat, ugyanakkor az eurózóna változóit igen, amik pedig szignifikánsan magyarázzák a magyar változók alakulását.
6. ábra: Az EKB árnyék rátájának hatása Magyarországon
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Magyarország esetében az árnyék ráta emelkedése, vagyis az EKB monetáris szigorítása a hosszú távú kamatokra is csak késleltetve hat pozitív irányba, illetve a hatás
gyorsan kifut. Az árfolyam reakciója némiképp ellentétes a várakozásokkal, a kondíciók szigorodása a forint erősödését eredményezi azonnal, majd a második periódustól
jelenik meg a várt pozitív hatás, ami viszont gyorsan elhal. Az infláció ezzel szemben
a várakozásoknak megfelelően negatívan reagál az árnyék ráta emelkedésére, míg az
ipari termelés esetében egy pozitív hatás látható, ami ugyanakkor nem jelentős és
5 százalékos szignifikancia szint mellett nem is szignifikáns.
Az eszközvásárlás hatása
Az eszközvásárlási programokat tartalmazó VAR modellek közül a Hannan-Quinn, illetve a Schwarz információs kritérium is a késleltetés nélküli modellspecifikációt hozta
ki a legjobbnak, míg az Akaike kritérium alapján két késleltetés bevonására van szükség. A két késleltetést tartalmazó modell stabil, ugyanakkor 5 százalékon elsőrendű
reziduális autokorrelációt tartalmaz, amely viszont 1 százalékon már nem szignifikáns.
Hasonlóan az árnyék rátához, a Granger-oksági vizsgálatok itt is azt mutatják, hogy az
eszközvásárlási program Granger értelemben nem okozza a magyar makrogazdasági
adatok alakulását.
7. ábra: Az EKB eszközvásárlásának hatása Magyarországon

Az EKB eszközvásárlásainak hatására nem látható érdemi változás a magyar hosszú
távú kamatokban, illetve a várt pozitív hatás is csak jelentős késleltetéssel (4 hónap)
jelenik meg. Nem látható érdemi azonnali hatás az árfolyam esetében sem, pedig a köz-
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gazdasági elmélet szerint az eurózóna eszközvásárlásának, vagyis a monetáris kondíciók lazításának a forint erősödését kellene eredményeznie. Az inflációra gyakorolt hatás
ezzel szemben azonnal pozitív, míg az ipari termelésre gyakorolt hatás átmenetileg negatív, majd a második periódustól kezdődően pozitív. Ugyanakkor hozzá kell tenni azt
is, hogy az impulzusválasz függvény értéke, a korábbiakhoz hasonlóan, szignifikánsan
nem tér el a 0-tól 5 százalékon.

AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Érdekes kép adódik, ha az egyes országok eredményeit hasonlítjuk össze a hatás irányát illetően. Az árnyék ráta emelkedésére a 3 vizsgált ország mindegyikében a hazai
hosszú távú kamatszint emelkedéssel reagál, ahogy azt a közgazdasági elméletek alapján várnánk. Az árfolyamra gyakorolt hatás ellenben nem ennyire egyértelmű: a zloty
a várakozásoknak megfelelően gyengül, azonban a cseh korona felértékelődik, és a forint is először erősödik és csak hosszabb távon gyengül némiképp. Az infláció esetében
is ehhez hasonló kép adódik: a lengyel és a magyar mutató csökken az EKB szigorítása
nyomán, míg Csehországban ennek hatására erősödik a pénzromlás üteme. Az ipari
termelés vonatkozásában ugyanakkor a várakozásokkal szemben pozitív hatással jár
az árnyék ráta emelkedése.
Az eszközvásárlási programok hatását illetően a kép még inkább vegyes. A hosszú
távú kamatok Csehország és Lengyelország esetében is pozitívan reagálnak az eszközvásárlások felpörgetésére, és Magyarországon is összességében pozitív a hatás, pedig
itt alapvetően csökkenésre számíthatnánk. Az árfolyamra gyakorolt hatás ezzel szemben a zloty és a cseh korona esetében is negatív, vagyis a két valuta az EKB monetáris lazításának hatására felértékelődik, ahogy azt várni lehet, míg a forintra gyakorolt hatás
az eredmények alapján inkább semleges. Az inflációra ezzel szemben az eszközvásárlásoknak összességében pozitív hatása van mindhárom ország esetében, ami megfelel
a várakozásoknak. Az ipari termelésre gyakorolt hatás is összességében inkább pozitív
a 3 ország esetében, azonban figyelembe véve a konfidencia intervallumot, nem állapítható meg egyértelműen, hogy az EKB eszközvásárlásának van reálgazdasági hatása
a kelet-közép-európai régióban.
Összehasonlítva a szakirodalom eredményeivel azt láthatjuk, hogy az EKB monetáris politikájának sok tekintetben eltérő hatása van az egyes országokban. A hosszú
távú kamatok, ha a monetáris politika egészét nézzük, a várakozásoknak megfelelően
reagálnak a régióban, azonban ha annak csak egy szeletét, az eszközvásárlási programokat, akkor a kép már nem ennyire egyértelmű. Az árfolyamra gyakorolt hatás az
eredmények szerint ezzel szemben inkább megfelel a közgazdasági elméletnek, akár
az árnyék rátát, akár az eszközvásárlást vizsgáljuk: monetáris szigorítás esetén a régiós valuták gyengülnek, míg lazítás esetén erősödnek. Ehhez hasonló eredmény adódik
az infláció terén is, bár a 3 ország viszonyában itt se teljesen egységes a kép. Akár az
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árnyék rátát, akár az eszközvásárlást nézzük, az EKB szigorítása lefelé, míg a lazítása
felfelé húzza a pénzromlás ütemét. Az ipari termelésre gyakorolt hatás esetében ugyanakkor nem látható érdemi eltérés a 3 ország között, ellenben itt az eurózóna monetáris
politikájának a hatása csak az eszközvásárlások esetében felel meg annak, amit a közgazdasági elmélet alapján várnánk.

KÖVETKEZTETÉSEK
A nemkonvencionális monetáris politika a 2008-as válság után vált széles körben elterjedté, amikor is a nulla alsó kamatkorlát elérésével a jegybankok konvencionális
eszköztára hatástalanná vált az aggregált kereslet élénkítése és az inflációs cél elérése
terén. 2020-ban a koronavírus-járvány megjelenése nyomán egy új fejezet kezdődött
a nemkonvencionális eszközök történetében. A világ vezető jegybankjai (Fed, EKB)
korábban sosem látott mértékben kezdtek eszközvásárlásba, sőt olyan országok (Lengyelország, Magyarország) is erre az útra léptek, amelyek korábban még tartózkodtak
ettől. Fontos ugyanakkor, hogy a pénzügyi rendszerek összefonódása nyomán az adott
ország jegybankja által alkalmazott eszközök hatása nem áll meg az országhatároknál.
Ebből kifolyólag érdemes megvizsgálni, hogyan hat a jegybankok monetáris politikája
a szoros gazdasági kapcsolatokkal rendelkező országok gazdaságára.
A tanulmány keretében azt vizsgáltam, hogyan hatottak az Európai Központi Bank
eszközvásárlási programjai a kelet-közép-európai régió országaira (Csehország, Lengyelország, Magyarország). Az elemzés során kifejezett célom volt, hogy egy lehető legkevesebb a priori feltevést tartalmazó modellt alkossak, amely képes a hatás irányát és
mértékét megbecsülni. Ennél fogva egy-egy VAR modellt építettem fel a 3 ország vonatkozásában. A VAR modell révén azt vizsgáltam, hogy az EKB monetáris politikájának
2010 után volt-e hatása a 3 országban a hosszú távú kamat szintjére, az árfolyamra, az
inflációra és mint reál gazdasági változóra, az ipari termelésre. A korábbi szakirodalmi
vizsgálatok mintájára az elemzést elvégeztem az árnyék ráta vonatkozásában, amely
mutató a zéró alsó korlát elérését követően is képes bemutatni a monetáris politikában
bekövetkező változásokat, valamint az EKB két legfőbb eszközvásárlási programjára, az
APP-re és a PEPP-re vonatkozóan.
Az eredmények alapján az EKB monetáris politikájának a szigorodása nyomán a várakozásoknak megfelelően emelkednek a hosszú távú hozamok a vizsgált országokban.
Ezzel szemben a zloty és hosszabb távon a forint gyengül, míg a cseh korona és felértékelődik. Ugyanígy a magyar és a lengyel inflációs ráta a szigorítás nyomán mérséklődik, míg Csehországban a pénzromlás fokozódik. Az impulzusválasz függvények alapján az EKB árnyék rátájának emelkedése az ipari termelés növekedését eredményezi,
azonban az eredmények 5 százalékos szignifikancia szint mellett nem szignifikánsak.
Ettől merőben eltérő képet mutat az eszközvásárlások hatása. A pozitív sokk ebben
az esetben is a hosszú távú kamatok emelkedését eredményezi a régióban, annak elle-
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nére, hogy ez monetáris lazítást jelent. Az eszközvásárlási programok esetében a pozitív sokkra a zloty és a cseh korona reagál a várakozásoknak megfelelően erősödéssel,
míg a forintra gyakorolt hatás nem számottevő. Az infláció és az ipari termelés vonatkozásában mindhárom ország esetében pozitív hatással jár az eszközvásárlási programok
felpörgetése.
Az eredmények azt mutatják, hogy az EKB monetáris politikájának nincs egységes
hatása a kelet-közép-európai régió országaira akár az árnyék rátát, akár az eszközvásárlási programokat használjuk proxyként. A változók többsége irányát tekintve a várakozásoknak megfelelően reagál a monetáris politika lépéseire: a szigorítás nyomán
a kamatok emelkednek, a régiós országok devizái gyengülnek, illetve mérséklődik az
inflációs ráta is. Ugyanakkor a hatás nem jelentős és 5 százalékos szignifikancia szint
mellett sokszor nem is szignifikáns, hasonlóan Kucharčuková, Claeys és Vašíček (2016)
vagy Potjagailo (2017) eredményeihez. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az Európai
Központi Bank monetáris politikájának nincs számottevő hatása a régióban, csupán
azt, hogy az a priori feltevéseket nem alkalmazó VAR modell segítségével ez a hatás
szignifikánsan nem mutatható ki.
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PÓCZA ISTVÁN

Németország és a migráció
– Migrációs hullámok és
demográfiai változások
1945-től napjainkig

Ha Németország és a migráció kapcsolatát említjük, akkor szinte automatikusan
a 2015-16-os migrációs válságra gondolunk. A közelmúltban valóban egy eddig nem
látott mértékű és jellegű migrációs hullámnak lehettük közvetlenül, illetve közvetett
módon szemtanúi, ezt megelőzően azonban – a második világháború után – legalább
három, Németországot érintő migrációs hullámot, illetve korszakot tudunk elkülöníteni. Ezek a migrációs korszakok újabb és újabb kihívások elé állították, illetve tapasztalatokkal látták el az országot. Azonban – ahogyan azt látni fogjuk – egyik sem
jelentett rövid időn belül ilyen léptékű integrációs, biztonsági és gazdasági próbatételt.
Németország bevándorlóország. Ez a megállapítás több szempontból is igaz. Egyrészről évtizedek óta kiemelt bevándorlási célország, másrészről az ország igen komoly tapasztalatokkal bír a bevándorlás és az integráció tekintetében. A jelen számaiból, illetve
a következő évtizeddel kapcsolatos előrejelzésekből pedig arra következtethetünk: Németország továbbra is a bevándorlás kiemelt célországa marad.
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Németország1 és a migráció viszonyának megértéséhez a történelmi visszatekintést és bevezetőt 1945-től, vagyis a II. világháború végétől célszerű indítanunk, hiszen
a migrációs folyamatok ettől az időszaktól váltak fokozatosan egyre jelentősebbekké.
Ha történelmi kontextusban vizsgáljuk ezt az időszakot azok jellege szerint tipizálva,
akkor alapvetően három migrációs hullámról beszélhetünk. Az elsőt a II. világháborút követően Németországba visszatelepült, illetve visszatelepített németek migrációs
mozgása jellemezte. Ez leginkább az 1945 és 1949 közötti időszakot jelenti, azonban
ez a fajta visszatelepülés kisebb volumenben bár, de a következő évtizedekben is jelen
volt, sőt napjainkig is jelen van. A második a külföldi munkavállalók, a vendégmunkások, a „Gastarbeit” korszaka, amely szigorúan véve a 1950 és 1973 közötti éveket
foglalja magában. A harmadik, 80-as években indult hullám a korábbi folyamatokkal
összefüggött, azonban több, akkor újnak számító jelenség (családegyesítés, menekültek, stb.) adta speciális jellegét.
A Németországba történő bevándorlás mértéke 2008 és 2014 között fokozatosan
növekedett. A bevándorlók száma 2015-re azonban ugrásszerűen nőtt meg, több mint
31 százalékkal. A politikai, társadalmi és gazdasági okok, valamint a folyamatok korábbiaktól több tekintetben is eltérő jellege, illetve mértéke az eddigiekhez képest egy
új migrációs hullám kezdetét jelezte.
Németország hosszú ideje folyamatosan munkaerőhiánnyal küzd, amely miatt
szüksége van megfelelően képzett bevándorlók érkezésére. Az ország komoly tapasztalatokkal rendelkezik a migrációs hullámok kezelésében, integrációs rendszere
átgondolt. Azonban e megoldások sem tudtak teljesen mértékben sikeresek lenni, s
ez már a jelenlegi migrációs hullám kezdete előtt nyilvánvalóvá vált. 2010-ben maga
a német kancellár, Angela Merkel beszélt a multikulturális modell bukásáról.2 Ekkor
már jelentős társadalmi vita folyt a bevándorlásról, amely elsősorban a muzulmán bevándorlók beilleszkedési problémái miatt robbant ki.
Ahogyan látni fogjuk, a jelen helyzet több tekintetben is jelentősen eltér az eddigiektől. A korábbi években tapasztalt integrációs kihívások egy egészen új szintje következhet. Ugyanis jelentős kulturális különbségekkel, nyelvtudás és képzettség terén
komoly hiányosságokkal rendelkezők igen rövid idő alatt a korábban megszokottnál
1 *A tanulmány a szerző A Besenyő János – Miletics Péter – Orbán Balázs által szerkesztett és a Zrínyi Kiadó gondozásában
2019-ben megjelent Európa és a migráció kötet Németország: újfajta bevándorlás, újszerű kihívások című fejezetének aktualizált, átdolgozott, javított, kiegészített és szerkesztett változata.
A Németország és a migráció kapcsolatát bemutató történeti fejezetben a témát vizsgáló szakirodalom jellemző megközelítését követve elsősorban a Német Szövetségi Köztársaságra (NSZK) fókuszálunk, ugyanis a Német Demokratikus Köztársaság
(NDK) esetében kisebb léptékű migrációs folyamatokról beszélhetünk. Bár a NDK esetében is – elsősorban a KGST keretein
belül – beszélhetünk munkaerőmozgásról, azonban ezt a szigorú szabályozások miatt nem követték a családtagok bevándorlását érintő folyamatok. A külföldről származó munkavállalók tartózkodásának joga közvetlenül a munkahelyükhöz kötötte
őket, s ez tulajdonképpen az integráció lehetőségét is lehetetlenné tette. Itt érdemes megjegyezni azt is, hogy a vonatkozó
statisztikai adatok alapján az NDK-ban a külföldi munkások a munkavállalók körülbelül 1%-át tették ki. (Forrás: Federal
Ministry of Interior, 2014: 20)
2 Spiegel.de, 2010: Merkel erklärt Multikulti für gescheitert
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sokkal nagyobb tömegben érkeztek és érkeznek. Ez már rövidtávon látható módon
jelentős kihívás elé állítja az egyébként kifejezetten fejlettnek mondható, ugyanakkor
eddig is kihívásokkal küzdő integrációs modellt. Németország a biztonság területén is
több, eddig ismeretlen, vagy legalábbis kisebb mértékben tapaszt problémákkal szembesül. A radikalizálódott és a külföldre harcolni utazó német állampolgárok, a migrációs hullámot kihasználva Európába érkezett terroristák különösen nagy kihívást
jelentenek a belbiztonsági szervek számára, hiszen az ellenség sok esetben már a kapukon belül van. Mindezekkel összefüggésben egy egyre inkább szélesedő politikai
és társadalmi vita bontakozott és bontakozik ki a bevándorlásról. Ez szintén újfajta
jelenségként értékelhető, hiszen a korábbi időszakokban sokkal inkább csupán egy
szakpolitikai, s nem első számú közéleti kérdésnek számított, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a különböző helyi, tartományi, illetve a közeljövőben sorra kerülő szövetségi választási kampányok egyik kiemelt tematizáló eszköze lesz. Az elmúlt időszak közvélemény-kutatási adatait, illetve politikusi nyilatkozatait nézve azt láthatjuk, hogy
a közvélemény és a politikusok kommunikációja egymásra hatva, folyamatosan változott, s közeledett egymáshoz. A kezdeti optimizmust követően megjelentek a kritikák,
amelyek egyrészről a kialakult helyzetre, másrészről a társadalom részéről érkező
jelzésekre reflektáltak. Bár bizonyos politikai erők jobban profitáltak ebből, a politikai
rendszerben mindeddig nem okozott jelentős mértékű átrendeződést. Ugyanakkor
a migráció minden bizonnyal az elkövetkező években is kiemelt téma lesz, s ez már
most látható, hiszen a német sajtóban egyre-másra jelennek meg a várható újabb migrációs hullámokról szóló hírek.
A jelenlegi migrációs folyamatok és hatásaik Európára gyakorolt várható hatásai
miatt is érdemes kiemelt figyelmet fordítanunk Németországra, hiszen az Európai
Unió egyik leginkább meghatározó tagországáról, s kiemelt bevándorlási célországáról beszélünk.

AZ ELSŐ MIGRÁCIÓS HULLÁM 1945-TŐL 1949-IG:
A VISSZAVÁNDORLÁS IDŐSZAKA
A háború utáni első jelentős migrációs mozgást a harcok miatt Németországból kitelepített, elűzött németek visszavándorlása jelentette. 1949-ig 7,7 millió elűzött német
tért haza, 1981 végéig pedig további 1,1 millió német etnikumhoz tartozó személy települt vissza a kelet-európai országokból, valamint további 700 ezer más területekről. Így
az érintettek száma összesen körülbelül 9,5 millió főre tehető. Ezáltal az első jelentős
migrációs mozgások az áttelepítettekhez, illetve önként visszatelepülőkhöz kötődnek.3
(Ha a Német Szövetségi Köztársaság területére történő népességmozgásokat vizsgáljuk, akkor azt találjuk, hogy az 1945-től 1961-ig, vagyis a berlini fal felépítéséig tartó
3 Federal Ministry of Interior, 2014: 13

112

PÓCZA IST VÁN

időszakban összesen több mint 12 millió német érkezett Nyugat-Németország területére.4) E folyamat tartós kihatását mutatja, hogy 1982 és 2013 között a Német Szövetségi
Köztársaság további 3,5 millió német etnikumú személyt és családtagjait fogadta vissza
a kelet-közép-európai országoktól, valamint az úgynevezett volt szovjet tagköztársaságoktól. A háború utáni első időszakot tehát azok a migrációs mozgások jellemezték,
amelyek elsősorban német etnikumhoz tartozó személyekhez kötődtek.

A MÁSODIK MIGRÁCIÓS HULLÁM 1955-TŐL 1973-IG:
A GASTARBEIT IDŐSZAKA
A visszatelepülés és a világháborús menekültek időszakát követően a legfőbb migrációs
kérdéssé egyre inkább a külföldi munkavállalók, a vendégmunkások („Gastarbeiter”) Németországba érkezése vált. Ez volt a második jelentős migrációs hullám, amely 1955-től
1973-ig tartott,5 s elsősorban az 1950-es évek gazdasági fellendülése, a gazdasági csodaként emlegetett időszak6 okán vált igazán jelentőssé, amely nagymértékű keresletet eredményezett a munkaerőpiacon,7 és elsősorban a képzetlen, illetve alacsonyabban képzett
munkásokat érintette.8 Mivel a hazai munkaerő a megnövekedett igényekhez nem bizonyult elegendőnek, a kormányzat kétoldalú megállapodásokat írt alá más országokkal,
ahonnan e szerződések keretében, szabályozott módon kívánt munkavállalókat bevonni
piacára. Ilyen megállapodások születtek időrendben: Olaszországgal (1955), Görögországgal és Spanyolországgal (1960), Törökországgal (1961), Marokkóval (1963), Portugáliával
(1964), Tunéziával (1965) és Jugoszláviával (1968).9, 10 E megállapodásokkal igen szigorúan
szabályozott és ellenőrzött keretek között kívánták tartani a bevándorlást. A többlépcsős
eljárás egyfajta munkaerő-toborzó felvételi bizottságnál (Anwerbungskommission) indult, s a munkát vállalni szándékozók csak azt követően kérelmezhették a Németországba történő beutazást, amikor már konkrét munkaajánlatot is fel tudtak mutatni. Mindehhez szükség volt továbbá a rendőrség és a német munkaügyi hivatalok jóváhagyására
is. Ezt követően pedig az úgynevezett Inländerprimat elve érvényesülésének ellenőrzése
következett, vagyis, hogy a szóban forgó munkakörre pályázó külföldi nem szorít-e ki
német munkavállalót. Utolsó lépésként a tartózkodási engedély kérelmezésére volt szükség.11 A fentebb részletezett nemzetközi megállapodások hatására elindult a II. világháború utáni első nagy migrációs hullám Németország irányába. A bevándorlás mértékét
4 Kolb, 2008: 2
5 Müller, 2005: 12, 15-18
6 Aydın 2016: 3
7 Kahanec & Tosun, 2007: 1
8 Federal Ministry of Interior, 2014: 13
9 Höhne et al., 2014: 4
10 Sippel, 2009: 2-3
11 Höhne et al., 2014: 4
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jól mutatja, hogy míg 1960-ban az alkalmazásban álló külföldiek aránya csupán 1,3 százalék volt, addig 1973-ban már 11,3 százalék. Az 1960-as évek végéig a külföldről érkezett
munkavállalók első generációját jellemzően 20 és 40 év közötti egyedülálló férfiak
alkották, s legtöbben közülük Olaszországból, Spanyolországból és Görögországból
érkeztek. Mivel a Törökországgal és Jugoszláviával való megállapodások megkötésére nem az első körben került sor, így ezek hatása is késleltetve, leginkább a következő
évtizedben jelentkezett szembetűnően. 1960-ban a Németországban élő külföldiek 10,7
százaléka volt török, amely kevéssel több, mint egy évtized alatt megduplázódott, 1973ra már elérte a 23 százalékot. A Jugoszláviából érkezettek esetében pedig még ennél is
nagyobb ütemű volt a növekedés: 8,8 százalékról 17,7 százalékra.12 E folyamatokkal párhuzamosan, illetve ezekkel összefüggésben a külföldről származóknak a teljes lakossághoz viszonyított aránya is folyamatos növekedést mutatott. Amíg 1951-ben a lakosság 1
százaléka 1961-ben 1,2 százaléka, addig 1970-ben már 4,3 százaléka volt külföldi.13 1968
és 1973 között a külföldi népesség 1,9 millió főről több mint kétszeresére, 4 millió főre
nőtt. 1970-ben a Németországban élő külföldiek 32,3 százaléka csak Törökországból és
Jugoszláviából, 43 százaléka a déli államokból (Olaszország, Spanyolország, Portugália és
Görögország) érkezett.
1. ábra: Külföldi állampolgárok Németországban főbb származási országok szerint 1961-1987

(Adatok forrása: Statistisches Jahrbuch, 1994: 72)

12 Federal Ministry of Interior, 2014: 14-15
13 Müller, 2005: 8
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Ami a Németországban dolgozó külföldi munkavállalók számát illeti, szintén e stabil növekedés volt megfigyelhető: 1961-ben 500 ezer, 1970-ben 1,9 millió, 1973-ban pedig 2,6 millió külföldi származású volt alkalmazásban.14
2. ábra: Külföldi származású foglalkoztatottak Németországban 1961-1973

(Adatok forrása: Müller, 2005: 17)

A vendégmunkások számának növekedése folyamatosan szoros összefüggésben állt
a német gazdaság aktuális teljesítményével, a kezdetet követő nagymértékű növekedés
és fejlődés jól nyomon követhető a vendégmunkások száma alapján is.15 A klasszikus
„vendégmunkáséra”, s egyúttal a II. világháborút követő második jelentős migrációs
hullám végét az 1973-ban bevezetett toborzási stop (Anwerbestopp) jelentette, amely
az olajválságra, valamint a kialakulóban lévő recesszióra adott kormányzati válaszlépések egyik jelentős sarokpontját adta.16, 17, 18 1955-től 1973-ig összesen 14 millió vendégmunkás érkezett Németországba, akik közül 11 millióan visszatértek származási
országukba.19 Az ezt követő, 1973-tól 1979-ig tartó időszakban a külföldiek teljes lakossághoz viszonyított aránya közel azonos szinten maradt.20

14 Müller, 2005: 17
15 Müller, 2005: 16, 20
16 Höhne et al., 2014: 7, 9
17 Müller, 2005: 17
18 Sippel, 2009: 3
19 Müller, 2005: 17
20 Federal Ministry of Interior, 2014: 16
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A HARMADIK MIGRÁCIÓS HULLÁM 1986-TÓL 1996-IG: CSALÁDEGYESÍTÉS
ÉS MENEKÜLTHULLÁM
A 80-as években egy újabb, immáron harmadik migrációs hullám indult el. Ezt
leginkább úgy jellemezhetjük, mint amely kisebb részben a korábbi hullámok
következményeként, ezekre ráépülve, párhuzamosan fejtette ki hatását, nagyobb részben azonban új folyamatok eredményeként vált jelentőssé. Ennek kialakulását a korábbi mozgások abban a tekintetben segítették elő, hogy egyrészről – ahogyan azt
korábban már említettük – az át-, illetve visszatelepülés okozta mozgások továbbra
is jelen voltak, másrészről egy olyan új folyamat is kezdetét vette, amely a második
migrációs hullámban érkezettekkel áll szoros összefüggésben. Ez pedig a családegyesítés volt. Ez időben Németország a migráció egy számára szinte új típusával is szembesült: a menedékkérők megjelenésével. Érdemes továbbá említést tennünk néhány
egyéb, nem elhanyagolható hatásról is: az Európai Unió határain belüli belső migrációs
mozgásokról, a németországi egyetemeken tanuló külföldi hallgatók folyamatosan
növekvő számáról, az illegális migráció megerősödéséről, valamint a vendégmunkások körében megjelenő új trendekről – a szezonális munkavállalók Németországban
való megjelenéséről. Meg kell említenünk továbbá, hogy a német újraegyesítés is ez
időszakra esik, így ekkortól a korábbi Német Demokratikus Köztársaság területén élő
külföldiek is megjelentek az erről szóló statisztikákban. 21
Az 1986 és 1996 közötti időszakban a Németországban élő külföldiek száma ugrásszerűen, több mint két és félszeresére, 2,8 millióról 7,3 millióra növekedett. Ez a gyors
változás a már említett tényezők eredménye: egyrészt a családegyesítés közvetlen és
közvetett hatása, vagyis a családtagok Németországba költözése, illetve külföldi származású szülők gyermekének születése (körülbelül egy millió fő). Másrészt pedig az
1980-tól megjelenő, s az évtized közepétől pedig egyre növekvő számú menedékkérő
érkezése. A családegyesítést a Törökországból érkezettek esetében érdemes kiemelnünk, ugyanis ennek lehetővé válását követően elsősorban török nők érkeztek Németországba (döntő többségben képzettség és nyelvtudás nélkül).22 A családegyesítés
hatása tovább erősödött az 1990-es években, az újraegyesítést követően, s az évtized
közepétől pedig jelentős mértékben növekvő tendenciát mutatott.23
Az 1990-es évek első felében, a délszláv háború okán menekülthullám indult meg.
Németország humanitárius okokból körülbelül 350 ezer menekült számára biztosított ideiglenes tartózkodást – többnek, mint az összes többi európai uniós tagország
együttvéve. Ugyanakkor itt érdemes felhívnunk a figyelmet arra, hogy a harcok elől
menekülők nagyobb része a környező országokban keresett és lelt menedéket. A há21 Federal Ministry of Interior, 2014: 16-18
22 Sippel, 2009: 4
23 BAMF, 2007: 42
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ború befejeződése után Németországból egy gyors és folyamatos hazatérési hullám
indult meg, amely eltartott egészen a 2000-es évekig.24 E korábbi menekültek közül
jelenleg kevesebb, mint 10 ezren tartózkodnak Németországban. Mindemellett 1994ig 35 ezer Németországba menekült horvátot is számon tartottak, akik körében 1995
után szintén egy visszatérési folyamat vette kezdetét, melynek eredményeként az ezredfordulóra jelentős részük hazatért. Az 1999-es koszovói konfliktus idején Németország 15 ezer főt fogadott be, akik a konfliktus lezárulását követően hazatértek.25

AZ EU-N BELÜLI MIGRÁCIÓ NÉMETORSZÁG IRÁNYÁBA
Jellegében eltérő, mennyiségében azonban az előbbieket meg sem közelítő jelenségként érdemes említést tenni a Németország irányába történő EU-n belüli migrációról.
Éppen ezért ugyan nem beszélhetünk egy önálló migrációs hullámként erről a jelenségről, azonban egy több mint 20 éve jelen lévő migrációs folyamat révén mindenképp
érdemes említést tennünk róla. A Németország irányába történő EU-n belüli migráció
az elmúlt körülbelül másfél évtizedben egyre nagyobb volumennel bírt. 1998 és 2003
között éves szinten 100 és 135 ezer más EU-s ország állampolgára érkezett Németországba. A 2004-es bővítést követően – elsősorban a Lengyelországból érkezők miatt
– ez a szám ugrásszerűen nőtt, csak ebben az évben már 266 ezer volt, majd folyamatosan nőtt, s 2009-ben már 349 ezer főt jelentett. Ebben az időszakban a lengyel állampolgársággal rendelkezők domináltak. A 2008-as gazdasági világválság hatása egy-két
évvel később már éreztette hatását, s elsősorban a válságot komolyan megszenvedő
déli tagállamokból – Görögországból, Spanyolországból, Portugáliából és Olaszországból –, ezen kívül pedig Romániából, Bulgáriából, valamint Magyarországról érkeztek
a legtöbben Németországba. Ennél a pontnál érdemes említést tennünk a nettó migráció alakulásáról: 1998 és 2005 között nagyobb volt a kivándorlás, mint a bevándorlás
– éves szinten körülbelül 5600 fővel. Ezt a folyamatot változtatták meg a 2004-es és
2007-es EU-bővítések. 2005-öt követően ugyanis már többen érkeztek Németországba,
mint amennyien elvándoroltak – 2005 és 2009 között ez éves szinten körülbelül 38
ezer főt jelentett. E folyamat a 2010-es évek elején is folytatódott.26 Németország teljes
népességén belül a külföldiek aránya az elmúlt évtizedekben fokozatos növekedést
mutatott.

24 BAMF, 2015: 30-38
25 Federal Ministry of Interior, 2014: 19
26 Federal Ministry of Interior, 2014: 22
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3. ábra: Külföldiek aránya a teljes népességen belül Németországban 1961-2013

(Adatok forrása: Federal Ministry of Interior, 2014: 29; Statista, 2015 )

A 2015-BEN INDULT MIGRÁCIÓS VÁLSÁG MINT ÖNÁLLÓ MIGRÁCIÓS
HULLÁM
A Németországba történő bevándorlás mértéke 2008 és 2014 között fokozatosan növekedett. A bevándorlók száma éves szinten 2008-ban még csak közel 700 ezer volt,
s először 2012-ben érte el a több mint egy millió főt. A növekedés tovább folytatódott,
s 2014-ben már több mint 1,4 millióan érkeztek az országba.27 A bevándorlók száma
2015-re azonban ugrásszerűen nőtt meg, több mint 31 százalékkal, s ez az ismert politikai, társadalmi és gazdasági okok, valamint a folyamatok korábbiaktól több tekintetben
is eltérő jellege, illetve mértéke az eddigiekhez képest egy új migrációs hullám kezdetét
jelentette.

27 Statista, 2017: Anzahl der Zuwanderer nach Deutschland von 1991 bis 2015
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4. ábra: Bevándorlás Németországba 2008-2015

(Adatok forrása: Statista, 2017: Anzahl der Zuwanderer nach Deutschland von 1991 bis 2015)

2015-ben hónapról hónapra nőtt az Európai Unió területére érkező bevándorlók
száma. Már a migrációs hullám első időszakában nyilvánvaló vált, hogy a bevándorlók többsége számára az első számú célországot Németország jelenti.28 Ennek több
oka is van: a magas életszínvonal, jelentős szociális juttatások, stabil politikai környezet, illetve a már meglévő erős migráns közösségek.29 A korábbi időszakhoz képest
a változás mértéke jól láthatóvá vált a menedékkérelmek számának növekedésében is:
a benyújtott menedékkérelmek száma 2015-ben közel 442 ezer volt, tehát több mint
tízszerese az öt évvel korábbinak. 2016-ban a számuk már több mint 723 ezer volt.30
A német bevándorlási hivatal (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF) 2015ös adatai szerint a kérelmek többsége származási országok szerinti felosztásban a következőképpen alakult: 35,9 százalék Szíriából; 12,2 százalék Albániából; 7,6 százalék
Koszovóból; 7,1 százalék Afganisztánból; 6,7 százalék Irakból; 3,8 százalék Szerbiából
érkezett. 31 Havi bontásban nézve 2016-ban a menedékkérelmek száma minden eddiginél magasabbra növekedett.32 A 2015-ben a menekültkérelmet benyújtók háromnegyede férfi; 68%-uk 33 évnél fiatalabb; közel felük házas volt. A nyelvtudással kapcsolatos kérdéseket illetően egyharmaduk nyilatkozott úgy, hogy az anyanyelve mellett
angol nyelvtudással is rendelkezik. Német nyelvtudást azonban csupán 2%-uk jelölt

28 BAMF, 2015b: 29
29 Engler, 2016: 3-4
30 Statista, 2017: Anzahl der Asylanträge (insgesamt) in Deutschland von 1995 bis 2016
31 BAMF, 2015b: 20
32 BAMF, 2016 April: 5
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meg. A nagykorúak több mint egyharmada (35%) a származási országukban nem tartozott a foglalkoztatottak közé.33 Ez igen jelentős kihívás elé állította és állítja a német
integrációs rendszert.
5. ábra: 2015-ös évben menedékkérelmet benyújtók származási ország és nemek szerinti
megoszlása a főbb származási országokat, illetve az összes benyújtott kérelmet illetően

(Adatok forrása: Rich, 2016: 3)

Egy 2015 novembere és 2016 márciusa között Németországba érkezett 123 (13
különböző származási országból: Szíria, Afganisztán, Irak, Irán, Eritrea, Szerbia,
Albánia, Koszovó, Macedónia, Bosznia, Szomália, Pakisztán, Gambia) 18 év feletti „menekült és migráns” megkérdezésével készült kvalitatív kutatás többek között
a migrációs okokat, költségeket, valamint Németország mint célország kiválasztásának okát igyekezett feltárni. A migrációs okok közül a többség alapvetően kétféle
választ adott: jelentős részük háború, erőszak vagy üldöztetés, illetve gazdasági okok
miatt hagyta el hazáját. Bár a válaszok tekintetében több ponton is átfedés volt, az
adott válaszok elemzése alapján összességében az mondható el, hogy Irakból, Szíriá
ból, Afganisztánból a harcok, Eritreából politikai okok, a balkáni országokból pedig
a gazdasági kilátástalanság volt a legfőbb ok, ami indulásra késztette őket. A migrációs
költségek a beszámolók alapján nagyon változóak voltak, néhány száztól egészen 12
ezer euróig terjedtek, a távolabbi, konfliktuszónákból – elsősorban Szíriából és Irakból – érkezők 4000 és 6000 euró közötti összegeket jelöltek meg. A megkérdezettek
33 Rich, (2016): 1-9
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fele számára már az indulás előtt Németország volt a célország, a másik részük pedig
már az útra kelést követően, út közben döntött úgy, hogy Németországba kíván eljutni. Ebben a döntésben az e tanulmányban már említett szempontok, a biztonság,
s jelentős részben a gazdasági jólét domináltak. E kutatás is – jellegéből fakadóan más
módszerekkel – igyekezett vizsgálni a Németországba érkezettek iskolai végzettségét.
A válaszadók csoportja rendkívül heterogén volt. Az úgynevezett krízisrégiókból (Szíria, Irak) érkezők esetében az oktatáshoz való hozzáférés is meglehetősen szűk volt.
Érdemes kiemelni, hogy az Afganisztánból, Eritreából, Pakisztánból, Szomáliából érkezettek esetében jelentős volt az analfabetizmus, s összességében pedig alacsonyabb
a képzettségi szint. 34 Bár a válaszadók célországba érkezést követő tervei, várakozásai
közül kiemelkedett a foglalkoztatási motiváció, a származási országcsoportonkénti
tipizálásból világosan kiderül, hogy egyrészről a többség jellemzően alacsony, vagy
legalábbis változó képzettségi szinttel rendelkezik, másrészről, s erre a fentebb ismertetett kutatás is rámutatott, általában komoly hiányosságokkal rendelkeznek az
idegennyelv-ismeret terén (akik beszélnek, azok is angolul vagy franciául), német
nyelvtudásról pedig elhanyagolható részük esetében beszélhetünk csak. E faktorok
pedig meglehetősen kérdésessé teszik az eredményes társadalmi, valamint munkaerőpiaci-integráció lehetőségét.
Mindezek alapján jól látható, hogy a rövid idő alatt érkező nagyszámú bevándorló, illetve a nyelvtudás és képzettség területén tapasztalható hiányosságaik ténye igen
nagy kihívást jelent nem csupán a gazdasági, hanem a társadalmi integrációt illetően
is. E szempontokat összevetve a korábbiakkal egyrészről történelmi szempontból, másrészről pedig jellegéből fakadóan is egy egészen új migrációs hullámról beszélhetünk.

2017–2019: MAGAS SZINTEN ÁLLANDÓSULT BEVÁNDORLÁS
A 2015-16-os migrációs válság után időszakot meglehetősen nehéz megítélni. Egyrészt
azért, mert a válságot kirobbantó problémák ugyan csökkentek vagy részben eltűntek,
mégsem beszélhetünk arról, hogy ez az időszak teljes mértékben lezárult volna, hiszen
mind a mai napig a belpolitikai és európai szintű politikai viták kereszttüzében van
a migráció, átfogó EU-s szintű megállapodásra nem került sor, részkérdésekben alakult ki egyetértés, vagy passzív elfogadás, status quo. A bevándorlók számában a 2015ös és 2016-os év kiugró adataihoz képest ugyan csökkenést láthatunk, azonban nem
mondhatjuk azt, hogy a Németországba irányuló migráció volumene visszatért volna
a válság előtti szintre. Sokkal inkább arról beszélhetünk, hogy az országba irányuló
bevándorlás igen magas szinten állandósult. Míg a 2015-ben meghaladta a kétmilliót,
2016-ban pedig megközelítette a kétmilliót a bevándorlók száma, addig 2017-re ugyan
érzékelhetően csökkent (1,55 millió), azonban ez jóval meghaladja a válság időszakban
34 Brücker et. al., 2016: 6-17
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tapasztalt bevándorlás mértékét, de még a 2014-es évet is, amikor már a nagy migrációs
válság előjelei több területen, így a bevándorlók számának növekedésében is éreztették
hatásukat.
6. ábra: A Németországba bevándorlók száma a 2009 és 2019 közötti időszakban

(Adatok forrása: Statista, 2021)

Ahogy láthatjuk, a bevándorlók száma magas szinten stabilizálódott, s ez nem feltétlenül indokolná, hogy egy részben új korszakról beszéljünk a 2017-es évvel kezdődően. Azonban, ha megvizsgáljuk az országba érkezett bevándorlók csoportokat
a kibocsájtó országok szerint, akkor egy igen szembeötlő változásról számolhatunk
be: 2017-től már nem vagy jóval hátrébb találjuk a top10 kibocsájtó országok listáján Szíriát, Irakot, vagy Afganisztánt, amely országokból a 2015-ös és 2016-os évben
a korábbiakhoz képest kiugróan sokan érkeztek. A BAMF 2017-es, 2018-as és 2019-es
jelentéseit vizsgálva egyfajta visszarendeződésről számolhatunk be. 2017-ben a top10
kibocsájtó országok listáján már egy hagyományosabbnak mondható sorrendet és
a korábbi évtizedekből ismert „szereplőket” találjuk: Románia (14,2%), Lengyelország
(9,8%), Bulgária (5,1%), Olaszország (4,1%), Horvátország (3,4%), Szíria (3,3%), Törökország (3,1%), Magyarország (3,0%), Egyesült Államok (2,1%), Görögország (2,0%).35
A 2018-as adatok között már Szíriát sem találjuk a top10 kibocsájtó országok listáján, helyette India jelent meg, a listán szereplő többi ország lényegében változatlan
35 BAMF Migrationsbericht (2016)
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maradt.36 2019-ben szintén az előző évekhez hasonló trendekről számolhatunk be:
a nagy migrációs válság fő kibocsátó országai nem jelentek meg újra a top10-es listán;
egyedüli újdonság, hogy Görögországot Szerbia váltotta a tíz leggyakoribb származási
ország között.37 Gyors és jelentős változás figyelhető meg a frissen érkezett bevándorlók némettudásának tekintetében is: míg a 2016-ban érkezettek közül meglehetősen
kevesen rendelkeztek stabil (jó vagy nagyon jó) német nyelvtudással, addig 2017-ben
már az országba érkezettek egyharmadára volt ez igaz.38 Ez minden bizonnyal összefüggésben lehet a kibocsátó országok listáján történt változásokkal, hiszen túlsúlyba
került az Európán, s ezen belül is az EU-n belüli országokból érkező bevándorlók aránya, akik – vélhetően – olyan háttérből érkeztek, amelyben nem ismeretlen, illetve
többé-kevésbé kifejezetten jó a német nyelv ismerete. Ezek a változások azt is magukkal hozzák, hogy az európai, vagy kifejezetten EU-s országokból érkezők a hasonló
kulturális környezet miatt vélhetően könnyebben be tudnak illeszkedni a német társadalomba, a lényegesen jobb nyelvtudás révén pedig a német munkaerőpiacra.
A 2015-16-os időszakhoz képest a bevándorlásban történt változások mögött több
okot is megemlíthetünk. Egyrészt az alaphelyzet, vagyis, hogy Németország kiemelt
bevándorló célország, valamint, hogy az ország gazdaságának folyamatosan szüksége van bevándorlókra, lényegében változatlan. A migrációról közéleti viták sorozata
folyt az elmúlt években Németországban, a különböző táborok közötti ellentétek újra
és újra fellángolnak, s a migrációval kapcsolatos hírek pedig a koronavírus-járvány
középpontba kerülése mellett is napi szinten a vezető híroldalakon szerepelnek. A folyamatos viták ellenére úgy tűnik, a német társadalom mintha elfogadta volna a magas
szinten stabilizálódott bevándorlást. Ezt a rendkívül érdekes és ellentmondásos status
quot egy 2019-ben készült közvélemény-kutatás eredményeivel lehet talán a legjobban
szemléltetni: a németek többsége (65 százaléka) szerint a bevándorlásnak pozitív hatása van a gazdaságra, ugyanakkor közel ugyanilyen arányban (63 százalék) vélekednek úgy, hogy a bevándorlók nem veszik a németek által vallott értékeket, s szintén
a többség (52 százalék) szerint Németországban túl sok bevándorló van.39
A koronavírus-járvány okozta általános „bezárkózás” miatt meglehetősen nehéz
megítélni, hogy a 2017-ben kezdődött korszak 2020-al lezárult-e, vagy ez az időszak
kisebb-nagyobb változásokkal, de tovább folytatódik. Több nagy kérdés mellett már
csak emiatt is érdemes lesz figyelemmel kísérni a 2019 utáni adatokat.

36 BAMF Migrationsbericht (2018)
37 BAMF Migrationsbericht (2019)
38 BAMF Migrationsbericht (2018)
39 Statista (2019)
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DEMOGRÁFIAI HELYZETKÉP – RÖVID ÁTTEKINTÉS
Németország népessége 1990 óta 79 és 83 millió fő között alakul, az elmúlt években
(2011-et követően) kisebb növekedésről számolhatunk be, amelynek eredményeként az
ország teljes népessége 2021-ben elérte a 83,1 millió főt.40 41A társadalom elöregedő
tendenciákat mutat. A jelenlegi népességszám fenntartásához a nőknek átlagosan 2,1
gyereket kellene vállalniuk a jelenlegi 1,54 helyett. Ahogyan azt már említettük 2010
óta a nettó migráció tekintetében a bevándorlás jelentősen meghaladja a kivándorlást,
s ez némileg ellensúlyozza a negatív tendenciákat.42 43 A Németországban élő bevándorlókkal kapcsolatban jellemzően két statisztikát szokás kiemelten figyelembe venni:
a külföldiek teljes népességhez viszonyított arányának változását, illetve a migrációs és
nem migrációs háttérrel bírók arányát.
A külföldiek aránya az elmúlt évtizedekben folyamatosan nőtt, jelenleg nagyságrendileg 12,7 millió fő44, ebből körülbelül 1,5 millió török és 870 ezer lengyel, 820 ezer
szír, 800 ezer és 650 ezer olasz személy van – ha az első öt nemzetiséget nézzük.45
A 2015-ös év végi statisztikák alapján a területi eloszlást tekintve a külföldiek teljes
népességhez viszonyított aránya Berlinben (15,5%), Brémában (15,2%), Hamburgban (14,7%) és Hessenben (14,3%) volt a legmagasabb. Országos átlag feletti volt még
Baden-Württenberg, Észak-Rajna-Vesztfália tartományokban, valamint Bajorországban. A legalacsonyabb Mecklenburg-Elő-Pomerániában és Brandenburgban volt.46
2020-ban a külföldiek teljes népességhez viszonyított aránya Berlinben már 22,5
százalék, Brémában 20,2 százalék, Hamburgban 17,4 százalék, Hessenben pedig 18,1
százalék volt.47 Összességében tehát elmondható, hogy a külföldi népesség elsősorban
a fejlettebb területekre koncentrálódik, s ezeken a területeken kiemelkedő növekedést
is látható az elmúlt öt évben.
A bevándorlás ellenére a demográfiai előrejelzések a jelenlegi folyamatok folytatódásával számolnak, amelynek eredményeként a következő évtizedekben a lakosságszám csökkeni fog, 2060-ig közel 10 millió fővel. Ugyanakkor itt érdemes felhívni
a figyelmet arra, hogy ezek az előrejelzések még a 2010-es évek elején tapasztalt, körülbelül 300 ezer fő/év bevándorlással számolnak.48 Ugyanakkor a jelenleg elérhető

40 Statista (2017): Einwohnerzahl - Anzahl der Einwohner von Deutschland von 1990 bis 2015 (in Millionen)
41 Destatis (2021): Bevölkersungsstand
42 Bundesministerium des Inneren, 2016: 6
43 Destatis (2021): Geburten
44 Statista (2020)
45 Statista (2021)b
46 Statista, 2017: nteil der ausländischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung in Deutschland nach Bundesländern im
Jahr 2015 (Stand: 31. Dezember)
47 Destatis (2021): Ausländische Bevölkerung nach Bundesländern
48 Spiegel.de, 2016: Deutschland altert - trotz Zuwanderung
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migrációs prognózisok meglehetősen bizonytalanok, eredményeik pedig kifejezetten
széttartóak.49 Ráadásul a jelenlegi migrációs folyamatok jövőbeni alakulását is kifejezetten nehezen lehet előrejelezni. Ha az ország teljes népességének a migrációs, illetve nem migrációs háttérrel rendelkezők szerinti felosztását nézzük, akkor láthatjuk,
hogy az elmúlt egy évtizedben egyértelmű a migrációs háttérrel rendelkezők arányának folyamatos növekedése.50 2015-ben a migrációs háttérrel rendelkezők a teljes népesség 21 százalékát tetté ki51, ez 2020-ban már meghaladta a 26 százalékot is.52
7. ábra: Németország népessége a migrációs és nem migrációs háttérrel rendelkezők
aránya (%), valamint száma (ezer fő) szerint 2012-2019

(Adatok forrása: Statista, 2017: Bevölkerung ohne und mit Migrationshintergrund (im engeren Sinn)
in Deutschland von 2012 bis 2019 (in 1.000))

2019-ben Németország teljes népességének 25 százaléka rendelkezett bevándorló
háttérrel, ez 21,2 millió főt jelentett. Ez az előző évhez képest 2,1% növekedést jelentett, ami bár soknak tűnhet, német viszonylatban egyáltalán nem mondható annak,
ugyanis 2011 óta ez volt a legkisebb regisztrált éves növekedés. 2019-ben Német

49 Kaiser, 2016
50 Statista, 2017: Bevölkerung ohne und mit Migrationshintergrund (im engeren Sinn) in Deutschland von 2005 bis 2015
(in 1.000)
51 Statista, 2017: Verteilung der Bevölkerung in Deutschland nach Migrationshintergrund im Jahr 2015
52 BAMF (2020): Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Deutschland
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országban a migrációs háttérrel bíró népesség 52 százaléka (11,1 millió fő) német, míg
48 százaléka külföldi állampolgár volt. Az említett 11,1 millió migrációs háttérrel bíró,
de német állampolgárnak több mint a fele (51 százaléka) német állampolgárságát születése óta birtokolja. A fennmaradó 49 százalékból 25 százalék honosítási eljárás útján
szerezte meg a német állampolgárságot, 23 százalék Németországba visszatelepülő
volt, 1 százalék pedig örökbefogadás útján lett német állampolgár. A migrációs háttérrel rendelkezők kereken kétharmada valamely más (Németországon kívüli) európai
országból érkezett. A migrációs háttérrel rendelkezők körében a legfőbb származási
országok lényegében évek óta változatlanok: Törökország, Lengyelország és Oroszország.53 A migrációs háttérrel bírók átlagéletkora jóval alacsonyabb (35,6 százalék),
mint a nem migrációs háttérrel rendelkezőké (47,3 százalék).54 A migrációs háttérrel
rendelkezők korösszetétele különösen érdekes: 40 százalékuk 15 év alatti, 34 százalékuk 15 és 24 év közötti, 33 százalékuk 25 és 34 év közötti, 35 százalékuk 35 és 44
év közötti, 23 százalékuk 45 és 54 év közötti, 15 százalékuk 55 és 64 év közötti és 12
százalékuk 65 év feletti.55
Korábbi évek kutatásaiból látható, hogy a migrációs háttérrel rendelkezők munkaerő-piaci helyzete némileg kedvezőtlenebb, ugyanis 2015-ben például a 20 és 65
közötti aktív korú korosztályban kevesebben dolgoztak, mint a nem migrációs háttérrel rendelkezők. 56 A 2011-es népszámlálási adatok szerint a migrációs háttérrel bírók
többsége (60%) német állampolgársággal bírt, s ez a megállapítás az úgynevezett első
generáció bevándorlók csoportjára is igaz volt (53%). A második generációsok esetében
ez az arány már kifejezetten magas (73%).57
A bevándorlás, illetve a bevándorlási politika egy fontos leágazása a honosítások
alakulása, amelyben egyrészről az integráció (társadalmi és munkaerőpiaci), másrészről a korábbi migrációs politikai és szakpolitikai döntések hatása köszön vissza.
2019-ben közel 129 ezren szerezték meg honosítás útján a német állampolgárságot,
ami 2003 óta legtöbb honosítást jelenti egy éven belül. Az előző évhez képest történt
16 ezres növekedés több mint felét britek produkálták, ami a Brexit hatásának tudható be. A legtöbb honosítás török állampolgárok esetében történt (több mint 16 ezer),
a második legnagyobb csoport a már említett Nagy-Britanniából érkezetteké (több
mint 14 ezer), a harmadik a lengyeleké (6 ezer), a negyedikek a románok (közel 6 ezer),
míg az ötödikek az Irakból érkezettek (közel 5 ezer).58

53 Destatis (2020): Bevölkerung mit Migrationshintergrund 2019 um 2,1 % gewachsen: schwächster Anstieg seit 2011
54 Destatis (2020): Bevölkerung in Privathaushalten nach Migrationshintergrund und Altersgruppen
55 BiB (2020)
56 Statistisches Bundesamt, 2016: Bevölkerung mit Migrationshintergrund auf Rekordniveau
57 Statistisches Bundesamt, 2017: 19,2 % der Bevölkerung haben einen Migrationshintergrund
58 Destatis (2020): 15 % mehr Einbürgerungen im Jahr 2019
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A bevándorlással, integrációval, valamint a többségi társadalommal kapcsolatos
kérdéseket illetően érdemes egy rövid kitekintést tenni a vallási hovatartozásról szóló
statisztikákra is. A vallási hovatartozás kérdése Németországban kifejezetten érzékeny, személyes információnak számít, így az erről szóló adatok egyfajta statisztikai
vetítés eredményeként állnak rendelkezésre. A legnagyobb közösség a római-katolikus
vallásúaké, akik 24 millió főt tesznek ki. A második legnagyobb az evangélikusok
száma: 22 millió fő. A harmadik legnagyobb az iszlám vallásúak aránya.59 2015 végén
körülbelül 4,4-4,7 millió muszlim élt Németországban, amely a teljes népesség körülbelül 5,4-5,7 százalékát jelenti. Ugyanakkor számuk az ezt megelőző négy év alatt 1,2
millióval nőtt, s így érte el az említett szintet. 2020-ra pedig újabb 1 millió fős növekedést regisztáltak.60 A muszlimok többsége (50,6 százalék) török származású volt,
ugyanakkor a korábbi évek 70 százalékhoz közeli eredményeihez képest ez jelentős
változás.61 A zsidó közösségekhez 2015-ben közel 100 ezer fő tartozott.62
Végezetül érdemes egy kis kitekintéssel élni a vallási hovatartozással kapcsolatos
prognózisokat illetően. Egy 2015-ben készült előrejelzés szerint Németországban
a keresztények aránya a 2010 és 2020 közötti időszakra jellemző 70 százalékhoz közeli, de lassan csökkenő tendenciát mutató arányról 2050-re már nem fogja elérni a 60
százalékot sem. Növekedni fog viszont a vallástalanok aránya, a jelenlegi 25 százalék
körüli arányról az évszázad közepére már közel 30 százalékra számítanak. Szintén
növekedésre, pontosabban gyors növekedésre lehet számítani a muszlim vallásúak
arányának tekintetében. Itt a gyors növekedés már ezen az évtizeden belül is erősen
érzékelhető, ugyanis amíg 2010-ben arányuk 5,8 százalék volt a német társadalmon
belül, addig 2020-ra már 6,9 százalékot jeleztek előre, 2050-re pedig 10 százalékot.63
A hivatkozott előrejelzés pontosságával kapcsolatban jó támpont, hogy a 2015-ben készített 2020-ra vonatkozó előrejelzések többé-kevésbé beigazolódtak.64

A MIGRÁCIÓ ÉS A KÖZVÉLEMÉNY
Bár Németország évtizedes tapasztalatokkal bír a bevándorlás, annak hatásai, illetve
az integráció terén, a migráció megítélése szinte folyamatos közéleti és a politikai viták
tárgyát képezi. Annak ellenére, hogy a német társadalom többé-kevésbé hozzászokott
a bevándorlókhoz és a bevándorláshoz, a migráció közvéleményben való megítélése

59 Statista, 2017: Anzahl der Mitglieder in Religionsgemeinschaften in Deutschland
60 Statista (2021)c
61 BAMF.de, 2016: Studie: Wie viele Muslime leben in Deutschland?
62 Statista, 2017: Anzahl der Mitglieder in Religionsgemeinschaften in Deutschland
63 Statista (2015): Verteilung der Bevölkerung in Deutschland nach Religionszugehörigkeit im Jahr 2010 und Prognose bis 2050
64 Statista (2020): Religion in Deutschland und weltweit – Statistiken
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szinte folyamatosan változik. Ahogyan azt az alábbiakban, több felmérésből is látni fogjuk, a németek igen differenciáltan gondolkodnak a bevándorlásról.
2019-ben a Bertelsmann Stiftung kutatás készített a bevándorlás hatásainak megítélésével kapcsolatban. Ebből kiderül, hogy a németek több mint kétharmada, közel
háromnegyede (71 százalék) azon az állásponton van, hogy a bevándorlás komoly megterhelést jelent a jóléti állam számára. Szintén több mint kétharmados egyetértés mutatkozott abban a tekintetben, hogy a bevándorlás konfliktusokat szül az őslakosok és
a bevándorlók között. Ugyanakkor a válaszadók közel 70 százaléka szerint a bevándorlás a németországi életet érdekekesebbé teszi, illetve 64 százalék szerint segít csökkenteni a társadalom elöregedését. A válaszadók szintén 64 százaléka ugyanakkor
azzal is egyetértett, hogy a bevándorlás problémákat szül az iskolákban. A németek
60 százaléka vélekedett úgy, hogy a bevándorlók növekvő száma negatívan hat a lakhatási helyzetre, problémákat okozva különösen a nagyvárosokban. Ez a felmérés
a bevándorlók számával kapcsolatos véleményekről is igyekezett képet adni, eszerint
a németek szűk többsége (52 százaléka) szerint túl sok bevándorló érkezett Németországba, míg 43 százalék volt ezzel ellentétes véleményen. A felmérést készítők szerint
ugyanakkor a bevándorlással, illetve bevándorlókkal szembeni szkepszis enyhén, de
csökkent a 2017-es hasonló tematikájú felmérés óta.
A folyamatos viták ellenére úgy tűnik, a német társadalom mintha elfogadta volna
a magas szinten stabilizálódott bevándorlást. Ezt a rendkívül érdekes és ellentmondásos status quot a 2019-ben készült közvélemény-kutatás egy másik részével lehet talán
a legjobban szemléltetni: a németek többsége (65 százaléka) szerint a bevándorlásnak
pozitív hatása van a gazdaságra, ugyanakkor közel ugyanilyen arányban (63 százalék)
vélekednek úgy, hogy a bevándorlók nem veszik a németek által vallott értékeket, s
szintén a többség (52 százalék) szerint Németországban túl sok bevándorló van.
A kutatás egy külön része kifejezetten a menekültkérdéssel foglalkozott, amiből
többek között kiderül, hogy a németek 49 százaléka szerint Németországnak nem kellene több menekültet befogadnia, mert már elérték ezen a téren a teljesítőképességük
határát. Bár a menekültek hosszú távú tartózkodását illetően komoly vitákra került
sor, az jól látható, hogy e kutatás szerint a németek többsége vélhetően azzal számol,
hogy hosszabb távon velük maradnak, illetve tartózkodási idejüktől függetlenül integrálni kell őket: a válaszadók csupán 20 százaléka értett egyet azzal az állítással, mely
szerint a menekültek vendégek az országban, amely egy átmeneti időre szól, s ezért
nem kell különösebb hangsúlyt helyezni a társadalmi integrációjukra.
Szintén figyelemreméltó véleményeket láthatunk a bevándorlókkal szembeni
elvárások terén: a németek 96 százaléka elvárja a német nyelv tanulását, 94 százalék
a német lakosokkal való jó együttélésre való törekvést, 93 százalék a német alaptörvény elfogadását. A válaszadók 85 százaléka azt is elvárja a bevándorlóktól, hogy legyen munkájuk, 80 százalékuk szerint több kapcsolatot kellene építeniük a németek-

128

PÓCZA IST VÁN

kel. Kiugróan sokan (76 százalék) válaszolták azt, hogy a bevándorlóknak idomulniuk
kell a német kultúrához. Érdekes ugyanakkor, hogy a németek csupán 37 százaléka
várja el a bevándorlóktól, hogy megszerezzék a német állampolgárságot.65
Hasonló szempontokat más kérdésekkel igyekezett vizsgálni a Friedrich Ebert
Stiftung egy szintén 2019-ben készült kutatásában. A Bertelsmann kérdéseihez
hasonlóan a kutatók itt is kíváncsiak voltak arra, hogyan látják a németek az országba
menekültként érkezett személyekkel kapcsolatos kilátásokat: érdekes módon
a válaszadók többsége (54 százalék) itt azon a véleményen volt, hogy a háborús menekültek esetében nem kell hosszú távra tervezni, tehát kevesebb figyelmet kell az
integrációra fordítani, hiszen ők csak átmenetileg tartózkodnak az országban. Ezzel
szemben 46 százalék vélekedett úgy, hogy függetlenül attól, hogy milyen jogon, illetve
mennyi ideig tartózkodnak az országban, be kell illeszkedniük a német társadalomba.
Szintén figyelemreméltó tény, hogy a németek többsége szerint az országukba az azt
megelőző években érkezettek inkább gazdasági okokból migráltak, mint háború vagy
üldözés miatt. A válaszadók 53 százaléka vélekedett úgy, hogy gazdasági bevándorlás
történt, s csupán 43 százalék gondolta, hogy háború vagy üldözés miatt érkeztek Németországba.
A migráció jövőbeli alakulásával kapcsolatos vélekedések jól tükrözik ugyanakkor
a társadalom reakcióját az elmúlt évek migrációs válságát illetően. A németek többsége szerint országuknak kevesebb olyan bevándorlót kellene beengednie a jövőben,
akik gazdasági okokból vagy szegénység miatt hagyják el származási országukat.
A németek 57 százaléka vélekedik így. Különös megosztottság látható viszont abban
a tekintetben, ahogyan a németek a háború vagy polgárháború elől menekülő jövőbeni
befogadásáról vélekednek: a legtöbben (38 százalék) azt a választ adták, hogy az említett csoportból Németországnak ugyanannyi bevándorlót kellene befogadnia, mint
eddig; 35 százalék növelné, 26 százalék pedig csökkentené az ilyen típusú migrációt. Hasonló megosztottságról számol be a kutatás a vallási, vagy szexuális orientáció
miatti üldözésben érintettek esetében: a németek 39 százaléka szerint ugyanennyi,
28 százaléka szerint több, 31 százaléka szerint pedig kevesebb ilyen személyt kellene
befogadni a jövőben. Legnagyobb támogatottsága egyértelműen a magasan kvalifikált,
Németországban munkát vállalni szándékozók felé való nyitottság azt mutatja, hogy
a németek többsége elfogadja, hogy országuk gazdaságának szüksége van bevándorlókra, de kifejezetten képzett, társadalmilag és gazdaságilag beilleszkedni képes és
kész bevándorlókra. 66

65 Bertelsmann Stiftung (2019)
66 Friedrich Ebert Stiftung (2019)
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MIGRÁCIÓS PROGNÓZISOK AZ ÉVTIZED VÉGÉRE
Visszatérve a migrációs hullámokhoz, végezetül, mintegy kitekintésként érdemes néhány szót ejtenünk a jövőben várható migrációs mozgások lehetőségéről, amelyekkel
Németországnak is számolnia kell, illetve minden bizonnyal számol is. A Berlin-Institute für Bevölkerung und Entwicklung egy tanulmányában arról ír, hogy a közel-keleti
és észak-afrikai régiók instabilitása komoly hatásokkal lehet Európára is. A népesség
itt nagyobb ütemben nő, mint a munkahelyek száma, s a munkanélküliség már most is
jelentősen érinti a fiatalabb korosztályt. A tanulmány becslései szerint 2030-ig évente
további 5 millió ember akar kilépni a munkaerőpiacra. A problémák által leginkább
érintett területek a következőek lesznek: Algéria, Irán, Irak, Jordánia, Libanon, Marokkó, Omán, Szíria, Tunézia, Egyiptom, Jemen és a palesztin területek. Jelenleg e helyeken összesen 363 millióan élnek, de a népességnövekedés eredményeként ez a szám
2030-ra várhatóan 458 millióra nő. Az öböl-menti országok jelenleg stabilnak mondhatók, hosszabb távon azonban az extrém magas kiadások és az olajárak csökkenése
miatt akár ezeknek az országoknak a társadalmi struktúráját illetően is változások következhetnek be. Az elemzés szerint e folyamatok eredményeként Európának, s ezen
belül Németországnak a jövőben újabb migrációs hullámokkal kell számolnia. 67 Egyes
számítások szerint 2035-ben már 8 millióval több migráns él majd Németországban.68

67 Berlin Instut für Bevölkerung und Entwicklung, 2016
68 Kaiser, 2016
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A mesterséges intelligencia
biztonságpolitikai
és nemzetbiztonsági
vonatkozásai

BEVEZETÉS
Az alábbi, a Batthyány Lajos Alapítvány felkérésére elkészített tanulmányom a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájában 2018 szeptembere óta
a Mesterséges intelligencia alapú automatizálási lehetőségek a korszerű nemzetbiztonsági
hírszerző elemzés-értékelésben témában végzett eddigi kutatásaim összegzése.
A téma fontossága 2017 áprilisában, a prágai ISSWorld Europe nemzetbiztonsági
és rendvédelmi konferencia és vásár megtekintése során lett nyilvánvaló számomra.
A rendezvényen betekintést nyerhettem az akkor legkorszerűbb, már fejlett mesterséges intelligencia1 (MI) alapú technológiát alkalmazó, a szakemberek munkájának
hatékonyságát nagyságrendileg növelő, egyúttal a munkavégzésüket és együttműködésüket nagyban könnyítő szoftverrendszerek világába. Felismertem, hogy e szoftverek
a hírszerzés valamennyi önálló ága,2 illetve az elemző-értékelő szakterület jövőjét, egyben legfontosabb kihívását jelentik.
A mesterséges intelligencia fogalma és szűk értelemben vett nemzetbiztonsági hírszerzési felhasználási lehetőségeinek vizsgálata mellett fontosnak tartottam, hogy
1 Artificial Intelligence – AI
2 Emberi forrású hírszerzés (Human Intelligence – HUMINT); rádióelektronikai felderítés (Signals Intelligence – SIGINT);
nyílt forrású hírszerzés (Open Source Intelligence – OSINT); képi hírszerzés (Imagery Intelligence – IMINT); térinformatikai
vagy geoinformációs hírszerztés (Geospatial Intelligence – GEOINT); kiberhírszerzés (Cyber Intelligence – CYBINT; mérés
és jelmeghatározó hírszerzés (Measurement and Signature Intelligence – MASINT).
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megvizsgáljam az MI-problémakör biztonságpolitikai (nemzeti biztonsági) jelentőségét, különös tekintettel a katonai vonatkozásokra. Tekintettel arra, hogy az eszköz,
a szervezet és az eljárás egymással dialektikus összefüggésben állnak, célul tűztem
ki a korszerű stratégiai hírszerzés, azon belül az elemző-értékelő szervezet kívánatos
működésének, felépítésének és elvárható technológiai színvonalának feltárását is.
A kutatás kezdetekor hipotézisem volt, hogy a mesterséges intelligencia elterjedése
paradigmaváltást hoz a társadalomban, a gazdaságban és a védelmi szférában. Az MI lehetőségeinek széleskörű felhasználása behozhatatlan előnyhöz juttatja a technológiát
a legteljesebb mértékben integráló államokat és nem állami szereplőket. A nemzetbiztonsági szolgálatok a saját feladataiknak megfelelés mellett a változások figyelemmel
követése és elemzése-értékelése érdekében is rákényszerülnek az MI-alapú képességeik fejlesztésekre. A korszerű nemzetbiztonsági szolgálatok közelmúltbeli szervezeti
átalakításainak oka az a felismerés, hogy az elavult szervezeti struktúra behatárolja az
információ feldolgozás és áramlás (ezáltal a felhasználók kérdései megválaszolásának)
sebességét.
Ugyancsak hipotézisként állítottam fel, hogy a szervezeti átalakítások megnyitják
az utat a technológiai fejlesztések előtt, a két tényező pedig egymást erősítve fejleszti
a nemzetbiztonsági rendszert. A humán munkaerő túlterheltségéhez a szervezeti átalakítások ellenére is nagyban hozzájárul az automatizálás hiánya vagy alacsony foka,
mert továbbra is emberek végzik a gépek által hatékonyabban végezhető, egyszerűbb
munkafolyamatokat. Az új struktúrák kialakításakor figyelembe kell tehát venni a technológiai paradigmaváltást is. Végezetül a nemzetbiztonsági rendszer egészét érő kihívások tükrében növelni kell a hazai integráció és a nemzetközi együttműködés mértékét,
valamint az információáramlás sebességét mind a nemzetbiztonsági rendszeren belül,
mind a felhasználók irányában. Ehhez a költségvetési források és a humán munkaerő
létszámának növelése, valamint új koordinációs szervetek és szolgálatok létrehozása
önmagában nem elégséges. A kívánt eredmények elérése érdekében a legfejlettebb információ feldolgozó, megosztó és elemző-értékelő szoftverek rendszeresítése szükséges. A kívánt képességek elérésére csak abban az esetben van lehetőség, ha a szervezeti
átalakítások során széles körben felhasználásra kerülnek az MI nyújtotta, a hírszerzés
elmélete alapján kialakított képességek. A technológiai és a szervezeti összefüggések
holisztikus megközelítése szintén újszerű szemléletnek tekinthető a nemzetbiztonsági
hírszerző elemző-értékelő tevékenység vonatkozásában.

A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA FOGALMA ÉS KULCSTECHNOLÓGIÁI
A mesterséges intelligencia kutatás és fejlesztés a számítógép- és a számítástudomány
azon részterülete, amely a rendelkezésre álló adatok alapján döntéshozatalra képes számítógépes programok megalkotásával foglalkozik. A döntéshozatal képességével rendelkező szoftverek alkalmazásával az emberi intelligencia felfogást, indoklást, absztrakciót
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és tanulást igénylő feladatai részben vagy egészben kiválhatóak. Általánosan elfogadott
definíció híján tehát az emberi cselekvést részben vagy egészben, automatikus módon
kiváltó gépeket (szoftvereket) értjük MI alatt.3 Kategóriái:
− s zűk (narrow) MI: konkrét részterületeken az emberi képességekével összemérhető teljesítmény. A jelenleg elérhető szint;
− á ltalános (general) MI: bármilyen feladatot képes az emberi munkaerővel összemérhető színvonalon végrehajtani;
−m
 esterséges szuperintelligencia: bármilyen feladat tekintetében meghaladja az emberi képességeket.
A gépi tanulás4 a mesterséges intelligencia kutatás egyik területe. A GT-rendszerek
képesek előre megadott minták alapján önállóan vagy emberi segítséggel szabályszerűségeket felismerni vagy azonosítani. Ennek következtében a rendszer nem csak megtanulja a kívülről kapott mintákat, hanem képes ezek alapján olyan általánosításokra
is, amely szerint – a tanulási szakaszt követően – új adatokra vonatkozólag is helyes
döntéseket tud hozni. Az ilyen gépek a tapasztalataikat felhasználva, automatikusan
tanulnak és fejlődnek. A GT-rendszerek működése már nagyban hasonlít az emberi tudathoz. A gépi tanulási módszerek legelterjedtebb fajtái a felügyelt és a nem felügyelt,
valamint a megerősítéses tanulás.5

AZ MI NÖVEKVŐ GLOBÁLIS JELENTŐSÉGE
A technológia térnyerése tovább növelte a meghatározó nemzetközi politikai szereplők
közötti geopolitikai versengést. Technológiai szempontból egyelőre az Amerikai Egyesült Államoké a vezető szerep, de az MI-fejlesztésekre fordított összeg már jelentősen
elmarad a kínai beruházásokétól. Európa jelenleg összességében lemaradásban van
a két szuperhatalom mögött. Elsősorban a védelmi szektorban figyelemre méltóak továbbá Izrael eredményei (a szoftveripar mellett pl. az élet kioltására alkalmas autonóm
robotok területén). Kiemelkedő Dél-Korea, Franciaország és Kanada szerepe is a fejlesztésekben. Fontos szereplőknek tekinhetőek továbbá az Egyesült Arab Emírségek,
Finnország, India, Japán, Nagy-Britannia, Németország és Szaúd-Arábia is.6

3 Forrás: Interim Report (2019) Az amerikai Kongresszus által a mesterséges intelligencia nemzeti biztonsági vonatkozásainak vizsgálatára felkért szakértők 2019 novemberében közzétett időközi jelentése. p. 7. Elérhető: https: epic.org (A letöltés
dátuma: 2019. december 6.)
4 Machine Learning
5 ERDÉSZ Viktor (2020): A mesterséges intelligencia fogalma, jelentősége és hatásai a védelmi szektorra. Felderítő Szemle
19. évf. 1. szám, 118–132.
6 A globális versengésre vonatkozó információk és adatok forrása: Winter Academy on Artificial Intelligence and International Law (2019). Az Asser Intézet (T.M.C. Asser Instituut) 2019. február 11–15. között, Hágában megrendezett Mesterséges
Intelligencia és a Nemzetközi Jog témájú téli akadémiája.
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A fejlett társadalmak további robbanásszerű fejlődésével, ugyanakkor jelentős kockázatokkal is járhat az ún. technológiai szingularitás7 bekövetkezése. A fogalomnak
többféle meghatározása létezik, ezek közös eleme, hogy a szingularitás bekövetkeztével a tudományos–technológiai–társadalmi fejlődés elér egy olyan szintet, amelynek
hatására az esemény bekövetkezte előtt élő – ide értve a jelenkort is – emberiség számára
érthetetlenné válik a szingularitásba belépett emberi civilizáció. A folyamat kimenetele
ennél fogva megjósolhatatlan. A jelenség kezdetével a technológiai fejlődés ellenőrizhetetlenné és visszafoghatatlanná válik, jelenleg elképzelhetetlen változásokat előidézve.
A szingularitás fontos jellemzője, hogy a fejlődésnek ezen a szintjén az emberiség már
csak a mesterséges intelligencia felhasználásával lesz képes a fennmaradásához szükséges – szintén MI-re épülő –, létfontosságú rendszerek karbantartására és fejlesztésére. A szingularitással kapcsolatos elképzelések szerves része a mesterséges szuperintelligencia megalkotása.8 9
A mesterséges intelligencia (MI) végleg kilépett a számítógépes laboratóriumokból
az ipar és a szolgáltatások világába, és küszöbön áll, hogy a magánemberek mindennapjait is meghatározza. Az MI csak abban az esetben szolgálhatja hosszú távon a gazdasági és a társadalmi fejlődést, ha tudatában vagyunk az új technológiák jelentette
kockázatokkal és aktívan teszünk a biztonságunkért.

KATONAI FELHASZNÁLÁS
Az MI terjedésével a jelenlegi technológiai színvonalat képviselő haditechnikai eszközök fokozatosan korszerűtlenné válnak, ezzel felborulhat a korábban kialakult katonai
erőegyensúly. Az ellenfél képességeit lebénító, meglepetésszerű, gyors lefolyású, új
technológiákat alkalmazó hadviselés (ún. „hyperwar”), illetve az ember nélküli („human off of the loop”) technológiák elterjedése várhatóan nagymértékben felgyorsítja a
hadviselés műveleti tempóját. A fegyveres konfliktusok kimenetelét meghatározó tényezők száma megsokszorozódik, tovább nehezítve az előrejelzést.
A technológia hatására nem csak az államok közötti erősorrend változhat meg, de
szélsőséges esetben nem állami szereplők is jelentős katonai képességekre tehetnek
szert, elsősorban a fejlődő térségekben gyengítve az államok erőszak monopóliumát.
A potenciális előnyök, valamint az új technológia kiváltotta biztonsági dilemma az MI
területén is fegyverkezési versenyt indítottak el. A szakértők körében általános vélekedés

7 A kifejezés a csillagászat által használt gravitációs szingularitásból ered, amely a fekete lyukak közelében fellépő, a jelenleg ismert fizika által modellezhetetlen jelenségekre utal.
8 Forrás: EDEN, Ammon H. – STEINHART, Eric – PEARCE, David – MOOR, Jameh H. (2012): Singularity Hypotheses:
An Overview. In Singularity Hypotheses: A Scientific and Philosphical Assessment pp. 1–12. Springer Publishing, New York.
Elérhető: https: repository.essex.ac.uk/9220/1/Singularity%20Hypothesis.pdf (A letöltés dátuma: 2019. december 6.)
9 ERDÉSZ Viktor (2020): A mesterséges intelligencia fogalma, jelentősége és hatásai a védelmi szektorra. Felderítő Szemle
19. évf. 1. szám, 118–132.
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szerint az MI-technológiát nem alkalmazó haderők 10–15 éven belül jelentős hátrányba
kerülnek10.
A jelenlegi autonóm robotrendszerek11 használata elsősorban az egyszerű, a fizikailag nehéz vagy a veszélyes feladatok végrehajtásának támogatására korlátozódik. A segítségükkel kiváltható továbbá az emberi erőforrás munkája az egyhangú, egyszerű
munkafolyamatok sokszori ismétlését követelő feladatokban is, csökkentve a balesetek
kockázatát és felszabadítva az emberi munkaerőt az összetettebb feladatok végrehajtására. A halálos autonóm fegyverrendszerek12 fejlesztésében élen járó Amerikai Egyesült Államok, Kína és Oroszország ellenzik azok alkalmazásának teljeskörű betiltását.
Indoklásuk szerint az ilyen eszközök alkalmazásával kevesebb lenne a polgári áldozat
a fegyveres konfliktusokban13 és csökkennének a katonai kiadások. A technológia ellenzői szerint az autonóm fegyverrendszerek elterjedésével kérdésessé válna a felelősség
megállapítása a szabálytalan vagy hibás támadások esetében.14 Az autonómia fokai:
− h umans in the loop: az emberi kezelők nagyfokú ellenőrzése az autonóm rendszerek
felett;
− h umans on the loop: az automón rendszerek önállóan hozzák a döntéseiket, de az emberi kezelők leállíthatják a tevékenységüket;
− h umans off the loop: az emberek nem vesznek részt a döntéshozatalban és nem áll
módjukban az autonóm rendszerek leállítása.
Az MI-rendszerek elterjedése tovább fokozza a haderők kibervédelmi kihívásait. Az
MI-vel támogatott kibervédelmi rendszerek hatékonysága nagyban meghaladja a jelenleg alkalmazott technológiáét. A kiberincidensek feltárása során a mesterséges intelligencia a nagy adat elemzés segítségével hatékonyan segíti a szakemberek munkáját.15
Az MI-rendszerek katonai felhasználását számos, nem technológiai tényező hátráltatja. A technológiát jellemzően olyan magánvállalatok biztosítják, amelyek felett
a haderők nem gyakorolnak ellenőrzést, és amelyek a katonaitól merőben különböző
szervezeti kultúrát képviselnek. A rendkívül gyorsan fejlődő MI-eszközök rendszeresítését hátráltatják továbbá a merev beszerzési rendszerek is. Az MI-fejlesztések további gátja a megfelelően képzett szakemberek alacsony száma. A haderők helyzete
különösen nehéz, hiszen a feladat végrehajtására potenciálisan alkalmas, magas szintű
10 Egy lövész katona pl. nem lesz képes felvenni a versenyt egy robottal állóképesség, kitartás, túlélőképesség, reakcióidő,
pontosság stb. terén.
11 Robotic autonomous systems.
12 Lethal Autonomous Weapon System – LAWS
13 Érvelésük szerint a megfelelően programozott rendszerek – egyebek mellett az érzelmi faktor kiiktatásával – az embereknél megfelelőbb döntéseket lennének képesek hozni, jobban megfelelve az erkölcsi, etikai és jogi követelményeknek.
14 Ún. felelősségre vonási hézag (responsibility gap).
15 TONIN, Matej (2019): Artificial Intelligence: Implications for NATO’s Armed Forces. A NATO Parlamenti Közgyűlése Technológiai és Biztonsági albizottsága által 2019. október 13-án elfogadott jelentés. Elérhető: https://www.nato-pa.int/document/2019-stcttc-2019-report-artificial-intelligence-tonin-149-stctts-19-e-rev1-fin (A letöltés dátuma: 2019. december 6.)
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informatikai képzettséggel rendelkező jelöltek jellemzően nem felelnek meg a katonai
szervezetek által támasztott magatartási és fizikai követelményeknek.16
Az MI-algoritmusok programozásához (tanításához) és működtetéséhez nagy men�nyiségű, megfelelően strukturált adat szükséges. A katonai alkalmazás során a rendelkezésre álló adatmennyiség – pl. az ellenség harceljárásairól, a műveleti helyzetről stb.
– összehasonlíthatatlanul kevesebb a kereskedelmi felhasználási területekhez képest.17
Az MI-rendszerek adatfüggősége megnöveli azok kitettségét a manipulálásnak és
a dezinformációnak, mert az adatok kismértékű megváltoztatása is végzetes következményekkel járhat. Kockázatot jelent továbbá, hogy az MI-rendszerek eltulajdonításával
rendkívül részletes információ nyerhető az azokat alkalmazó szervezetekről és tevékenységükről.
Az MI-rendszerek megbízhatósága jelenleg a katonai alkalmazások széles köre vonatkozásában elégtelen, tekintettel a hibák potenciális következményeire. Jelentős
kihívást jelent, hogy az MI-rendszerek döntési folyamatai általánosságban rendkívül
nehezen visszakövethetőek, amelynek következtében e rendszerek lényegében „fekete
dobozként” működnek. A rendszerek váratlan és tömeges összeomlása (flash crash)
beláthatatlan következményekkel járhat a korszerű haderők vonatkozásában. A technológia bevezetése ezért kis lépésekben, kísérleti jelleggel kezdődött meg.18 19

AZ INFORMÁCIÓS FORRADALOM HATÁSA A NEMZETBIZTONSÁGRA
A Hidegháború lezárultával a nyugati országok nemzetbiztonsági szolgálatai a védelmi szektort érintő, általános forráskivonás20 következtében egyre súlyosbodó emberi erőforráshiánnyal voltak kénytelenek szembenézni. A Szovjetunió széthullásával
a Nyugat átmenetileg elvesztette a korábbi, jól meghatározott ellenségképét, a 90-es
években újonnan felmerült, aszimmetrikus kihívások pedig nem jelentettek egzisztenciális fenyegetést, így a nemzetközi válságok kezelése új kihívásokat jelentett ugyan, de
azokhoz új forrásokat nem rendeltek. A folyamattal párhuzamosan kibontakozó infor16 Könnyű a mellett érvelni, hogy az IT-szakembereknek nincs szükségük katonai ismeretekre irodai feladataik ellátásához.
Nehézséget jelent ugyanakkor, ha nem képesek együttműködni a katonai állománnyal, vagy nem értik azok igényeit, hiszen
nincsenek tisztában a feladataikkal. Ennél jelentősebb kihívás, hogy az IT-szakembereknek sok esetben jelen kell lenniük a
hadszíntéren is, ahol önmagukra és tásaikra is veszélyt jelenthetnek, amennyiben nem rendelkeznek a kellő ismeretekkel.
17 Tulajdonképpen a háború Carl von Clausewitz által „köd- és felhőszerű lényhez” hasonlított természetéről van szó: a
katonai vezetőknek töredékesek a hadműveleti területtel, elsősorban az ellenséggel kapcsolatos információik. Banális példa,
miszerint egy IMINT-felvételen kilövés előtt álló sorozatvető-rakétalövedéknek tűnő tárgy a valóságban fúrt kútnak bizonyulhat. Az automatikus rendszereket nehéz megtanítani hasonló esetekben a különbség – tapasztalt emberi döntéshozóknak is
kihívást jelentő – megállapítására.
18 TONIN, Matej (2019): Artificial Intelligence: Implications for NATO’s Armed Forces. A NATO Parlamenti Közgyűlése Technológiai és Biztonsági albizottsága által 2019. október 13-án elfogadott jelentés. Elérhető: https://www.nato-pa.int/document/2019-stcttc-2019-report-artificial-intelligence-tonin-149-stctts-19-e-rev1-fin (A letöltés dátuma: 2019. december 6.)
19 ERDÉSZ Viktor (2020): A mesterséges intelligencia fogalma, jelentősége és hatásai a védelmi szektorra. Felderítő
Szemle 19. évf. 1. szám, 118–132.
20 The Cost of Intelligence (1996) Elérhető: https://fas.org/irp/offdocs/int017.html (A letöltés dátuma: 2018. december 3.)
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mációs forradalom paradox módon tovább növelte a szolgálatok leterheltségét, mert az
információéhség korszakából rövid idő alatt kellett volna adaptálódniuk az információ
túlzott bőségéhez.
Az évtizedes status quo-ban nem okoztak jelentőst változásokat az olyan békeműveletek, mint a NATO 1992-ben kezdődött szerepvállalása a délszláv háborúkban vagy az ENSZ
keretében megkísérelt 1993–1995-ös szomáliai válságkezelés. A béketámogató műveletek
számának hidegháború utáni ugrásszerű megemelkedése új kihívásokat jelentett ugyan
a nyugati haderőknek és a nemzetbiztonsági szolgálatoknak egyaránt, de a politikai felső
vezetők nem érzékeltek olyan fenyegetést, amely érdemben akár csak lassíthatta volna
a forráskivonást, a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetői pedig kisebb fejlesztéseket is
elégségesnek tartottak annak érdekében, hogy megfeleljenek az új kihívásoknak.
Paradigmaváltást az al-Kaida terrorszervezet 2001. szeptember 11-ei terrortámadásai jelentettek, amelyeket követően először az Amerikai Egyesült Államokban, majd a
nyugati szövetségi rendszer más államaiban kezdhettek meg új fejlesztéseket a szolgálatok. A „terror elleni harc” nem fordította meg ugyan a feladatokhoz képest elégtelen
költségvetések trendjét, de a hidegháború vége óta eltelt időszakban első alkalommal
jelent meg egy új, dinamikusan fejlődő részterület a nemzetbiztonsági szektoron belül.
Először az amerikai szolgálatok ismerték fel, hogy az al-Kaida sikerét nem az elégtelen
mennyiségű információ, hanem a túlzott mértékben beáramló információ feldolgozatlansága tette lehetővé21,22. Ezért a terror elleni harcot nem kizárólag új munkatársak felvételével, hanem új, az információfeldolgozás automatizálását segítő, akkor forradalminak
számító, részben már mesterséges intelligencián (MI) alapuló informatikai eszközök fejlesztésével és beszerzésével látták megvívhatónak. Az ebben az időszakban rendszeresített adatbányász, fordító-, arckép-felismerő, adminisztrációs stb. programok a fejlett
szolgálatoknál már a mindennapi munkavégzés nélkülözhetetlen kellékei.23 A 2002-as
afganisztáni, illetve a 2003-as iraki inváziók a távoli, ismeretlen hadszíntereken végrehajtott, nagyszabású hadműveletek és a különleges műveleti erők felderítő biztosításának és
hírszerző támogatásának fejlesztését is szükségessé tették. Az új hadszínterekre telepített nemzetbiztonsági munkatársak és a műveletek honi területekről történő támogatása
újabb emberi erőforrás krízist okozott a szolgálatok számára,24 aláhúzva a technológiai
21 TRAVERS, Russ (2007): The Coming Intelligence Failure – A Blueprint For Survival. Elérhető: https://www.cia.gov/library/
center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/97unclass/failure.html (A letöltés dátuma: 2018. december 3.)
22 KRUYS, George P. H. (2006): Intelligence failures: causes and contemporary case studies. In Strategic Review for Southern Africa, 28. évf. 1. szám 63–96. Pretoria, Department of Political Sciences, University of Pretoria. Elérhető: https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/3078/Kruys_Intelligence(2006).pdf?sequence=1 (A letöltés dátuma: 2018. december 3.)
23 TAKÁCS Gergely (2018): Big data (adatvezérelt) elemzési módszerek alkalmazása a nemzetbiztonsági szférában. A kutató
előadása a Kutatók éjszakája rendezvénysorozaton, 2018. szeptember 28.
24 MILLER, Greg (2012): DIA to send hundreds more spies overseas. Elérhető: https://www.washingtonpost.com/world/national-security/dia-to-send-hundreds-more-spies-overseas/2012/12/01/97463e4e-399b-11e2-b01f-5f55b193f58f_story.html?noredirect=on&utm_term=.8b540aea4cad (A letöltés dátuma: 2018. december 3.)
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fejlesztések és a szervezeti változtatások szükségességét. A hadszínterekről, válságkörzetekről és az internetről beözönlő adatmennyiség feldolgozása a hagyományos információ-feldolgozó, ezen belül elemző-értékelő módszerekkel ellehetetlenült.
A folyamatot az aszimmetrikus hadviselés és a terror elleni harc jelentette kihívások
mellé belépő, egyéb transznacionális fenyegetések megjelenése, elsősorban a tömegpusztító fegyverek proliferációja és a kibertéri fenyegetések megjelenése mélyítette
el. A transznacionális fenyegetések körének kitárulásával párhuzamosan, lényegileg
Oroszország 2008. augusztusi grúziai katonai intervenciójától kezdődően, illetve – elsősorban az Amerikai Egyesült Államok számára – Kína felemelkedésével egyre gyorsuló
ütemben jelentek meg ismét a hagyományos katonai és nemzetbiztonsági kihívások.
A régi és új kihívások, illetve fenyegetések párhuzamos létezésére, sőt egymást erősítő
jellegére az „Arab tavasz” és különösen a szíriai polgárháború, az ISIL/DAESH terrorszervezet megjelenése, szíriai–iraki, „Kalifátusának” létrehozása és a nyugati célpontokat támadó külföldi terrorista harcosok megjelenése25,26, a Krím félsziget elcsatolása
és az ukrán polgárháború, valamint a tömeges illegális migrációs válság figyelmeztet.
A folyamatosan bővülő és egyre súlyosbodó válságok az erőforrások szinte napi szintű
újracsoportosítását követelik meg a nemzetbiztonsági szolgálatoktól is, lehetetlenné
téve a hosszú távú prioritások meghatározását és azok tartását. Ilyen körülmények
között a szolgálatok munkatársai számára lehetetlen a korábban megszokott szintű
elmélyülés a szakterületeiken, a menedzserszemlélet, valamint a „projekt központú”
munkavégzés felé tolva a feladatok végrehajtásának rendjét. Nincs remény arra sem,
hogy a válságok rendeződésével a belátható jövőben csökkenne a szolgálatok munkaterhelése, inkább a feladatok újabb bővülésével kell számolni.
Az új helyzethez történő adaptálódás a technológiai fejlesztésekben élen járó nyugati országok szolgálatai számára is több évtizedes, teljes mértékben máig sem lezárult
reformokat tett szükségessé, amelyek az euroatlanti integrációhoz a Vasfüggöny lehullását követően csatlakozott országokban, köztük hazánkban csak részben, jellemzően
integrálatlanul és ad hoc jelleggel kerültek átvételre. A technológiai lemaradás a titkos�szolgálati versenyben fontos előnyöktől zárja el a lemaradókat, ugyanakkor kiaknázatlan lehetőségeket is magában rejt.
Az információs társadalom és a kialakuló multipoláris világrend korszakában a nemzetbiztonsági szolgálatok számára tehát egyre növekvő kihívást jelent, hogy időszerű,

25 EL-SAID, Hamed – BARRETT, Richard (2017): Enhancing the Understanding of the Foreign Terrorist Fighters Phenomenon
in Syria. Az ENSZ Terrorelhárítási Hivatalának (United Nations Office of Counter-Terrorism) jelentése. Elérhető: http://www.
un.org/en/counterterrorism/assets/img/Report_Final_20170727.pdf (A letöltés dátuma: 2018. november 15.)
26 BYMAN, Daniel (2017): Beyond Iraq and Syria: ISIS’ ability to conduct attacks abroad. A szerző amerikai szenátusi meghallgatásának leirata. Elérhető: https://www.brookings.edu/testimonies/beyond-iraq-and-syria-isis-ability-to-conduct-attacks-abroad (A letöltés dátuma: 2018. november 15.)
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releváns, elemzett-értékelt információkkal válaszolják meg a felső vezetés információigényeit és megalapozott előrejelzéseket készítsenek számukra.
A fentebb vázlatosan felvázolt kihívásokra a szolgálatok létszámának emelése és
az új szemléletű munkavégzés mellett a mesterséges intelligenciára (MI) épülő szoftverekben rejlő lehetőségek kihasználása ad működőképes válaszokat. A már említett,
egyszerű mesterséges intelligencia alapú szoftverek mellett a 2010-es évekre megjelentek a komplex, fejlett MI-re (machine learning, gépi tanulás) épülő, a nemzetbiztonsági tevékenységet nagyban támogató rendszerek, amelyek a hírszerzés és az elhárítás ágainak tevékenységét a korábbinál összetettebb módon képesek támogatni.
Ezen eszközök különös ismertetőjegye, hogy azok képesek a „nagyadat” („big data”)
beszerzésére, kezelésére és elemzés-értékelésére. Ilyenek a széleskörűen paraméterezhető, a források (szelektorok) tömegeit fejlett módon kezelő és a bejövő információk rendszerezését, megjelenítését sokrétűen lehetővé tévő rádióelektronikai felderítő,
a nyílt adatforrású hírszerző, ezen belül különösen a közösségi médiát kiaknázó rendszerek, valamint az emberi erőforráson alapuló hírszerzést a kibertérben megvalósító,
fél- és teljesen automatizált (virtuális HUMINT) modulok. A külön-külön is rendkívül
összetett, magas szaktudást és komoly anyagi ráfordítást igénylő rendszerek integrált, egymást erősítő működtetéséhez, az összadatforrású felderítés az informatikai
társadalom követelményeinek megfelelő megvalósításához, valamint a hírszerző ágak
tevékenységének hatékony irányításához végül az elemző-értékelő fúziós rendszerek
is szükségesek. Ilyen eszközök birtokában nem csak az információszerzés és –feldolgozás kapacitása növekszik meg számottevően, de a hírszerző, például a befolyásolási
műveletek hatékonysága is. Aggasztó, hogy a nagyadat alapú hírszerző műveletek elhárítása hagyományos eszközökkel rendkívüli kihívást jelent.
A nemzetbiztonsági tevékenység MI alapú támogatásának ilyen szintű kiépítése tudomásom szerint egyetlen szolgálatnál sem valósult meg teljes mértékben, de ez jelenti
a fejlesztések fő irányát.
A posztmodern társadalmak és a formálódó multipoláris világrend korszakában
a nemzetbiztonsági szolgálatok számára egyre növekvő kihívást jelent, hogy időszerű,
releváns, elemzett-értékelt információkkal válaszolják meg a döntéshozók információigényeit és megalapozott előrejelzéseket készítsenek számukra.

A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA JELENTŐSÉGÉNEK MEGJELENÉSE
AZ AMERIKAI HÍRSZERZŐ KÖZÖSSÉGBEN
Az Amerikai Egyesült Államok Hírszerző Közössége (IC27) nemzetbiztonsági szolgálatok laza hálózataként a 21. század első évtizedében egyre kevésbé volt képes megfelelni a kihívásoknak. Felismerve a szervezeti összevonások akadályait, az amerikai
27 Intelligence Community – IC.

144

ERDÉSZ VIKTOR

nemzetbiztonsági vezetés úgy határozott, hogy az IC tevékenységét funkcionálisan, az
elvek, a módszerek és az eljárások, öszességében a szervezeti kultúra egységesítésével integrálja.28 A folyamat motorja a Nemzeti Hírszerző Főigazgató (DNI29), aki a Hírszerző Közösség tevékenységének szakmai irányítását30 az eljárások egységesítésére
és összehangolására, jog-, hatás- és feladatkörök delegálására, valamint új szervezeti
egységek megalakítására szolgáló, az IC egészére vonatkozó utasításokkal31 valósítja
meg. Az utasításokban megfogalmazott általános elveket iránymutatások,32 eljárások33
és emlékeztetők34 részletezik.35
Az amerikai hírszerzés rendszere napainkban is a hírszerző elemzés-értékelés atyjaként számontartott Sherman Kent36 által kidolgozott hírszerzési cikluson37 alapszik.
A ciklus középpontjában az elemzők állnak, ezért az elemzőkre nehezedő nyomás a hírszerzés teljes rendszerére kihat. A hírszerzési ciklus elméletének megalkotásakor Kent
nem láthatta előre az információs korszak eljövetelét, amelynek hatására a hírszerző
elemző-értékelők egyre kevésbé képesek elvégezni a rendelkezésre álló információ feldolgozását.38
Az MI nemzetbiztonsági alkalmazásával szemben támasztott reményeknek elsősorban a rádióelektronikai felderítés (SIGINT39), a képi hírszerzés (IMINT40), valamint
a geoinformációs/térinformatikai hírszerzés (GEOINT41) terén elért eredmények adnak
alapot. A komplex, strukturálatlan adatvagyonon alapuló területeken ugyanakkor –
28 E megközelítést a DNI az „Intelligence Enterprise” fogalommal írja le. Forrás: Intelligence Community Directive 103 –
Intelligence Enterprise Exercise Program. 2008. Elérhető: www.dni.gov/files/documents/ICD/ICD_103.pdf (A letöltés dátuma:
2019. 10. 29.); valamint A Hírszerző Közösség felépítéséről és reformjáról lásd: Erdész Viktor: Az amerikai hírszerzési
reform és tanulságai. Felderítő Szemle, 18. (2019), 3. 111–128.
29 Director of National Intelligence.
30 A Nemzeti Hírszerző Főigazgató központi helyet foglal el a Hírszerző Közösség tevékenységének fejlesztésében és
integrálásában. Közvetlen irányítási jogkörrel nem rendelkezik ugyan egyetlen szolgálat felett sem, de a kiadott utasítások
kötelező érvénye és az ellenőrzés rendszere mégis szakmai irányító szerepet ad a főigazgatónak.
31 Intelligence Community Directive – ICD.
32 Intelligence Community Policy Guidance – ICPG.
33 Intelligence Community Standard – ICS.
34 Intelligence Community Memorandum – ICM.
35 Intelligence Community Directive 101 – Intelligence Community Policy System. 2019. Elérhető: www.dni.gov/files/documents/ICD/ICD_101.pdf (A letöltés dátuma: 2019. 10. 29.)
36 A történész végzettségű Kent 1942-től a második világháborúban létrehozott Stratégiai Szolgálatok Hivatalánál (Office of
Strategic Services – OSS), majd annak utódszervezeténél, a Központi Hírszerző Ügynökségnél (Central Intelligence Agency –
CIA) szolgált különböző elemzői beosztásokban. A hírszerző ciklus mellett a Hírszerző Közösség konszenzusos álláspontját
tartalmazó Nemzeti Hírszerző Értékelések (National Intelligence Estimate – NIE) módszertanának kidolgozása is Kent érdeme. A CIA 2000-ben alapított elemző-értékelő akadémiáját Sherman Kentről nevezte el.
37 Intelligence cycle.
38 Az emberi erőforrás feldolgozó képessége mára elégtelenné vált ahhoz, hogy az adat–információ–tudás–bölcsesség folyamat a kellő időben végbemenjen.
39 Signals Intelligence.
40 Imagery Intelligence.
41 Geospatial Intelligence.
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ami a védelmi és biztonsági területek nagyobb részét lefedi – az MI-eszközök felhasználása kevésbé volt sikeres. Ennek fő oka az emberi tényezőben keresendő. Az egyetlen
megoldást az elemzők gépi kiegészítése (augmentációja) jelenti, vagyis olyan szoftveres
környezetet kell biztosítani a számukra, amely hatékonyan és integráltan támogatja a
tevékenységüket.42
Daniel Coats volt Nemzeti Hírszerző Főigazgató (DNI43) 2019 január 22-én tette közzé a jelenleg érvényes Nemzeti Hírszerzési Stratégiát (NIS44). A dokumentum szervezeti fejlesztésekkel foglalkozó részében a DNI meghatározta az IC számára azokat a szervezeti célokat, amelyek az elmúlt évek reformjai során egyes ügynökségeknél beváltak:
– az integrált műveleti feladatmenedzsment45 összehangolja az IC képességeit, tevékenységét és erőforrásainak felhasználását a közös erőfeszítés fokozása érdekében. A DNI kiemeli a műveleti központok jelentőségét e cél elérése érdekében és
leszögezi, hogy meg kell találni az egyensúlyt a közös célok minél hatékonyabb
elérése és a szervezeti specializáció között. A Stratégia szerint csökkenteni kell az
IC-n belüli redundanciát és optimalizálni az erőforrások felhasználását;
– az integrált működésmenedzsment46 az IC tagjainak művelettámogató tevékenységét hangolja össze. Ennek során a Hírszerző Közösség tagjai megosztják egymással a bevált megoldásaikat, összehangolják a beszerzéseiket, közös standardokat
és támogató rendszereket, valamint adatosított szervezeti és egyéni teljesítményértékelő rendszereket dolgoznak ki. A közös erőfeszítések kiemelt részterülete az
IC fizikai és informatikai infrastruktúrájának védelme;
– új technológiák kutatásával és felhasználásával, az innovatív gondolkodásmód
meghonosításával és a nemzetbiztonság elméletének fejlesztésével a műveleti és
művelettámogató tevékenység javítása. Az IC-nek a hagyományostól eltérő, kísérletező gondolkodásmódot kell követnie az új, egyszerűbb, hatékonyabb módszerek
bevezetése során. A fejlesztéseknek a mesterséges intelligencia,47 az automatizáció és az emberi teljesítmény gépi fokozása48 eredményeinek felhasználásával
42 ALESSA, Lilian (2020): Relying on Humans: How Artificial Intelligence Succeeds or Fails on Human Factors. Előadás az
IDGA Intelligence Analytics Summit rendezvényén, 2020. október 30.
43 Director of National Intelligence: a főigazgató hivatalán (Nemzeti Hírszerző Főigazgató Hivatala: ODNI) keresztül a
Hírszerző Közösség jelenleg 18 tagszervezetének tevékenységét foglalja össze.
44 The National Intelligence Strategy of the United States of America (2019). Elérhető: https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/National_Intelligence_Strategy_2019.pdf (A letöltés dátuma: 2019. február 28.). A dokumentum elkészítését a 2004es hírszerzési reformtörvény írja elő a DNI számára, aki eddig 2005-ben, 2009-ben és 2014-ben készített NIS-t. A dokumentum elkészítését a 2004-es hírszerzési reformtörvény írja elő a DNI számára, aki eddig 2005-ben, 2009-ben és 2014-ben
készített NIS-t. A Stratégiák kiadásával a Nemzeti Hírszerző Főigazgató szakmai és szervezeti iránymutatást ad a Hírszerző
Közösség tagjai számára. A dokumentumok egyre magasabb színvonalon integrálják az IC-n belül összegyűlt szaktudást, és
a reformok egyik fundamentumává váltak.
45 Integrated Enterprise Management
46 Integrated Business Management
47 artificial intelligence – AI
48 Augmentation, pl. viselhető okos eszközök, exoskeletonok stb. segítségével.
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növelniük kell a Hírszerző Közösség tudását, helyzetértékelését és műveleti tempóját. Az új technológiák bevezetése érdekében az IC vezetőinek bizonyos szintű
kockázatot kell vállalniuk, tudatában léve annak, hogy a sikerhez esetleg kezdeti
kudarcok vezethetnek. A Stratégia szerint a Hírszerző Közösség már részben új
módszerekkel készíti a Nemzeti Hírszerző Értékeléseket. E mellett jelentős előrehaladást értek el a gépi tanulás49 felhasználásában a közösségi médiából kinyert
információ,50 a hírforrások, a pénzügyi tranzakciók adatainak és a felhasználók
internetes kereséseinek automatizált feldolgozásában és így a politikai instabilitás
előrejelzése érdekében;
– felismerve, hogy az IC sikere azon múlik, hogy a megfelelő személyek a megfelelő időben releváns információval támogathassák a kormányzati döntéshozatalt,
az amerikai nemzetbiztonsági rendszernek – az információ biztonság fenntartása
mellett – az információ megosztás, a közös feladat-végrehajtás és az integráció erősítésére kell törekednie. Ennek érdekében az információt megfelelő fájlformátumban,
metaadatokkal51 ellátva kell tárolni, növelve annak használhatóságát és lehetővé
téve a nemzetbiztonsági folyamatok információ-központúvá tételét. A korszerű
adatmenedzsment rendszerek segítségével az adat könnyen fellelhetővé, elérhetővé és felhasználhatóvá válhat, megnövelt információ biztonság mellett. A fejlett
adatkinyerő rendszerekkel fokozható az elemzés-értékelés színvonala, a jelenlegi
technológiával nem kimutatható összefüggésekkel és az elemzés-értékelés további
hozzáadott értékével maximalizálva a hírszerzési információk használhatóságát.
Az információ biztonság mellett fontos elv a túlminősítés megelőzése és az IC tevékenységének minél átláthatóbbá tétele52 a külvilág, elsősorban az amerikai közvélemény számára. Ennek érdekében az IC létrehozott egy szabadon hozzáférhető
gyűjteményt több ezer oldalnyi „Nyílttá!” újraminősített dokumentumából, a hivatalos közleményekből és a nyilvános meghallgatások jegyzőkönyveiből;53
– az IC hatékonyságának fokozása a belföldi és nemzetközi kormányzati, nem-állami és magánszektorbeli partnerekkel folytatott stratégiai együttműködések fejlesztésével. Elsősorban a terrorelhárítás és a közös katonai műveletek hírszerző támogatásában figyelhető meg az együttműködés javulása.

49 machine learning
50 Social Media Intelligence – SOCMINT. Bővebben lásd: ERDÉSZ Viktor (2018): A SOCMINT helye, szerepe az összadatforrású hírszerzésben Felderítő szemle 17. évf. 4. szám 27–40.
51 Adat az adatról: az információ megszerzésének vagy a tájékoztató elkészültének idejére, forrásaira, a minősítésre, megoszthatóságra, a készítő személyre stb. vonatkozó adatok.
52 A titoktalanítás számos előnnyel jár a nemzetbiztonsági szféra számára, amelyek közül a társadalmi elfogadottság növelése mellet a tudományos eredmények jobb felhasználása emelhető ki.
53 A gyűjtemény a https://icontherecord.tumblr.com/ címen, a Hírszerző Közösség tevékenységével kapcsolatos információ
a https://www.intelligence.gov/ címen érhető el.
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Az először a 2005-ben közzétett és azóta folyamatosan frissített Nemzeti Hírszerzési Stratégiákban lefektetett elveket elsőként a CIA valósította meg. John Brennan,
Központi Hírszerző Ügynökség volt főigazgatója54 2015. március 6-án közzétett, az Ügynökség munkatársainak címzett levelében55 a CIA küszöbön álló szervezeti reformjáról
adott tájékoztatást. Brennan főigazgató szerint a vizsgálatra azért volt szükség, mert a
21. század második évtizedében a döntéshozók érdeklődésére számot tartó folyamatok
és események egyre komplexebbé váltak, miközben példa nélküli technológiai fejlődés
van folyamatban.
A CIA új alapokra a helyezte a humán erőforrás fejlesztési és képzési rendszerét (ún.
„tehetségmenedzsment”). Ennek keretében létrehozták a Tehetségfejlesztési Kiválósági
Központot,56 amely a toborzástól a szakirányú és felső vezetői képzéseken keresztül
fejleszti a humán erőforrást. Az új szervezeti egység célja, hogy a munkatársak a szakterületük fejlesztése mellett szélesebb perspektívát kapjanak más szakágak és a CIA
egészének tevékenységéről.
Felismerve, hogy a digitális technológiák fejlődése kihívás és lehetőség is a CIA számára, létrejött a Digitális Fejlesztési Igazgatóság.57 Az Igazgatóság feladata az új technológiák – ide értve a kiberképességeket – CIA-n belüli integrálásának felgyorsítása és
a digitális hírszerzési módszerek58 fejlesztése. A CIA dedikált OSINT-szervezetét59 az
Igazgatóság alárendeltségébe helyezték.
Végül a műveleti (a CIA értelmezésében a HUMINT kapcsolatkezelők és a fedett műveletek irányítói), az elemzői, a tudományos-technikai és a támogató szakembergárda
egy részének integrálásával tíz műveleti központot hozott létre (Afrika, elhárítás, terror elhárítás, kelet-ázsiai és csendes-óceáni térség, Európa és Eurázsia, globális ügyek,
Közel-Kelet, Dél- és Közép-Ázsia, illegális fegyverkereskedelem és proliferáció ellenes
tevékenység, nyugati félteke60). A központokat – a műveleti vagy az elemző szakterületről érkezett – igazgatók61 vezetik. Felismerve, hogy a műveleti vagy elemző jellegű
feladatokkal kapcsolatos, megalapozott döntéshozatal magas szintű szaktudás nélkül
lehetetlen, a műveleti hátterű igazgatóhelyettesek alá elemző, az elemzők alá műveleti
hátterű helyetteseket neveztek ki. Az új központokkal párhuzamosan, továbbra is mű-

54 Brennan 2013. március 8. és 2017. január 20. között töltötte be a beosztást.
55 BRENNAN, John (2015): Our Agency’s Blueprint for the Future (Unclassified Version of March 6, 2015 Message to the Workforce from CIA Director). Elérhető: https://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/2015-press-releases-statements/message-to-workforce-agencys-blueprint-for-the-future.html (A letöltés dátuma: 2017. június 6.)
56 Talent Management Centre of Excellence
57 Directorate of Digital Innovation
58 digital tradecraft
59 Az Open Source Centert (OSC) az átalakításkor Open Source Enterprise-á (OSE) nevezték át.
60 Western Hemisphere
61 Assistant Director
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ködik az Elemző, a Műveleti, a Tudományos-technológiai62 és a Támogató Igazgatóság,63
de azok a továbbiakban nem a napi folyamatok irányításával, hanem a szakági képzésekkel és stratégiai tervezéssel, valamint az előmeneteli rendszerek működtetésével
foglalkoznak (ún. „mátrix szerkezet”64). A műveleti központok igazgatóhelyettesei a műveleti és elemző igazgatókkal65 együttműködésben, de a CIA-főigazgatónak alárendelve
végzik feladataikat. A műveleti tevékenység magas szakmai színvonalának garantálása
a szakági igazgatók feladata.66
A Brennan főigazgató által életbe léptetett, módosításokkal jelenleg is működő új
szervezeti struktúra célja a CIA-n belül egymással párhuzamosan működő, gyakran
kontraproduktív, elsősorban a műveleti és az elemzői szervezeti kultúra között húzódó
falak lebontása és azok felváltása egy egységes „nemzetbiztonsági szakértői”67 kultúrával. A műveleti központok modelljeként részben a 2001. szeptember 11-ei terrortámadásokat követően létrehozott Terrorelhárítási Központ,68 illetve a kisebb, szintén
a transznacionális fenyegetések – kábítószer-kereskedelem, proliferáció – ellen létrehozott, a műveleti és elemző területeket egyesítő központok szolgáltak.
A reformok kritikusai és bírálói is kiemelik a műveleti központok új megközelítését, amely szerint az elemzők közvetlenül is támogatják a HUMINT-munka több mozzanatát. A központokban dolgozó elemzők segítik a HUMINT-szakembereket abban,
hogy valóban a releváns információkkal szolgáló személyeket szervezzék be, illetve
hogy a forrásoknak a megfelelő kérdéseket tegyék fel, gyorsan értékelve a megszerzett információ hitelességét. Az elemzők a HUMINT-források beható ismeretével kön�nyebben értékelhetik a forrás megbízhatóságát és az átadott információ hitelességét.
A központok működése e mellett nagyban felgyorsítja és elmélyíti az elemzők helyzetértékelését, mert lehetőségük van közvetlenül kommunikálni a CIA külföldi irodáival
és állomásaival.69

ÖSSZEGZÉS, KÖVETKEZTETÉSEK
Az MI elterjedése már 10–15 éves távlatban is döntően megváltoztathatja a világ országainak gazdasági és erősorrendjét, annak függvényében, hogy az egyes országok mi62 Directorate of Science & Technology
63 Directorate of Support
64 A mátrix szerkezet szintén a magánszektorból átvett megoldás. A nagyvállalatok a szakirányú irodák helyett ügyfélorientált, funkcionális egységeket hoztak létre.
65 Deputy Director. A szakági igazgatók a műveleti központok igazgatói felett állnak a CIA hierarciájában. Forrás: CIA
Leadership (2018). Elérhető: https://www.cia.gov/about-cia/leadership (A letöltés dátuma: 2019. május 11.)
66 SLICK, Stephen (2016): Measuring Change at the CIA. Elérhető: http://foreignpolicy.com/2016/05/04/measuring-changeat-the-cia/ (A letöltés dátuma: 2016. június 6.)
67 Intelligence officer
68 Counterterrorism Center
69 ERDÉSZ Viktor (2019): Az amerikai hírszerzési reform és tanulságai. Felderítő Szemle 18. évf. 3. szám
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lyen ütemben és hatékonysággal képesek kifejleszteni és átvenni az új megoldásokat.
Az MI-technológiák birtoklása és alkalmazása hamarosan az államok szuverenitásának
alapvető tényezőjévé válik, hiszen a jelentős előnyt birtoklók döntő fölénybe kerülhetnek a lemaradókkal szemben.
Hasonló időtávlattal érdemes számolni a katonai fejlesztések területén is. Az MI-alapú eszközök térnyerése ekkora a repülőgépek és a harckocsik tömeges elterjedésének
hatásaihoz lehet hasonlítható, a Wehrmacht harckocsijai elleni 1939-es lengyel lovasrohamhoz mérhető hatékonyságúvá degradálva a jelenlegi fejlettségen megrekedő haderőket.
A leginkább aggasztónak ugyanakkor a technológiai szingularitás bekövetkezését
követően a fejlődésben lemaradók helyzete ígérkezik. A ma még beláthatatlan képességekkel rendelkező gépi szuperintelligencia által irányított, robotizált erőkkel szemben
a mai technológiát alkalmazók kilátásai a több száz fős, dárdákkal, íjakkal és kőbaltákkal felszerelt, összehangoltan vadászó homo sapiens hordával szembenéző néhány
tucat ősmajoméhoz válhat hasonlatossá.
Az Egyesült Államok globális szerepvállalása a 2001-ben kezdődött afganisztáni és
a 2003-tól indított iraki háborúkkal ért el arra a szintre, amikor a polgári és katonai
felső vezetésnek a korábbinál jóval megbízhatóbb és naprakészebb hírszerzési információkra volt szüksége annak érdekében, hogy törekvéseinek megvalósítását hatékonyan
menedzselni tudja. Mindez a Hidegháború statikusabb, egyetlen fenyegetésre összpontosító hírszerzési világának addig csak részben megkezdődött, teljes felszámolását tette szükségessé. Az amerikai Hírszerző Közösség tagszervezeteinek száma, mérete és
azok szerteágazó feladatrendszere egyszerre jelent lehetőséget és kihívást a rendszer
felhasználói számára, akik, felismerve a hatékony hírszerzés jelentőségét, aktív szerepet vállalnak annak formálásában.
A tanulmányban bemutatott, már működő reformok fő tanulsága, hogy a digitális
innováció, a szervezeti akadályok lebontása és a szolgálatok képzési rendszere egymással – clausewitz-i értelemben vett – dialektikus összefüggésben áll, egymásra hatnak és
egymást feltételezik. A reform e három alapelemének át kell szőnie nem csak a szolgálatok, de a teljes hírszerzési rendszer szövetét, különben – egymástól elszigetelt szigetekként – nemcsak kudarcra vannak ítélve, de a munkafolyamatok anomáliáit okozhatják és biztonsági kockázatot is jelentenek.
A digitális innováció folyamata elképzelhetetlen jól képzett személyi állomány nélkül. Az új szoftvereket nem az informatikusoknak kell használniuk, hanem a zömében
még a digitális forradalom előtt szocializálódott elemzőknek és műveleti tiszteknek.
Ezért az új informatikai képességek bevezetése során fejlesztői és végrehajtói oldalon
is nagyfokú rugalmasságra van szükség, a vezetésnek pedig időt és lehetőséget kell biztosítania arra, hogy az érintettek érvényesíthessék szempontjaikat és elsajátíthassák
az új eljárásokat.
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Az új technológiák bevezetésével a szolgálatoknak folyamatosan felül kell vizsgálniuk szervezeti felépítésüket és eljárásaikat, mert azokat más körülményekre dolgozták
ki. A reformok során a belső szabályzókat és eljárásokat nem szabad kőbe vésett kinyilatkoztatásoknak venni, hiszen azokat a múltban, múltbéli helyzetekben hozták annak
érdekében, hogy szolgálatok a lehető leghatékonyabban működjenek. Az elődök megoldásai helyett tehát elsősorban a céljaikat kell figyelembe venni. Helytelen megoldás,
ha a digitális technológiák számára az analóg rendszerek megoldásait vesszük alapul.
A személyi állomány folyamatos képzése nélkül nem képzelhető el a korszerű hírszerzési rendszer hatékony működtetése. A feladatok szerteágazó volta, az új technológiai megoldások tömeges megjelenése és a korábban elkülönült szervezeti kultúrák
egyre gyorsuló közeledése szükségessé teszik a stabil szakmai alapok megteremtését
és állandó fejlesztését.
Végezetül a reformokat dinamikus szemlélettel kell bevezetni. Az új megoldásokat
célszerű kisebb csoportokban, kísérleti jelleggel bevezetni, az így megszerzett tapasztalatokat szintetizálni, majd az egész rendszerre érvényesíteni. A részterületek reformját és azok egymásra gyakorolt hatását folyamatosan felül kell vizsgálni, lehetővé téve
a gyors korrekciót.
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A környezetbarát
cselekedetek pszichológiai
háttere és ösztönzésének
lehetséges módszerei

BEVEZETÉS
A fenntartható fejlődés olyan fejlődési folyamat, amely „kielégíti a jelen szükségleteit
anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját
szükségleteiket” (World commission on environment and development, 1987, 27.). Az
ENSZ Brundtland-jelentésének definíciója elsősorban az inter-generációs szolidaritásra hívja fel a figyelmet, azonban az intra-generációs szolidaritás, azaz a különböző
térségek közötti egyenlőtlenségek enyhítésére való törekvés legalább ilyen fontos ös�szetevője a jelenségnek. Ahhoz, hogy a gazdasági, a társadalmi és a környezetvédelmi
fenntarthatóság egymással összefüggő céljai megvalósulhassanak, közösségi és egyéni
szinten egyaránt felelős, az önérdekeken túlmutató döntésekre van szükség (Fleischer,
2014). Ahhoz, hogy a gazdasági, a társadalmi és a környezetvédelmi fenntarthatóság
egymással összefüggő céljai megvalósulhassanak, közösségi és egyéni szinten egyaránt
felelős, az önérdekeken túlmutató döntésekre van szükség (Fekete, 2017).
Jelen tanulmányban elsősorban a környezetvédelmi fenntarthatóság témájával
kívánok foglalkozni és az úgynevezett környezetbarát viselkedés pszichológiai tényezőit, illetve az ökológiai viselkedés ösztönzésének lehetséges eszközeit fogom
körüljárni. A bevezetést követő második fejezetben a környezetpszichológia interdiszciplináris tudományágáról kívánok egy tömör áttekintést nyújtani. A harmadik
fejezetben először részletesen definiálom a környezetbarát viselkedés fogalmát, külön kitérve arra, hogy miért nem kötnek az emberek bizonyos környezetbarát cse-
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lekedeteket a fenntarthatósághoz. Ezt követően a környezeti attitűd jelenségét ismertetem, majd megvizsgálom azt, hogy a környezetvédelem elvi támogatása miért
nem vezet sok esetben valódi ökológiai viselkedéshez. A fejezet végén az úgynevezett
„viselkedési spillover” jelenségével foglalkozom, ami szerint egy adott környezetbarát cselekedet elsajátítása jelentősen növeli a további környezettudatos viselkedések
megjelenésének valószínűségét. A negyedik fejezetben arra teszek kísérletet, hogy
áttekintést nyújtsak a környezetbarát viselkedés ösztönzésének strukturális és információs stratégiáiról, külön hangsúlyt helyezve a környezetvédelmi címkézés újszerű
módszerére, mellyel doktori disszertációm során mélyebben is foglalkozni kívánok.
A környezetpszichológia az ember és az épített vagy természetes környezet kölcsönhatását tanulmányozó tudományág (Steg, van den Berg & De Groot, 2019). A terület magyarországi meghonosítója, Dúll Andrea ezt úgy fogalmazta meg, hogy „a
környezetpszichológia olyan multidiszciplináris terület, amely a szociofizikai környezet és az emberi viselkedés és tapasztalás kölcsönkapcsolatának, tranzakciójának
pszichológiai és egyéb tudományos kvantitatív és kvalitatív módszerekkel történő
vizsgálatára összpontosít” (Dúll, 2010).
Bár a környezetpszichológia egy relatív új tudományterületnek nevezhető, hiszen
csak az 1960-as években vált önálló alterületté a pszichológián belül az Egyesült Államokban és Kanadában (Altman 1975), a tudományos előzményei egészen az 1900-as
évek elejére nyúlnak vissza (Steg, van den Berg & De Groot, 2019). Hellpach (1911) volt
az első tudós, aki a környezetpszichológia kifejezést használta az 1900-as évek első
felében. Olyan tipikus környezetpszichológiai témákkal foglalkozott, mint a különböző környezeti ingerek (pl. nap, hold, különböző színek) emberi viselkedésre gyakorolt
hatása, majd kései munkáiban a városi környezet jelenségeit (pl. tömeg, túlingerlés)
tanulmányozta (Pol, 2006).
A környezetpszichológia „alapító atyáinak” Kurt Lewint (1890-1947) és Egon
Brunswik-ot (1903-1955) szokták tartani (Gifford, 2007). Bár kutató munkájuk nem
szoros értelemben vett környezetpszichológiai témákkal foglalkozott, máig érezhető
hatással voltak a haláluk után megszülető új tudományterületre. Mindketten a környezet viselkedésmeghatározó erejét és az ember-környezet interakció pszichológiai
relevanciáját hangsúlyozták (pl. Lewin mezőelméletére, vagy Brunswik lencsemodellje), illetve felhívták a kutatók figyelmét arra, hogy a laboratóriumi kísérletek mellett elengedhetetlen az emberi viselkedés valós környezetben való megfigyelése is.
Kurt Lewin mindezek mellett fontosnak tartotta, hogy a társadalomtudományi és
pszichológiai kutatások a tudományos kíváncsiság kielégítésén túl valódi társadalmi
problémák megoldásához is hozzájáruljanak, ez a megközelítés pedig a környezetpszichológia egyik alapelvévé vált (Steg, van den Berg & De Groot, 2019).
A környezetpszichológia első időszaka az 1960-as évekre tehető, amikor is a kutatások fókuszában az épített környezet emberi percepcióra és viselkedésre gyakorolt ha-
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tása állt. A kutatók elsősorban azt vizsgálták, hogy a különböző környezeti stresszokok
(„environmental stressors”), mint a zaj, a tömeg, a világítás, vagy a szélsőséges hőmérséklet hogyan befolyásolják az emberi viselkedést. A tudományos munkák gyakorlati
célja pedig az volt, hogy eredményeiket felhasználva olyan lakóházakat, irodákat, iskolákat vagy korházakat lehessen tervezni, melyek a lehető legjobban hozzájárulnak az
épületeket használók pszichológiai jóllétéhez („psychological well-being”) és produktivitásához. Mindezek miatt a környezetpszichológiát ebben az időszakban építészeti
pszichológiának („architectural pyschology) is nevezeték (Canter, 1970).
A 60-as évek végétől kezdve a környezetvédelem és az emberi magatartás környezetkárosító volta egyre inkább bekerült az amerikai és nyugat-európai közbeszédbe,
így a fenntarthatóság („sustainability”) a környezetpszichológián belül is egyre nagyobb szerepet kapott. Az első ilyen jellegű kutatások a légszennyezettség (De Groot,
1967) és az energiafogyasztás (Zube, Brush & Fabos, 1975) jelenségeit vizsgálták.
A 80-as évekre pedig egyre több vizsgálat kezdett el azzal foglalkozni, hogy az emberi
viselkedés milyen hatással van a környezetre, illetve, hogy milyen tényezők befolyásolják az emberek környezeti magatartását. A környezetvédelmi témájú kutatások
száma azóta is folyamatosan emelkedik, így egyes kutatók szerint nem jár messze
a valóságtól az, aki a környezetpszichológiát „zöld pszichológiaként” („green pychology”), vagy a fenntarthatóság pszichológiájaként jellemzi (Gifford, 2007).
Az első hivatalos környezetpszichológiai szervezet 1968-ban jött létre az Egyesült Államokban „Environmental Design Research Association” néven (röviden csak
EDRA), míg Európában 1981-ben alakult meg a hasonló célitűzésű „International
Association for People-Environment Studies” (IAPS). A terület első tudományos folyóirata 1969-ben jelent meg „Environment and Behavior” néven, majd 1981-ben került megalapításra a „Journal of Environmental Psychology”. Ez a két folyóirat a mai
napig a diszciplína legfontosabb és legelismertebb forrásai közé tartozik. A tudományos elfogadottság felé vezető út további fontos állomása volt, hogy 1987-ben Daniel
Stokols és Irwin Altman szerkesztésében megjelent a környezetpszichológia első kézikönyve, amely több, mint 1000 oldalon keresztül mutatja be a terület legfontosabb
elméleteit és empirikus eredményeit (Dúll, 2010). Azóta számos összefoglaló mű
született a témában (pl. Bechtel & Churchman, 2002; Gifford, 2013; Fleury-Bahi, Pol
& Navarro, 2017), a legújabb ilyen jellegű munka pedig a Linda Steg és Judith M. De
Groot által (20019) szerkesztett, a téma több, mint 60 elismert szerzőjének írásait felvonultató 2019-es „Environmental Psychology – An Introduction” című könyv, mely
jelen tanulmány megírásához is fontos forrásként szolgált.
A környezetpszichológusok a fenntarthatóság tág fogalmát tartják vezérlő elvüknek, amely a környezeti aspektus mellett a társadalmi és gazdasági faktorokat is
szem előtt tartja. A kutatások zöme így azt a célt tűzi ki maga elé, hogy olyan módon tudjon hozzájárulni az emberi viselkedés környezettudatosabbá válásához, hogy
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közben megőrzi és elősegíti az emberi jóllétet. A fenntarthatóság mellett az aktuális
környezetpszichológiát négy fontos alapelvvel jellemezhetjük. A környezetpszichológiára először is jellemző az integratív megközelítés, azaz a környezet és az ember
kölcsönös, dinamikus kapcsolatának vizsgálata. Másodszor az interdiszciplinaritás,
mivel a kognitív és szociálpszichológián kívül az építészet, a földrajz, a biológia és
a környezettudományok módszereit és eszközeit is használja. Harmadszor a probléma-centrikus alkalmazott jelleg, mivel a környezetpszichológiai kutatásokat a puszta tudományos kíváncsiságon felül a való életben jelentkező gyakorlati problémák
megoldása is motiválja. Negyedszer pedig a kutatási módszerek sokszínűsége, mivel
a terület a kvantitatív és kvalitatív eszközök széles repertoárját használja, a klasszikus kérdőíves kutatásoktól kezdve a laboratóriumi kísérleteken át a modern számítógépes szimulációs modellek alkalmazásáig (Steg, van den Berg & De Groot, 2019).
Az aktuális környezetpszichológiai kutatásokat a környezet és az ember reciprokális kapcsolata alapján három fő kategóriába sorolhatjuk. Az első nagyobb csoportba a környezet emberre gyakorolt hatását vizsgáló munkák tartoznak. Olyan témák
tartoznak ide, mint a környezeti stresszorok (pl. zaj, légszennyezettség), a környezeti kockázat percepció, a természetes környezet resztoratív, egészség megőrző hatása, a helykötődés, vagy a városi környezet emberi viselkedésre gyakorolt befolyása.
A második kategóriába tartozó vizsgálatok arra keresik a választ, hogy az emberi
viselkedés hogyan hat a környezetre és az olyan pszichológiai tényezők, mint az értékek, a társas normák, az érzelmek, a szokások vagy a csoportdinamikai folyamatok
miként befolyásolják az emberek környezeti magatartását. A harmadik, talán leginkább gyakorlat-orientált kutatási irányzat pedig olyan stratégiákat próbál feltárni,
melyek a pszichológiai jelenségek felhasználásával járulhatnak hozzá az emberek
környezetbarát viselkedésének ösztönzésére (Steg, van den Berg & De Groot, 2019).
Jelen tanulmány az utóbbi két témakör elméleti hátteréről és legfrissebb kutatási
eredményeiről kíván egy átfogó összefoglalót nyújtani.

2. A KÖRNYEZETBARÁT VISELKEDÉST BEFOLYÁSOLÓ
PSZICHOLÓGIAI TÉNYEZŐK
2.1. A környezetbarát viselkedés fogalma
A környezetbarát viselkedést meghatározó pszichológiai jelenségek tematikus bemutatása előtt fontosnak tartom tisztázni a témakör legfontosabb fogalmait, illetve
a környezetbarát viselkedések lehetséges csoportosítási megközelítéseit. A fejezet
végén arra az ellentmondásos kérdésre igyekszem választ adni, hogy bizonyos környezeti hatás szempontjából releváns cselekedeteket az emberek miért nem kötnek
a környezetvédelem témájához és milyen gyakorlati relevanciával bír mindez a környezettudatosság ösztönzése szempontjából.

157

MODERN KIHÍVÁSOK – MODERN VÁLASZOK

A környezeti viselkedés („environmental behavior”) kifejezése egy tág fogalmat
takar, minden olyan viselkedés ide tartozik, ami akár pozitív, akár negatív értelemben hatást gyakorol a környezetre, vagy hozzájárul a környezet összetételének és
dinamikájának megváltoztatásához (Steg & Vlek, 2009). A környezetbarát viselkedés („pro-environmnetal behavior”, vagy röviden „PEB”) ehhez képest csak azokra
a cselekedetekre vonatkozik, melyek minimalizálják a környezetre gyakorolt negatív
hatást, vagy akár kimondottan előnyösek a környezet számára (Gatersleben, 2019).
A szakirodalomban az ökológiai viselkedés („ecological behavior”) és a környezettudatos viselkedés („environmentally consciouss behavior”) terminusaival is lehet találkozni, de én a tanulmányban következetesen a környezetbarát kifejezést fogom
használni.
Bizonyos kutatók kulcsfontosságúnak tartják a viselkedés mögötti tudatosságot,
ezért csak az úgynevezett cél-orientált környezetbarát viselkedést („goal-oriented
pro-environmental behavior”) tanulmányozzák (pl. Kollmuss & Agyeman, 2002 vagy
Kaiser & Wilson 2004). Más tudósok azzal érvelnek, hogy az emberek számos környezetbarát cselekedetet végeznek más célok által vezérelve, de ez nem befolyásolja a tevékenységek tényleges környezeti hatását, így a cselekedet célját nem tartják a környezetbarát cselekedet definíció szintű feltételének (Steg and Vlek 2009).
Például egy személy nem csak azért mehet kerékpárral autó helyett munkába mert
így csökkenti az ökológiai lábnyomát, hanem azért is mert kikapcsolódásnak tartja
a mozgást, szeretne ügyelni az egészségére, vagy úgy ítéli meg, hogy ez egy kényelmesebb és gyorsabb módja a belvárosi közlekedésnek. A tanulmány során az utóbbi,
tágabb értelemben vett megközelítést fogom használni, így minden olyan cselekedetet környezetbarát viselkedésnek tartok, amely javítja a környezet állapotát, vagy
hozzájárul a környezet állapotának további romlásának megakadályozásához, tekintet nélkül a cselekedet eredeti céljára.
A legtöbb kutatás azt sugallja, hogy a környezetbarát cselekedetekre a multidimenzionalitás jellemző, vagyis több különböző faktorba lehet sorolni őket, melyek
között csak mérsékelt erősségű a korreláció (Gatersleben, 2019). Az egyik leghíresebb tipológia Meffert és Kirchegeorg (1993) nevéhez köthető, akik a környezetbarát
cselekedetek öt fő típusát különböztették meg: a hagyományos termékek fogyasztásának csökkentését, a keresletmódosítást, vagyis a környezetbarát termékek preferálását, a környezet-hatékony termékek fogyasztását, az újra hasznosításban/ szelektív
hulladékgyűjtésben való részvételt és a környezettudatos panasztételt vagy tiltakozást (Piskóti, 2013).
Kaiser és Wilson (2004) ezzel szemben a cél-orientált környezetbarát cselekedetek egy dimenziós megközelítését dolgozták ki. Abból a feltételezésből indulnak ki,
hogy a látszólag diverz tevékenységeket összeköti a közös cél, jelen esetben a környezet védelme, ami lehetővé teszi ezen tevékenységek egyszerű összehasonlítását. Az
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úgynevezett Campbell-paradigma szerint ugyanis minden környezetbarát cselekedet
elhelyezhető egy dimenzión az alapján, hogy mennyire nehéz, mennyire költséges
az adott tevékenység elvégzése. Minél erősebb környezetvédelmi elköteleződéssel
rendelkezik egy egyén, annál valószínűbb, hogy a több időt, utána járást vagy anyagi
erőforrást igénylő tevékenységeket is elsajátítja (pl. napelem beszerelése, vagy környezetvédelmi akciókban való részvétel), míg a gyenge motivációval rendelkező személyektől csak az egyszerűbben elvégezhető cselekedetekre számíthatunk (pl. szelektív hulladékgyűjtés) (Gatersleben, 2019).
Fentebb már említettem, hogy bizonyos környezetbarát cselekedeteket az egyének
nem kötnek szorosan a környezetvédelemhez, mert nem tartják őket relevánsnak,
vagy diagnosztikai értékűnek („diagnosticity”) egy személy környezetvédelmi elkötelezettségének megítélése szempontjából (Cornelissen, Pandelaere, Warlop & Dewitte, 2008). A cselekedetek környezetvédelmi relevanciáját úgy szokták mérni, hogy
megkérdezik az emberektől, hogy véleményük szerint milyen mértékben árulkodik
az adott tevékenység valakinek a környezettudatosságáról. Empirikus eredmények
alapján két tényező befolyásolja a környezetbarát cselekedetek diagnosztikai jellegét. Egyrészt az adott tevékenység észlelt előfordulási gyakorisága („frequency of
occurence”), vagyis annak a megítélése, hogy az adott cselekedet mennyire elterjedt
a társadalomban. Ezt úgy tudják mérni a kutatók, hogy megkérdezik a válaszadókat,
hogy véleményük szerint a lakosság hány százalékára jellemző az adott viselkedés.
Minél jobban elterjedt egy cselekedet a társadalomban, annál kisebb a diagnosztikai
értéke környezetvédelmi szempontból (Kelly, 1973).
A másik fontos tényező a környezetbarát viselkedések kauzalitása, ok-okozati ös�szefüggéseinek megítélése. A kauzális többértelműség („causal ambiguity”) mérésekor azt kérdezik meg az emberektől, hogy véleményük szerint mennyi, a környezetvédelemtől eltérő okkal lehet megmagyarázni az adott környezetbarát cselekedetet.
Minél több, a környezetvédelemtől eltérő okkal lehet magyarázni egy adott tevékenységet, annál kisebb lesz az észlelt diagnosztikai értéke (Morris & Larrick, 1995). Különböző kutatási eredmények alapján a környezetbarát cselekedeteket számos esetben jellemzi a kauzális többértelműség. A zöld cselekedeteket gyakran a pénzügyi
takarékosság (pl. energiatakarékosság), az egészségtudatosság (pl. bio termékek fogyasztása), a státusz iránti igény (pl. elektromos autó vásárlás) vagy a hazai gazdaság
támogatásának vágya (pl. hazai termékek vásárlása) irányítja a környezet védelmének célja mellett vagy helyett (Raghubir and Menon, 2005; Cornelissen et al, 2008).
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1. A környezetpszichológia irányzata

Az emberek tehát számos olyan környezetbarát tevékenységet végeznek, melyeket
nem kötnek szorosan a környezetvédelemhez, vagy azért, mert az adott tevékenység
túlságosan elterjedt az adott közösségben, vagy azért, mert a tevékenység indítékát
a környezetvédelemtől eltérő célokkal is meg lehet magyarázni. Ennek a megállapításnak a gyakorlati relevanciáját az adja, hogy empirikus eredmények szerint ha ezeket
a múltbeli, fenntarthatósághoz nem kötött cselekedeteket kommunikációs szinten
a környezetvédelemhez kapcsolják („környezetvédelmi címkézés”/ „environmental labeling”), akkor az erősítheti az egyének környezettudatos elkötelezettségét és további
környezetbarát cselekedetek elsajátításához vezethet (Cornelissen et al, 2008; Lacasse,
2016).
2.2. A környezetbarát attitűdök és az attitűd-viselkedés rés
A következő fejezetben bemutatom a környezeti attitűd („environmental attitude”) fogalmát, ami a környezetpszichológia egyik leggyakrabban vizsgált pszichológiai konstruktuma. Ezután pedig az úgynevezett attitűd-viselkedés rést („attitude-behavior gap”)
és annak lehetséges magyarázatait ismertetem.
Az attitűd a modern szociálpszichológia egyik legfontosabb és legpraktikusabb fogalma, mivel az emberek attitűdjeiből viszonylag megbízható módon következtethetünk
a jövőbeni viselkedésére (Forgács, 2011). Az attitűd egy olyan mentális reprezentáció,
amely egy személy valamilyen attitűdtárggyal kapcsolatos értékítéleteit, érzelmeit és
viselkedési szándékait összegzi. Attitűdtárgy tulajdonképpen bármi lehet, amihez egy
egyén viszonyulást tud kialakítani, így például állatok, ételek, termékek, politikusok,
vagy maga a környezetvédelem. Az attitűdöknek három tengelyét vagy elemét különböztethetjük meg. Az affektív vagy érzelmi tengely az attitűdtárggyal kapcsolatos érzel-
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mi értékítéletet fejezi ki (pl. „szeretem az elektromos autókat”). A kognitív, vagy ismereti tengely az attitűdtárgyhoz kötődő ismereteket, vélekedéseket tartalmazza (pl. „az
elektromos autók környezettudatosabbak, drágák, és a leghíresebb elektromos autó
márka a Tesla”). A konatív vagy viselkedéses tengely pedig az attitűdtárggyal kapcsolatos viselkedéses információkra és tervekre vonatkozik (pl. „egyszer vezettem az egyik
ismerősöm elektromos autóját, amit nagyon élveztem, ha összegyűjtök rá elég pénzt,
akkor én is veszek majd egyet”) (Smith, Mackie & Claypool, 2016).
A környezeti attitűdök az egyének környezettel és környezetvédelemmel kapcsolatos hiedelmeinek, érzelmeinek és cselekvési szándékainak az összessége (Schultz,
Shriver, Tabanico & Khazian, 2004). Annak ellenére, hogy számos kutatás talált szignifikáns kapcsolatot a környezeti attitűdök és bizonyos környezetbarát cselekedetek
között, sok esetben azt figyelték meg a kutatók, hogy hiába rendelkezik pozitív környezeti attitűddel a társadalom többsége, legtöbbjük mégis keveset tesz azért, hogy saját
viselkedésével hozzájáruljon a környezet védelméhez. Ezt a diszkrepanciát nevezték el
attitűd-viselkedés résnek (Kollmuss & Agyeman, 2010).
A jelenséget rengeteg kutató próbálta megmagyarázni, de a legkidogozottabb gondolatmenet Robert Gifford (2011) nevéhez fűződik. A környezetpszichológus először is
leszögezi, hogy számos olyan helyzet adódhat, amikor a körülmények nem teszik lehetővé bizonyos környezetbarát cselekedetek megvalósítását. Ilyen strukturális akadály
lehet például az egyének anyagi helyzete és bizonyos környezetbarát termékek magas
ára (pl. elektromos autó, napelem, vagy akár a bio termékek) vagy a környezet hiányos
infrastruktúrája (pl. a fejletlen tömegközlekedési hálózat vagy a szelektív hulladékgyűjtők hiánya). Ezekben az esetekben a környezetvédelmi törekvések megvalósítása meghaladja az egyén viselkedési kontrolljának a szintjét, ami megmagyarázza az attitűd és
a viselkedés között húzódó eltérést (Gifford, 2011).
A strukturális akadályok azonban csak egy kis részét magyarázzák az attitűd-viselkedés résnek, ezért a kutató további pszichológiai eredetű akadályozó tényezőket azonosított, melyeket hét kategóriába sorolt. Az első csoportot a kognitív akadályoknak
(„limited cognition”) nevezte és az emberek tudásával és információ feldolgozási jellemzőivel kapcsolatos tényezőket sorolta ide. Bár az emberek klímaváltozással kapcsolatos
tudása jelentősen nőtt az elmúlt évtizedekben, a globális felmelegedés okairól, a probléma súlyosságának mértékéről vagy az esetlegesen szükséges környezetvédelmi intézkedésekről és azok megvalósítási módjairól sokak csak homályos információval rendelkeznek. A korlátozott tudás pedig értelemszerűen jelentős korlátja a környezetbarát
cselekvésnek (Bord, O’Connor, & Fisher, 2000).
Előfordul, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos információk egyszerűen nem
ütik át az emberek ingerküszöbét. Ez részben azért lehet, mert az emberek úgy
érzik, hogy az éghajlatváltozás aktuálisan nincsen hatással az életükre, vagy pont
azért, mert már olyan sokszor találkoztak a témával kapcsolatos, ugyanarra a sémára
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épülő üzenetekkel, hogy az csökkentett figyelemhez és habituációhoz vezetett (Burke
& Edell, 1986).
További akadályt jelenthet az éghajlatváltozással kapcsolatos észlelt bizonytalanság,
amit a téma komplex és absztrakt jellege, illetve az olykor egymásnak ellentmondó hírek és viselkedési elvárások okoznak. A társas dilemmákkal kapcsolatos kísérletek pedig demonstrálták, hogy a vélt vagy valós bizonytalanság érzése csökkenti az együttműködő és növeli a haszonmaximalizáló viselkedés valószínűségét (Hine & Gifford, 1996).
Az emberek többségére jellemző az úgynevezett optimizmus torzítás („optimism
bias”), vagyis a saját életben bekövetkező negatív események (pl. baleset, betegség, válás) valószínűségének jelentős alul becslése (Kahneman, 2013). Kutatások azt mutatják, hogy a jelenség az éghajlatváltozás következményeinek megítélésére is jellemző,
vagyis az emberek a tudósok előrejelzéseinél jóval derűlátóbban látják a klímaváltozás
kockázatait, ami gyengíti a környezetbarát viselkedés valószínűségét (Gifford, 2011).
Ajzen (1991) tervezett cselekvés elmélete szerint az észlelt viselkedéses kontroll az
egyik legmegbízhatóbb prediktora a tényleges jövőbeni viselkedésnek. Mivel a klímaváltozás egy komplex, absztrakt és globális probléma, sok ember érzi azt, hogy az
egyéni szintű cselekvésnek nincs releváns hatása, nem tudják kontrollálni az éghajlatváltozással kapcsolatos folyamatokat, ami a nem-cselekvés indokaként szolgálhat
(Gifford, 2011).
A kognitív akadályok mellett bizonyos ideológiák vagy világnézetek is gátolhatják
a környezetbarát viselkedést. A tőke és az áruk minden korlátozás nélküli szabad áramlásában, illetve a fogyasztás és termelés folyamatos növelésében való kapitalista hit például nehezen egyeztethető össze a fenntarthatóság elveivel (Heath & Gifford, 2006). Az
az elterjedt nézet, miszerint a technológiai fejlődés minden társadalmi problémára, így
a globális felmelegedésre is megoldást fog találni, szintén nem erősíti a környezetbarát
cselekedetek motivációját. Bizonyos esetekben az ember feletti hatalomba vetett hit is
lehet gátja a cselekedetnek, amennyiben a természeti folyamatokkal kapcsolatos felelősséget az emberről teljes mértékben az istenre, vagy istenekre ruházza át (Mortreux
& Barnett, 2009).
A pszichológiai akadályok harmadik csoportjátba a másokkal való összehasonlítás
jelensége tartozik, ami szerint az emberek hajlamosak saját magukat másokhoz viszonyítva értékelni, és meghatározni (Festinger, 1954). Környezetvédelmi kérdésekben
ez sűrűn vezethet észlelt egyenlőtlenséghez, miszerint az emberek azt észlelik, hogy
a környezetük kevesebbet tesz a fenntarthatóságért, mint ők maguk. Mivel az egyén
nem akar hátrányt szenvedni az által, hogy több időt, energiát vagy anyagi forrást áldoz a köz érdekében társainál, a környezet észlelt passzivitása jelentősen visszavetheti
a környezetbarát cselekvést (Kerr, 1983).
A költségek és befektetések bizonyos esetekben szintén gátolhatják az ökológiai magatartást. Thaler (2016) meg nem térülő költségek téveszméjének („sunk cost fallacy”)
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nevezet azt a jelenséget, amikor az emberek azután is kitartanak egy jelentős beruházással megszerzett termék használata mellett, miután kiderült, hogy az már nem
hasznos, vagy akár kimondottan hátrányos számukra (vagy jelen esetben a környezet
számára). Tipikus példa erre az autóhasználat: képzeljük el, hogy egy ember több évnyi
spórolás után vesz egy új autót, ráadásul évente fizeti a biztosítási és karbantartási
költségeket is. Egy fél év után azonban rájön, hogy a belvárosban lévő munkahelyére
a hatalmas forgalom miatt jóval lassabban ér be, mint korábban tömegközlekedéssel, az
utazás költségei is magasabbak (karbantartás, biztosítás, üzemanyag, parkolás), ráadásul a környezetet is jobban szennyezi. Bár közgazdaságtani szempontból a tömegközlekedésre való visszaállás lenne a racionális döntés, az emberek jelentős része mégis
kitart az autóhasználat mellet, mivel így úgy érzik, hogy jobban ki tudják használni
a befektetett összeget, vagyis „jobban megérte számukra a vásárlás” (Thaler, 2016).
Az ötödik fontos pszichológiai gát a hitelességhez, bizalomhoz kapcsolódik. A társak
iránti bizalom az egyik legfontosabb előre jelzője a csoportközi kooperatív viselkedésnek. Ezért az embertársak, a politikai vezetők, a tudósok vagy a média iránti bizalmatlanság mind csökkentik a környezetbarát cselekedetek valószínűségét (Gifford, 2011).
A bizalmatlanság és a témával kapcsolatban észlelt bizonytalanság szélsőséges esetben
a klímaváltozás tényének, vagy az emberi tevékenység klímaváltozáshoz való hozzájárulásának tagadásához is vezethet (McCright & Dunlap, 2010).
Mint minden cselekvési és vásárlási döntésnek, a környezetbarát cselekedeteknek
és termék választásoknak is vannak észlelt kockázatai. A funkcionális („működni fog-e/
hatásos lesz-e?”), a pénzügyi („vissza hozza-e a pénzügyi befektetést?”), a társadalmi
(„mit szól majd hozzá a társaság?”), és az időbeli („megéri-e ennyi időt belefektetnem
a tevékenység elsajátításába?”) kockázatok megítélése mind befolyásolják a környezetbarát cselekedetek megvalósulását (Schiffman, Kanuk, & Das, 2006).
Az előbb felsorolt strukturális és pszichológiai akadályok ellenére az emberek
többsége rendszeresen végez legalább egy féle környezetbarát cselekedetet, a többségük azonban egyetért azzal az állítással, hogy a jelenleginél többet is tehetne a környezetért. Az elvégzett környezetbarát cselekedeteknek paradox módon néha negatív
hatásuk is lehet a további aktivitásra. Az emberek többsége általában az egyszerűbb,
kevésbé költséges, de kisebb ökológiai hatással járó tevékenységeket sajátítják el (pl.
szelektív hulladékgyűjtés). Az elvégzett tevékenységek után azonban sokak úgy érzik,
hogy a saját feladatukat letudták és lelkiismeretfurdalás nélkül folytathatnak nagyobb
negatív környezeti hatással járó tevékenységeket (pl. használt ruha vásárlása után havi
szinten fapados repülővel utazni) (Diekmann & Preisendörfer, 1992 in Gifford, 2011).
Ez a visszapattanó hatásnak („rebound effect”) is nevezett jelenség a környezetbarát
cselekedetek hetedik pszichológiai akadálya (Gifford, 2011).
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy bár az emberek többsége attitűd szinten
egyetért a környezetvédelem fontosságával, annak, hogy ez valódi környezetbarát cse-
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lekedetekben is megnyilvánuljon számos strukturális és pszichológiai akadálya van.
A globális és lokális szintű törvényhozók a strukturális korlátok leépítésével, a társadalomtudósok pedig a pszichológiai gátak mélyebb megismerésével hozzájárulni a környezetbarát cselekedetek ösztönzéséhez (Gifford, 2011).
2.3. A viselkedési „spillover” jelensége
A nemzetközi szakirodalom viselkedési „spillover-nek1” („behavioral spillover”) hívja
azt a jelenséget, amikor egy viselkedésváltozást további, azonos célhoz kötődő viselkedésváltozások követnek, akár pozitív, akár negatív értelemben.
A negatív spillover esetében egy viselkedés elsajátítása csökkenti a további, azonos
célhoz kötődő viselkedések valószínűségét. Ilyen esetekben a lelkiismeretfurdalás
csökkenése a kulcstényező, vagyis a múltban elvégzett környezetbarát cselekedet tulajdonképpen kifogásként szolgál a további, nagyobb erőfeszítést igénylő tevékenységek
alól (Lacasse, 2016; Henn, Otto & Kaiser, 2020).
Pozitív spillover-ről akkor beszélhetünk, amikor egy viselkedésváltozást további, hasonló célhoz kötődő tevékenységek követnek. A pozitív spillover tanulmányozása nagy
népszerűségnek örvend a környezetpszichológián belül, mivel a jelenség mélyebb megismerése által egy környezetbarát viselkedés népszerűsítésén keresztül számos további ökológiai cselekedet gyakoriságát lehetne növelni (Henn et al, 2020). Több kutatás
talált már empirikus bizonyítékot a jelenség környezetvédelmi relevanciájára. Például
kapcsolatot találtak a szelektív hulladékgyűjtés elsajátítása és az energia és víztakarékosság, a komposztálás és a környezetbarát szatyrok használata között (Berger, 1997;
Thøgersen, 1999).
A jelenség pszichológiai hátterének magyarázatára két fő megközelítés létezik.
Az első álláspont szerint a spillover hatást a közös célhoz kötődő cselekedet egymásra gyakorolt közvetlen hatása okozza (Nilsson, Bergquist & Schultz, 2017; Lanzini &
Thøgersen, 2014). A másik megközelítés szerint a jelenséget nem közvetlenül a viselkedés okozza, hanem a hatás közvetetten, egy harmadik, középső változón keresztül
érvényesül. Ilyen középső mechanizmus, vagy konstruktum lehet a környezeti attitűd
és a kognitív konzisztenciára való törekvés (Henn et al, 2020), a tanulás (Díaz-Siefer,
Neaman, Salgado, Celis-Diez & Otto, 2015), vagy a környezeti identitás (environmental
self-identity) (van der Werff, Steg & Keizer, 2013).
Az attitűdök szerepe mellett szóló érvelés a korábban már ismertetett Campbell paradigmából indul ki, ami szerint a környezetbarát viselkedést két faktor határozza meg,
a környezeti attitűd erőssége, illetve az adott tevékenység kivitelezésének a nehézsége
(Kaiser & Wilson, 2004). Mivel arra kevés esély van, hogy több környezetbarát cselekedet egyszerre váljon jelentősen könnyebbé, logikus feltételezés a spillover mögött az
1 A spillover-t magyarul „átszűrődésnek” vagy „tovagyűrűző hatásnak” lehetne fordítani
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attitűd változás moderáló hatását feltételezni. Az önészlelés elmélete szerint ugyanis
az egyének gyakran saját múltbeli viselkedéseik megfigyelése alapján következtetnek
attitűdjeikre (Bem, 1972). Mivel az attitűdök és a viselkedés között észlelt ellentmondás egy averzív, kellemetlen állapotot hoz létre („kognitív disszonancia”), az egyének
motiváltak lesznek a disszonancia feloldására, amit vagy az attitűd, vagy a viselkedés
megváltoztatásával lehet megtenni (Festinger, 1957). Tehát egy személy saját múltbeli
környezetbarát viselkedésének megfigyelése a környezeti attitűdök erősödéséhez vezethet, ami a kognitív konzisztencia fenntartásának vágyán keresztül további környezettudatos megoldások választásához vezethet (Henn et al, 2020).
A tanuláselméleti megközelítés szerint egy környezetbarát cselekedet elsajátítása
által jelentősen nőhet egy személy környezetvédelemmel kapcsolatos tudása. Mivel az
ökológiai ismeretek és a környezetbarát cselekvés között több kutatás is szignifikáns
kapcsolatot talált, a tanulás közvetett módon valóban vezethet további tevékenységek
gyakoribbá válásához (Díaz-Siefer et al, 2015).
A környezeti identitás azt fejezi ki, hogy az egyén milyen mértékben tartja fontosnak a környezetvédelmet és mennyire tartja magát környezettudatosnak (Gatersleben
& van der Werff, 2019). Kialakulásában a természetben szerzett (különösen a gyermekkori) élmények, a szerepmodellek, az ökológiai oktatás, vagy az esetleges környezetszennyezéssel kapcsolatos negatív élmények játszanak kulcsfontosságú szerepet
(Piskóti, 2013). Egy longitudinális kutatás alapján a környezeti identitás megbízható
módon jelezte előre a pozitív spillover-t, így valószínűsíthető, hogy a környezetvédelmi
célok fontossága szintén fontos facilitátora a pozitív spillover jelenségének (Elf, Gatersleben, & Christie, 2019).
A kutatások alapján két tényező együttes fennállása szükséges a pozitív spillover
hatáshoz: egyrészt a környezetvédelem pozitív célként való értékelése, másrészt a szóban forgó cselekedetek környezetvédelemhez való egyértelmű kapcsolata. Amennyiben a környezetbarát cselekedet hátterében az adott cselekedet megvalósításának
könnyebbé válása (pl. a társas ház szelektív hulladékgyűjtőket vásárolt), vagy pénzügyi motiváció áll, akkor a pozitív spillover valószínűsége jelentősen csökken (Henn
et al, 2020).

3. A KÖRNYEZETBARÁT VISELKEDÉS ÖSZTÖNZÉSE
A szociál és környezetpszichológusok már a 70-es évek óta vizsgálják, hogy a tudományos pszichológiai eredményeket hogyan lehetne felhasználni az emberek környezetbarát viselkedésének ösztönzésére (Abrahamse & Matthies, 2019). A következő fejezetben a környezetbarát viselkedés ösztönzésének strukturális és információs stratégiáit
fogom ismertetni, pszichológiai relevanciája miatt utóbbira helyezve a hangsúlyt. Ezután pedig a környezetvédelmi címkézés kommunikációs eszközét fogom részletesebben bemutatni.
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3.1. Strukturális és információs stratégiák
A környezetbarát viselkedést ösztönző stratégiákat két fő kategóriáját lehet megkülönböztetni, a strukturális és az információs stratégiákat (Steg and Vlek 2009).
A strukturális stratégiák, vagy kemény intézkedések („hard measures”) a környezeti
viselkedés körülményeinek vagy közvetlen következményeinek a megváltoztatása által
próbálják a kívánt hatást elérni. Ide tartozik az összes infrastrukturális beruházás (pl.
kerékpár utak vagy a tömegközlekedési hálózat fejlesztése, szelektív hulladékgyűjtők
telepítése) és a törvényi szabályozások megváltoztatása (pl. az egyszer használatos
műanyagok forgalomból való fokozatos kivonása, vagy a károsanyag kibocsátás csökkentésének előírása) (Abrahamse & Matthies, 2019).
A környezeti viselkedés jutalmakkal és büntetésekkel való motiválását is a kemény
stratégiák közé szokták sorolni. A stratégia tudományos háttere a behaviorizmus pszichológiai iskolájára vezethető vissza. A behavioristák szerint az emberi viselkedés
a cselekvés következményei által determinált: az egyént a kellemes ingerek elérése és
a kellemetlen ingerek elkerülése motiválja. A környezeti ingerek jelentőségét az adja,
hogy a korábbi tapasztalatok alapján aktivizálják a cselekedetek lehetséges következményeit, ezáltal közvetett módon irányítva a viselkedést. A jutalmak tehát növelik,
míg az averzív következmények vagy büntetések csökkentik egy cselekvés jövőben
való megismétlődési valószínűségét (Skinner, 1974). Mivel a környezetbarát cselekedetek gyakran több időt, energiát és anyagi ráfordítást igényelnek a környezet károsító
alternatívákhoz képest, a közvetlen egyénre gyakorolt következményei sokszor nem
eléggé motiválók. Éppen ezért bizonyos esetekben indokolt lehet új viselkedési következményeket bevezetni, vagyis a környezetbarát cselekedeteket jutalommal (pl. pénzügyi támogatás a napelem beruházásokra), a környezet károsító cselekedeteket pedig
büntetéssel (pl. dugódíj) honorálni. Az extra ösztönzők használata akkor lehet hatásos,
ha az emberek tisztában vannak a környezeti problémával és a szükséges környezetbarát cselekedettel, van erőforrásuk (idő, pénz) a tevékenység elvégzésére, de a tevékenység természetes következményeit nem találták kellőképpen motiválónak (Geller,
2016). Bár a pénzügyi ösztönzők használatával látványos eredményeket lehet elérni
(Van Vugt, 2001), pszichológiai szempontból jelentős kockázattal is bírnak. Empirikus
eredmények arra engednek következtetni, hogy a pénz puszta gondolata is csökkenti
a társas normák aktivitását és a versengő, haszonszerző célokat helyezi előtérbe. Így
valószínűsíthető, hogy a pénzügyi ösztönzés hatására végzett környezetbarát cselekedetek nem okoznak attitűdváltozást, nem vezetnek további zöld cselekedetek elsajátításához és csak az anyagi motiváció megszűnéséig tartanak (Lindenberg & Steg, 2007).
A pénzügyi jutalmak vagy büntetések környezetvédelmi céljainak hangsúlyozásával
vagy egyéb, nem monetáris ösztönzők alkalmazásával (dicséret, ajándékok, különböző
privilégiumok) jelentősen növelni lehet a módszer hatékonyságát (Bolderdijk, Lehman
& Geller, 2019).
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Az információs stratégiák, vagy puha intézkedések („soft measures”) ezzel szemben az emberek tudásának növelésével vagy attitűdjeinek befolyásolásával igyekeznek
viselkedésváltozást elérni. A legelterjedtebb ilyen módszer az egyszerű információ átadás. A megközelítés alapja az úgynevezett információ-deficit modell, ami szerint az
emberek többsége nagyon keveset tud a környezeti problémákról és azok enyhítésének
metódusairól, ami jelentős korlátja a környezetbarát cselekedeteknek. Az empirikus
eredmények azonban azt mutatják, hogy a puszta információ megosztás önmagában
nem kimondottan hatékony (Schultz, 2002). Például egy Hollandiában folytatott, globális felmelegedésről szóló kommunikációs kampány jelentősen növelte ugyan a lakosság
témával kapcsolatos tudását, a viselkedésre gyakorolt hatása azonban elhanyagolható
volt (Staats, Wit & Midden, 1996). Az információ átadás eredményességét jelentősen
lehet növelni, ha a különböző demográfiai (pl. életkor, nem, iskolai végzettség) vagy
pszichológiai jellemzők (pl. értékek, életstílus) mentén szegmentációt végzünk, és a különböző csoportokat kimondottan nekik szóló üzenetekkel („tailored messages”) próbáljuk megszólítani (Abrahamse, Steg, Vlek & Rothengatter, 2007). Mivel az emberek
hajlamosak mások viselkedésének megfigyeléséből és utánzásából tanulni (Bandura,
1977), a modellkövetés elveit felhasználva szintén növelhető az információ átadó üzenetek meggyőző ereje. Ez hatványozottan igaz, ha híres és a célcsoport által elismert
személyeket szerepeltetünk a hirdetésekben (Sussman & Gifford 2013).
A tartalom leíró normákkal („descriptive norms”) való megtámogatása szintén szignifikánsan növelheti a hatékonyságot. A leíró normák közös megegyezésen alapuló
vélekedések arról, hogy a csoport tagjai hogyan gondolkodnak, éreznek vagy viselkednek bizonyos helyzetekben (Smith, Mackie & Claypool, 2016). Egy kísérletben például szálloda vendégeket próbáltak meg rávenni arra, hogy minél többször használják
a törölközőiket az ott tartózkodásuk ideje alatt. Azok a vendégek, akik a többi vendég
viselkedéséről is információt kaptak („a legtöbb vendégünk egyetért a környezetvédelem fontosságával, ezért 75%-uk többször használja a törölközőjét minden nap. Kérjük
Ön is használja többször a törölközőjét”), szignifikánsan több ideig használták a törölközőket, mint akik számára csak a környezetvédelmi szempontokat hangsúlyozták
(Goldstein, Cialdini & Griskevicious, 2008).
Összefoglalva tehát megállapíthatjuk, hogy bár az információátadás önmagában
véve nem kimondottan hatékony stratégia, az üzenetek meggyőző ereje jelentősen növelhető a tartalmak célcsoporthoz igazításával, modellek szerepeltetésével vagy leíró
normák alkalmazásával (Abrahamse & Matthies, 2019).
A célmeghatározás elmélete („goal setting theory”) szerint az emberi viselkedést
elsősorban a kitűzött célok elérése motiválja. A célmeghatározás eszközének alkalmazása akkor lehet hatékony, ha a kitűzött célok egyértelműek, viszonylag magasak
és relatív rövid időn belül reálisan teljesíthetők (Locke & Latham, 1990). A koncepciót
többször alkalmazták már sikeresen környezetvédelmi témákban, például háztartá-
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sok energiafogyasztásának csökkentésének ösztönzésére. A módszer akkor bizonyult
eredményesnek, ha a kitűzött célok kellőképpen magasak voltak (pl. 20%-os energiafogyasztás mérséklés) és a résztvevők folyamatos visszacsatolást („feedback”) kaptak
fogyasztásukról (Becker, 1978).
Egy további fontos információs stratégia az társas elkötelezettség („social commitment”) jelenségén alapszik (Abrahamse & Matthies, 2019). A híres szociálpszichológus Robert Cialdini (2009) a meggyőzés egyik alapelveként írja le a következetesség elvét, ami szerint az embereknek irracionálisan erős késztetésük van arra,
hogy fenntartsák az attitűdjeik és cselekedeteik közötti konzisztenciát és betartsák
a megállapodásaikat és kötelezettségeiket (lásd a korábban ismertetett kognitív dis�szonancia jelensége). Ráadásul az önészlelés elmélete szerint az egyének gyakran
saját múltbeli viselkedéseik megfigyelése alapján következtetnek attitűdjeikre (Bem,
1972). Ezért amennyiben elérjük, hogy az emberek egy, a végső célunkkal összhangban álló apróbb dolog mellett elköteleződjenek, az aktiválja az önészlelési folyamatokat. Emiatt az egyének a kéréssel konzisztens saját attitűdöket feltételeznek, ami
jelentősen növeli a témával kapcsolatos későbbi kívánságok teljesítésének valószínűségét (Smith, Mackie & Claypool, 2016) A hatás különösen erős a nyugati, individualista kultúrában, ahol a következetesség egy fontos érték, amit az erős személyiséggel és az intellektussal asszociálódott (Cialdini, 2009). Számos kísérlet bizonyította
a technika gyakorlati alkalmazhatóságát, például azok az amerikai háziasszonyok,
akikkel aláírattak egy biztonságos vezetésről szóló petíciót, szignifikánsan nagyobb
arányban voltak hajlandók egy nagy, nem éppen esztétikus „vezess óvatosan” táblát
elhelyezni saját kertjükben (Freedman & Fraster, 1966). Egy újabb német kísérletben
pedig a tömegközlekedés használatát próbálták népszerűsíteni különböző eszközök
alkalmazásával. Azok a vizsgálati személyek, akik a kísérlet elején aláírtak egy nyilatkozatot, miszerint a következő egy hónapban legalább egy környezetbarát cselekedetet kipróbálnak, szignifikánsan nagyobb arányban kezdték el használni a tömegközlekedést, mint akiket pénzügyi ösztönzőkkel (ingyen bérlet) próbáltak motiválni
(Matthies, Klöckner & Preißner, 2006).
Az egyszerű, környezetbarát cselekedetek fontosságával kapcsolatos rövid üzenetek, emlékeztető jelzések („prompting”) szintén eredményes ösztönzők lehetnek,
amennyiben az alanyok valamennyire elkötelezettek a témában és az elvárt viselkedés
relatív kevés erőfeszítést igényel. A módszer különösen akkor hatékony, ha az emlékeztetők a potenciális tevékenységgel azonos helyszínen és azonos időben tud megjelenni
(Abrahamse & Matthies, 2019).
Az egyéni viselkedés környezeti hatásával kapcsolatos visszajelzések szintén ösztönző hatással lehetnek a környezetbarát viselkedésre, mivel rávilágít a célok, és az
ahhoz szükséges viselkedésváltozások kapcsolatára (Kluger & DeNisi, 1996). A visszajelzés annál hatékonyabb, minél rendszeresebben és minél sűrűbben alkalmazzák.
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A módszert sikeresen használták már például az energiafogyasztás mérséklésének
vagy a szelektív hulladékgyűjtésnek a támogatására (Abrahamse et al. 2007; Staats
et al. 2004).
3.2. A környezetvédelmi címkézés módszere
Az identitásunkat a személyes értékeink és hiedelmeink mellett jelentősen befolyásolják a másoktól kapott visszajelzések, a címkék („labels”), melyekkel mások illetnek
minket. Ezek a címkék hajlamosak önbeteljesítő jóslatként működni, például ha egy
vizsgálati személyt segítőkésznek, vagy rendszeretőnek tituláltak egy kísérletben, akkor hajlamos volt a címkével kongruens viselkedést tanúsítani (Lacasse, 2016).
A tanulmány korábbi részében már kifejtettem, hogy bizonyos környezetbarát tevékenységeket az emberek nem kötnek szorosan a környezetvédelemhez, vagy azért,
mert az adott tevékenység túlságosan elterjedt az adott közösségben, vagy azért, mert
a tevékenység indítékát a környezetvédelemtől eltérő célokkal is meg lehet magyarázni. Ezek a cselekedetek csak akkor vezethetnek a további környezetbarát viselkedésekhez, ha az egyén összekapcsolja a tevékenységeket a fenntarthatósággal. Empirikus
eredmények azt mutatják, hogy ha az egyént múltbeli, környezetvédelemhez szorosan
nem kötődő környezetbarát cselekedetei alapján környezetvédőnek címkézik, az növeli
a cselekedetek észlelt környezetvédelmi relevanciáját, erősíti a környezeti attitűdöket
és a környezeti identitást, valamint erősítheti a pozitív spillover valószínűségét. Például
egy kísérletben azt találták, hogy a környezetvédelmi címkézés hatására a vizsgálati
személyek szignifikánsan több, akár drágább környezettudatos terméket választottak
a kontroll csoportnál (Lacasse, 2016; Cornelissen et al, 2008).
A környezetvédelmi címkézés módszere két útvonalon keresztül fejti ki hatását.
Egyrészt az elérhetőségi heurisztika („accessibility heuristic”) szerint az emberek
hajlamosak az alapján megítélni valaminek a jelentőségét vagy valószínűségét, hogy
milyen könnyen jut eszükbe az adott tudattartalom (Kahneman, 2013). A környezetvédelmi címkézés növeli a múltbeli környezetbarát cselekedetek elérhetőségét, ami
a kognitív konzisztenciára való törekvés és az önészlelés jelenségein keresztül erősíti
a környezeti attitűdöket és a környezeti identitást, valamint növeli a további környezetbarát cselekedetek valószínűségét. Másrészt az ilyen jellegű üzenetek implicit módon
arról árulkodnak, hogy a kommunikátor környezetvédelmi szempontból relevánsnak
tartja az adott tevékenységeket. Ez arra késztetheti az embereket, hogy újraértékeljék
az eddig környezeti szempontból irrelevánsnak tarott cselekedetek diagnosztikai értékét, ami szintén erősítheti a környezeti attitűdöket és a környezeti identitást (Cornelissen et al, 2008).
A hagyományos fenntarthatósággal foglalkozó marketing kampányok jellemzően
az emberek nemtörődömségét és ignoranciáját hangsúlyozzák. Ez egyrészt negatívan
befolyásolhatja az emberek önértékelését másrészt pszichológiai ellenálláshoz, reak-
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tanciához vezethet (Reich & Robertson, 1979). További hátránya az ilyen jellegű kommunikációnak, hogy implicit módon azt közvetíti, hogy az emberek többsége nem foglalkozik a környezetvédelemmel, ami leíró társas normaként a szándékolttal ellentétes
hatást érhet el (Cialdini, 2003).
A környezetvédelmi címkézés módszere ezzel ellentétben pozitív hatással van az
emberek önértékelésére, meghagyja a választás szabadságát, valamint a környezeti
attitűdök és a környezeti identitás erősítésén keresztül stabil viselkedésváltozást eredményezhet. Ráadásul, ha a módszert széles körben elterjedt környezetbarát cselekedetekkel kapcsolatban használják (pl. szelektív hulladékgyűjtés, műanyag szatyrok
kerülése vagy a hazai termékek preferálása), akkor képes lehet a társadalom széles
rétegeinek megszólítására (Cornelissen et al, 2008).
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A kétoldalú piacokról
és azok sajátosságairól

BEVEZETÉS
A technológia fejlődésével és az internet elterjedésével egy új típusú piac került a közgazdasági vizsgálatok fókuszába. Ezen piacokon egy vagy több közvetítő, avagy platform segítségével két jól elkülöníthető szegmens, jellemzően az eladók és a vevők találkozhattak és léphettek interakcióba egymással. Az érdekessége ezen platformoknak,
hogy csak akkor tulajdonítanak a felhasználók értéket neki, ha egy másik típusú fogyasztó is használja azokat.
Gondolhatunk például egy internetes aukciós portálra, ami csak akkor vonzó a vásárlók számára, ha az adott portálon az eladók is jelen vannak. Azonban az eladók csak
akkor hajlandóak csatlakozni az adott portálhoz, ha az képes potenciális vevőket magához vonzani. Ha a portál valamelyik szegmens esetében kudarcot vall, akkor a másik
oldal számára sem képvisel értéket. De felhozhatók példának a bankkártyák is. A fogyasztó akkor hajlandó egy adott típusú bankkártyát használni, ha azt az üzletek nagy
számban elfogadják, viszont az üzleteknek csak azokat a bankkártyákat éri meg elfogadni, amelyeket sok fogyasztó használ. A fentieken túl számos további példa adható
olyan termékekre, szolgáltatásokra, amelyeknek fogyasztása csak akkor jár bárminemű haszonnal a fogyasztók számára, ha azt két elkülönült fogyasztói csoport használja
egyidőben. Ezek a teljesség igénye nélkül: a játékkonzolok (játékosok – játékfejlesztők),
a közösségi média (felhasználók – hirdetők), az újságok (olvasók – hirdetők), de akár
a plázák (vásárlók – eladók), szórakozóhelyek (férfiak – nők) is megemlíthetőek, illetve
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ilyenek például a repülőterek (utasok – légitársaságok) is. Az ilyen termékek, szolgáltatások piacát nevezzük általánosan kétoldalú piacoknak.
A kétoldalú piacok, ahogy a fenti példák is mutatják, nem feltétlenül újkeletűek,
azonban az kétségtelen, hogy a technikai fejlődés eredményeképp számos olyan új termék és szolgáltatás jelenik meg mind a mai napig, amelyek esetében a szolgáltató, mint
közvetítő tevékenykedik, és a piac kétoldalú piacként működik.
A kétoldalú piacok, vagy más néven platformok egyik sajátossága tehát, hogy két,
egymástól jól elkülöníthető fogyasztói szegmenst szolgálnak ki. Ez ugyan szükséges,
de nem elégséges feltétel a kétoldalú piacok meghatározásához, hiszen minden piacon
a vevők és az eladók bonyolítanak le tranzakciókat. Tirole és Rochet (2004) rávilágított,
hogy a kétoldalú piacok esetében a két szegmens között nem internalizált externália érvényesül, valamint működésük során megjelennek a többtermékes árazás elméletének
elemei is. Másképpen megfogalmazva, a kétoldalú piacokon az egyik szegmens kereslete függ a másik szegmens méretétől. Tekintsük ismét az internetes aukciós portálok
példáját. Az adott portál vevőinek haszna származik abból, ha a platformon nagyszámú
eladóval találják szembe magukat, míg az eladóknak annál vonzóbb a portál szolgáltatása, minél több potenciális vevővel tudnak ott interakcióba lépni. Negatív externális
hatásra tipikusan a magazinokat szokás említeni. Az olvasók a magazint az abban fellelhető tartalmak miatt vásárolják, így minél több hirdetés kerül ezekben elhelyezésre,
az annál károsabb a számukra. Ellenben a hirdetői oldal számára annál vonzóbb egy
magazin, minél több olvasója van. A többtermékes árazás elmélete pedig az árstruktúrában jelentkezik. A kétoldalú piacok esetében az tapasztalható, hogy az árstruktúrát
a piaci erő kevésbé torzítja, mint az árak szintje. Mindazonáltal a többtermékes árazás
során az externália internalizálásra kerül a vásárlás során, így a kétoldalú piacok esete
nem modellezhető tisztán ezen elmélet alkalmazásával.
Az alábbiakban először áttekintésre kerül az externáliák, valamint a többtermékes
árazás elmélete, majd a kétoldalú piacok árazási sajátosságainak vizsgálata következik.
Ezt követően ismertetésre kerül néhány empirikus kutatás, amelyek a legjellemzőbb
kétoldalú piacokat vizsgálták. A tanulmány végén példákat hozok a kétoldalú piacok
szabályozására az elmúlt évekből, amelyek rávilágítanak, hogy a kétoldalú piacok szabályozására egyelőre nincs egységes módszertan.

ELMÉLETI ÁTTEKINTŐ
Externália, hálózati hatás és hálózati externália
Externália, avagy külső gazdasági hatás akkor érvényesül egy adott piacon, ha egy szereplő tevékenysége befolyást gyakorol egy másik szereplő döntésére, és ezen hatások
internalizálása normál piaci körülmények között nem történik meg.1
1 Varian (2010), 644.o.
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Az externáliák kétféleképp csoportosíthatóak: aszerint, hogy a tevékenység egy fogyasztó (fogyasztási) vagy egy vállalat (termelési) tevékenységére hatott-e, illetve aszerint, hogy pozitív vagy negatív hatást fejtett-e ki. Tehát ha externália érvényesül a piacon, akkor a piaci mechanizmusok nem eredményeznek Pareto-hatékony elosztást.2
A probléma oka, hogy a tulajdonosi jogok rosszul meghatározottak, így a Coase-tétel,
vagyis hogy amennyiben teljesen egyértelműek és érvényesíthetők a tulajdonosi jogok,
valamint nincsenek vagy elhanyagolhatóak a tranzakciós költségek, akkor a szerződő felek tárgyalásai a tulajdonosi jogok eredeti kijelölésétől függetlenül ugyanahhoz
az allokációs eredményhez vezetnek, ezért az externáliák problémái a tulajdonjogok
önkéntes megváltoztatásával megoldhatók3, sérül. Az externáliák internalizálásához
beavatkozás szükséges a piac működésébe: például Pigou-féle adózást vezethet be az állam (legjellemzőbb példa a károsanyag-kibocsátás adóztatása), vagy lehetővé kell tenni
a tulajdonosi jogok újraelosztását (például az egyesülést).4
Az externáliák elmélete kapcsán ki kell térni a hálózati hatás, illetve a hálózati exter
nália jelenségére is. Ezeket gyakran szinonimaként használják, noha a mögöttes elgondolás eltérő.
A hálózati hatás egy olyan jelenség, mikor a résztvevők számának emelkedése növeli
vagy esetenként csökkenti egy adott termék vagy szolgáltatás értékét. A hálózati hatás
egyrészről tehát a már a piacon lévők hasznát növeli vagy mérsékli, természetétől függően, míg más fogyasztók esetében a csatlakozási hajlandóságot emeli vagy csökkenti.
Legjellemzőbb példájaként a pozitív hálózati hatásnak a szociális médiát szokták említeni: minél többen tagjai egy közösségi oldalnak, annál szívesebben lép be új felhasználó,
míg a már benn lévők a növekvő felhasználószám miatt bővülő tartalomból profitálnak.
De megemlíthetők a telefonok is, különös tekintettel az okostelefonokra, amelyek két
szempontból is platformoknak tekinthetők. Egyrészt a hívást indító és a hívást fogadó
szegmens tekintetében, másrészt pedig a felhasználó-programozó tekintetben. Minél
több embernek van okostelefonja, annál többen tudják felhívni egymást, valamint azonos
szolgáltató esetén ezt kedvezmény mellett is megtehetik. Míg minél több applikáció tölthető le egy telefonra, annál kedveltebb az a vásárlók körében, és minél többen veszik meg
a telefont, annál több programozó készít azokkal kompatibilis alkalmazásokat.
A hálózati hatásnak a szakirodalom5 kétféle típusát különbözteti meg: a direkt és az indirekt hálózati hatást. A direkt hálózati hatás az adott termék birtoklásából fakad, míg az
indirekt hálózati hatás forrása lehet például a kiegészítő termékek könnyebb elérhetősége vagy alacsonyabb ára, illetve a felhasználók számának növekedése. A fentebbi példánál
2 Varian (2010), 645.o.
3 Coase (1960)
4 Varian (2010), 644–666.o.
5 Lásd. például Liebowitz és Margolis (1998)
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maradva, a vásárlónál a direkt hálózat hatás a telefon birtoklásából fakad, míg indirekt
hálózati hatást generál az ehhez vett telefontok, fülhallgató, valamint az is – ahogy fentebb is kifejtésre került –, hogy mennyi ismerősét tudja azon keresztül felhívni.6
Tehát hálózati hatásról akkor beszélhetünk, ha a piac szereplői valamely módon képesek internalizálni a másik szereplő tevékenysége révén keletkezett többlethasznukat
vagy -költségüket. Amennyiben egy hálózati hatást egyik szereplő sem képes internalizálni, akkor beszélhetünk hálózati externáliáról.
A kétoldalú piacok megjelenésével azonban egy speciális hálózati hatás alakult ki,
ami eltért az addigi elmélet által azonosítottaktól. Kiemelendő Weitzel és szerzőtársai
(2000) cikke, amelyben először jelenik meg a pozitív hálózati hatás problémája7. A szerzők abból az anomáliából indulnak ki, hogy egyes piacokon – eltérően az addigi elmélet
konklúzióitól – nem egy fogyasztó vásárlási döntése határozza meg a többiekét, hanem
az, hogy egy adott terméket hányan vásároltak már meg. Úgy fogalmaznak, hogy egyes
piacokon kereslet oldali méretgazdaságosság azonosítható, amely a termékek kompatibilitásának igényéből fakad. Ennek eredményeképp olyan piacok is kialakulnak, ahol
1. a z erős hálózati hatás ellenére több különböző termék is elérhető, míg a korábban
kidolgozott elmélet szerint ez esetben monopolista szituáció lenne az optimális;
2. e gy versenyzői piacon is létrejönnek kicsi, de stabil fogyasztói csoportok, amelyek
egy adott megoldást használnak;
3. a kommunikációs hálózatok esetében pedig az erős szereplők más szereplőket
egy adott megoldás használatára kényszerítenek.
A hálózati hatás elmélete a fent felsorolt jelenségekre nem adott megfelelő magyarázatot.
A szerzők a hálózati hatás addigi elméletét áttekintve számos hiányosságot feltárnak, amelyek ezek mögött meghúzódhatnak:
1. D
 irekt és indirekt hálózati hatás: A direkt és az indirekt hálózati hatást a szereplők eltérő módon értékelik, valamint befolyásolja azt a hálózati hatást generáló
termék mibenléte is. A modellekben ellenben ez a különbség nem jelenik meg.
2. H
 álózati hatás és hálózati externália: Sok esetben a modellek megalkotói nem veszik számításba, hogy bár a hálózathoz csatlakozó szereplő nem internalizálja az
általa generált hasznot, a hálózat tulajdonosa megteheti ezt. Így a hálózati hatás
megléte nem szükségszerűen vezet piaci kudarchoz.
3. A nagyobb a jobb: A korlátlanul növekvő pozitív hálózati hatás megléte a szakirodalom szerint természetes monopóliumok kialakulását eredményezi. Ellenben ha
a hálózati hatás kimeríthető, akkor több hálózat is létezhet egymás mellett.
6 Liebowitz és Margolis (1998) példának a faxot említi. Magának a faxnak a birtoklása is hasznot jelent (direkt), míg a kiegészítő termékek, például a festékkazetta, illetve a fax használóinak számának növekedése többlethasznot generál (indirekt).
7 A szerzők az információ és kommunikáció piacát hozzák fel példának, amely sok esetben kétoldalú piacnak tekinthető,
azonban a kétoldalú piacok tényleges megjelenésére csak évekkel később került sor, itt még csak érintőlegesen jelentek meg.
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4. Homogén hálózati hatás: A modellezés során gyakran alkalmazott egyszerűsítés,
hogy a szereplők a hálózatot, valamint a felmerülő hálózati hatást ugyanúgy értékelik.
5. A hálózat méretéből fakadó költség: Az alapvető hipotézis, miszerint hálózati externália mellett az optimális hálózat a monopolista, csak abban az esetben állja
meg a helyét, ha egy új tag bevonása konstans vagy csökkenő (átlag)költség mellett történik.
6. Centralizált vagy decentralizált döntéshozatal problémája: A különböző intézményi hátterek különböző sztenderdizálási eseteket vonhatnak maguk után, ami befolyásolja a kapott eredményeket.
7. Normatív implikációk: A modellek célja, hogy normatív következtetéseket lehessen levonni belőlük, amely eredményeképp a szakirodalomban eltérő álláspontok
jelentek meg azt illetően, hogy a hálózati hatással jellemezhető piacokon szükség
van-e állami beavatkozásra, avagy sem.
Weitzel és szerzőtársai (2000) úgy látják, hogy a megoldást az jelentheti, ha olyan
modellek kerülnek kidolgozásra, amelyek
• a tudást és a bizonytalanságot/korlátozott racionalitást képesek kezelni;
• evolúciós rendszerdinamikát követnek (empirikus és szimulációs megközelítések
alkalmazásával);
• megjelenítik a rendszerelemeket és kapcsolatokat;
• elvetik a konvexitási és az oszthatósági feltételeket;
• közvetítők jelennek meg bennük.
A kétoldalú piacok elméletének megjelenésével egyre több kutató vállalkozott a fenti
kritériumoknak megfelelő modellek elkészítésére.
A hálózati hatásnak egy újabb csoportosítása is megjelent a kétoldalú piacokkal8:
a szimmetrikus és az aszimmetrikus hálózati hatás jelensége. Előbbi esetében mindkét
oldal hasznát a másik szegmens tagjainak száma befolyásolja, azaz csoportok közötti
hálózati hatás érvényesül. Ezzel szemben utóbbi esetében az egyik szegmens haszna
a saját szegmensének létszámától függ, vagyis az egyik oldalon csoporton belüli hálózati hatás érvényesül.

A TÖBBTERMÉKES ÁRAZÁS, ÁRSTRUKTÚRÁK
Az externáliákhoz szorosan kapcsolódik a többtermékes vállalatok árazásának problémája. Ennek során egy vállalat kettő vagy többféle terméket gyárt és értékesít, de ide
tartozik az az eset is, mikor egy vállalat egy adott alapterméket gyárt, míg más vállalatok ehhez az alaptermékhez használható kiegészítőket. Ezen esetekben nem egy adott
termék árát kell meghatároznia a vállalatnak, hanem a relatív árak megfelelő struktú8 Lásd. például Bakó és Fátay (2018)
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ráját annak érdekében, hogy maximális profitot érjen el. Ezen termékek sajátossága,
hogy az egyik termék ára hatással van a másik termék keresletére. A termékek lehetnek egymás kiegészítői és helyettesítői, a kapcsolat függvényében az árak keresletre
gyakorolt hatása eltérő.
A többtermékes monopóliumok optimális árazására vonatkozó alapelveket Ramsey
(1927) írta le először. Bár a cikk alapvetően az optimális adózásról szól, azonban az
abban közölt eredmények általánosítása egybecseng a többtermékes árazás gyakorlatánál tapasztalt tendenciákkal. Ramsey alapötlete az volt, hogy növekvő hozadék mellett a határköltségen alapuló árazás veszteséget generál, mivel a határköltség ebben az
esetben kisebb, mint az átlagköltség. A fenti jelenség indokolja az árrés alkalmazásának
gyakorlatát, azonban ezen árrés optimális felosztása a termékek között függ azok keresletének árrugalmasságától. Ezt az összefüggést az inverz rugalmassági szabály írja
le, ami kimondja, hogy az adott termék Lerner-indexe, vagyis az ár és a határköltség
árra vetített különbsége fordítottan arányos a termékek keresletének árrugalmasságával. Többtermékes árazás esetében ez az összefüggés kiegészül egy korrekciós tétellel,
ami a két termék közötti kapcsolatot testesíti meg.
A többtermékes árazás két tipikus tankönyvi esete (lásd. Tirole (1994) vagy Belleflamme és Peitz (2015)), amikor a keresletek összefüggnek, de a költségek szeparábilisek, valamint amikor a keresletek függetlenek, a költségek ellenben összefüggnek.
Az első esetben a vállalat profitmaximalizálása eredményeképp az alábbi összefüggés
adódik a Lerner-indexre vonatkozóan az optimumban:

ahol pi, pj a két termék árai, C’i, C’j a két termék határköltsége, ηi az i termék sajátár-rugalmassága,
pedig az addicionális tag. Ez utóbbi alapján az első eset további
alesetekre bontható. Helyettesítő termékeknél a Lerner-index értéke nagyobb, mint
a kereslet árrugalmasságának inverze, vagyis az addicionális tag pozitív
.
Ez azt jelenti, hogy a többtermékes monopólium magasabb árat határoz meg, mintha
különálló divíziók gyártanák a termékeket. Vagyis a monopolista internalizálja az árakban a verseny hatását, ezáltal pedig mérséklődik az árcsökkentésre vonatkozó ösztönzője, ami a különálló vállalatok esetében fennáll. Ha a termékek kiegészítők, akkor épp
a fenti fordítottja áll fenn: a Lerner-index kisebb, mint a kereslet árrugalmasságának
. Ebben az esetinverze, vagyis az addicionális tag negatív értéket vesz fel
ben a két termék keresletében jelentkező pozitív hatást internalizálja a többtermékes
monopolista, ami alacsonyabb árakat eredményez, mintha a két terméket külön-külön gyártanák le a piacon. Ezen aleset tekintetében fontos kiemelni, hogy előfordulhat,
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hogy az egyik termék esetében a Lerner-index kisebb vagy egyenlő nullával. Ez azt
jelenti, hogy ezen termék esetében határköltség alatti árat határoz meg a monopólium
annak érdekében, hogy a másik oldalon teljes mértékig kiaknázhassa a termékek kiegészítő jellegéből fakadó hasznokat. Hasonló jelenség figyelhető meg a kétoldalú piacok
esetében is, amellyel a következő fejezet foglalkozik részletesen.
A második esetben, vagyis mikor a keresletek függetlenek egymástól, a költségek
ellenben összefüggnek, a Ramsey által felírt összefüggés annyiban módosul, hogy az i
termékre számított Lerner-index értékét befolyásolja a másik (j) termék termelésének
szintje a határköltségen keresztül. Vagyis formálisan a profitmaximalizálás eredményeképp az alábbi összefüggés adódik:

1. ábra: A többtermékes árazás esetei

Forrás: Saját szerkesztés

Ennek egyik jellemző indoka a méretgazdaságosság jelensége, vagyis ha az egyik
termék termelésének növelése csökkenti a másik termék előállításának költségét.
A többtermékes monopolista ebben az esetben a termék árának csökkentésével növeli az abból értékesített mennyiséget, amellyel mérséklődik az termék határköltsége,
vagyis az termék árrése emelkedni fog. Összességében tehát, ha a méretgazdaságosság jelensége fennáll, akkor a többtermékes monopolista alacsonyabb árakat fog megszabni, mintha a két terméket két különálló vállalat állította volna elő.
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Armstrong és Vickers (2018) cikkükben a fenti elméletet kibővítették szimmetrikus
Cournot-duopólium esetére is. Az általuk felírt modellben a fogyasztói többlet a men�nyiségek és nem az árak függvénye volt. A szerzők egyrészt megmutatták, hogy ez
a megközelítés a többtermékes monopolista esetében a klasszikus profitmaximalizálási problémát adja vissza, vagy általánosítva a jólét maximalizálásának Ramsey problémáját, ahol a korlátot a profit adja. Oligopólium esetében pedig arra az eredményre jutottak, hogy, megfelelően súlyozva a profitot és a fogyasztói többletet, a Ramsey
mennyiségek megfelelnek a Cournot-modell egyensúlyi mennyiségeinek és fordítva.

A KÉTOLDALÚ PIACOK ÁRAZÁSI SAJÁTOSSÁGAIRÓL
A platformok fő célja tehát, hogy minél több vevőt és eladót vonzzanak magukhoz,
amelyet a megfelelő árstruktúra kialakításával igyekeznek elérni. A probléma, ahogy
fentebb is kifejtésre került, némiképp hasonló a többtermékes árazás problémájához,
ellenben a kétoldalú piacok esetében a fogyasztó nem internalizálja azt a hasznot, ami
a másik szegmens tagjainál az ő belépésével keletkezik. Így a kétoldalú piacok vizsgálatakor nem szorítkozhatunk kizárólag a többtermékes árazás fentebb ismertetett
elméletére, annál sokkalta speciálisabb esettel állunk szemben.
A kétoldalú piacok elméletét Tirole és Rochet (2003; 2004), illetve Armstrong (2006)
dolgozta ki. Ezen cikkekben a szerzők rámutattak, hogy az alapvető, korábban ismert
árazási elvek alkalmazása nem vezet profitmaximalizáló eredményre a kétoldalú piacok esetében.
Tirole és Rochet (2003) cikkükben a bankkártyák piacát elemezték, eredményeik
azonban általánosíthatóak. A modellükben a két szegmens a vásárlók, valamint a boltok voltak, akik számára kétféle bankkártya volt hozzáférhető. Ezen bankkártyákat
a használatuk során felmerülő tranzakciós költség különböztette meg egymástól.
A boltok eldönthették, hogy csupán az olcsóbb bankkártyát fogadják el (single-homing)
vagy a drágábbat is (multi-homing)9. Amennyiben kizárólag az olcsóbb kártyát lehetett
fizetésre használni, úgy a vásárlóknak dönteniük kellett, hogy ezt a kártyát használják-e, azaz belépnek a platformra, vagy készpénzzel fizetnek, vagyis távol maradnak
a piactól. Ha ellenben mindkét kártyát elfogadta az adott bolt, akkor a vásárló a számára preferált kártyát használta. Ez azonban nem feltétlen esett egybe a bolt által
preferálttal. A platformok csökkenthették a boltokra kiszabott díjat, hogy ezáltal több
helyen fogadják el az általuk forgalmazott bankkártyát. A szerzők arra a konklúzióra
jutottak, hogy szimmetrikus egyensúly esetén a boltokban mindkét kártyával lehet fizetni, a vevők pedig a preferált bankkártyát használják majd. A két szegmens által fizetett díjtételt a bankkártyák között fennálló helyettesítő viszony befolyásolta. Ez alapján
9 A szakirodalomban az egy platformon való fogyasztásra a „single-homing”, míg a több platformon való fogyasztás
leírására a „multi-homing” kifejezés használatos.
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kétféle típusú vevői csoportot különítettek el: azokat, akik számára a két kártya közeli
helyettesítő volt, valamint azokat, akik kevésbé voltak hajlandóak helyettesíteni a két
kártyát egymással. Előbbi csoport magasabb többletet generált a boltok számára, így ha
jellemzően ők voltak jelen a piacon, a boltok által fizetendő díj megnőtt, a vásárlókra kiszabott pedig lecsökkent. A második csoport esetében ennek épp az ellenkezője történt:
a vásárlók magasabb díjat voltak kénytelenek megfizetni, míg a boltokra alacsonyabb
árat szabtak. A fenti eredmények alapján számos általános érvényű konklúziót is levontak. Egyrészt rávilágítottak, hogy a teljes ár a Lerner-index szerint kerül meghatározásra, míg a vevőkre és a boltokra kiszabott díjakat a rugalmasság arányában határozzák meg a platformok. Amennyiben ez utóbbi megállapításnak a Ramsey-árak eleget
tesznek, úgy a megszabott árstruktúra az adott teljes ár mellett maximális társadalmi
jólétet eredményez. Mindazonáltal a Ramsey-árak szerkezete nem felel meg a tisztességes költségallokációnak, a célja sokkal inkább mind a két szegmens becsalogatása
a platformra. A fő különbség a monopolista és a versenyzői platform által alkalmazott
egységes árstruktúra, illetve a Ramsey-árazás között, hogy ez utóbbi figyelembe veszi a piac másik oldalán keletkező nettó többletet, mikor az egyik oldalról egy újabb
fogyasztó csatlakozik a platformhoz. Az egységes árazás alkalmazásakor ugyanakkor
nem mutatkozik egyértelmű torzítás az árstruktúrában10. Alátámasztották továbbá,
hogy minél több vevő lép be az egyes platformokra, annál kedvezőbb az eladók számára
a kialakuló árszerkezet, amely lényegében véve a kétoldalú piacokra jellemző hálózati
hatás megnyilvánulása.
Tirole és Rochet 2004-es cikkükben már általánosan a kétoldalú piacok elemzésére törekedtek. Meglátásuk szerint élesen el kell különíteni a használatból fakadó externáliát, valamint a tagságból fakadó hasznot. Tisztán használatból eredő externália
esetén eredményeik alapján a piac akkor tekinthető kétoldalúnak, ha a tranzakciók
száma növelhető azáltal, hogy az egyik szegmens árát a platform megemeli, míg a másikét arányosan lecsökkenti. Ez alapján belátták, hogy a kétoldalú piacok szükséges,
de nem elégséges feltétele, hogy a Coase-tétel sérüljön a piacon lebonyolított tranzakciók kapcsán. Vagyis a két szegmens közötti tranzakció nyomán felmerülő haszon nem
a platform által szabott teljes díjtól függ, hanem az általa meghatározott árstruktúrától.
Tehát a piacon kialakult árstruktúra nem semleges, mint azt a Coase-tétel feltételezi.
A szerzők arra az eredményre jutottak, hogy amennyiben csupán a használatból fakadó hasznok különböznek, a tagságból fakadó hasznok nem, és a platform ennek tudatában határozza meg az optimális árakat, úgy a teljes ár a Lerner-index szerint kerül
meghatározásra, míg az optimális árstruktúra esetében az egyes szegmensekre számított rugalmasságoknak kell megegyezniük. Amennyiben a fogyasztók csatlakozás
nyomán realizált hasznossága eltérő, a platform pedig a tagságért számít fel díjakat,
10 Amennyiben a kereslet lineáris, úgy minden árstruktúra optimális Ramsey-árstruktúra.
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akkor a teljes árszint továbbra is a Lerner-index alapján adható meg, az árstruktúra
esetében azonban az egyes szegmensekre kiszabott ár, az általuk a másik szegmensnél
generált, tranzakciók nyomán felmerült haszon és az esetükben számított rugalmasság
a meghatározó. Ha a két szegmens számára lehetőség nyílik arra, hogy fizethessenek
egymásnak, akkor a szerzők eredményei alapján a coase-i alkudozás nyomán a platform változó költségeinek egy része átgyűrűzik a szegmensek tagjaira. Amennyiben
az árak meghatározása aszimmetrikus információk mellett történik a kétoldalú piacok
esetében, akkor az alkudozásnál a platformoknak támogatást kell nyújtania a fogyasztóknak. Végül kitértek arra a jelenségre is, hogy a platformok nem csupán az árstruktúrán keresztül teremtik meg az egyensúlyt a két szegmens között, hanem gyakran
a tranzakciók feltételeit is szabályozzák, nem árjellegű eszközökkel óvják a hozzájuk
csatlakozókat, illetőleg felügyelik az eladók közötti versenyt is. Ezen eszközök alkalmazása során a profitjuk egy részét feláldozzák az egyik oldal korlátozására, hogy ezáltal
is növeljék a vonzerejüket, és így a generálódott veszteségüket a másik oldalon meg
tudják téríteni.
A kétoldalú piacok árazási sajátosságaira formálisan Armstrong (2006) világított
ár. A szerző a cikkben Hotelling-modell keretein belül a monopolista és a duopolista
platformok esetét elemezte. Monopolista modellkeretben Armstrong azt vizsgálta, hogyan hat, ha a platform képes azáltal növelni a piac méretét, hogy a fogyasztók hasznát
megnöveli. A duopolista platformok esetében a fogyasztók single-homingra és multi-homingra vonatkozó döntését elemezte. A szerző kiemelt figyelmet szentelt továbbá
a kétoldalú piacok esetén jelentkező hálózati hatás vizsgálatának is. Armstrong arra
a konklúzióra jutott, hogy három tényező határozza meg a két szegmensre kiszabott
árstruktúrát:
1. A
 szegmensek között érvényesülő hálózati hatás relatív nagysága: a hálózati hatás
növekedésével csökken az egyes szegmensekre kiszabott ár. Ha pedig az egyik
oldal által generált haszon magasabb a másik oldallal lebonyolított tranzakció során, mint fordítva, akkor ezen szegmens tagjainak a platformok alacsonyabb árat
határoznak meg, mint a magas hasznot élvező oldalnak.
2. A
 platformok által alkalmazott árazás típusa: a fix belépési díj alkalmazása akkor
preferált, ha az egyik szegmens fizetési hajlandóságát nem befolyásolja a platform teljesítménye a másik szegmens vonatkozásában, míg a tranzakciónkénti
árazás alkalmazása akkor célszerűbb, ha erős a két szegmens között fellépő hálózati hatás.
3. A
 kiszolgált szegmensek tagjai egy vagy több platformra lépnek-e be: ha az egyik
szegmens tagjai kizárólag az általuk preferált platformra lépnek be, akkor a másik
szegmens tagjai, annak érdekében, hogy minél több másik szegmensbeli fogyasztóval léphessenek interakcióba, több platformhoz is csatlakozni fognak. Ebben az
esetben azonban a platformok monopolista erővel bírnak a kizárólag hozzájuk
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csatlakozó szereplőkhöz való hozzáférés tekintetében, így a multi-homingra kényszerült oldal szereplőinek monopolista árat határoznak majd meg.
A szakirodalom alapján tehát megállapítható, hogy akár monopolista, akár versengő platformról van szó, az üzemeltetőjüknek jellemzően megéri zérus vagy esetenként negatív árat alkalmazniuk a platformjukhoz csatlakozó valamely szegmens
vonatkozásában. Hiszen ezáltal több szegmensbelit tudnak becsalogatni, amely eredményeképp vonzóbbá válnak a másik oldal számára, ebből pedig alkalmasan megválasztott árazással képesek profitálni. Az ezen eredmények mögött meghúzódó
intuíció megértése céljából tekintsünk egy olyan platformot, amely pozitív kereslettel szembesül mindkét fogyasztói csoport esetében. Ha ez a platform hagyományos
profitmaximalizáló vállalatként tevékenykedne és az adott keresletek alapján határozná meg a profitmaximalizáló árakat, akkor az egyes szegmensek számára pozitív
árak kerülnének kiszabásra, feltéve, hogy az adott szolgáltatásnak mindkét oldalon
van olyan szintje, amely mellett az adott mennyiség határköltsége alacsonyabb, mint
az ahhoz tartozó rezervációs ár. Ez az árazási stratégia ellenben nem feltétlenül optimális kétoldalú piacok esetében, ugyanis ha az egyes oldalak keresletét befolyásolja a piac másik oldalának mérete, akkor elképzelhető, hogy magasabb profitot
eredményez, ha az egyik szegmens esetében határköltség közeli vagy épp az alatti
ár kerül meghatározásra. Ha az ilyen ár következtében a másik szegmens kereslete, köszönhetően a másik oldal méretbeli növekedésének, érdemben megemelkedik,
akkor a profit tovább növelhető a hagyományos, mindkét oldalon határköltség feletti,
pozitív árral jellemezhető árazási stratégiához képest a magasabb kereslet alapján
képzett ár alkalmazásával.
A hagyományos piacokon megfigyelhető és azoktól lényegesen különböző magatartás jellemzőit a kétoldalú piacok vonatkozásában Wright (2004) foglalta össze. A kétoldalú piacok optimális viselkedése a klasszikus (egyoldalú) piacokra jellemző logika
alapján esetenként érthetetlen, esetenként pedig kifejezetten megtévesztő, sőt, szabályozói szempontból akár hibás következtetések levonásához is vezethet. Wright is
arra a következtetésre jutott, hogy a platformok által alkalmazott árazás alapvetően
nemcsak a költségstruktúrától függ, hanem a szegmensek között fennálló externális
hatásoktól is. Az ennek következtében alkalmazott magas árrés nem feltétlenül a piaci
erő megtestesülése, mint ahogy a költség alatti árazás sem jelent feltétlenül ragadozó
árazást a piacon. A szerző azt is kiemelte, hogy a kétoldalú piacokon a piaci verseny
nem eredményez szükségszerűen hatékonyabb, a szegmensek közt kiegyensúlyozottabb árstruktúrát a monopóliumhoz képest.

A KÉTOLDALÚ PIACOK EMPIRIKUS ELEMZÉSE
A kétoldalú piacok árazására vonatkozóan számos empirikus tanulmány készült, amelyek a legjellemzőbb területek, úgymint újság, telefon, internet vagy épp repülőtér
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árazási metódusát vizsgálták. Ezen tanulmányokban a szerzők jellemzően arra voltak
kíváncsiak, hogy az adott piacon a vállalatok kétoldalú piacként működnek-e.
Argentesi és Filistrucchi (2007) az olasz újságpapírok piacán kísérelték meg empirikus modell segítségével meghatározni a négy legnagyobb olasz újság (Corriere della
Sera, La Repubblica, La Stampa, Il Giornale) piaci erejét. Ehhez adatbázist építettek,
amely az 1976 és 2003 közötti forgalomra, hirdetésekre, bevételekre, költségekre, nominális árakra, az olvasók jellemzőire, illetve olyan addicionális információkra vonatkozó adatokat tartalmazott, mint a vizsgált periódus promócióinak adatai, az újságok
mellé adott rendszeres kiegészítők bevezetésének ideje, a szerkesztőváltások ideje,
valamint az újságok honlapjának elindításának időpontja. Mivel kétoldalú piacról van
szó, így a piaci erő meghatározásánál több tényezőt is figyelembe vettek, nem csupán
a kereslet árrugalmasságát. A szerzők két keresletes modellt mutattak be (az olvasókra
és a hirdetőkre vonatkozóan), míg a kiadók esetében feltételezték, hogy profitot maximalizálnak. Elemzésük során feltették továbbá, hogy az olvasók keresletét nem befolyásolja a hirdetések száma. Két alternatívát fogalmaztak meg a vizsgálatuk kapcsán:
az újságok oligopolista versenyt folytatnak egymással vagy az együttes profitjukat
maximalizálják, vagyis a versengő és a kollúzív viselkedést vizsgálták. Az empirikus
eredmények alapján egyrészt alátámasztást nyert az olvasókra vonatkozó feltevésük,
másrész pedig arra jutottak, hogy az újságok árának meghatározásánál az együttes
profit maximalizálása jellemző, míg a hirdetők piaca közelebb áll a versenyhez. Ez az
eredmény azért érdekes, mert az olasz újságpiacon a vizsgált időtartam alatt liberalizáció ment végbe, ami az eredmények tekintetében nem versenyzői környezetet, hanem
hallgatólagos összejátszást eredményezett.
Egy másik empirikus tanulmány Armstrong és Wright (2008) nevéhez köthető,
amelyben az Egyesült Királyságban vizsgálták a vezetékes és a mobil telefonok piacát.
Az általuk bemutatott modellt különböző specifikációk mellett elemezve arra jutottak,
hogy a vezetékes hálózat esetében kompetitív szegély alakul ki, ami túlságosan magas, monopolista árakat eredményez. Ezzel szemben a mobiltelefonok hálózatánál az
árak túl alacsonyak lesznek, hogy ezáltal mérsékeljék a szolgáltatók között fennálló
versenyt. Ez a helyzet ellenben hosszú távon nem fenntartható, mivel a kínálati oldalon fennálló helyettesítés következtében a vezetékes hálózatokra kivetett monopol árak
hosszú távon nem optimálisak. A fentiek alapján, ha az ár versenyhelyzetben kerül
meghatározásra, akkor mindig költség felett alakul majd, míg összejátszás esetén csak
abban az esetben alakulhat ki nem hatékony, magas ár, ha a vezetékes hálózatokon történő hívás megfelelően fontossá válik a felhasználók szemében. Armstrong és Wright
megvizsgálták a keresletoldali helyettesítés kérdését is, vagyis azt az esetet, mikor a fogyasztók dönthetnek úgy, hogy a vezetékes vonal helyett a mobilt használják, hogy ezáltal elkerüljék a magasabb percdíjakat. Egységes díjszabás feltételezése mellett ez akkor
fordulhat elő, ha adott szolgáltatón belül hívják egymást a felek: ekkor a szolgáltatók
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alacsony árakat szabnak az ügyfeleiknek, hogy megóvják őket a magas díjszabás káros
hatásaitól. Így a vezetékes hálózaton realizált profit fontossága csökken, míg a hálózati
hatás következtében a verseny intenzívebbé válik a szolgáltatók között. Összességében
véve mind a kínálati, mind a keresleti oldalon jelentkező helyettesítés esetében mérséklődik az ösztönzés, hogy a költségeket meghaladó árakat szabjanak a szolgáltatók,
azonban nem tűnik el teljesen. Egy másik megoldási javaslat, amit a szerzők tettek, az
alkupozíciók javítása, ugyanis az alapmodellben a mobil hálózatok rendelkeznek a teljes alkupozícióval, míg a vezetékes hálózatok kiszolgáltatott helyzetben vannak.
Economides és Tåg (2012) cikkükben az internet piacát vették górcső alá. Egy modell
építettek annak vizsgálatára, hogy a „hálózat semlegesség”, vagyis az, ha az internet
szolgáltatója nem képes pozitív díjat felszámítani a tartalmak és applikációk készítőinek, milyen előnyöket kínál. Ezzel szemben állt az a monopolista, illetve duopolista modell, amelyben a szolgáltatók szabadon árazhatták be a terméküket. Arra a következtetésre jutottak a szerzők, hogy a fenti feltételek és az ésszerű paraméter-megkötések
mellett a szabályozó negatív árakat szab a tartalmak nyújtójának, míg a monopolista és
duopolista platformok pozitív díjakat számítanak fel. A paraméterek bizonyos értékénél a társadalom jóléte növekedett a hálózat semlegességének bevezetésével, azonban
az ellenkezője is elmondható más paraméterértékek esetén.
Frishammar és szerzőtársai (2018) a bevásárlóközpontok digitalizáció miatt felmerülő kihívásait elemezték egy értelmező esettanulmány keretében, amely a dániai,
a finn, a norvég, valamint a svéd bevásárlóközpontokra fókuszált. Az adatokat workshopok, interjúk és kérdőívek formájában gyűjtötték össze a szerzők 2014 novembere és
2015 novembere között. Az adatok elemzésekor három digitalizációs csatornát azonosítottak, amelyeket digitális kiváró, digitális adatgyűjtő, valamint digitális felölelő nevekkel láttak el. A csoportosítás alapját a bevásárlóközpontok által alkalmazott súlypont
(eladók vagy eladók és vevők egyaránt fókuszban vannak), illetve a digitális technológiák szerepe a bevásárlóközpont esetében (szignifikáns vagy nem szignifikáns) adták.
A digitális kivárókat az általánosan elfogadott, kiforrott digitális technológiák alkalmazása jellemzi, vagyis csupán egyszerű szolgáltatásokat, például ingyenes Wi-Fit vagy
honlapot kínálnak. Tehát esetükben a digitális technológiák alkalmazása másodlagos,
nincsen kritikus hatással a működésükre, legjellemzőbben kommunikációs eszközként
tekintenek rá. A digitális kivárók értékteremtésének súlypontja lehet kizárólag az eladói szegmens, de voltak olyanok is, akik úgy az eladói, mint a vevői oldalt is figyelembe
vették. Bár a fentiek alapján egyfajta negatív attitűd jelentkezik a részükről, a lefolytatott interjúk alapján a szerzők megállapították, hogy ez nem feltétlenül áll fenn a vizsgált és ide sorolt bevásárlóközpontok esetében. A digitális adatgyűjtők körébe azok
a bevásárlóközpontok kerültek be, amelyek egyre kifinomultabb és összetettebb technológiákat alkalmaznak annak érdekében, hogy nagy mennyiségű adatot gyűjtsenek
össze a vásárlóikról. Ezen adatokat aztán például az üzlet helyének optimalizálására,
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a vásárlók be- és kiáramlásának megkönnyítésére használják fel, vagy ami a legjellemzőbb, átadják az eladóknak, hogy azok a fogyasztói igényekhez alkalmazkodva növeljék
a látogatók számát. Ennek eredményeképp a digitális adatgyűjtők jellemzően az eladói
oldalra helyezik a súlypontot, vagyis a piac egyik oldaláról (jelen esetben a fogyasztókról) gyűjtött adatokat közvetlenül vagy közvetetten átadják a piac másik oldalának
(az eladóknak). Végül digitális felölelő stratégiát követnek azok a bevásárlóközpontok,
amelyek – hasonlóan a digitális adatgyűjtőkhöz – egyre kifinomultabb és összetettebb
digitális technológiákat alkalmaznak, azonban ezeket nemcsak információszerzésre és
azok eladók felé való továbbítására használják, hanem saját digitális szolgáltatásokat is
fejlesztenek. Vagyis esetükben komoly szerepet kapnak a digitális technológiák a működésükben, az üzleti stratégiájuk integrált részét jelentik. Ezen bevásárlóközpontok
tevékenysége fókuszában mind a két oldal áll, aktívan értéket nyújtanak az eladóknak
és a vevőknek is. Olyan mechanizmusokat alakítanak tehát ki, amelyek mind a két oldalon ösztönzik a részvételt és koordinálják a két oldal szereplőinek interakcióit, hogy
azok mindegyik fél érdekeit szolgálják.

A KÉTOLDALÚ PIACOK SZABÁLYOZÁSA
A kétoldalú piacok szabályozásának módja napjainkban is vita tárgyát képezi. Ahogy
a szakirodalom is rávilágított, a szabályozás eszközeivel nem feltétlenül érhető el ugyanaz az eredmény, mint a hagyományos piacok esetében, esetenként pedig jóléti szempontból ártalmas kimenetet is eredményezhetnek. Mindezek ellenére a tekintetben
egyetértés mutatkozik, hogy szükség van a szabályozásra, a megfelelő eszközök vagy
épp a meglévő eszközök megfelelő kombinációjának kialakítása azonban még zajlik.
Számos kísérlet történt már a kétoldalú piacok szabályozására. 2014 augusztusában Magyarországon a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény11 hatályba lépésével
adófizetésre kötelezték a reklámokat közzétevőket és azok megrendelőit is. Bár az adóalanyok köre meglehetősen széleskörű, mégis meg kell említenünk itt, mivel az olyan
platformokat is érinti, mint amilyen a Google. Az adó alapját a reklám közzétevői esetében az adóköteles tevékenységből származó nettó árbevétel adja, amelyet számos tétellel korrigálni szükséges. A fizetendő adó kulcsa 2017 júniusáig 0 százalék volt, majd
7,5 százalékra emelkedett, egészen 2019 júliusáig. A megrendelők esetében a reklám
közzétételéért fizetett havi díj 2,5 millió forintot meghaladó része képezte az adóalapot,
az adó mértéke pedig 5 százalék volt. Az adófizetési kötelezettség elmulasztása mulasztási bírság megfizetését vonta maga után.
2017 januárjában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelentős mulasztási bírságot szabott
ki a Google-re, amely végül pereskedéshez vezetett a Google és Magyarország Kormánya között. A Google azzal érvelt, hogy a kivetett adó diszkriminatív, mivel a külföldi
11 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400022.tv (2020.11.02.)
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székhellyel rendelkező vállalatokat magasabb büntetéssel sújtják, valamint hogy az adó
által sérül a szolgáltatásnyújtás szabadságának elve. A per 2020 márciusában zárult
azzal a konklúzióval, hogy maga a reklámadó nem ellentétes az európai uniós joggal,
ellenben az alkalmazott szankciórendszer kifogásolható.12
Egy másik magyarországi precedens az Uber esete. Az Uber 2014 novemberében
jelent meg Magyarországon utazásmegosztó alkalmazásával. Szemben a taxiszolgáltatókkal, az uberező sofőrökre kevesebb előírás vonatkozott (például nem kellett a szabályozásban foglalt fix tarifát alkalmazniuk, nem kellett a járművüket sárgára festetniük,
nem vonatkozott rájuk a minimális csomagtér előírás, stb.), ami a taxisok részéről felháborodást váltott ki. A Kormány ennek szellemében folyamatosan hozott rendelkezéseket, hogy a taxisok versenyhátrányát enyhítse (kötelezővé tették például az e-számla
kiállítását, a személyszállító engedélyek kiváltását).
Végül a 2016. évi LXXV. törvény az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményekről13 hatályba iktatásával
az Uber bejelentette, hogy kivonul Magyarországról 2016. július 24-ével. A törvény
kötelezővé tette az előírásoknak megfelelő diszpécserszolgálat üzemeltetését. Amen�nyiben ez nem áll rendelkezésre, és ezért büntetés kerül kiszabásra, úgy 365 napra
letiltják azokat az internetes oldalakat, amelyek a jogellenes szolgáltatást nyújtják.
A jogellenes személyszállító szolgáltatást végzőket pedig pénzbírsággal és a gépjárművük forgalomból való kivonásával büntethetik. Az Európai Bizottság állásfoglalása
alapján az Ubert, valamint a többi hasonló alapelvek mentén működő platformot is
különleges elbánásban kell részesíteni, mivel szolgáltatásaikat alkalmi jelleggel nyújtják, illetve közösségi gazdasági modellre épülnek, így működésük eltér a hivatásos
szolgáltatókétól. Szükségét látják továbbá a szabályozások harmonizálásának, a teljes
kitiltást pedig csak a legvégső esetben javasolják.14
Az Egyesült Királyság fővárosában is felmerült az ötlet, hogy nem hosszabbítják
meg az Uber taxiszolgáltatási engedélyét, vagyis kitiltják onnan a szolgáltatót. 2019 novemberében a londoni tömegközlekedést irányító városházi szervezet, a Transport for
London (TfL) tagadta meg az engedély megadását, mivel az Uber az előírt feltételeknek
nem felelt meg. Végül az Uber fellebbezése nyomán 2020 szeptemberében a londoni
Westminster kerület magisztrátusi bírósága végzést adott ki, amely értelmében az

12 https://2015-2019.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/a-digitalisoriascegek-sem-kerulhetik-el-az-adofizetest (2020.11.02.)
13 https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600075.TV (2020.11.03.)
14 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593510/EPRS_BRI(2016)593510_EN.pdf (2020.11.21.)
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Uber tovább működhet Londonban.15 Továbbá meg kell említeni még Kaliforniát is, ahol
egy népszavazás keretében döntötték el, kitiltják-e az államból az Ubert és a Lyftet.16
A fenti országok gyakorlatával szembe megy Észtország esete, ahol elsőként tették
legálissá az Uber és a Taxify szolgáltatását 2017 novemberében.17 Az új közlekedési
törvényben már nem különítik el az utasmegosztó tevékenységet a taxiszolgáltatástól,
egyúttal pedig enyhítik az utóbbival szemben támasztott követelményeket. A taxiszolgáltatást a törvényben 4 kategóriára bontották:
1. K
 lasszikus taxik világító táblával és taxiórával;
2. M
 obilalkalmazáson keresztül rendelhető autók, amely esetében a fizetés is az
alkalmazás segítségével történik;
3. Taxiórával felszerelt, de világító jelzés nélküli taxik;
4. Világító jelzéssel ellátott, de taxiórával nem rendelkező autók.
Minden kategóriához külön jogokat határoztak meg. Aki például taxiórával rendelkezik, nem köteles mobilalkalmazás révén kiszolgálni az ügyfelét. A világító jelzéssel
ellátott autók használhatják a tömegközlekedési sávokat is, míg a világító jelzés és taxióra nélküli autók nem, továbbá nekik minden számlát a mobilalkalmazáson keresztül
kell kiállítaniuk. Azok, akik a mobilalkalmazáson keresztül nyújtják a szolgáltatásukat,
felszerelhetnek világító jelzést az autójukra, de a járműnek és a sofőrnek minden szükséges engedéllyel rendelkeznie kell ehhez. Kivételként megjelenik a törvényben az utazásmegosztás azon esete is, mikor egy tervezett utazáshoz csatlakoznak be az utasok
és ezáltal a sofőr nem tesz szert jövedelemre.
Ahhoz, hogy valaki Uber-sofőrré váljon Észtországban, mindössze néhány előírásnak kell eleget tennie18:
1. Online regisztrálnia kell a weboldalon;
2. Az előírt dokumentumokat (személyigazolvány, jogosítvány, gépjármű-biztosítás
másolata, bankszámlakivonat, profilkép) fel kell tölteniük a rendszerbe;
3. Be kell szereznie az uberezéshez szükséges szolgáltató engedélyt és járműre vonatkozó engedélyt;
4. Rendelkeznie kell egy autóval;
5. Végezetül aktiválnia kell a regisztrációját.
Látható tehát, hogy az egyes országok eltérő szabályozással reagáltak az Uber megjelenésére. Annak megítélése, melyik ország jár a helyes úton, rendkívül nehéz. Egységes
szabályozás híján az Európai Bizottság állásfoglalásában felvázolt harmonizáció nem va15 MTI (2020). Maradhat Londonban az Uber. MTI, 2020. szeptember 28. Elérhető: https://archiv1988tol.mti.hu/Pages/
HirSearch.aspx?Pmd=1 (2020.11.21.)
16 A Lyft is személyszállító szolgáltatást nyújt az Egyesült Államokban és Kanadában. Forrás: https://www.lyft.com/driver/
cities (2020.11.03.)
17 https://www.bnt.eu/hu/hirek/aktualis-jogi-hireink/2439-uber-and-taxify-will-be-legal-in-estonia (2020.11.03.)
18 https://www.uber.com/ee/en/drive/requirements/ (2020.11.03.)

189

MODERN KIHÍVÁSOK – MODERN VÁLASZOK

lósulhat meg. Azt, hogy miért is nehéz egységes és főleg működőképes szabályozást kialakítani a kétoldalú piacok esetében, jól szemlélteti Szilágyi (2012) és Szabó (2017) cikke.
Szilágyi (2012) a versenyjog alkalmazhatóságát és kihívásait elemezte a kétoldalú
piacok esetében. Mivel ezek olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyekkel a hagyományos piacok nem, így a korábban alkalmazott gyakorlat meglátása szerint módosítások nélkül nem alkalmazható.
A versenyjogi elemzések alapját minden esetben az érintett piac lehatárolása adja.
Magyarországon az 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról19 rendelkezik az érintett piac lehatárolásának módjáról.
A törvény 14. §-a értelmében „az érintett piacot a megállapodás tárgyát alkotó áru és
a földrajzi terület figyelembevételével kell meghatározni.” Szükséges továbbá figyelembe
venni azon termékeket is, amelyekkel a vizsgált áru helyettesíthető (keresleti helyettesíthetőség), valamint számolni szükséges a kínálati helyettesíthetőséggel is. Az érintett
piac meghatározását követően a vizsgálat tárgyát képező vállalat piaci részesedése kiszámítható, ezáltal pedig a versenyellenes magatartás kiszűrhető.
A keresleti helyettesíthetőség során elméleti és/vagy empirikus vizsgálatok segítségével meghatározásra kerül azon termékek köre, amelyeket a fogyasztók egy kicsi, de
jelentős áremelkedés hatására a vizsgált termék helyett megvásárolnak. Akkor beszélhetünk a szerző szerint versenytorzító erőről, ha ilyen termékek nem azonosíthatóak.
Ez utóbbi megállapítás, ahogy később látni fogjuk, a kétoldalú piacok esetében komoly
konfliktusforrást jelent. A kínálati helyettesíthetőség során a versenyhivatalok azt vizsgálják, mely gyártók lennének képesek az adott piacra belépni rövidtávon helyettesítő
termékekkel, vagyis mely vállalatok képesek gyorsan átállítani termelőkapacitásaikat.
Ezen lépésnél tehát a potenciális versenytársak feltérképezése történik meg.
2. ábra: Az érintett piac lehatárolása klasszikus piacokon

Forrás: Szilágyi (2012), 83.o.

19 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600057.tv (2020.11.03.)
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A kétoldalú piacok esetében árnyalja a képet, hogy két elkülönült fogyasztói csoport
esetében szükséges meghatározni a keresleti oldalon helyettesítő termékeket, továbbá
a két szegmens között fennálló externális hatás is. Pozitív externália mellett – ahogy
már fentebb is láttuk – a másik szegmens platformon jelenlévő tagjainak száma növeli
a platform által nyújtott termék vagy szolgáltatás iránti keresletet.
3. ábra: Az érintett piac lehatárolása kétoldalú piacok esetén

Forrás: Szilágyi (2012), 84.o.

A szerző rávilágított, hogy a platformoknál jellemző gyakorlat esetén, vagyis hogy
ingyen is beengedik az egyik szegmenst, a fenti módszertan módosítások nélkül nem
alkalmazható. Ennek oka, hogy bizonyos platformok esetében a termék értékét a benn
lévő fogyasztók adják. Kiemelte továbbá azt is, hogy a kétoldalú piacok esetében a nem
árjellegű hatások gyakran erőteljesebben jelentkeznek, mint a hagyományos piacokon,
illetőleg azt is, hogy az árjellegű hatásoknál figyelembe kell venni a másik fogyasztói
oldalon jelentkező előnyöket. Megállapította azt is, hogy multi-homing mellett erősebb
verseny alakul ki, mint single-homing esetén, valamint hogy a költségszerkezet vizsgálatának középpontjában a teljes szolgáltatásnak kell állnia, mert a komponens-alapú
elemzés félrevezető lehet.
A fentiek fényében a piaci erő sztenderd definíciója, vagyis a tartósan határköltség
feletti árazás képességének megléte a kétoldalú piacok egyik fogyasztói szegmensénél
tartósan fennáll, míg a másik esetében nem értelmezhető. Amennyiben tehát szegmensenként külön vizsgálják a piaci erő meglétét a hatóságok, az a fogyasztói csoportok
számára hátrányos végeredményhez vezethet. Mivel a kétoldalú piacok esetében az
egyik fogyasztói csoport elhódításával a platform működése veszélybe kerül vagy épp
meg is szűnik az adott platform, így a verseny a fogyasztókért vívott harcban mutatkozik meg. Szilágyi a fentiek nyomán amellett érvelt, hogy a hatékony megoldások kivá-
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lasztását a piacra kell bízni, továbbá törekedni kell a kellő időben történő, de csupán
szükséges mértékű beavatkozásokra.
Szabó (2017) a 2014-ben zárult, köznyelvben „Google-ítélet”20 kapcsán vizsgálta
a kétoldalú piacok esetében az adatvédelmi szabályozás alkalmazásának lehetőségét.
A per alapját a személyes adatok könnyű hozzáférhetősége adta, valamint az, hogy
a felhasználó nem rendelkezhetett ezen adatok hozzáférhetőségét illetően. Az eset rávilágított, hogy a keresőmotorok piaca nem megfelelően szabályozott, továbbá harmadik állambeli vállalatok esetében a joghatóság kérdése is bizonytalanságot eredményez.
A szerző az eset áttekintése során rávilágított a keresőmotorok piacának sajátosságaira, illetve az ezekből fakadó jogkerülő magatartás ösztönzőire is. Feltételezése
szerint a kétoldalú piacokra jellemző belépési küszöb és hálózati hatás megértésével
hatékonyan érvényesíthetővé válnak a jogszabályok.
Szabó Szilágyi (2012) gondolatmenetét követte az elemzés során. Az érintett piacként a keresőmotorok piacát azonosította, amely alapvető szolgáltatásnak minősül az
internethasználók körében, így nincs olyan termék, amely helyettesítené azt. A keresőmotorok az elindított keresések révén a keresések számához, a keresett tartalomhoz,
valamint a keresést elindító földrajzi helyzetéhez is hozzáférnek. Vagyis bár a felhasználók ingyenesen alkalmazzák a szolgáltatást, mégis, magatartásuk értéket képvisel
a platform számára. A fenti adatok alapján a keresési eredményeket, de a megjelenített
reklámokat is a fogyasztók ízléséhez tudják igazítani. Fogyasztói oldalon pedig Szabó
szerint épp a testreszabhatóságban jelentkezik a hálózati hatás jelen esetben, ugyanis
azokat a szolgáltatásokat kedvelik, amelyek az igényeiket jobban ki tudják elégíteni.
Ezt pedig a megfelelő mennyiségű és minőségű adat rendelkezésre állása teszi lehetővé, ami a népszerűbb keresőmotoroknál áll rendelkezésre. Ezáltal versenyelőnyben
vannak a tekintetben, hogy a szükséges fejlesztéseket könnyebben beazonosítják. Másrészről például az IP-címet nem mentő (privacy-barát) keresőmotorok versenyhátrányba kerülnek, mivel a fogyasztók kényelem iránti igényét nem tudják kielégíteni. Szabó
kiemelte azt is, hogy amennyiben szigorú adatvédelmi szabályoknak kéne eleget tenniük, úgy a fenti gyakorlatot nem tudnák folytatni fogyasztói oldalon, amellyel jelentős
bevételi forrástól esnének el. Épp ez adja a szolgáltatók ellenérdekeltségét a szabályozással szemben. Mivel a másik oldalt a hirdetők adják, ahol a keresőmotorok a profitjuk
jelentős részét realizálják, ők pedig a reklámokat azok paramétereinek beállításával
juttatják el a fogyasztókhoz. Minél több fogyasztót képesek elérni az adott keresőmotor
által, annál hatékonyabban képesek működni a hirdetők, tehát keresletük a platform
iránt nőni fog. Ennek azonban szükséges feltétele a személyes adatok megléte, épp
ezért a hirdetői oldal is a szigorú adatvédelmi szabályozások ellen van.

20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0131&from=HU (2020.11.03.)
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Végezetül adatvédelmi jogi szempontból a piacra lépés korlátja is fokozott figyelmet
érdemel Szabó szerint. Ugyanis ahhoz, hogy egy keresőmotor nyereségesen tudjon működni, szükséges a felhasználók megfelelő ismerete, mivel azok magához csábításával
válik népszerűvé a másik oldalon. Így Szabó rávilágított, hogy a belépés korlátját épp ez
a tudás adja a piacon, ellenben ennek belépést akadályozó mértékére nincsenek elérhető információk. A szerző megítélése szerint a verseny korlátozása az ilyen piacokon
mérsékli egy olyan versenyhelyzet kialakulásának esélyét, ahol a felhasználók a magánélet védelme terén nyújtott teljesítményre is tekintettel lennének a keresőmotor
kiválasztásánál.
A per értékelésekor Szabó kiemelte, hogy a bírósági határozat értelmében a platformoknak – akár globális, akár lokális tevékenységet folytatnak – a tevékenységükkel
érintett tagállam szabályainak kell megfelelniük. Tehát a földrajzi szempont adatvédelmi szempontból is fontos.
A fenti ítélet adta a 2016-ban elfogadott, 2018 májusától hatályba lépett Általános
Adatvédelmi Rendelet (GDPR)21 alapját, amely az Európai Unió szintjén egységesíti az
adatvédelemmel kapcsolatos elvárásokat. Szabó kiemelte, hogy ez a rendelet a piac
könnyebb ellenőrizhetőségét szolgálja, mivel az Unión kívüli székhelyű vállalatokra is
érvényes. Lehetővé teszi, hogy az uniós állampolgárok könnyebben érvényesíthessék
a jogaikat, illetve a szolgáltatók számára is megkönnyítik a megfelelést. Vagyis a magánszféra védelme már nem pusztán piaci előnyként, hanem minimális elvárásként
jelentkezik a szolgáltatókkal szemben. A Google-per nyomán, valamint a rendelet életbe lépésével pedig érdemesnek látta a szerző a hasonló alapelven működő platformok
vizsgálata esetében is alkalmazni a tapasztalatokat, illetve ennek során tekintettel lenni a kétoldalú piacok általa is megvilágított sajátosságaira.
Fontos még röviden összefoglalni a GDPR-t, mivel számos kétoldalú piacra, mint
amilyen a Google, a Facebook, de a telefonszolgáltatónk és a bankkártyánk kibocsátója is, vonatkozik. Az új adatvédelmi rendelet minden olyan EU-n belül működő vagy
szolgáltató vállalkozásra kötelező érvényű, amely személyes adatot kezel, függetlenül
annak székhelyétől. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján közvetlenül vagy közvetve beazonosítható a természetes személy. A rendelet megkülönbözteti az adatkezelőt és az adatfeldolgozót: előbbi pusztán az adatok összegyűjtésével
foglalkozik, azt pedig továbbítja az utóbbi, egy másik vállalkozás felé, ami feldolgozza
azt. Mind az adatkezelőnek, mind az adatfeldolgozónak kötelező adatkezelési tájékoztatót készítenie, előbbinek pedig a feldolgozót is kötelessége feltüntetni abban. A tájékoztatónak egyértelműnek és félreérthetetlennek kell lennie, ki kell térnie továbbá
a gyűjtött adatok felhasználási céljára, az adatgyűjtés módjára, illetve a kezelés felté-

21 https://www.gdpr.info.hu/gdpr-rendelet-szovege (2020.11.03.)
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teleire és idejére is. Online szolgáltatás esetén a használt cookie-król22 is tájékoztatni
szükséges a felhasználókat, továbbá az oldal működéséhez nem szükséges cookie-k
esetén a jóváhagyásukat is kérni kell. Amennyiben illetéktelenek hozzáférnek a kezelt személyes adatokhoz, úgy az esetet jelenteni köteles a vállalat, Magyarországon
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felé.23
A fentebb leírt példák, illetve az áttekintett szakirodalom is rávilágít, hogy szükség
mutatkozik a kétoldalú piacok szabályozására, amely során azonban kihívást jelent
azok sajátosságainak figyelembevétele. Erre kidolgozott, egységes módszertan nem
áll rendelkezésre, így az országok saját törvényeik és belátásaik szerint szabályozzák
a platformok működését. Az Európai Unió által elfogadott Általános Adatvédelmi Rendelet ugyan megadja a szükséges alapot a fogyasztók védelméhez, de ez csupán egy
a szabályozással érintett területek közül.

ÖSSZEGZÉS
A tanulmányban ismertetésre került a kétoldalú piacok elméletének kialakulása, illetőleg ezen piacok sajátosságai, melyek megkülönböztetik azokat a hagyományos piacoktól. Empirikus elemzések segítségével rávilágítottunk, hogy a gyakorlatban a közgazdaságtan által kétoldalúnak tekintett piacok nem feltétlen működnek az elméletnek
megfelelően. Ez szabályozói szempontból aggályos lehet, mindazonáltal a jelenség
megítélése és legfőképp a piacok szabályozása mind a mai napig kihívást jelent úgy
a közgazdászoknak, mint a szabályozóknak.
A tanulmány a jövőbeli kutatásokhoz kíván kiindulási alapot biztosítani. Látható,
hogy bár nem újkeletű piacokkal van dolga a kutatóknak, mindazonáltal számos terület
vizsgálatára lehetőség nyílik, különös tekintettel a kétoldalú piacok szabályozásához
szükséges eszközök kialakítására.

22 A cookie-k a számítógépen tárolt kisméretű fájlok, amelyek lehetővé teszik a személyre szabott böngészést az interneten a felhasználók számára. Olyan személyes adatokat tárolnak, mint a bejelentkezési adatok vagy a korábbi vásárlások.
Mivel személyes adatokat tárolnak, így lehetővé teszik a bűnözők számára az ezekkel való visszaélést. Forrás: http://www.
whatarecookies.com/ (2021.02.28.)
23 https://www.gdpr.info.hu/gdpr-rendelet-szovege (2020.11.03.)
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KÖKÉNY LÁSZLÓ

Turisztikai célú
utazásfoglalás során fellépő
kockázatészlelés vizsgálata

1. BEVEZETÉS
A marketing egyik tágabban értelmezett fogalmi megközelítése szerint, a vállalatnak
a működése minden folyamatában a vevők igényeit kell szem előtt tartania. Ezt nevezhetjük vevőorientált megközelítésnek. Ennek ellentéte a termelésorientált hozzáállás,
amikor a működési folyamatokat nem elsősorban a vevői igénykielégítés határozza meg.
A szolgáltatások értékesítése még inkább megköveteli a vevőorientált megközelítést.
Ennek oka a szolgáltatásokat jellemző négy fő alapelv (változékonyság, egyidejűség,
tárolhatatlanság, megfoghatatlanság) tulajdonságaiban keresendő. BAUER et al. (2016)
szerint különösen az egyidejűség esetében kell minden folyamatot a vevőorientált
szempontoknak alárendelni. Ilyenkor nem lehet optimalizálni a folyamatok költségeit,
valamint nem lehet más hatékonysági kritériumok teljesüléséről sem beszélni. Az egyidejűség fogalmi megközelítése alapján azt jelenti, hogy a szolgáltatások előállítása, vásárlása és igénybevetéle is ugyanakkor történik, azaz folyamatos rendelkezésre állást
kíván meg a szolgáltató részéről. Mégis a tervezhetőség, valamint a piaci működés és
versenyzés megköveteli azt, hogy a vállalat valahogyan hatékonyan tudja menedzselni
a folyamatait. Nem lehet egy fodrászatban minden időpontban bent minden fodrász,
akik mindenféle hajvágási technikához értenek és a legjobb munkát végzik vagy egy
szállodában sem lehet bent minden egyes recepciós a nappali órákban szezontól függetlenül, akik többsége a legmagasabb szakmai kvalitásokkal is rendelkezik. Muszáj
valahogyan megtalálni az optimumot. Ehhez azonban információ kell a vevőkről, a pi-
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acról. Így jelenik meg a tágabban értelmezett vevőorientált megközelítés, amikor még
a bármiféle működés megkezdése előtt megtörténik a feltérképezés, majd a működés
közben is folyamatos monitoring alatt vannak a piac szereplői, különösen a vásárlók és
a fogyasztók. Ennek köszönhetően már abban az adott időpontban, amikor megjelenik
a fogyasztói igény a termelő felé, van egy kidolgozott stratégia, forgatókönyv, blueprint,
amivel nemcsak jól, hanem hatékonyan lehet kiszolgálni a vevőket.
Ezzel párhuzamos felmerül az a kérdés, hogy mindebből a vevő mit érzékel, honnan
fogja tudni azt, hogy az adott szolgáltató majd ténylegesen az ő igényeit, számára is
hatékonyan fogja kiszolgálni. Merül fel a kérdés is, hogy egyáltalán mennyire van tisztában azzal a vásárló, hogy melyek az ő igényei vagy mit jelent számára a hatékonyság.
Megegyezik-e ez vajon azzal, amit a vállalat is gondol róla? Ezek a bizonytalanságok
vezetnek el odáig, hogy a vásárló átgondolja a döntését vagy akár el is halasztja azt. Ha
pedig nem bizonytalan, mert például minden információt megszerzett, amire szüksége
van a döntés meghozatalához, esetleg neki az egy szükséges döntés lenne, így biztos
benne, hogy meg kell hozni azt, akkor jön a következő mérlegelési szempont, a csalódástól való félelem, és annak elkerülése. Ez a csalódás több elemmel kapcsolódhat ös�sze. Lehet ez az elégedetlenségtől történő félelem, miszerint túl sokat vár el a vásárló,
és mi történik akkor, ha ezt nem tudja kielégíteni a szolgáltató. Értelmezhetjük szűkebben is a kérdést és egyszerűen arra összpontosítunk, hogy lesz egy negatív végkimenetele (a szolgáltatás egy részében vagy akár egészében) a szolgáltatás igénybevételének,
amitől tart a vásárló. Ettől függetlenül még számításba vehet további tényezőket, de leginkább a bizonytalanba ugrás vagy a valamennyire biztos negatív következményektől
való félelem odáig vezethet, hogy elhalasztja a vásárlását vagy esetleg egy másik szolgáltatót választ. Könnyen elképzelhető, hogy ezek a negatív következmények egészen
apró faktorok, de mindennek számos aspektusa, típusa lehet. Akár az esetleges rossz
időtől való félelem, a szolgáltatás teljesítményének alacsonyabb színvonalától való félelem vagy annak aggálya, hogy a vásárló túl sok időt tölt el az információgyűjtéssel,
hogy megbizonyosodjon a döntése helyességéről, mind-mind olyan faktorok, amelyek
elvezethetnek addig, hogy a vásárló nem veszi igénybe a vállalat szolgáltatásait.
A vásárlói félelmeket, aggályokat meg kell ismernie a kínálati oldal szereplőinek,
a vállalatnak, azonosítania és csoportosítania kell ezeket. Majd valahogyan segítenie kell
a fogyasztónak, hogy enyhíthesse ezen észlelt kockázatait. Természetesen mindenre
nem képes a vállalat egyedül hatást gyakorolni, de a legtöbb esetben támogatást tud
nyújtani a vásárlónak. Mindennek számos eszköze lehet. Abban, hogy ezek helyesen
kerüljenek alkalmazásra, a korábban említett vevőorientált megközelítés tud segíteni.
Az ismeretszerzés egyik legköltségesebb, legtöbb erőforrást igénylő módszere lehet
a piackutatás, piacfeltárás, de a skála másik végpontján található, a vállalkozó saját
tapasztalatai alapján meghozott felismerések, baráti beszélgetések is megoldhatják
a vásárlói problémakezelést támogató eszközök kialakítását. Mindegyiknek központi
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eleme az információszerzés. Az információszerzéssel a potenciális vásárlók viselkedé
seit, értékítéleteit, magatartási formáit, észleléseit, elvárásait és egyéni jellemzőit is
merheti meg a vállalkozó. Ennek köszönhetően olyan eszközöket nyújthat a vásárlónak,
amivel ő saját magának tudja kezelni, enyhíteni a kockázat észlelését. Ez irányulhat
a bizonyosság növelésére, a bizalom kiépítésére vagy a negatív következmény
bekövetkezési esélyeinek csökkentésére vagy annak kárpótlására. Mindegyik alapja
a kommunikáció és tájékoztatás, mert a potenciális vásárló is információt keres.
Természetesen meg kell említeni a hagyományos 4P minden elemét, nemcsak
a marketingkommunikációt, hanem az árazást, a termék-attribútumokat, az értékesítési
csatornákat, de a szolgáltatások esetén a további P-ket is, azaz a fizikai környezet elemeit,
a folyamatot és az embereket, a személyzetet. Ezek mindegyike kommunikál is a maga
módján, még ha a legtöbb passzívan, implicit módon közöl információkat.
A turisztikai szolgáltatások esetében különösen fontos a fizikai környezet és a személyzet megfelelő menedzselése. A fogyasztók észlelései a fizikai környezettel jobban
kapcsolódnak az előzetes elvárásokhoz, mint a személyzettel kapcsolatosak, amelyekkel szemben inkább a szolgáltatás igénybevételekor alakulnak ki elvárások, mint például azt egy étterem esetében is mérték a kutatók (WALL – BERRY 2007). Továbbá
a személyzettel kapcsolatos negatív élmény jobban meghatározza a teljes szolgáltatás
élményének negatív megítélését, mint a fizikai környezettel kapcsolatos észlelt alacsony szolgáltatás minőség. Látható, hogy a szolgáltatások komplexebb értékajánlatok, mint egy termék értékesítése. A turizmus területén ráadásul ezen szolgáltatásokat
együttesen, valamilyen csomagajánlat részeként vagy több kiegészítő szolgáltatással
kiegészítve egyszerre, esetleg az utazásig egymást követően vásárolják meg az utazni
vágyó fogyasztók. Így ez a többszörös döntéshozatal, a több dimenziós hatások megítélése különös erőfeszítést igényel a vásárlótól. Emellett pedig megjelenik az az iparági jellemző, hogy a turisztikai szolgáltatások, különösen a szálláshelyek értékesítése
döntő részben online történik az Európai Unióban. Ez a digitális platform az innovatív
technológiai megoldásaival, a folyamatos megújulásával és a nagyrészt személytelen
kapcsolattartási lehetőségével további nehézségeket okozhat a vásárlóknak. Mindezen
környezeti tényezők elbizonytalaníthatják a vásárlót, félelmet kelthetnek benne a különböző észlelések és információfeldolgozási folyamatok. Turisztikai célú utazásokat
az emberek döntő többsége évente egy-kétszer engedhet meg magának, így ez a fajta
alacsony vásárlási frekvencia, valamint a csomagárak vagy a szolgáltatások árai egy
család számára akár egy jó minőségű okostelefon vagy laptop árával is megegyezhetnek. Azonban a potenciális és tényleges turisták egyre többen és többször vennének
részt a turizmusban utazásaikon keresztül. Az idősebb generációk és a kevésbé szerencsés jövedelmi helyzettel bírók számára is elérhetővé vált az utazás, nemcsak az árakat
tekintve, hanem az elosztási csatornákhoz való könnyebb hozzáférésnek köszönhetően
a turisztikai célú utazásfoglalás. Az a szolgáltató, aki a legjobban tud válaszolni a fel-
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merülő igényekre, a leghatékonyabban és a legbiztonságosabban tudja kiszolgálni az
utazni vágyókat, az komoly eredményeket érhet el a piacon.
A COVID-19 pandémia a súlyos társadalmi kárai mellett a gazdasági életre is negatív
hatást gyakorolt. A gazdasági élet területén a turizmus iparága az egyik legsúlyosabban
érintett szektor (RAMELLI – WAGNER, 2020). Ennek ellenére, a 2020-as évre visszatekintve azt láthatjuk, hogy inkább rövidebb időszakokra és többnyire korlátozásokkal,
de lehetett utazni turisztikai célból. Megerősödött a belföldi turizmus a nyugodtabb hónapokban, de 2020 nyarának közepén a külföldi utazások is erősödtek. Vélhetően rövid
távon további hasonló időszakok várhatóak, azaz lesznek jobb hónapok, negyedévek,
félévek és kevésbé jobbak. Ami állandónak tűnik az az, hogy együtt kell tudnunk élni
ezzel a kihívással. Nemcsak a szolgáltatók működésének menedzselésére vagy a humán erőforrás allokálására gondolok itt, hanem a fogyasztói várakozások, észlelések és
félelmek kezelésére. Ahogy korábban is írtam komoly kihívást jelent a turisztikai szolgáltatások értékesítése során a fogyasztói kockázatészlelések enyhítésének támogatása kínálati oldalról, amelyet a pandémia helyzet tovább nehezített. Ráadásul megjelenhet egy olyan hozzáállás a fogyasztóktól, hogy lesznek olyanok, akiknek már annyira
szüksége van az utazásra, hogy bele se gondolnak vagy észre sem veszik, hogy belegondoltak abba, hogy milyen bizonytalansági tényezők, félelmek, kockázatok lehetnek
a turisztikai célú utazásfoglalásaik során. Azonban vannak olyan tömegek, akik nehezebben fogják felvenni a nyitási ritmust. 2021 tavaszán a koronavírus elleni oltóanyag
tömeges elterjedésével már egyre inkább tervezhetővé válik a nyári turisztikai utazás.
A kutatás fókuszában a kockázatészlelés jellemzői és a kockázatészlelést csökkentő
faktorok találhatóak. Jelen tanulmányban az elméleti áttekintés mellett, az empirikus
kutatásom egy kisebb szeletét is prezentálom. A kutatásban a Z generáció (1995–2012
között születettek, JALENIAUSKIENE – JUCEVICIENE, 2015) utazás tervezése során fellépő kockázatészlelések vizsgálatával foglalkoztam. A kockázatészlelésnek három dimenzióját vontam be a modellbe: az utazáshoz kapcsolódó észlelt kockázatok (hagyományos
kockázatok), az online térhez kapcsolódó észlelt kockázatok, valamint a COVID-19 pandémia jelentette észlelt kockázatok. Ezek hatásait és jelentőségét megerősítő faktorelemzéssel (CFA) mértem az észlelt teljes kockázatra. Ez alapján láthatjuk, hogy milyen kockázatészlelés típusok hogyan és milyen módon befolyásolják az észlelt teljes kockázatot.

2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ
Alapvetően három fő téma csoport az, amelyek alapján megszerkesztettem az elméleti
keretrendszert. Az egyik a hagyományosan vett észlelt kockázat fogalmának, típusainak és formáinak kifejtését jelenti. E kategóriában jelenik meg a tudományos szakirodalom döntő hányada már az 1960-as évtől kezdődően. Az észlelt kockázat hagyományos megközelítése az, amely leginkább a vásárláshoz és a fogyasztáshoz köthető. Az
online térhódítás hatást gyakorolt a marketing kutatásokra is a 2000-es évek forduló-
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ján, így ebben az időszakban az e-kereskedelem jelentette fogyasztói kockázatészlelésekkel is többet foglalkoztak a kutatók. Ettől az időszaktól kezdődően vizsgálták többet
a turisztikai szolgáltatás vásárlás során megjelenő kockázatészleléseket is. A szakirodalom az online észlelt kockázat típusai között foglalkozik a hagyományos elemeknél
kifejtett faktorokkal is, de azt kiegészítve további alkategóriákkal, amelyek szintén inkább a hagyományos elemek közé tartoznak, csak ezek specifikusabb vásárlással vagy
fogyasztással kapcsolatos kockázatészlelések. Továbbá a kutatók a kitértek a technológiai kockázatokra és fogyasztói aggályokra is az online térben történő vizsgálódásaik
során. Végül az elméleti összefoglaló végén röviden a COVID-19-cel kapcsolatos kockázatokat és a vásárlásra tett hatásokat foglaltam össze.
2.1. Utazáshoz kapcsolódó észlelt kockázat típusok
A klasszikus döntéselméletben a kockázatot általában a lehetséges eredmények eloszlásának, valószínűségének és szubjektív értékeinek megoszlását tükröző kockázatnak tekintik (MITCHELL, 1999). BAUER említette meg először a vásárlói döntések
meghozatalát befolyásoló tényezőként az észlelt kockázatot (1960, 1967, p. 24), amely
jelenséget a következő módon definiált: „A fogyasztói magatartás kockázatot jelent
abban az értelemben, hogy a fogyasztó bármely cselekedete olyan következményeket
eredményez, amelyeket nem tud megjósolni valami hozzávetőleges bizonyossággal, és
amelyek közül néhány valószínűleg kellemetlen lehet”. Bauer mellett a korszak másik
megközelítése szerint (KOGAN - WALLACH, 1964) a kockázat két, kissé eltérő szempont egyvelege: egy „véletlen” aspektus, ahol a hangsúly a valószínűségre összpontosít, és egy „veszély” aspektus, ahol a hangsúly a negatív következmények súlyosságára
koncentrál. CUNNINGHAM (1967) az előbb bemutatottakhoz viszonyítva hasonlóan
két elemmel írja le a kockázatot, amelyek az (1) elveszíthető összeg (az, amely a tétben van), ha egy cselekedet következményei nem lennének kedvezőek, és az (2) egyén
szubjektív bizonyosság érzete arról, hogy a következmények kedvezőtlenek lesznek.
Az összeg vagy tét függ az elérendő célok fontosságától vagy nagyságától, a nem teljesítésért kiszabható büntetések súlyosságától és a célok elérésében elkötelezett eszközök
összegétől. Magának az összes kockázatnak az eredményét a bizonytalanság és a következmény veszélyének „szorzata”, kombinációja határozza meg. Nem tökéletesen
racionálisak az egyének, valamint nem rendelkeznek minden információval (többek
között: KOLTAY - VINCZE, 2009). Ezt az elképzelést más szerzők is megerősítették
(STONE - WINTER, 1985), akik azt mondják, hogy az objektív kockázat az kizárólag a fizikai kockázat esetén jelenhet meg. Ez az elmélet azzal meg is dőlt, hogy egy orvossal
példálóznak, aki objektív tud lenni a véleményük szerint, de egy pénzügyi szakértő biztosan nem tud objektív képet adni a pénzügyi kockázatokról. MITCHELL (1999) szerint
mindez egy filozófiai kérdés, amely a kutató látószögétől és gondolati hozzáállásától
függ. A tudományos realizmus tétele az, hogy a világ függetlenül létezik attól, ahogy
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azt észleljük. Ezért a tudományos realisták megpróbálnák az objektív kockázatot az
adott helyzetben keresni. A relativista észlelt kockázat kutatója nem fogadná el az objektív kockázat létezését, azzal érvelve, hogy a kockázat az észlelőtől relatív így ezen
túlmenően nem is mérhető. Ez a különbség alapvető pontja, a két gondolkodási iskolát
a gyakorlatban egyesíti a szubjektív kockázat mérésének szükségessége, nevezetesen
az a kockázat, amelyet a fogyasztó észlel és viselkedést motivál. Bizonyos esetekben
pszichometrikus skálákat lehetne kidolgozni az ilyen jelenségek mérésére, a kockázat annyira összetett és potenciálisan megváltoztatható, hogy nehéz pontosan mérni.
Ezért nehéz megszerezni a kockázat objektív mértékét, de ez nem azt jelenti, hogy nem
létezik. Csak a szubjektív vagy észlelt kockázat mérhető egyszerűen, egyszerűbben.
Ezért is nevezi a szakirodalom észlelt kockázatnak.
Az utazáshoz kapcsolódó észlelt kockázat típusok csoportjában olyan faktorokat
vizsgálunk, amelyeket a hagyományos vagy klasszikus megközelítés során az 1970-es
években, először ROSELIUS (1971), valamint JACOBY és KAPLAN (1972) kezdte feltárni
az egyes dimenziókat, majd az 1980-as években VALLA (1982), DOWLING (1986) és PETERSON et al. (1989) bővítette és pontosította ezeket, végül az 1990-es években előbb
STONE és GRØNHAUG (1993) véglegesíteni próbálta az alkategóriákat, illetve egy észlelt teljes kockázat faktort hozott létre, valamint MITCHELL (1999) összesítette a teljes keretrendszert. Azóta a kockázatészlelések típusai a leggyakrabban a következőek:
teljesítmény, társadalmi, idő, pénzügyi, pszichológiai és fizikai kockázat. Ezek megjelennek az offline terület mellett az online térben is, a legtöbb esetben a vásárláshoz és
a fogyasztáshoz kapcsolódóan.
A szerzők még megemlítik azt is, hogy a pénzügyi kockázat erősen összefügg egy
szállodai szoba vásárlással, míg a fizikai/egészségügyi kockázat sokkal inkább felmerül
például egy gyors éttermi étel vásárlásakor, tehát ez esetben is előjön az, hogy van különbség magas és alacsony kockázati elemek között (BRUWER et al., 2013). REISINGER
és MAVONDO (2005) alapján 13 faktor: kulturális, felszerelési/funkcionális, pénzügyi,
egészségügyi, fizikai, politikai, pszichológiai, elégedettség, társadalmi, repülőgép-eltérítés és bombarobbanás, biokémiai támadás, valamint idő. Majd azt találták, hogy ezen
elemek szignifikánsan befolyásolták a szorongást vagy a biztonságot, attól függően,
hogy a válaszadó külföldi vagy belföldi utazó volt-e. Végül pedig kockázati tényezőnek
lehet tekinteni a helyi lakossággal való kapcsolatot, a váratlan baleseteket, a terrorizmust, a referencia csoportnak való megfelelés nem-teljesülését vagy a kiszámíthatatlan
időjárást (MITCHELL et al., 1999; HSU - LIN, 2006; KIM et al., 2009).
2.2. Online térben észlelt kockázat
Az online vásárlás előtérbe kerülése az internet használat elterjedésének köszönhető.
Manapság rengetegen vásárolnak online, mint ahogy az a korábban bemutatott statisztikákból is látható. Mégis a 2000-es évek legelején vagy egész pontosan a 20-21. század
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fordulóján kezdték el vizsgálni a marketing fókuszú kutatók, hogy mi az oka annak,
hogy az 1990-es évek végére teljesen elterjedt internet, elsősorban a fejlett országokban, milyen hatásokkal lehet a fogyasztókra. A turizmus iparágában a globális elosztó
rendszerek, amelyek segítettek az utazási irodáknak és a turisztikai szolgáltatóknak –
légitársaságok, szállodák, autókölcsönzők – a kapcsolódási pontokat megtalálni, már az
1980-as években megjelenőben és elterjedőben voltak internet alapon (JANCSIK et al.,
2019), de közben az online vásárlás még nem nőtt olyan dinamikusan, mint azt gondolták volna. Már akkor is számos innováció vagy jövőbeli lehetséges trend foglalkoztatta
a kutatókat, mint például napelemek, nukleáris fúziók, biotechnológia, gén manipulációk, mesterséges intelligencia, robotipar, űrutazás vagy virtuális valóság. Ezek mindegyike mára vagy már akkor megváltoztatta az életünket, hozzáállásunkat a valósághoz.
Az egyik legismertebb első kutatás, amely azzal foglalkozott, hogy a fogyasztók miképpen állnak az internetes vásárláshoz JARVENPAA és TODD (1996) nevéhez fűződik.
Ők alaptételnek négy kockázati tényezőt vettek, amelyek a gazdasági, társadalmi, teljesítménybeli és a személyes kockázatot jelentette SIMPSON és LAKNER (1993) alapján.
JARVENPAA és TODD (1996) még megemlíti azt is, hogy a személyes (fizetési) kockázat
és az adatvédelmi kockázat két dimenzióját. CASES szerint (2002) a biztonsági és titoktartási problémák nemcsak valós akadályt jelentenek a termék fejlesztésében, hanem
a vásárlónak elkerülhetetlenül számos kérdése van a szállítás, a vásárlás és a termék
visszaküldésével járó esetleges pótdíjak kapcsán. CASES (2002) felveti azt, hogy a hagyományos kockázati elemek vajon az internetes térben is hasonlóak-e. NAIYI (2004)
csalás, információ és termék kockázatként három forrást is a kockázatok közé sorol.
Egy másik kutatás (ALMOUSA, 2014) a kockázat hat elemét vizsgálva (pénzügyi, társadalmi, teljesítménybeli, idő, pszichológiai és adatvédelmi kockázat), megállapította,
hogy az adatvédelmi és a pszichológiai kockázat a legfontosabb elem az online vásárlás
során, amelyet szorosan követ a korábbi kutatásokkal megegyezően a teljesítménybeli
és a pénzügyi kockázat. A klasszikus és az új online kockázati elemből másik kettő
faktornak a fontosságára utalt MAMMAN et al. (2015) kutatása, akik igazolni szerették
volna azt, hogy a pénzügyi és az információs biztonság észlelt kockázata negatívan hat
az online vásárlásra. Az online vásárlási szándék csökkenését vizsgálta más észlelt kockázati faktoron keresztül ARIFF et al. (2014) is. Bevonva alternatív kockázati faktorokat
(termék kockázat, ki-nem-szállítási kockázat, kényelmi kockázat, bár az első a teljesítménybéli kockázattal hasonló tartalommal bír), a megállapításuk azt mutatta, hogy
a termékkockázat, a pénzügyi és a ki-nem-szállítás kockázata veszélyes és negatívan
befolyásolja az online vásárlók hozzáállását.
Az online turisztikai kockázati elemek egyszerre fednek át az általános online vásárlás során felmerülő kockázati elemekkel, a turisztikai offline kockázati elemekkel,
illetve a klasszikus marketing kockázati elemekkel is. Ekkor is megjelenik az elégedettségre és a bizalomra, bizalommal való hatásai a kockázatnak, amelyek aztán szintén be-
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folyással bírnak a vásárlási szándékra. Kognitív és affektív értékelések sokaságán megy
keresztül a vásárolni vágyó (ALCÁNTARA-PILAR et al., 2018). Az online turisztikai észlelt kockázatok vizsgálata során is megjelennek azok a fókuszok a kutatások terén,
amelyekről korábban írtam. Az online térben még kiegészülnek annyival a kutatások,
hogy milyen informatikai eszközön (okostelefon, tablet, laptop, számítógép) keresztül
történik a böngészés és a vásárlás. Ezen eszközök ráadásul nemcsak a vásárlásban vagy
az információ keresésben segíthetnek, hanem az utazás közbeni használatuk (fotózás,
becsekkolás, filmnézés stb.) növelheti a desztinációban átélt pozitív élmény szintjét.
KIM et al. (2009) tanulmányának eredményei azt is kimutatták, hogy a válaszadók
észlelt kockázata az online repülőjegy-vásárláskor a demográfiai jellemzők mentén is
különbözött. A szerzők megemlítik a már korábban általam is sokszor leírtat, hogy
a kockázatészlelésének szubjektivitásából adódóan a különböző észlelt kockázati dimenziók más és más fontossággal hathatnak a fogyasztókra, azok egyéni és szocio-kulturális jellemzői miatt. Emellett a korábbiakhoz hasonlóan itt is kitérnek a kutatók
a tapasztalat fontosságára, de nem csak, mint a vásárlási platform (internet), hanem
a vásárolt termék vagy szolgáltatás terén is (használat gyakorisága).
Összességében az online térben észlelt kockázat típusai sok esetben átfednek vagy
nagyon hasonló megközelítéssel írják le a kockázatészlelés hagyományos, vásárláshoz,
utazáshoz köthető kockázatészlelés típusaihoz. Vannak azonban olyan elemek
(személyes adatok elvesztése, csalástól való félelem, biztonságos böngészés), amelyek
szűkebbek köthetőek az online technológiához.
2.3. Koronavírus jelentette kockázatészlelés
A koronavírus kockázatészlelésekre tett hatásaival is foglalkoztak szerzők az elmúlt
évben, különösen az egészségügyi kockázatokra vonatkozóan (GODOVYKH et al. 2020;
ABRAHAM et al. 2020). Alapvetően még inkább csak téma összegző tanulmányokat
olvashatunk, amelyek megállapítják, hogy az egészségügyi kockázatészlelésnek lehetnek kognitív, affektív, egyéni és értelmezésbéli különbözőségei. Bár a klasszikus
megközelítés szerint a fizikai észlelt kockázat esetén egészségügyi félelmek is
megjelenhetnek egy-egy állítás erejéig, mégis a felsoroltak inkább abba az irányba
mutatnak, hogy érdemes a COVID-19-cel kapcsolatos kockázatészlelésekkel külön
is foglalkozni. Ez okból kifolyólag kutatásomban a koronavírus jelentette félelmeket
és kockázatészleléseket mentálhigiénés szempontból fogom vizsgálni. A legfrissebb
szakirodalomban találhatunk egy faktort is ennek leírására (AHORSU et al. 2020), de
öt alfaktort is (TAYLOR et al. 2020). Az alkalmazott skálák a stressz vizsgálat elméleti megközelítéséhez állnak közel. Összességében még alig vizsgálták konkrétan ezen
kockázatok hatását a vásárlási szándékra (SÁNCHEZ-CANIZARES et al., 2020), de azt
feltételezem, hogy a COVID-19 jelentette észlelt kockázat pozitívan hat az észlelt teljes
kockázatra.
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3. KUTATÁSMÓDSZERTAN
Az online utazásfoglalással kapcsolatos észlelt kockázatok esetén a legtöbb tanulmány
kvantitatív jellegű. A turisták manapság túlnyomórészt az internetre támaszkodnak
utazási döntéseik meghozatalában és az utazási termékek vásárlásában. Ennek fényében a webhelyek a legfontosabb médiumokká váltak, amelyek biztonságos és kielégítő online élmények révén pozitív hatást keltenek a desztináció iránt. Egyes utazók
azonban továbbra is vonakodnak az utazási termékek online vásárlásáról a felmerülhető kockázatok miatt. Az internetes vásárlásban a kockázat meghatározó elem, de
annak alelemei hatásainak csökkentése vagy a melletti további elemek erősítése, mint
a website design, képek a honlapon, kommunikáció, hirdetések szintén segíthetnek
a fogyasztókat az online vásárlás felé irányítani.
A CB-SEM paraméter orientált és független megfigyeléseket és normál eloszlást feltételez. Konzisztensen mér és a paraméter pontosságot helyezi előtérbe. Főleg nagyobb
mintákon (200-800 eleműn) hatékony (CHIN - NEWSTED, 1999). A technika alapvető
értékelése szerint az eredmények csak annyira jók, mint a modellben használt mutatók
érvényessége. Azt, hogy egy mutató a konstrukció érvényes mutatója-e, csak a tárgyterület megfelelő megértése határozza meg. A gyakorlati probléma gyakran akkor fordul
elő, amikor a kutató megpróbál koncepcionálisan nagyon hasonló mutatókat használni
mind a független változó, mind a függő változó esetében (GALLAGHER et al., 2008).
Összefoglalva úgy kell elképzelni a CB-SEM eljárást, hogy a változók közötti kapcsolatokat gráfokkal szemlélteti és a csúcsokat összekötő élek a regressziós együtthatók,
amelyeket összességében regressziós egyenletrendszerrel szemléltet. Mindez azért is
előnyös, mert a rejtett változók közötti kapcsolatokat is fel lehet írni (HORVÁTH, 2012;
TÁNCZOS, 2009). A SEM elemzés esetén célszerű olyan validált skálákat használni,
amelyeket már korábban ellenőriztek, különben saját magunknak kell validálnunk
a használt kérdéseinket. A CB-SEM esetén számos validációs illeszkedési mutató segít nekünk a helyes elemzésben, mint például a goodnes-of-fit index, a RMSEA (Root
Mean Square Of Approximation – a reziduumok négyzetes középértéke), az EVCI (Expected Cross Validation Index – a várható keresztvalidáció indexe), a CFI (Comparative
Fit Index) és még több másik. A PLS-SEM esetén nem beszélhetünk ilyen mutatókról a normál eloszlás hiányának is köszönhetően, de a regressziós együtthatók tesztje bootstrap mintavétellel egy közvetett megoldás lehet az útegyütthatók tesztelésére
(KAZÁR, 2014).
Jelen tanulmányban egy későbbi strukturális modell felépítésének megalapozása
kerül bemutatásra. Ez azt jelenti, hogy megerősítő faktorelemzéssel (CFA – Confirmatory Factor Analysis) képzünk egy 3rd order faktor modellt. Az első szinten vannak
azok a megfigyelt változók a kockázatészlelésre vonatkozóan, amelyek lekérdezésre
kerültek a kérdőívben. Az utazáshoz kapcsolódóan KIM et al. (2009), az online technológiához kapcsolódóan NAIYI (2004) és MANSFELD et al. (2016), a COVID-19-hez kap-
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csolódóan DRYHURST et al. (2020) kockázatészlelést mérő skáláit (2. táblázat) használtam. A második szinten vannak a három bemutatott kockázat kategória altípusai. Végül
a harmadik szinten a teljes kockázatészlelés faktora a három kategóriával (utazáshoz
köthető, online, COVID-19). Az elemzéshez IBM SPSS Amos Graphics szoftvert használtam.
A megkérdezés 2021. május első hetében történt, online kérdőívvel, kényelmi mintavétellel. Ebben a kutatásban a kérdőív első blokkjával foglalkozom, ahol a kockázatészleléseket mértem, összesen 32 darab állítással. Az állítások 1-7-es Likert skálán mérték
a kitöltői hozzáállást. Az elemzéshez szükséges volt, hogy kiszűrjem azokat a válaszadókat, akik valamely állítást kihagyták. Így végül 302 fő került be a végső elemzésbe.
A kutatás elsődleges kérdése, hogy megtudjuk milyen kockázatészlelés típusok
a legmeghatározóbbak a teljes kockázatészlelés esetén. Emellett egy alkérdésem volt,
hogy megnézzem van-e különbség abban a tekintetben, hogy valaki külföldre vagy belföldre tervez utazni.

1. ábra: A teljes észlelt kockázathoz tartozó észlelt kockázat típusok CFA modellje
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4. EREDMÉNYEK
A 302 kitöltő átlagéletkora 20,7 év (szórás 1,24 év). A válaszadók 58,9%-a nő, 41,1%-a
férfi. Legtöbben budapestiek (38,1%), de 30,1%-uk egyéb városból, 20,9%-uk megyeszékhelyen él, míg 10,6%-uk községből származik. A döntő többségüknek (94,0%) középfokú
végzettsége a legmagasabb. Az utazás célterülete a válaszadók 50,7%-nak (153 fő) belföld, míg 49,3%-nak (149 fő) külföld. Ezen eredményt kontroll változóként is felhasználtam a kutatás során.
4.1. CFA modell létrehozása a teljes mintán
Az elvárt értékek mellett a kritérium indexek általam mért értékei is megjelenítésre
kerültek az 1. táblázatban (HAMID et al. 2017).
1. táblázat Kritérium indexek értékei a 3rd order CFA-ra
Elvárt érték

Mérési modell

X2/df

2

1,76

CFI

>0,95

0,94

RMSEA

<0,08

0,05

SRMR

<0,08

0,06

Megjegyzés: RMSEA = Root Mean Squared Error of Approximation; SRMR = Standardized; Root Mean Square Residual;
CFI = Comparative Fit Index.
Forrás: saját szerkesztés

Mindezek alapján az látszik, hogy a modellünk megfelelően működik az illeszkedési
indexek szerint. Ezt követően a CFA elemzésre fókuszáltunk. A faktorsúlyok esetén
a 0,4-0,5 körül szokták megállapítani a minimum értékeket (COLE 1987). Ennek eredményét az alábbi, 2. táblázatban foglaltuk össze. Míg a megbízhatósági és érvényességi
tesztek esetén 0,5-0,6 körül (KLINE 2016). Ez a 1st order CFA esetében a pénzügyi kockázatnál, illetve a 2nd order CFA az utazáshoz kapcsolódó észlelt kockázat esetében
nem teljesül az átlagos varianciát tekintve (0,370 és 0,378).
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2. táblázat: A CFA eredményei (1st és 2nd order), megbízhatóságot és érvényességet mérő
indikátorai
Fő faktorok
2nd order CFA
eredményei

Alfaktor
1st order faktorai és
a 2nd order „megfigyelései”

Teljesítmény kockázat
Faktorsúly: 0,500

Pénzügyi kockázat
0,577

Utazáshoz
kapcsolódó
(hagyományos)
kockázat
AVE: 0,378
CR: 0,777

Társadalmi kockázat
0,667

Fizikai kockázat
0,698

Pszichológiai kockázat
0,770

Idő kockázat
0,398

Állítások

Faktorsúly

Átlagos
variancia
(AVE)

Teljes megbízhatóság
(CR)

0,506

0,802

0,370

0,540

0,536

0,774

0,801

0,923

0,718

0,910

0,858

0,923

1st order CFA eredményei
Biztos vagyok benne, hogy a vásárolni kívánt nyaralás a várakozásom szerint fog teljesíteni.
(INVERZ)
Miközben megfontolom a nyaralás megvásárlását, aggódom,
vajon az úgy fog-e majd teljesülni, ahogyan kellene.
Aggódom, hogy a vásárolni kívánt
nyaralás biztosítja-e majd az
általam elvárt előnyöket.
Átgondolva az összes lehetséges
problémát a nyaralásom
teljesülésével kapcsolatosan, sok
kockázati tényezőt észlelek.
A vásárolni kívánt nyaralás
elegendő értéket nyújthat az
elköltött pénzemért. (INVERZ)
A nyaralás vásárlása megfelelő
módja a pénzköltésemnek jelenleg. (INVERZ)
Ostobaságnak tartanák a nyaralás vásárlásomat azok, akiknek
adok a véleményére.
Mások véleménye kedvezőtlen
lenne velem szemben, ha nyaralni mennék idén nyáron.
Tartok tőle, hogy a barátaim azt
gondolnák, hogy csak magamutogatás miatt megyek nyaralni.
Tartok tőle, hogy a nyaralás
vásárlása szükségtelen egészségügyi problémákat jelentene
számomra.
Aggódom a nyaralás során
felmerülő egészségügyi problémák miatt.
Azon gondolkodom, hogy a vásárolni kívánt nyaralás egészségügyi kockázatokat rejt magában.
Szükségtelen szorongást okoz
a vásárolni kívánt nyaralás
gondolata.
Pszichológiailag kényelmetlenül
érzem magam, ha a nyaralásra
gondolok.
Kellemetlen feszültséget rejt magában a vásárolni kívánt nyaralás
gondolata.
Kényelmetlen feszültséget jelentene a nyaraláson való részvétel.
Félek tőle, hogy túl sok időt fogok
eltölteni a nyaralás vásárlással.
Szükségtelenül sok időt fogok
eltölteni a nyaralás vásárlásával.

0,566

0,782

0,784

0,692

0,610
0,607
0,840
0,697
0,647

0,868

0,923
0,892
0,703
0,897
0,910
0,865
0,924
0,928
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Fő faktorok

Online technológiához kapcsolódó észlelt
kockázat
AVE: 0,641
CR: 0,842

COVID-19 jelentette észlelt
kockázat
AVE: 0,613
CR: 0,863

Alfaktor

Állítások

Úgy vélem, nehéz támogatásra
lelnem, ha valami probléma
történik a nyaralás online
vásárlása közben.
Tartok tőle, hogy nem találnék
Csalás online kochelyet, ahol a problémáimat
kázata
jelezhetném.
0,783
Félek attól, hogy eltűnnek a vásárláshoz használt weboldalak.
Úgy érzem, hogy nehezen tudnék
a vásárlás után kihez fordulni, ha
problémám lenne.
Aggódom, hogy a nyaralás
vásárlás során használt személyes adataim illetéktelen kezekbe
kerülnek.
Személyes adatok
elvesztésének online Félek tőle, hogy a vásárláshoz
kockázata
használt e-mail címem illetéktelen kezekbe kerülhet.
0,755
Úgy vélem, hogy a nyaralás
vásárláshoz használt fizetési
adataim (bankkártya szám stb.)
illetéktelen kezekbe kerülhetnek.
Aggódom, hogy nem valósak
az online elérhető információk
a tervezett nyaralásról.
Információ biztonság Tartok tőle, hogy az elérhető
online kockázata
információk az online értékesítőről, nem lesznek elégségesek.
0,860
Aggódom, hogy a vásárolni kívánt
nyaralásról nem lesz elég információ az interneten.
Nagyon tartok a koronavírustól.
Félek attól, hogy elveszítem az
életemet a koronavírus következtében.
COVID-19 jelentette
Összességében a koronavírus
kockázat
komoly veszélyt jelent rám
nézve.
Attól tartok, hogy ha megfertőződöm, nehezen fogom átélni
a betegséget.

Faktorsúly

Átlagos
variancia
(AVE)

Teljes megbízhatóság
(CR)

0,687

0,896

0,790

0,918

0,620

0,828

nem
releváns

nem
releváns

0,872

0,899
0,645
0,874

0,952

0,911

0,798

0,642
0,885
0,817
0,713
0,786
0,836
0,792

Megjegyzés: Az első oszlopban találhatóak a 2nd order megbízhatósági és érvényességi teszt eredmények.
A második oszlopban a 2nd order CFA-hoz tartozó faktorsúlyok vannak a 1st order CFA során kapott
faktorok neve alatt. A többiben az elsődleges CFA eredmények.
Forrás: saját szerkesztés

A 2nd order faktorelemzés után megnéztem a faktorok és alfaktorok átlagait, szórásait és minimum, maximum értékeit (3. táblázat), majd a 3rd order, végső CFA modellt
is elkészítettem (4. táblázat). A kontroll csoportok között különbség a teljesítmény kockázat esetén fedezhető fel szignifikánsan (p-érték 0,009). A többi esetben nincsenek
szignifikáns eltérések. Az megfigyelhető, hogy szinte az összes kockázatészlelés faktor
értéke magasabb a belföldre utazók esetében, kivéve pont a teljesítmény kockázatot
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(és még a társadalmit). Összességében a nagyobb félelmet az online technológiához
köthető kockázatészlelések és a COVID-19 jelentette kockázatészlelés jelentette, azonban a faktorsúlyok tekintetében a végső modellben (4. táblázat) az utazáshoz kapcsolódó kockázatészlelés dominál (túlságosan is, mert 1 feletti a standardizált regressziós
együttható, így ez az eredmény feltételesen fogadható csak el). A COVID-19 jelentette
kockázatészlelés mindkét csoportnál egységesen átlagos, a külföldre utazók esetében
kicsit alacsonyabb.
3. táblázat: Faktorok átlagai és szórásai összességében és a kontroll csoportokban
Faktorok

Átlag

Szórás

Minimum

Maximum

Átlag
– Bel
földre

Szórás
– Belföldre

Átlag
– Kül
földre

Szórás
– Külföldre

Utazáshoz
kapcsolódó
(hagyományos)
kockázat

0,89

0,28

0,40

1,93

0,90

0,29

0,88

0,27

Teljesítmény
kockázat

1,89

0,56

0,55

3,39

1,80**

0,61

1,97**

0,50

Pénzügyi kockázat

1,57

0,49

0,65

3,09

1,61

0,49

1,52

0,48

Társadalmi
kockázat

1,99

0,79

1,03

5,18

1,96

0,78

2,02

0,80

Fizikai kockázat

2,13

1,04

0,87

5,00

2,16

1,09

2,10

0,99

Pszichológiai
kockázat

1,62

0,82

0,94

5,02

1,65

0,82

1,59

0,81

Idő kockázat

1,74

1,03

0,94

5,53

1,76

1,05

1,71

1,02

Online
technológiához
kapcsolódó észlelt
kockázat

2,44

0,96

1,02

5,75

2,51

1,03

2,37

0,87

Csalás online
kockázata

2,50

1,22

1,02

6,05

2,55

1,29

2,45

1,15

Személyes adatok
elvesztésének
online kockázata

2,59

1,36

1,06

6,94

2,73

1,43

2,44

1,26

Információ
biztonság online
kockázata

2,42

1,07

1,00

5,72

2,49

1,14

2,34

1,00

COVID-19
jelentette kockázat

2,22

1,04

0,94

5,53

2,29

1,03

2,14

1,05

Forrás: saját szerkesztés
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4. táblázat: Faktorsúlyok és R2 a 3rd order CFA modell egészében
és a kontroll csoportok esetében
Faktorsúly
összes
ségében

R2

Faktorsúly –
Belföld

R2

Faktorsúly –
Külföld

R2

Utazáshoz
kapcsolódó
(hagyományos)
kockázat

1,10

1,12

1,11

1,13

1,13

1,18

Online technológiához kapcsolódó észlelt
kockázat

0,57

0,32

0,54

0,29

0,58

0,34

COVID-19
jelentette
kockázat

0,52

0,27

0,52

0,27

0,51

0,26

Faktorok

Forrás: saját szerkesztés

5. ÖSSZEFOGLALÁS
Empirikusan tesztelt kutatási kérdésemet, miszerint mely kockázatészlelések dominálnak leginkább összességében, meg tudtam válaszolni. Az eredmények alapján azt
mondhatom, hogy érdemes külön csoportokban kezelni az egyes nagyobb kockázat kategóriákat, mint ahogy azt én is tettem a három fő faktorral. Faktorsúlyok tekintetében
az utazáshoz köthető kockázatok dominálnak. Bár ezt az eredményt feltételekkel kell
elfogadni, ugyanis az átlagos variancia a 1st order és a 2nd order CFA esetében is egyegy faktornál nem érte el a kritikus értéket. Másik oka a dominanciának az lehetett,
hogy a többi faktorhoz képest ebben az esetben volt a legtöbb állítás és alfaktor. Az
eredmények esetében, ha az átlagokat nézzük nem ettől a faktortól tartottak a leginkább az utazni vágyók, hanem a másik kettőtől, sorrendben az online és a COVID-19
jelentette kockázatoktól. Az online technológia kockázatészleléseit mérő faktoroknál
domináltak az információ megbízhatóságára utaló elemek, azonban nem feltétlenül
a technológiától, hanem a csalástól, átveréstől, hiteltelen információtól tartottak a leginkább a válaszadók. A belföldre vagy külföldre utazás tekintetében nem fedezhetőek
fel szignifikáns eltérések, csak egy esetben a teljesítmény kockázatánál. Összességében az összes kockázatészlelés magasabb volt a belföldre utazók esetén, így azt lehet
mondani, hogy ők jobban tartanak az utazástól, ami befolyásolhatta az úticéljukat.
A teljesítmény kockázattól kevésbé tartanak, így ez a faktor az, ami megnyugtatja őket
az összességében érzet kockázatukkal kapcsolatosan a külföldre utazókhoz képest. Kevésbé tartanak attól, hogy a belföldi utazás nem teljesül megfelelően, mint a külföldiek
a saját úticéljuk esetében.
Kutatásom célja megérteni az utazásfoglalási és -vásárlási folyamatot a COVID-19
pandémia árnyékában. A mindenkori fogyasztó a döntése során különböző bizonyta-
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lansági tényezőket, kockázatokat érzékel a vásárlási folyamat során. Ezen bizonytalanságok leginkább a negatív következményekkel függnek össze, amelyek bekövetkeztétől
tart a fogyasztó. A kockázatcsökkentő eszközökkel próbálja maximalizálni a bizonyosságát vagy enyhíteni a következmény negatív hatását. Ennek az észlelésnek és magának a folyamatnak a megértésére már az elmúlt évtizedekben komoly erőfeszítést
tettek a kutatók. Az internet elterjedésének köszönhetően pedig új területek, új kockázat-típusok jelentek meg. Ezek az újdonságok többnyire a hagyományos megközelítés faktorait ignorálták vagy specifikálták és így beszűkítették az adott szituációba.
Így nem feltétlenül újdonságokat írtak le ezen publikációkban a szerzők, hanem egy
részletesebb elemét a már felfedezett faktornak. Emellett megjelentek az online térnek köszönhetően platform specifikus észlelt kockázat típusok, amelyeket már a szakirodalmi összefoglalómban is ismertettem. Ezeket az észlelt kockázat típusokat két
csoportba lehet osztani: a vásárláshoz köthető elemek és a technológia használata jelentette kockázatok. A két csoport együttes vizsgálata egyelőre kevéssé kutatott a szakirodalomban, valamint nélkülözi a fogyasztók viselkedésének mélyebb megértését.
A kutatás elsődleges célja tehát, hogy a vizsgált területen megértsem a fogyasztók
viselkedését. Azonban ezen túlmenően a kínálati szektor szereplőinek szeretnék ajánlásokat megfogalmazni eredményeimmel. A vevőorientált piaci működési elv alapjából
kiindulva először a fogyasztókban lejátszódó folyamatokat kell megismerni, így ezért
én is velük kezdem. Az internetpenetráció növekedése, a turisztikai szolgáltatások
e-kereskedelemben betöltött szerepe és a COVID-19 pandémia jelentette kihívások
okán komoly nehézségekkel küzdenek meg a vállalatok a fogyasztók minél nagyobb
számú és minél hatékonyabb kiszolgálása érdekében. A fogyasztó észleléseit, várakozásait a vállalat tudja befolyásolni, így a kockázat észlelését is tudja csökkenteni.
Ez a csökkentés irányulhat a fogyasztó bizonyosságának növelésére vagy a következmények negatív hatásainak mérséklésére. A COVID-19 jelentette kihívások mindkét
előbb felsorolt területen félelmet kelthetnek a fogyasztóban. Fontos a vállalatoknak
megérteni, hogy a fogyasztók hogyan döntenek az egyes döntési pontokban, így tudják
a vásárlási szándékot növelni és csökkenteni a kockázatukat Amelyik szolgáltató ezt
előbb megteszi és hatékonyan tudja majd menedzselni a fogyasztó viselkedését, az fogja megnyerni a versenyt a fogyasztó pénzéért. Vélhetően a pandémia jelentette nehézségek és fogyasztói tapasztalások még pár évig velünk lesznek, a hatásait még érezni
fogjuk a jövőben is a percepciók során. Így olyan válaszokat kell találni a kínálati oldal
szereplőinek, amellyel a piaci működés során a felmerülő nehézségeket, megváltozott
fogyasztói igényeket könnyebben ki tudják elégíteni. Disszertációs munkám során így
olyan kérdéseket vizsgálok, amelyek megválaszolásával támogatást tudok nyújtani az
ajánlásaimon keresztül.
A szakirodalomban látható, hogy nem lehet egyértelműen megfogalmazni, hogy
milyen különbségek vannak az eltérő típusú kockázatok között. Az első dimenzió,
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amelyben a kutatásom során különbözőséget kívánok kialakítani az online és az offline térben azonosított kockázatok különbözőségei. Az offline dimenzióban található
kockázatészlelések, főleg a vásárlásra vonatkoznak és az így keletkező fogyasztással
állnak kapcsolatban, valamint az ezekhez kapcsolódó negatív következmények valószínűségeivel foglalkoznak. Az online térben egyszerre találkozhatunk a vásárlással és
a termék vagy szolgáltatás fogyasztásával kapcsolatos bizonytalanság és negatív következmények vizsgálatával, valamint magával a platform megbízhatóságával kapcsolatos aggályokhoz és félelmekhez kötődő online kockázat-típusokkal is. Összességében
az online vásárlás során a fogyasztó egyszerre küzd meg a termék vagy a szolgáltatás vásárlása során felmerülő döntési helyzetekkel, valamint válik felhasználójává egy
web-alapú technológiának (WU 2013). Jelen munkámban a konkrét utazásvásárlásához
kapcsolódó észlelt kockázatokat – történjen a vásárlás akár offline, akár online térben
– utazáshoz kapcsolódó kockázatoknak neveztem. Az online platform használatakor
felmerülő észlelt kockázatokat (mint a személyes adatok elvesztésének lehetősége,
a csalás veszélye, illetve a biztonságos böngészéshez kapcsolódó kockázat típusokat)
az online térhez kapcsolódó észlelt kockázatnak neveztem el. Így több olyan észlelt
kockázat típussal (az értékesítő kockázata, az ígéret kockázata, a kiszállítás kockázata),
amellyel a bemutatott, online kockázatokat vizsgáló szakirodalmakban foglalkoztak az
utazáshoz kapcsolódó elemek dimenziójában foglalkozok.
A vizsgálatot meghatározó koronavírus hatásait külön elemként mérem. A 2020-as
években a COVID-19 pandémia megjelenésével késleltetett párhuzamossággal megjelentek a tudományos elemzések az észlelt kockázatok témában is. Ezen kutatások
a meglévő faktorok mentén mérik az egészségügyi kockázatok tárgykörében a koronavírus hatásait, mint az észlelt kockázat klasszikus megközelítésében kategorizált fizikai
faktorban szereplő elem. A fizikai észlelt kockázat tartalmaz egészségügyi elemeket is,
azonban úgy gondolom, hogy érdemes ennél mélyebben is foglalkozni a tágabban vizsgált releváns félelmekkel. GODOVYKH et al. (2020) szerint a kockázatészlelés mérését
is érdemes lehet átgondolni a COVID-19 pandémia hatására, ugyanis ők azt azonosították, hogy a legtöbb kockázatészleléssel foglalkozó tanulmány kognitív elemeit méri
az észlelt kockázatnak és megfeledkezik az affektív dimenzióról. A kognitív elemek
között jelennek meg a klasszikus mérési területeket, amelyeket már az előzőekben én
is tárgyaltam. Ezeket tudja könnyebben menedzselni a kínálati oldal, akár a COVID-19
fókuszú kérdéseket is ideértve, hogy lesz elég fertőtlenítő, betartatják a megfelelő távolságot és így tovább, amellyel az emberek egészségügyi kockázatészlelését csökkenthetik a fizikai kockázatészlelésen belül. Az affektív dimenzió határozhatja meg az emberek képességét a negatív következményekkel történő megbirkózásban. Mindez azt
jelenti, hogy a pozitív érzelmekkel rendelkező egyén jobban készen áll a negatív következményekre, valamint nem is akarja félre érteni a negatív információkat. Mindebből
kifolyólag egy harmadik kockázati faktorként állapítottam meg, a COVID-19-cel kapcso-
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latos kockázatészlelés faktorát, amelynek mérésével már próbálkoztak szerzők (AHORSU et al. 2020; TAYLOR et al. 2020). Az idézett szerzők egy faktorral és tíz állítással
(AHORSU et al. 2020), illetve öt alfaktorral (TAYLOR et al. 2020) vizsgálták a COVID-19
jelentette félelmeket, stressz helyzetet. A következő időszakban, ahogy GODOVYKH
et al. (2020) is javasolja foglalkozni kell a skálafejlesztéssel és a mélyebb feltárással
is, hogy pontosan tudjuk, hogy a fogyasztók mit értenek a koronavírussal kapcsolatos
kockázatészlelés alatt. Ezen szakirodalmak elsősorban mentálhigiénés tárgy_körűek.
A kutatás egy aktuális témát vizsgált abból a szempontból, hogy kiderüljön a kockázat_észlelés hogyan befolyásolhatja az utazás irányát. A CFA elemzés egy nagyobb
modell megalapozása, de vannak olyan elemek, ahol nem volt megfelelő a kritérium érték (AVE). A modell összességében jól működik, de feltételekkel lehet elfogadni az eredményeket. Jövőben érdemes lehet más kontroll változók mentén is megnézni a CFA
modellt (beoltottság, demográfia, korábbi utazások mennyisége/hiánya). Végül majd
a vásárlási szándék és a kockázatcsökkentő elemek bevonása támogatja az integrált
rálátást a teljes percepciós folyamatra.
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NYITRAI IMRE

A magyarországi szociális
szolgáltatások rendszerezési
lehetőségei

I. BEVEZETÉS
A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának
doktorandusz hallgatójaként1 a hazai szociális szolgáltatások innovációinak vizsgálatát
tűztem ki doktori értekezésem témájaként.
A tématerület nem bővelkedik a szakirodalmi támaszokban, ezért több kérdésben is
részletes elemzést kellett végeznem a cél érdekében. Ezek egyikében kísérletet teszek
a szolgáltatási rendszer részeinek több szempontú vizsgálatával arra, hogy bemutassam a szolgáltatások csoportosításának lehetőségeit.
A tanulmány végén bemutatok egy – paradigmaváltást igénylő, de alapjaiban már
létező – újszerű megközelítési módot, rendszerezési lehetőséget.

II. A SZOLGÁLTATÁSI FOLYAMAT SZEREPLŐI
A szociális szolgáltatások rendszerének bemutatása, illetve a benne létrejövő innovációk hátterének elemzése érdekében célszerűnek tűnik a szolgáltatási folyamat szereplőinek vizsgálata.

1 A Doktori Iskola vezetője Prof. Dr. Jakab Éva egyetemi tanár, az MTA doktora, témavezetőm Dr. habil. Homicskó Árpád
Olivér, dékán-helyettes, egyetemi docens.
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A szociális szolgáltatások kapcsán látszólag egy egyszerű képletet is használhatnánk, amelyben egy igénybevevő szükséglete (kereslet) és egy működő, kapacitással
rendelkező szociális szolgáltatás tartalma (kínálat) találkozik. Alapesetben azonban az
igénybevevő szükségletét – amely nem azonos az igényeivel – fel kell tárni, egyfajta
diagnózist szükséges felállítani a szociális helyzetének (és a lehető legtöbb, környezeti
tényező) feltárására. Ez ma már a család- és gyermekjóléti központ feladataiban, egyes
ügytípusok, esetek kapcsán meg is valósul. A legtöbb esetben azonban normatív –
vagy annak tekintett – szabályok alapján nem diagnózist állít fel a rendszer, hanem
rászorultságot vizsgál.
A rászorultságot is – szinte ahány szolgáltatás, annyiféle módon és alapon – különféle oldalról közelíthetjük meg. A legjellemzőbb az ápolási-gondozási szükségletből,
a kialakult fogyatékosságból vagy betegségből adódó hátrányok és szükségletek felmérése, legyen szó „gondozási szükséglet felmérésről” (jellemzően idősek körében) vagy
„komplex szükségletfelmérő” eszközről (fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg
személyek körében).
A folyamatban további két szereplőt is fontos megvizsgálni, ugyanis a szolgáltató,
intézmény mögött minden esetben egy fenntartó is működik, amely felelős a működtetésért, üzemeltetésért.
Hasonlóan fontos szereplő az állam is, hiszen a szabályozás kialakításáért, a szabályok betartásáért és betartásáért, valamint a finanszírozásért (és annak jogszerű,
megfelelő felhasználásáért) felelős.
a) Igénybevevők
Bár az „igénybevevő” kifejezést csupán a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) használja (változó szövegkörnyezetben),
összefoglalóan mégis beleérthetünk e csoportba mindenkit, aki szociális (gyermekjóléti, gyermekvédelmi) szolgáltatást vesz igénybe.
Az igénybevevők körét érdemes az egyes jogszabályok hatályának kiterjesztésén keresztül vizsgálni.
A Szt. rendelkezései szerint – a szolgáltatások mellett, minden ellátást érintően –
a törvény kiterjed a Magyarországon élő magyar állampolgárokon túl a bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra, és a magyar hatóságok által menekültként vagy
oltalmazottként elismert személyekre, továbbá az Európai Szociális Kartát megerősítő
országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.2 Külön
szabályozza az Európai Unió állampolgárainak tekintetében is az elvárásokat, amelyek
magyarországi lakcímet és legalább három hónapos itt tartózkodást írnak elő. Egyes

2 Szt. 3.§. (1)-(2).
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idegenrendészeti, menekültügyi esetekben az érintett személyeket hajléktalanként kezeli a szabályozás, így ők is igénybevevők lehetnek.3
Érdekesség, hogy egy későbbi pontban teljesen másként – más szemszögből – az
igénybevevői kört kinyitja a szabályozás az „életmentés” (szállás és étkezés biztosítása)
szándékával:
„A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak rendkívüli települési támogatást, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét,
testi épségét veszélyezteti.”4
A személyi hatály mellett a Szt. definiálja még a család, a közeli hozzátartozó kifejezések részleteit, valamint (külön-külön) az egyedülélő és egyedülálló fogalmát is. Ez
utóbbi érdekes kettősség: egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált
vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van, míg egyedülélő az a személy, aki
egyszemélyes háztartásban lakik. Erre a megkülönböztetésre különösen a pénzbeli ellátásokra vonatkozó szabályozásnál van szükség.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban Gyvt.) természetesen a gyermekek és fiatal felnőttek személyi körét rögzíti, s így a jogszabály kiterjed a Magyarország területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a letelepedett,
bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, továbbá a kísérő nélküli kiskorúakra is. A Szt.-hez hasonlóan szabályozza az EU-s
állampolgárok esetét (lakcím és három hónapot meghaladó itt tartózkodás).5
Az értelmező rendelkezések rögzítik a gyermek, a fiatalkorú6 és a fiatal felnőtt,
a gyermek hozzátartozói, de a fogyatékos gyermek és fiatal felnőtt definícióját is.7
Napi szinten a rendszert igénybevevő több mint félmillió ember jellemzőinek meghatározásánál nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a szociális szolgáltatásokat
nyújtók hányféleképpen nevezik meg ezeket a személyeket. Ez a sokszínű megnevezés – ellátott, gondozott, ápolt, lakó, beteg, idős, étkeztetett, növendék, nevelt, ügyfél,

3 Szt. 3.§ (4a).
4 Szt. 7. § (1).
5 Gyvt. 4.§ (1)-(4).
6 Érdekesség, hogy Magyarországon fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor a 12. évét betöltötte, de a 18. évét
(javítóintézeti nevelés esetén a 21. évét) még nem töltötte be, míg szabálysértés elkövetésekor ez a 14. évtől indul. Vagyis
a hatályos jogszabály a cselekmény kárának értéke, súlya stb. és részben a büntetés ténye (javítóintézet) alapján tekint
valakit kiskorúnak vagy fiatalkorúnak.
7 Gyvt. 5.§.
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kliens, szerhasználó, támogatott, segített stb. – egyúttal a szociális szolgáltatások szegmentáltságát, töredezettségét is jól mutatja.
Az igénybevevők jelenleg nem jelennek meg valódi „szolgáltatásvásárlóként”, így érdekvédelmük (fogyasztóvédelmük) helyzete sem rendezett. Léteznek ellátotti csoportok, amelyekben jelentős érdekvédelmi tevékenység is megjelenik – ezek általában a fogyatékossággal élőket képviselő, nagyobb civil szervezetek (MEOSZ, ÉFOÉSZ, SINOSZ,
MVGYOSZ, ÉTA stb.); szociális szolgáltatási ügyekben megszólaló, félig politikai szervezetek (AVM); időnként az idősügy bevett szervezetei (NYOSZ, Életet az éveknek stb.)
formálnak véleményt, de jellemzően nincs karakteres tömörülése a szociális szolgáltatást igénybevevőknek.
Innovációs szerepben ezek a szervezetek ugyan gyengék, azonban az intézménytelenítés folyamatában – korábban nem tapasztalt – aktivitást mutattak és mutatnak a fogyatékos szervezetek, amelyek akár komoly hatással is lehetnek ezekre az innovációs
folyamatokra.

1. SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓK
A képviselt szemléletmód alapján szolgáltatást igénybevevők mellett szolgáltatást nyújtókról beszélhetünk, azonban a szabályozások ennek tekintetében is sokféleséget mutatnak.
A Szt. szociális szolgáltatót (alapszolgáltatások) és szociális intézményt (nappali és
bentlakásos ellátások) különböztet meg.8 Látszólag azt tekinti intézménynek, ahová az
igénybevevők „bemennek”, vagyis nagyobb infrastruktúrát igénylő szolgáltatásról van
szó, azonban ez nem vág egybe az alapszolgáltatás-szakosított ellátás dichotómiával.
Mindezek ellenére bizonyos esetekben a szolgáltatókra is az intézményekre vonatkozó
szabályozást kell alkalmazni.
A Gyvt. úgy fogalmaz, hogy szolgáltató az, aki/ami nem minősül intézménynek:
„szolgáltató: gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző személy vagy szervezet, amely nem minősül intézménynek vagy helyettes szülői, nevelőszülői hálózatnak”.9
Intézménynek tekinti a törvény azokat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szervezeteket, illetve annak önálló szervezeti egységét, amely
legalább három főt foglalkoztat teljes munkaidőben, valamint automatikusan ide tartozónak mondja a mini bölcsődét és a javítóintézetet. A Gyvt. tehát foglalkoztatotti létszám alapján szelektál a szervezeti egységek között.
8 Szt. 4.§ (1) g) és h).
9 Gyvt. 5.§ w).

219

MODERN KIHÍVÁSOK – MODERN VÁLASZOK

Azonban még egy szereplőt említ a szabályozás, az ún. működtetőt. A működtető –
aki lehet természetes vagy jogi személy, illetve ezek jogi személyiség nélküli szervezete
– a fenntartó által biztosított működési feltételek között a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet szervezi.10 Ez tehát egy köztes szint a szolgáltató/intézmény és a fenntartó között. Arra sajnos nem sikerült magyarázatot találnom, hogy
mi szükség van ennek a köztes szintnek a lehetőségét a Gyvt.-ben bent tartani, hiszen
semmilyen többletet, pontosítást vagy hatékonyságjavítást nem jelent ezen „szereplő”
működése.
A működtetési engedéllyel rendelkezők száma 15.000 fölött van, s ezek az engedélyesek közel 5000 szervezetben valósítják meg a rendszer működését.
A szolgáltatást nyújtók jellemzően nem szervezeti, hanem személyi (legtöbbször vezetői) szinten vesznek részt érdekérvényesítéssel is foglalkozó szervezetekben (SZIME,
SZIOSZ, Szociális Klaszter, SZOSZAK stb.). Ezen civil szerveződések egy része rendelkezik intézményi/szolgáltatói platformmal, munkacsoporttal, amelyek időről-időre véleményformálásra is vállalkoznak szolgáltatói kérdésekben.
Ezek a szervezetek alkalmasak lehetnének innovációs feladatok felvállalására is,
azonban az ehhez szükséges erőforrásoknak nincsenek birtokában, és megújítási elképzeléseik legfeljebb részterületek kapcsán merülnek fel, legtöbbször szűkebb szakmai (konferencia) közegben.
2. Fenntartók
A KSH adatgyűjtéséhez kapcsolódó fogalomtárban a fenntartó „a szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az
adott intézményt működteti”.11
Alapesetben a szolgáltatók, intézmények fölött egy külön felelősségi körrel rendelkező szereplő, a fenntartó áll szervezetileg. Mindkét jogszabály tulajdonképpen a fenntartó kiemelt felelősségét és számos kötelezettségét írja le.12
Definitíve a fenntartó az, aki szolgáltatót vagy intézményt létesít és működtet a Szt.
szerint, míg a Gyvt. szerint az a fenntartó, aki a szükséges feltételeket biztosítja a meghatározott tevékenységekhez. Abban azonban egységes mindkét szabályozás, hogy
rendkívül aprólékosan leírja, ki mindenki lehet fenntartó.

10 Gyvt. 5.§ v).
11 Forrás: KSH OSAP 1832. számú adatgyűjtés melléklete.
12 A Gyvt.-ben 228, míg az Szt.-ben 236 helyen említi a törvény a fenntartót, s ad reá iránymutató vagy kötelező szabályozást (2021-ben).
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A Szt.-ben:
„m) fenntartó:
ma) az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása (a továbbiakban együtt: állami fenntartó),
mb) a bevett egyház, annak belső egyházi jogi személye, továbbá az olyan
nyilvántartásba vett egyház, bejegyzett egyház és azok belső egyházi jogi
személye, amely a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi
CCVI. törvény 9/D. § (5) bekezdése, illetve 9/F. § (1) bekezdése szerinti, a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására is kiterjedő
megállapodással rendelkezik (a továbbiakban együtt: egyházi fenntartó),
mc) az egyéni vállalkozó,
md) az ma)-mb) alpontokban nem említett, magyarországi székhelyű jogi
személy és egyéni cég,
me) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely
államban (a továbbiakban: EGT-állam), valamint - ha az Európai Közösséggel
és tagállamaival létrejött nemzetközi szerződés alapján az adott állam szolgáltatói a letelepedés szabadsága tekintetében az EGT-államok szolgáltatóival azonos jogállást élveznek - az EGT-államoktól eltérő más államban honos
vállalkozás belföldön bejegyzett fióktelepe [az mc)-me) pontokban foglaltak
a továbbiakban együtt: nem állami fenntartó];
ha az e törvényben és más jogszabályokban meghatározott feltételek szerint
szociális szolgáltatót, illetve szociális intézményt létesít és működtet.”13
A Gyvt.-ben:
„s) fenntartó:
sa) az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása (a továbbiakban együtt: állami fenntartó),
sb) a bevett egyház, annak belső egyházi jogi személye, továbbá az olyan nyilvántartásba vett egyház, bejegyzett egyház és azok belső egyházi jogi személye, amely a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI.
törvény 9/D. § (5) bekezdése, illetve 9/F. § (1) bekezdése szerinti, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi vagy szociális feladatok ellátására is kiterjedő megállapodással rendelkezik (a továbbiakban együtt: egyházi fenntartó),
sc) az egyéni vállalkozó,
13 Szt. 4.§. (1) m).
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sd) az sa)-sb) alpontokban nem említett, magyarországi székhelyű jogi személy és egyéni cég,
se) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely
államban (a továbbiakban: EGT-állam), valamint - ha az Európai Közösséggel
és tagállamaival létrejött nemzetközi szerződés alapján az adott állam szolgáltatói a letelepedés szabadsága tekintetében az EGT-államok szolgáltatóival azonos jogállást élveznek - az EGT-államoktól eltérő más államban honos
vállalkozás belföldön bejegyzett fióktelepe [az sc)-se) pontokban foglaltak
a továbbiakban együtt: nem állami fenntartó],
ha az e törvényben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint
gondoskodik a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység
biztosításához szükséges feltételekről. Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, az egyházi fenntartóra a nem állami fenntartóra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.”14
A Gyvt. ezt még kiegészíti azzal, hogy:
„Egy szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak egy fenntartója van.”15
A működtetéshez szükséges engedély kérelmezését, a finanszírozás – befogadás
utáni – folyósításához szükséges megállapodás aláírását, a különféle ellenőrző hatóságok által kiszabott feladatokat és általában az állammal kapcsolatos valamennyi, jogkövetkezménnyel járó tevékenységet a fenntartó látja el.
Ahogyan láthattuk, a fenntartói kört legalább két osztatúan érdemes vizsgálni: az állami érdekkörbe tartozó fenntartókat (ide értve az önkormányzatokat, azok társulását
is) és az azon kívüli szereplőket (nem állami fenntartók: egyházi jogi személyek, közalapítványok, civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági társaságok
és egyéni vállalkozók).
Azonban egyre inkább szokás a fenntartói kört másként – elsősorban a különböző
finanszírozásuk miatt – csoportosítani:
– állami fenntartó (egységes, éves költségvetést biztosít intézményeinek),
– önkormányzatok (éves költségvetési támogatás a szolgáltatások után, de sok
esetben súlyozottan – pl. adóerő képesség szerint – és társulásokban kiegészítő
finanszírozással)
– egyházak és egyházi jogi személyiséggel rendelkező szervezetek (alaptámogatáson túl, évente meghatározott mértékű kiegészítő támogatással)

14 Gyvt. 5.§ s).
15 Gyvt. 30. § (1).
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– civil szervezetek (beleértve a nonprofit gazdasági társaságokat is, akik az alaptámogatásra jogosultak) és
– profitorientált gazdasági szereplők (egyéni és társas vállalkozások), akik az alaptámogatások meghatározott részét (kevesebb mint harmadát) vehetik csak igénybe.
A több mint 4.000 fenntartói feladatot ellátó szervezet jellemzően nem alkot érdekközösséget. A legmarkánsabban az önkormányzatok egyes szövetségeinek (MJVSZ,
MÖOSZ, TÖOSZ stb.) szakemberei formálnak véleményt egyes kérdésekben. A civil
fenntartóknál mindössze két hálózatosodott tevékenységet ellátó szereplő ismert,
mindkettő fogyatékos területen: Kézenfogva Alapítvány és a CÉHálózata, és az ÉTA hálózati működése.
Bár a fenntartók formálisan nem alkotnak szövetséget az egyházi szolgálatokban,
mégis ennek a körnek – élükön a bevett, „történelmi” egyházakkal – elég jelentős ma
a szakmai innovációhoz, elemzéshez és stratégia-alkotáshoz szükséges érdekérvényesítése. Ráadásul kizárólag e fenntartói körnél jelenik meg az innovációs felelősség: az
egyházi módszertani intézmény ugyanis „javaslatot tesz az országos ellátórendszer
fejlesztésére”.16
A fenntartók innovációs szerepe tehát lényegesen erősebb lehetne, de jelenleg erre
vonatkozó elképzelések és erőfeszítések híján ez a közeljövőben nem várható.

3. AZ ÁLLAM SZEREPE A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKBAN
Az államháztartás legszélesebb megfogalmazásban az állam funkcióinak ellátását
szolgáló gazdálkodási rendszert jelenti. Az államháztartás az állam és a helyi önkormányzatok feladat- és hatásköreinek ellátását szolgáló pénzeszközöket (közpénzek) és
vagyontárgyakat (közvagyon), az ezekkel való gazdálkodást, továbbá mindezek jogi szabályozását foglalja magában. Ebben a működésben egyre erőteljesebb szerep jut a szociális funkciók (élükön a szolgáltatási rendszerek) fenntartásának.17
Az állam szerepe, feladata a Szt. legelején magállapításra kerül:
„A szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukért és
családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl - az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak
a feladata.”18

16 Szt. 58.§ (6) b). A Gyvt. hasonló – egyházi módszertanokról szóló – szabálya (Gyvt. 96.§ (10)) már csupán a minőségfejlesztési elvek kidolgozásában látja ezen szervezetek szerepét.
17 Földes Gábor (szerk.): Pénzügyi jog, Osiris Kiadó, 2001, 67.o.
18

Szt. 2. §.
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A meghatározás érdekessége, hogy erőteljesen megjelenik benne a szubszidiaritás:
egyén, család és közösség után érvényesül az állami és önkormányzati szerep, a „feltételek biztosítása”.
A Szt. egy következő pontjában még inkább pontosítva jelenik meg az állami felelősség:
„IV. Fejezet
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
I. Cím
Az ellátások formái
56. § (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam,
valamint az önkormányzatok biztosítják.
(2) A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat.”
Vagyis alapvetően ellátási – gondoskodási – kötelezettséggel kizárólag az állam és
az önkormányzatok rendelkeznek, még akkor is, ha a szociális szolgáltatások némely
szegmensében már „ellátói kisebbségbe” kerültek a civil és egyházi szervezetekkel
szemben. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy bármely nem-állami szolgáltató akár be
is szüntetheti a tevékenységét – általában 180 napon belül – és semmiféle további kötelezettséggel nem válik terheltté, az addig általa ellátott személyeket az állam köteles
a továbbiakban ellátni.
A Gyvt. értelmező rendelkezése teljesen átveszi – szó szerint – a Szt. megfogalmazásait az állam fenntartói feladatainak definiálása kapcsán. Hasonlóan alakul minden az
állam szerepének leírásakor:
„A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.”19
A rendszer működésének leírásában a Gyvt. külön címet biztosít az állami feladatok
taglalásának:
„NEGYEDIK RÉSZ
A GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA ÉS IRÁNYÍTÁSA
XIV. Fejezet
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLLAM FELADATAI”
Ebben a fejezetben láthatjuk az állam feladatainak egy rövid leírását is, amely azonban az állam fenntartói feladataira vonatkozik leginkább.
19 Gyvt. 14.§ (3).
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„Az állam feladatai
Az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt
szerv az e törvényben foglaltak szerint biztosítja az otthont nyújtó ellátást,
az utógondozói ellátást és a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást. Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézményt kizárólag az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv
tarthat fenn.”20
Ezt követően a feladatok ellátásának módjait taglalja – részletesen – a jogszabály.
Fontos továbbá, hogy elválnak az állam többi feladatai: a fenntartói, a szabályozói, az
ellenőrzői és a finanszírozói feladatok.
A Szt. együttesen fogalmaz „állami fenntartóként” egy hármas körről: az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szervről, a helyi önkormányzatról és a helyi önkormányzatok társulásairól.21
A Gyvt. ezzel szemben következetesen csak az állam fenntartói feladatainál, a Kormány rendeletében kijelölt szerv kapcsán fogalmazza meg az „állami fenntartást”, és
kimarad belőle az önkormányzat.22
Az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány által kijelölt szerv a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban SZGYF).23 Az új szervezetnek az
önkormányzatoktól átvett24 szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, valamint
a szociális és gyermekvédelmi tevékenységet végző alapítványok, közalapítványok,
gazdasági társaságok által működtetni nem tudott/kívánt intézményekkel kell elsősorban foglalkoznia. (Később számos új feladatot is el kellett látnia, de alapfeladata az intézményfenntartás maradt.) Az állami központi fenntartó (SZGYF) és intézményeinek
finanszírozása a mindenkori, központi költségvetésről szóló törvény alapján történik.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 1.§ (14) alapján az állam
költségvetési támogatást biztosít a fent jelzett „feltételek biztosítását” kijelölő feladatainak ellátásra. Az Áht. 3. § (1)-(3) bekezdései értelmében az a közfeladat a jogszabályban
meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, mely ellátása költségvetési szervek
alapításával és működtetésével vagy az azok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet e
törvényben meghatározott eszközökkel, részben vagy egészben történő biztosításával
20 Gyvt. 95.§.
21 Hivatkozás: Szt. 4.§ (1) ma).
22 A Gyvt. jelenleg csak gyermekjóléti szolgáltatások körében fogalmaz meg önkormányzati feladatot, a teljes gyermekvédelmi ellátás teljesen állami feladat.
23 A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012.(XI.13.) Korm. rendelet.
24 A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes
egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján.
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valósul meg. A közfeladat ellátásában államháztartáson kívüli szervezet jogszabályban
meghatározott rendben közreműködhet.
A közfeladat ellátásához rendelt közpénzek felhasználását a Magyar Államkincstár
végzi. A Magyar Államkincstár a pénzügyminiszter szakmai és törvényességi felügyelete alatt áll. Jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű, önállóan gazdálkodó
központi költségvetési szerv, amely alaptevékenységként látja el a kincstári előirányzat-gazdálkodást, a finanszírozási és pénzforgalmi számlavezetést, az ezekkel kapcsolatos ellenőrzéseket, az információgyűjtést és az adatszolgáltatást. Ellátja a szociális
ágazat informatikai nyilvántartó rendszereinek fenntartását, fejlesztését is.
A Magyar Államkincstár számos más, a költségvetéssel kapcsolatos feladata mellett a költségvetési hozzájárulásokhoz, támogatásokhoz (a központi költségvetésből
a szociális szolgáltatásokat fenntartók számára nyújtott költségvetési támogatásokhoz,
feladatfinanszírozásokhoz) kapcsolódóan kiterjedt ellenőrzési jogköröket gyakorol.
A kincstár a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó nem állami,
nem önkormányzati intézményt fenntartókat ellenőrzi a központi költségvetésből
megillető támogatások, kiegészítő támogatások igénylésének, felhasználásának
jogszabályi feltételei és az elszámolások szabályszerűsége tekintetében.
Az ellenőrzési feladatokban több állami szereplő is eljárhat, attól függően milyen
fenntartói körről van szó. A Kormányhivatalok, a Magyar Államkincstár, a módszertani
intézmények mellett az Állami Számvevőszék folytat szakmai tartalmakkal is bíró ellenőrzéseket. (Az ellenőrzésre hivatottak köre persze tágabb, hiszen a gazdálkodási, ellátott- és gyermekjogi stb. kérdésekben rendszeresek az ombudsmani, jogvédőszolgálati,
szakminisztériumi, NAV stb. ellenőrzések a szociális szolgáltatóknál, intézményeknél.)
Az ellenőrzések legfontosabb szereplője a működési engedélyezésért felelős szerv,
jelenleg a megyei és fővárosi Kormányhivatal. Szakmai kérdésekben a Szt. és Gyvt.
alapján támaszkodhat – felkérheti az ellenőrzésben való részvételre – a szakmai módszertani szervezeteket.
A Szt. leghosszasabban a kincstári ellenőrzés szabályozásáról rendelkezik, megemlítve, hogy a szakmai ellenőrzések során feltárt szabálytalanságok milyen jogkövetkezményekkel járhatnak.
A Gyvt. – a fentieken túl – a miniszter feladatai között is több ellenőrzési feladatot
megjelenít: amellett, hogy meghatározhatja a feladatok törvényességi és szakmai ellenőrzési rendjét, sajátosan „törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági” ellenőrzés
lefolytatására is lehetőséget kapott.25 Az ellenőrzés állami feladatok közé sorolását egy
másik helyen is megerősíti a törvény:

25 Gyvt. 101.§.
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„Az e törvényben meghatározott gyámügyi feladatok, továbbá a gyermekek védelmét biztosító ellátórendszer működésének ellenőrzése állami
feladat.”26
Az állami feladatok tehát a finanszírozáshoz, engedélyezéshez, ellenőrzésekhez és
fenntartói feladatokhoz kapcsolódóan egyaránt megjelennek. Szempontomból azonban
hiányoznak a fejlesztéshez, innovációhoz kapcsolódó feladatok, kötelezettségek.

III. AZ EGYES SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZEREZÉSI LEHETŐSÉGEI
A szociális szolgáltatásokat, illetve a bennük megjelenő és megvalósuló szolgáltatási
elemeket sokféleképpen csoportosíthatjuk.
Csoportosítható az ellátott feladatok felől: a, tanácsadás (családsegítés, adósságkezelés stb.); b, a rászoruló otthonában végzett segítés (házigondozás, étkeztetés); c, napközben elérhető segítség (nappali intézmények); d, szállást biztosító ellátások.27
Adódhatna a szaktudás követelménye felőli megközelítés (alapvető segítségnyújtástól a magas gondozási szükségletekig tartó skálán), de ezt kevésbé tartom alkalmazhatónak, hiszen alapszolgáltatásokban, családsegítésben éppen úgy megjelenik a magasabb kompetencia, szaktudás kívánalma, mint pl. a bentlakásos ellátásokban.
Rendszerezhetnénk az ellátásokat annak alapján is, hogy mely szolgáltatások térítéskötelesek és melyek vehetők igénybe térítésmentesen. Utóbbi csoportba tartozik
a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek esélynövelő szolgáltatásai, a gyermekvédelmi szolgáltatások (nagy része), a közösségi ellátások és az utcai szociális munka, valamint a népkonyhai szolgáltatás, hajléktalan személyek részére a nappali ellátás, az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátás.28
Azonban az összes többi – elméletileg és többnyire valóban térítési díj köteles – szolgáltatás is a fenntartó és/vagy az intézmény, szolgáltató döntése alapján, akár normatív akár méltányossági alapon nyújtható térítési díj mentesen. Ezzel a csoportosítással
tehát sok új információt nem kaphatunk a rendszer működésére nézve.
Adódhat az a lehetőség is, hogy vizsgáljuk meg, mely szolgáltatások igénybevételére
kerülhet sor önkéntesen, s melyek hatósági döntés alapján. Utóbbi kategóriába azonban a nevelésbe vett gyermekek körének biztosított ellátás és a gondnokság alatt élők
részére a gondnok általi kérelemre történő szolgáltatásnyújtás tartoznak.
Hasonlóképpen járunk, ha azt vizsgáljuk meg, mely ellátásokat nyújtja a rendszer
alanyi jogon, s melyekhez szükséges jogosultságvizsgálat és esetenként – akár speciális

26 Gyvt. 105. § (1).
27 Czibere Károly: Szociálpolitika, In.: Szabó Máté (szerk.): Szakpolitikák a rendszerváltás utáni Magyarországon (19902006), Rejtjel Kiadó, Budapest, 62-105.o., 2006, 98.o..
28 Szt. 115/A. § (1), Gyvt. 149.§.
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– szükségletfelmérés. Az alanyi jogon igénybevehető ellátások a családsegítés, a falués tanyagondnoki szolgálat és a hajléktalanellátás szolgáltatásai. Azonban a támogatott
lakhatásra akár mindkét kategória is igaz lehet, attól függően honnan és hogyan kerül
egy érintett az ellátásba. Ráadásul a jogosultságvizsgálat is sokféle lehet: a szociális
helyzet, az egészségügyi állapot, az életkor, a fogyatékosság minősítése, jövedelmi
helyzet éppen úgy megalapozhat szolgáltatás igénybevételi jogosultságot. Szociális
rászorultságot kell vizsgálni például a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál és támogató szolgáltatásnál (Szt. 59/A.§ (1)). Az étkeztetés kapcsán a jogszabály csak a „különösen” kifejezéssel, példálózó felsorolással él a rászorultság meghatározásánál. Házi
segítségnyújtásnál jelenleg értékelő adatlapot kell kitölteni és a megszerzett pontszám
jogosíthat igénybevételre. Ezzel szemben a család- és gyermekjóléti központ már szociális diagnózist készít – megadott szempontok, kérdéssor alapján.
Ennek részletes elemzése azt mutathatná meg, hogy mennyire eltérő, egymásra
nem épülő és az adott szolgáltatás kapcsán mennyire sajátos változatokat mutat a bekerülési, igénybevételi feltételek köre.29
A minél pontosabb leírás érdekében négyféle megközelítést mutatok be és használok elemzéseim során, és e fejezet végén teszek javaslatot egy jól használható, egységes
megközelítésre.

1. CÉLCSOPORT SPECIFIKUS MEGKÖZELÍTÉS
A szociális szolgáltatások rendszerében fontos szempont a célzottság. Ennek elérése
érdekében a jogalkotó célcsoportok alapján határozta meg a szolgáltatások alanyainak
jellemzőit.
Ezek a jellemzők nagyobb csoportokat képeznek, de egyes esetekben ez további (al)
kategórizációt is igényel. Példaként említve a fogyatékossággal élőket, ahol mára az
autista specifikus szolgáltatásokra való utalás törvénybe is került (Szt. 4.§ (1); 65/F.§ (1),
85/A.§ (1)).
A célcsoportok szerinti megközelítés sokféle érdekességet mutat, ezek érzékeltetése
érdekében színárnyalatos ábrázolásban próbáltam bemutatni az alapvető célcsoportok
lehetőségeit, külön árnyalattal az idősek, a fogyatékosok, a pszichiátriai és a szenvedélybetegek, valamint a hajléktalanok lehetőségeit a Szt. szolgáltatásai esetén. A Gyvt.
szolgáltatásainak bemutatását ebben a tekintetben nem tartom relevánsnak, hiszen
a célcsoport ott egyértelműen életkor alapú: a gyermekek és fiatal felnőttek számára
nyújtott ellátásokat takarja.

29 Ennek talán legjobb példája a házi segítségnyújtás és a tartós bentlakásos ellátás igénybevételét megalapozó ún. gondozási szükségletvizsgálat története. Az elmúlt negyedszázadban legalább féltucatszor változott a bekerülés vizsgálati
technológiája az önbevallástól a teszten át a külsős szakértők által végzett vizsgálati eljárás eredményétől való függésig.
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A Szt. szerinti szolgáltatási struktúra bemutatása előtt azonban érdemes megemlítenünk, hogy a célcsoportok csoportképző elvei mennyire eltérőek. Tartalmaz életkori
elhatárolást (időskorúak), fizikai-értelmi állapot szerinti tartós károsodást (fogyatékossággal élők) és (elvileg) akut vagy krónikus egészségállapotot, betegséget (pszichiátriai
és szenvedélybetegek), és fedélnélküliséget (hajléktalanok). Látható, hogy a célcsoportok jellemzői rendkívül sok átfedést tartalmazhatnak, és a gyakorlatban ez nagyon sok
problémát okozhat a „besorolás” kapcsán.
A példák sora hosszú, de kiemelve közülük néhányat: a hajléktalanok otthonába költöző személyt az intézmény a tartózkodási helyére bejelenti, teljeskörű ellátást biztosít
számára, tehát semmilyen szempontból nem hajléktalan már. Azok az idős emberek (időskorúak), akik alkoholbetegségük következtében (szenvedélybetegek) végtag amputáción
(fogyatékossággal élő személyek) esnek át, szintén besorolási nehézség elé állítják a szakembereket. Mindezek ellenére a jogszabályok a fenti célcsoportok szerinti bontást alkalmazzák, tehát érdemes ebből a szemszögből is megvizsgálni a szolgáltatási rendszert.
Először a könnyebben áttekinthető szakosított ellátásokat (Szt.) elemzem, kiemelve
a célcsoportok szerinti szegmentálást.
1. ábra – A szakosított szociális ellátások rendszere

A Szt. szerinti szakosított ellátások célcsoportok szerint azonos színnel jelezve (saját ábrázolás)

A Szt. a szakosított ellátások terén egyértelművé teszi, hogy az egyes típusokat az eltérő célcsoportok számára eltérő tartalommal szükséges megszervezni. Indoklást nem
igénylő tény, hogy az idős célcsoport esetén rehabilitációra nincs szükség, de az már
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érveket igényelne, hogy kisebb ellátási formákban (lakóotthon, támogatott lakhatás)
miért kizárt a részvételük. Hasonló felvetés megfogalmazható a hajléktalanok esetén is
a támogatott lakhatás kapcsán.30
A támogatott lakhatásról érdemes megemlíteni, hogy annak rendszerbe illesztése
az egyik legerősebb innováció, ugyanis itt jelent meg elsőként az alapszolgáltatásokkal
való (kötelező) kapcsolódás, a változó szükségletekhez való alkalmazkodás szervezési
kényszere.
Mindezek ellenére jól látható a jogalkotói szándék a célcsoportok szerinti lehatárolásra, és érzékelhetőek a szakmai határok is az egyes szolgáltatási, ellátási típusok
között.
Jóval bonyolultabb képet kapunk, ha a Szt. szerinti alapszolgáltatásokra tekintünk rá.
2. ábra – A szociális alapszolgáltatások rendszere

A Szt. szerinti alapszolgáltatások célcsoportok szerint azonos színnel jelezve (saját ábrázolás)

Néhány kiegészítést igényel az ábra, hiszen egyrészt a bal oldali oszlopban az „univerzalisztikus” szolgáltatások láthatók, amelyek közül a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás, a családsegítés és a népkonyhai étkezés rászorultság vizsgálata nélkül, térítési
díj mentesen igénybevehető bármely célcsoport számára. Az utcai szociális munka sajátossága, hogy a hajléktalanok érdekében, de nem mindig közvetlen, személyes gondoskodást nyújtva valósul meg (itt fontos az ellátásba juttatás, a feltérképezés is stb.).

30 A támogatott lakhatás bevezetésekor, egy rövid időszakban számukra is nyitva állt a támogatott lakhatás igénybevétele.
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A házi segítségnyújtás igénybevevői elsősorban és legnagyobb számban az idősek
közül kerülnek ki, de a jogosultságokat elsősorban a gondozási szükséglet mértéke határozza meg, amely más célcsoportnál is fennállhat.
Látható az is, hogy a nappali ellátások szinte a szakellátásoknál látható logikát mutatják, kialakítva az egyes célcsoportokra szabott tartalmat. Sőt, további célcsoportbontás is megvalósul a gyakorlatban, hiszen létezik autistaspecifikus fogyatékos nappali
ellátás, míg a demens nappali ellátás – hasonlóan a demens férőhely létrehozására az
idősek otthonában – külön szabályozási alrendszerben valósul meg.
A Gyvt. alapján – ahol a célcsoport elsősorban a gyermekekből és fiatalokból áll –
az ellátás igénybevételi időtartama, a célcsoport életkora alapján célszerű bemutatni
a szolgáltatások rendszerét.
Az itt található szolgáltatások rendszerében megjelennek ún. társadalmi felzárkózást célzó, alapvetően pályázati úton finanszírozott szolgáltatások (gyermekek esélynövelő szolgáltatásai), amelyek célcsoportja – bár integrációra törekszik – a telepi környezetből kikerülő gyermekekből, fiatalokból – néhány esetben szüleikből – áll. Mindkét
szolgáltatás korcsoportja tekintetében rugalmas a szabályozás.
3. ábra – A gyermekjóléti-gyermekvédelmi szolgáltatások I.

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás és központ az a tevékenység, amely – 2016
után – újra „összegombolta” a Szt. és a Gyvt. ellátásait. Szabályozása sajátos, de több-
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féle eszközt magában foglal a pszichológiai tanácsadástól a kórházi szociális munkán át
az óvodai-iskolai szociális segítésig.31
Ebben a fenti táblában láthatjuk a lassan 170 éves múltra visszatekintő bölcsődei
szolgáltatás szabályozását.32 A bölcsődéknek jelenleg négyféle formáját írja le a Gyvt.,
de életkori besorolása nem változik. Ezt kiegészíti két további lehetőség (napközbeni és
alternatív jelzővel ellátott szolgáltatás), amelynek elterjedtsége nem jelentős, és inkább
elvi lehetőséget biztosít – elsősorban önkormányzatok számára – semmint komoly hatással lenne a kisgyermekek ellátására.
A gyermekek átmeneti gondozása (összefoglaló) megnevezésben olvasható az a szolgáltatás, amely a szakemberek szerint is a „gyermekes családok hajléktalanszállója”
funkcióval bír: a családok átmeneti otthona. Ez az ellátási típus (is) a Szt.-ből került át
a Gyvt.-be, és jelenleg is erős szereppel bír a gyermekes családok hajléktalanná válásának megelőzésében, kezelésében.
A következő ábra mutatja a „klasszikus” gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat.
4. ábra – A gyermekjóléti-gyermekvédelmi szolgáltatások II.

31 Csak érdekesség, hogy a család- és gyermekjóléti központoknál még az „utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják lakótelepi szociális munka” ellátásának lehetősége is megfogalmazásra kerül. Érdekes párhuzamot mutat ez a Szt. szerinti
utcai szociális munkával.
32 Az ország első bölcsődéjét Brunszvik Júlia vezetésével a Pesti Első Bölcsőde Egylet 1852. április 21-én nyitotta meg a mai
Józsefvárosban. Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6lcs%C5%91de (2021.05.01.).
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Az otthont nyújtó ellátásoknál lép be egy specialitás: a Szt. szerinti intézményekben
is elláthatók – adott korlátok között – gyermekek és fiatalok, amely azonban igen kicsi
esetszámhoz kapcsolódik. (Speciális esete: a fiatalkorú drogfüggőségben szenvedők ellátása rehabilitációs intézményben.)
A rendszer következő érdekessége, hogy a gyermekek elhelyezéséért, a szakértői
bizottságok működtetéséért felelős, alapvetően „hivatali” jellegű, kvázi gyámhatósági
erővel rendelkező területi gyermekvédelmi szakszolgálatok maguk is tartanak fenn ún.
befogadó otthonokat. Korlátos időtartamig, de a gyermekek és fiatalok azonnali elhelyezését így saját hatáskörben is megoldhatják.
Végül szükséges megjegyezni, hogy a Szt. szolgáltatásként, a Gyvt. természetbeni
támogatásként definiálja az étkeztetést. Bár különösen sok „alfaját” és módját sorolja
a Gyvt. a gyermekétkeztetésnek, mégis egészen eltérő logikát használ és nem sorolja
a nyújtott szolgáltatások körébe.
A fenti elemzés azt mutatja, hogy a célcsoportokat képző tényezők sokfélesége (életkor: idős-gyermek, fiatal, tartós károsodás: fogyatékossági típus, változó betegségállapot: alkohol/drog, pszichiátriai betegség) nem ad lehetőséget egységes megközelítésre.
A célcsoportok rendezőelvei nem kiegészítik egymást, hanem többféle átfedést is magukban hordoznak. Külső szemlélők, nem szakmabeliek ezért tarthatják a legtöbbször
áttekinthetetlennek a szolgáltatási struktúrát.

2. KÖTELEZETTSÉGEK CÍMZETTJEI
A szociális szolgáltatások következő csoportosítási lehetősége a szociális szolgáltatások fenntartásához kapcsolódik. A jogszabályok ugyanis – az általános meghatározás
mellett – részletezik is az egyes szolgáltatásokra kötelezettek körét.
Valamennyi települési önkormányzatnak kötelező feladatai:
• családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás (Szt. 86.§ (1) a)-c));
• (általában) szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása (Szt. 86.§ (1) e));
• a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése (Gyvt. 94.§ (1));
• szervezni és közvetíteni a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást
(Gyvt. 94.§ (2));
• gyermekjóléti szolgálatot működtetni (Gyvt. 94.§ (2a)).
Mindkét jogszabály tartalmaz „hozzáférési” típusú kötelezettségeket, azonban ezek
megvalósításának részleteiről nem szól egyik törvény sem.
Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy a fenti kötelezettségeken túl mely szolgáltatások, intézmények fenntartása válik bizonyos méretű vagy státuszú önkormányzatok
feladatává.
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1. táblázat – A szociális szolgáltatások rendszerezése ellátási kötelezettségek szerint

háromezer főnél több állandó
lakos

Szt.

Gyvt.

idősek nappali ellátása

-

idősek nappali ellátása,
fogyatékosok, pszichiátriai és
szenvedélybetegek nappali ellátása

bölcsőde

tízezernél több állandó lakos

húszezernél több állandó lakos

harmincezernél több állandó
lakos

idősek nappali ellátása,
fogyatékosok, pszichiátriai és
szenvedélybetegek nappali ellátása
időskorúak gondozóháza,
éjjeli menedékhely,
hajléktalan személyek átmeneti
szállása

fővárosi önkormányzat

idősek otthona,
hajléktalanok otthona,
hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye
és átmeneti szállása

járásszékhely település, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat és a megyei jogú város
lakosságszámtól függetlenül

bölcsőde,
gyermekek átmeneti otthona

bölcsőde,
gyermekek átmeneti otthona
családok átmeneti otthona

gyermekjóléti központ

A Gyvt. minden további szolgáltatása tekintetében az állam az ellátásra kötelezett.
A lakosságszám arányos ellátási kötelezettség mára már erősen túlhaladott elveken
alapul, hiszen – amennyiben komolyan vesszük az egyenlő hozzáférés elvét – nem lenne megengedhető a települési nagyság alapján történő diszkrimináció.
A szociális rendszer kialakításának kezdetén teljességgel érthető volt a számonkérhető kötelezettségek rendszerét megalkotni, s ezzel biztosítani a szolgáltatások kiépítését. Mára azonban sok tekintetben korlátjává vált a lakosságszámarányos és egyéb,
társadalmi jelzőszámokban kimutatható különbségekre épülő szolgáltatási háló kiépülésének, amely ezzel az innovációs lehetőségek megjelenésének gátjává vált.

3. GENERALISTA ÉS SPECIALISTA SZOLGÁLTATÁSOK
A szociális szolgáltatások esetén – az előző fejezetben is bemutatott okokból – mára
kulcskérdéssé vált a hozzáférés, az elérhetőség kérdése. Ennek tükrében érdemes ele-
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mezni a rendszert a felől is, hogy univerzalisztikus, mindenki által szabadon elérhető,
igénybevehető szolgáltatásokat nyújt-e.
Amennyiben a címben szereplő dichotóm felosztást használjuk, azt látjuk, hogy valójában az egyik oldalon a generális, általános szolgáltatások körében csupán a családés gyermekjóléti szolgálat áll. (A család- és gyermekjóléti központ is – elvileg – idetartozik, de a mai gyakorlat szerint annak többlet szolgáltatásai – többnyire – csak a járási
székhelyen érhetők el.)
A szükségletpiramis alsó szintjeihez kapcsolódóan az étkezés (népkonyha) és lakhatás (éjjeli menedékhely) tekintetében minden különösebb előfeltétel és csekély adminisztratív kötelezettség mellett igénybevehető szolgáltatásokról beszélhetünk, de
igénybevételük általában mégis a hajléktalan állapothoz kötődik, kötődhet.
Minden további szolgáltatás esetén – legalább a célcsoportok különválása szintjén
– a vonatkozó szabályozás speciális kompetenciákkal rendelkező személyek alkalmazását írja elő. (Talán egy kivétel a házi segítségnyújtásban megvalósult, „szociális segítés” nevet viselő tevékenység típus, amelynek ellátása – házkörüli segítés, otthoni,
háztartási feladatok ellátása – nem igényel szakmai képzettséget.) Ezek a specifikus
szolgáltatások nem csak a képzési előírások oldaláról, hanem az elérhetőségük alapján
is szelektálnak: jogosultságot (különféle, változatos, eltérő szempontból és módon) bizonyító dokumentumok nélkül nem vehetők igénybe.
Érdekességként álljon itt egy adattábla arról, hogy a stakeholderek milyen szolgáltatási irányt várnak a jövőtől. Ebben a válaszmegoszlást mutató diagramban több mint
600 fő szociális vezető véleményét foglaltam össze.33
5. ábra - Milyen típusú szolgáltatásokra lenne inkább szükség a jövőben?

saját felmérés és ábrázolás

33 Forrás: online egyetemi oktatás során, zoom polls-ban feltett kérdésre adott válaszok egyszerű összesítése.
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A döntő többség – kiindulva a szolgáltatókra nehezedő, ma meglévő nyomásból –
a specialista szolgáltatások jövőbeni megerősödését várja, s bizonyos szempontból igényelné is.
a) Egységes, rendszerszerű megközelítés
A szociális szolgáltatások csoportosítási kísérlete során nem találtam egyetlen, intakt rendezési elvet sem. Láthattuk, hogy a célcsoportok más-más alapon csoportosítanak, a kötelezettségek már inkább tűnnek ad hoc lakosságszám meghatározásnak,
mint indokolható elvnek és a szolgáltatások mára rendkívül specializáltakká váltak.
Odáig tartott ez a szétaprózódás, hogy mára – megnevezés szintjén – 54 féle szociális szolgáltatást találunk a rendszerben. A szakemberek döntő többsége szerint is
követhetetlenül változó, rendszerszinten nehezen megragadható, túlszabályozott szociális szolgáltatási rendszert alkotott meg az elmúlt közel harminc év.
Javaslatom, egyfajta áttérés, paradigmaváltás.
Két oldalról lenne szükség a változásokra. Egyrészt az igénybevevők esetén nem
külső stigmák, előfeltevések és előélet alapján kellene feltárni a problémákat, hanem
szükséglettel rendelkező, hiányban szenvedő emberként lenne szükséges egy pontos
diagnózist felállítani az adott helyzetről, a legfontosabb szükségletekről.
Fix kategóriák és – úgymond – kötelező „dobozok” használata helyett a sok dimenziós módszertannal rendelkező szociális diagnózis technikáját kellene kiterjeszteni
minden rászoruló, leendő igénybevevőre. A pontos diagnózis ezután képes leírni azt
a beavatkozási szükségletet, amellyel az adott személy életminősége javítható, fenntartható, veszélyhelyzete elhárítható stb..
A hiányokkal rendelkező személy szociális szükségletei mellett természetesen más
típusú gondokkal is küzdhet, amely más ágazatok területére – egészségügy, köznevelés, lakhatás stb. – átnyúló megoldásokat igényel. Ezeket azonban – sokkal jobb együttműködési készség és a valódi partnerség kiépítése mellett – ki lehet és kell alakítania
a 21. század hatékony szociális segítésének.
Másrészt szükség van a merev, erősen korlátozott szolgáltatási leírások és szolgáltatási tömbök helyébe egy rugalmasabb, változó szükségletekre reagálni tudó segítői
rendszer kialakítására. Ennek is megvannak ma már az alapjai, hisz jelenleg is használja a szociális szakma a szolgáltatási elem oldaláról való megközelítést. Lényege, hogy
a szolgáltatások elemzése után olyan elemi tevékenységekre bonthatók fel a szociális
beavatkozások, szolgáltatási nyalábok, ellátási meghatározások, amelyek más-más
problémákra reagálnak.
A rendszer jelenlegi elemei a következők:
• tanácsadás: az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe
vevő, kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-,
javaslatkialakítási folyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű

236

NYITRAI IMRE

vagy speciális felkészültséget igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul,
• esetkezelés: az igénybe vevő(k) szükségleteinek kielégítésére (problémájának megoldására, illetve céljai elérésére) irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló, tervszerű segítő kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják
az igénybe vevő, vevők saját és támogató környezete erőforrásait, továbbá azokat
a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb
problémák megelőzésébe,
• pedagógiai segítségnyújtás: szocializációs, pedagógiai, andragógiai és gerontológiai eszközökkel végzett tervszerű tevékenység, folyamat, amely olyan viselkedések, attitűdök, értékek, ismeretek és képességek átadásának közvetlen és
közvetett módját teszi lehetővé, gyakoroltatja, aminek eredményeként az igénybe
vevő lehetőséget kap képességei kiteljesítésére, fejlődésében egy magasabb szint
elérésére,
• gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés
mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre
képes lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása,
fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését,
illetve a családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését,
• étkeztetés: gondoskodás hideg, illetve meleg ételről alkalmilag vagy rendszeresen
a szolgáltatást igénybe vevő lakhelyén, szolgáltatónál, egyéb étkezdében vagy
közterületen,
• gyógypedagógiai segítségnyújtás: a fogyatékosságból adódó akadályoztatottság
kompenzációjára szolgáló – a gyógypedagógia körébe tartozó – komplex tevékenységrendszer az igénybe vevő, családja és környezete képességeinek legteljesebb
kibontakoztatása, a funkciózavarok korrekciója és a rehabilitáció érdekében,
• felügyelet: az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai
eszközzel, eszközökkel biztosított kontroll,
• háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló
lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani,
• szállítás: javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi
programok, családi kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem oldhatóak meg,
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• készségfejlesztés: az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak, egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására,
• lakhatás: az életkorhoz, egészségi állapothoz, családi állapothoz vagy helyzethez
igazított, rövid vagy hosszú távú lakhatási lehetőség, amely elősegíti a személyes
biztonságot és az emberi méltóság megőrzését, a tanulásban, a foglalkoztatásban
és a közösségi életben való részvételt, illetve a családtagok közötti kapcsolat fenntartását,
• megkeresés: szociális problémák által érintett vagy veszélyeztetett azon egyének
közvetlen, illetve közvetett módon történő elérése vagy felkutatása (a releváns
szolgáltatásokhoz való hozzájuttatás céljából), akik vélhetően jogosultak egy adott
szolgáltatásra, de azt bármilyen okból elérni nem tudják,
• közösségi fejlesztés: egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs szemléletű, bátorító-ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi együttműködéseket valósít meg.34
A rendszer valószínűleg finomítható, finomítandó, és vannak benne még nem megfogalmazott, de létező szolgáltatási tevékenységek, elemek is. Azonban az elv teljesen
alkalmas arra, hogy a szociális segítést igénybevevőt ne kategórizálva, számára esetleg nem is adekvát ellátásokba kényszerítve lássa el a szociális szolgáltatási rendszer.
Alkalmas lehet arra is, hogy mindenki azt és annyit kapjon meg segítségként, amely
már és még hatékony választ ad az ő problémáikra. Csökkenthetőek a redundanciából,
pazarlásból fakadó többlet költségek és a beavatkozások rugalmasan módosíthatóak.
Jobban követhetővé válik a beavatkozások eredményessége és átláthatóbb lenne a közpénzfelhasználás is.
Mindehhez pedig egy rendkívül erőteljes szemléletváltozás és a döntéshozók, valamint végrehajtók (elsősorban szolgáltatások, intézmények vezetői) attitűdjeinek változása szükséges.

34 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.
(I. 7.) SZCSM rendelet 2.§ l) alapján.
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A hibrid adatfelvételek
lehetséges szerepe
a magyarországi
választáskutatásokban

1. BEVEZETÉS
Sok szó éri manapság a politikai közvélemény-kutatók, választáskutatók, „pollsterek”
háza táját. Különösen akkor van ez így, amikor a kutatóintézetek nem, vagy inkább
nem elég pontosan, tudják előrejelezni az éppen aktuális választások kimenetelét. Így
volt például a 2015-ös brit választások, a Brexit-népszavazás, a 2016-os amerikai választások vagy a 2019-es magyarországi önkormányzati választásokat követően. Az, hogy
a politika, a média és a közvélemény által, a kutatókkal szemben támasztott elvárások
mennyire reálisak egy külön tanulmányt megérne.1 A hagyományos, kérdőíves módszereken alapuló becslések megbízhatósását és érvényességét azonban maga a szakma
is gyakran kérdőjelezte meg az utóbbi két évtizedben (lásd például (Savage és Burrows
2007). Ezekben a vitákban egyre gyakrabban hallani olyan véleményeket, hogy a hagyományos survey-k napjai meg vannak számlálva, vagy legalábbis marginalizálódni
fognak.
Az egyik alapvető kritika a survey módszertan belső feltételeinek megváltozásához
kötődik. Eszerint azok a feltételek, amelyek alapján jó minőségű kérdőíves
adatfelvételeteket lehetne végezni, s amely feltételek nagyjából az ezreforduló előttig
még megvoltak, ma már alig vannak meg. Míg Magyarországon a kilencvenes évekig
lényegében aranykorát élte a közvélemény-kutatás, hiszen kis túlzással mindenki szí1 Ezzel kapcsolatban lásd röviden összefoglalva: Stefkovics (2021).
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vesen válaszolt kérdőíves megkeresésekre (Rudas 1995), a telemarketing kilencvenes
évekbeni elterjedésével ez jelentősen megváltozott. A válaszadási hajlandóság lényegében évről-évre folyamatosan csökken világszerte (De Heer és De Leeuw 2002). A nemválaszolás problémáját sok esetben összefüggésbe hozzák a mérési hibákkal. Donald
Trump alulmérésének a 2016-os és a 2020-as amerikai elnökválasztásokon is az volt
a legmeggyőzőbb magyarázata, hogy a mintákban alulrepzentáltak voltak a Trumpot
nagyobb arányban támogató alacsony végzettségű választók (Blumenthal és mtsai.
2017). Magyarországon a 2002-es országgyűlési választások egy addig nem látott, kiélezett versenyt eredményeztek, amelynek kimenetelét a közvélemény-kutató cégek
nem tudták előrejelezni (Angelusz 2002). A közvélemény-kutatók kudarca ráirányította a figyelmet a vélemények „szociológiai megismerhetőségének esélyeire” (Angelusz
és Tardos 2005, 8). Egy további látványos trend, amely úgy vélem, nagymértékben járul
hozzá a kérdőíves kutatások reputációjának erodálódásához, az alacsony minőségű online survey-k tömeges elterjedése (Couper 2013). Az online kérdőívek használata drámaian emelkedett az utóbbi években, főként azért, mert a klasszikus módszerekhez
képest olcsóbban és egyszerűbben lehet velük adatot gyűjteni. Ezeknek a mintáknak
azonban a döntő része olyan nem-valószínűségi minta, amely gyakran igen rossz minőségű adatot eredményez. Az amerikai nagy aggregáló oldalak (például a https://fivethirtyeight.com/) becsléseinek pontatlansága részben éppen az ilyen olcsó online mérések
eredményeinek beemelésére vezethető vissza. Végül, harmadikként egy külső hatást
említenék meg. A digitalizáció és az adatforradalom (Kitchin 2014) kapcsán megjelenő új típusú adatok (big data) a hagyományos módon gyűjtött adat alternatívájaként
is értelmeződnek. Szemben a kérdőíves adatokkal, a „digitális lábnyomok” közvetlen
megnyilvánulások, és nem valamilyen kutatói kérdésekre reakciók. Ráadásul ezek
az adatok óriási mennyiségben, akár a teljes populációra vonatkozóan rendelkezésre
állnak, azaz nem implikálnak például mintavételi ingadozást. A kétezres évek elején
sokan gondolták úgy, hogy ezek az adatok jóval pontosabbak és ígéretesebbek a survey adatoknál, s hosszú távon ki is válthatják azokat (Savage és Burrows 2007; 2009;
Burrows és Savage 2014). Bár ez a lelkesédes azóta alábbhagyott, a digitalizáció komoly
kihívások elé állítja a survey iparágat.
Az egyik ilyen megoldás a mára széles körben elterjedt hibrid adatfelvételek (mixed-mode survey) használata; azaz az adatfelvételi módok keverése. A hibrid módszert
lényegében azóta alkalmazzák a kutatók, amióta többféle adatfelvételi mód is rendelkezésre áll, igazán elterjedtté azonban csak a kétezres években vált. Biemer és Lyberg
(2003) 2003-ban fogalmazott úgy, hogy „a hibrid felmérések jelentik a normát napjainkban” (idézi Pintér és Kótay (2010, 724). A European Values Survey (EVS) nemrégiben
váltott át egy hibrid módszertanra (Luijkx és mtsai. 2021), és a European Social Survey
(ESS) is régóta kísérletezik az átállással. Igaz a Confirmit 2013-as nem reprezentatív
felmérése szerint világszerte a piackutatók kvantitatív adatfelvételeinek csak 6 száza-
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lékát teszik ki a hibrid kutatások. Árnyalja a képet, hogy például a személyes kutatások
aránya a jelentés szerint mindössze 9 százalék.2 Magyarországon is készülnek ilyen
vegyes adatfelvételek, egyelőre azonban inkább a piackutatók körében népszerűek, kevésbé alkalmazzák politikai, társadalmi témájú survey-knél.3 A kevés nyilvánosan is
ismert hibrid mérés egyike az NRC 2010-es választásokat megelőző online kutatása,
amelyet telefonos interjúkkal egészítettek ki, és „meglepően pontos becslést” adtak
a választás kimenetelére (Kmetty 2011, 60).4 Azonban ahogy Lakatos (2011) is utal rá,
Magyarországon egyelőre inkább a bizalmatlanság a meghatározó kutatói attitűd a hibrid adatfelvételekkel szemben.
Jelen tanulmány elsőként a hazai választáskutatások módszertani hátterének, kihívásainak, történeti jellemzőinek ismertetésére, majd a hibrid módszertan – annak
előnyeinek és hátrányainak, magyarországi alkalmazhatóságának – bemutatására vállalkozik. A bevezetőben ismertetett problémák a magyar kutatói környezetet egyaránt
érintik. A válaszadási arányok folyamatosan csökkennek, egyes adatfelvételi módok
megvalósíthatósága erősen leromlott (személyes felvételek), az online mód reprezentatív minták alkotására egyelőre nem alkalmas. Az adatfelvételek keverése hozzájárulhat
ahhoz, hogy továbbra is pontos és megbízható képet kapjunk kérdőíves módszerekkel
a politikai attitűdökről és viselkedésről. A módszer hatékony használatához azonban
pontos ismeretekre és empirikus vizsgálatokra van szükség.

2. A MAGYARORSZÁGI VÁLASZTÁSKUTATÁSOK, MÓDSZERTANI
VÁLTOZÁSOK
2.1. A választáskutatások magyarországi hagyománya
Politikai témájú közvélemény-kutatások nagyjából a nyolcvanas évek óta zajlanak Magyarországon, az 1990-es választás volt az, ahol több cég is végzett felmérést a választást megelőzően (Tóth 2006). Kifejezetten a politikai választások idején uralkodó viselkedés és választói magatartás megértését célul kitűző kutatások a kétezres évek elején
indultak.
2002-ben alakult meg, és 2011-ig működött a Magyar Választáskutatási Program
a Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány (DKMKA) keretében, amely összeszervezte a magyarországi választáskutatási műhelyeket és kutató-

2 A Confirmit és a Meaning Ltd. 2004 óta folytat nem reprezentatív globális felmérést piackutató cégek körében. A 2013as felvétel elemszáma 240 cég volt. Forrás: https://www.meaning.uk.com/resources/reports/2013-Confirmit-MR-technology-survey.pdf Letöltés dátuma: 2021. 05. 05.
3 A magyar helyzetről pontos statisztikák nem állnak rendelkezésre, az állítás alapja a magyar kutatókkal folytatott beszélgetéseimen.
4 A kutatás részletei: http://onlime.blog.hu/2010/04/13/mukodik_avagy_valasztasi_elorejelzesunk Letöltés dátuma: 2021.
05. 05.
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kat. A program kererében több adatfelvétel valósult meg a magyarországi választások
idején, és számos kötet került publikálásra. A választáskutatások során ráadásul a kezdetektől jelen volt egy módszertani érdeklődés, amely a „felvetett kérdések megközelítésének érvényességi és megbízhatósági hátterére irányul” (Angelusz és Tardos 2005,
431). Ennek nyomán számos módszertani fókuszú tanulmány született.
2005-ben jelent meg az első kötet Angelusz Róbert és Tardos Róbert szerkesztésében (Angelusz és Tardos 2005). Az első választáskutatás adatfelvételei 2003 őszén
zajlottak. Összesen 3000 fő került megkérdezésre két mintán, két – részben átfedő –
kérdőíven, három közvélemény-kutató cég bevonásával. Az adatfelvétel sztenderd személyes megkérdezéssel történt, kétlépcső rétegzett mintavételt követően. A kutatók
célja egy jövőben folytatható panel kialakítása volt (Angelusz és Tardos 2005).
A vizsgálat − a kutatás vezetői nyomán – egy a politológia és a szociológia számára
különösen érdekes választási helyzetben és politikai véleményklímában zajlott. A 2002es országgyűlési választások egy addig nem látott, kiélezett versenyt eredményeztek,
amelynek kimenetelét a közvélemény-kutató cégek nem tudták előrejelezni (Angelusz
2002; Marián 2002; Gy. Tóth és Kolosi 2002). A közvélemény-kutatók kudarca ráirányította a figyelmet a vélemények „szociológiai megismerhetőségének esélyeire” (Angelusz és Tardos 2005, 8). A kutatás vezetői azt is kiemelték, hogy a válaszmegtagadás
és a látencia fokozódása miatt kiemelten fontos a politikai tagolódás, a választói blokkok és a társadalmi- és kulturális rétegződés mélyebb megértése (Angelusz és Tardos
2005).
A sorozat harmadik kötete a választáskutatások módszertani kérdéseit vizsgálja
(Angelusz és Tardos 2006c). A tanulmányok a politikai közvélemény-kutatások alapvető érvényességi és megbízhatósági problémáit elemzik, érintve a hibahatár (Rudas
2006), a válaszadási hajlandóság (Angelusz és Tardos 2006b), a mintavételi módszerek
(Kende 2006), a látencia (Angelusz és Tardos 2006d), a választási eredmények becslése
(Marián 2006), a nem mintavételi hibák (Angelusz és Tardos 2006a) és az adatfelvételi
mód kérdéskörét (Bódi és Závecz 2006).
Az MVP 2011-es leállása óta az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetében zajlanak hasonló empirikus vizsgálatok.
2.2. A politikai témájú adatfelvételek módszertani háttere Magyarországon
A nemzetközi trendekhez hasonlóan Magyarországon is a személyes, kérdezőbiztossal
történő adatgyűjtés volt hagyományosan a legnépszerűbb módja a közvélemény vizsgálatának. A hetvenes-nyolcvanas évek kis túlzással tulajdonképpen a hazai empirikus
szociológia aranykorának tekinthetőek abban az értelemben, hogy a közvélemény irányából nagy érdeklődés és nagyfokú nyitottság övezte ezeket a felméréseket. Rendkívül
magas válaszadási hajlandóság jellemezte ezeket a kutatásokat, a válaszadók a rendkívül hosszú, akár egy órát is meghaladó interjúktól sem zárkóztak el.
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A kérdőíves adatgyűjtés hazai „kánaánja” a rendszerváltozást követően elkezdett
megváltozni. A korábban tapasztalt nyitottságot a társadalom részéről az ilyen megkérdezések kapcsán egyre inkább a bezárkózás, az elutasítás váltotta fel. A válaszadási arányok erodalódására való reflexió Magyarországon elsőként Angelusz és Tardos
(2006) 2006-os elemzésében jelenik meg. A szerzők arra hívják fel a figyelmet, hogy
más országokhoz hasonlóan, Magyarországon is megfigyelhető a főcímen elért megkérdezettek aranyának csökkenése. Az x. ábra azt mutatja, hogy egy 1994 és 2003 között mintegy 10 százalékot esett a főcímen elért megkérdezettek aránya, és 2003-ra
megközelítette az 50 százalékot. Angelusz és Tardos (2009) 2009-ben informális forrásból további 10-15 százalékos csökkenésről, azaz 40-45 százalékra süllyedő elérési
arányokról számolnak be.
1. ábra: A főcímen elért megkérdezettek arányának alakulása
1994 és 2003 között két közvélemény-kutató intézet (Szonda Ipsos, Tárki) felvételeinek
egyesített adatbázisa alapján (átlag)

Forrás: Angelusz és Tardos (2006, 43)
Saját szerkesztés. Az adatpontok hozzávetőleges közelítései az eredeti ábrának,
mivel a pontosan adatok nem álltak rendelkezésemre.

A megváltozott piaci környezetben egyre nehezebben lehetett kigazdálkodni a kérdezőbiztosok bérét. Általános vélekedés volt a piacon, hogy túlságosan nyomottak az
árak, az adatfelvevő cégek nem tudnak eleget fizetni a kérdezőbiztosoknak, aminek az
lett a következménye, hogy egyre gyakoribbak lettek a kérdezőbiztosi csalások. Ez a je-
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lenség szintén azt a vélekedést erősítette, hogy a személyes felvételek adatminősége
romlik (Angelusz és Tardos 2009).5 A nagyon kevés hazai empirikus bizonyíték közül
Németh és Luksander (2018) elemzése éppen arra világít rá, hogy a kérdezőbiztos pártpreferenciája hatással lehet a válaszadó preferenciájára. Valamelyest javít a helyzeten,
hogy ma már szinte minden személyes adatfelvétel számítógéppel támogatott (CAPI),
ami a kérdezőbiztosok ellenőrizhetőségét segíti.
A fenti folyamatok oda vezettek, hogy a klasszikus címlistás megkérdezés Magyarországon ellehetetlenült (T. Závecz 2010). A piaci szféra lényegében szép lassan elfordult
a személyes adatfelvételektől, hiszen hiába kínálta továbbra is a legmagasabb minőséget módszertanilag, a magas ár és a hosszú adatfelvételi idő miatt egyre kevésbé volt
versenyképes, eleinte a telefonos, majd később az online adatgyűjtésekkel szemben.
Mindazonáltal azokban a közegekben, ahol a módszertani kritériumok szigorúabbak
(akadémiai szféra), továbbra is meghatározóak a személyes kutatások. A választáskutatások ma is személyes adatfelvétellel zajlanak, a választási előrejelzéseket készítő,
pártpreferenciákat vizsgáló intézetek közül többen ma is (sikerrel) használnak személyes mintákat (Medián, ZRI Závecz Research, Nézőpont, Republikon6).
Komolyabb mennyiségben telefonos kutatások Magyarországon a kilencvenes évek
második felétől vannak (Bódi és Závecz 2006). A telefonos minták elterjedése annak
volt köszönhető, hogy a vezetékes telefonnal rendelkezők aránya fokozatosan emelkedett a kilencvenes években. Bár készültek ebben az időszakban is politikai témájú telefonos adatfelvételek, az „áttörés” a 2002-es választások előtti időszakra tehető (Bódi és
Závecz 2006). Ahogy utaltam rá, a 2002-es választás egy sajátos választás volt. A korábbiakhoz képest egy jóval intenzívebb, gyorsabb kampánynak lehettünk szemtanúi. Ez
a politikai tanácsadók oldalán egy megnövekedett információigényt jelentett, amelyet
jó hatékonysággal tudott kielégíteni egy gyors telefonos közvélemény-kutatás. Bódi és
Závecz (2006) alapján ebben a korai időszakban a megrendelők nem választási stratégia
megalapozására vagy mélyebb attitűdök feltárására használták a telefonos kutatásokat, hanem az egyszerű, praktikus problémák kezelésére, kampányüzenetek tesztelésére, aktuális ügyek támogatottságának mérésére, stb. Telefonos adatfelvételre akkor
volt szükség, amikor nem volt elég forrás, vagy nem volt elég idő személyes kutatásra.
A telefonos minták tehát kevésbé a személyes adatfelvétel alternatívájaként jelentek
meg, inkább egy olyan eszközként, amely „másra és máskor jó”.
A piaci szférában egyre többen használtak ilyen telefonos mintákat, és a mobiltelefon penetráció emelkedésével párhuzamosan egyre jobb mintákat lehetett előállítani
telefonos mintavétellel. A telefonos adatfelvétel előretörésével párhuzamosan, a személyes mintákat addig körülvevő „szent módszer” státusz egyre inkább érvényét vesz5 Ez a vélekedés egyébként a mai napig jelen van a szakmában (bár értelemszerűen adatok nem állnak rendelkezésünkre).
6 A ZRI Závecz Research és a Nézőpont telefonos módszerrel is dolgozik.
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tette. Rohamosan csökkent a válaszadási hajlandóság a személyes adatfelvételeknél,
ami mintatorzulásokat eredményezett, miközben a személyes mérések ára és időigénye nem változott (Angelusz és Tardos 2009; Kmetty 2011).
A telefonos mintákkal szemben mindazonáltal már a kezdetektől komoly szakmai-tudományos aggályok merültek fel. Tarjányi (1995) volt az első, aki empirikus
adatokon igazolta a telefonos és a személyes minták közötti mérési differenciákat,
és ugyanebben az évben tartottak a szakma képviselői egy vitát a telefonos mérések
szerepéről (Rudas 1995). A szakma kezdeti viszonyulását a telefonos módszerhez jól
szimbolizálja, hogy Bódi és Závecz (2006) cikke még a 2006-os, Mérésről mérésre választáskutatás kötetben is az Új megközelítések, a survey-felvételek szélesebb eszköztára
és survey-módszereken kívüli eljárások alkalmazása című fejezetben szerepelt. A tudományosabb – tehát kevésbé a piacra dolgozó – szakmai körökben még a kétezres években
is a szkepszis volt az uralkodó.
Az egyik ismert probléma, és a ’95-ös beszélgetés leggyakrabban visszatérő témája
is a telefon mérések magas fedési hibája volt (Rudas 1995; Kmetty 2011). A személyes
mintavételi technikákkal szemben egy fontos hátránya a telefonos kutatásoknak, hogy
egy technikai feltételhez kötött a mintába kerülés (elérhető legyen az illető telefonon,
(Pillók és Stefkovics 2017)). A személyes mintavétel során ilyen megkötés nincs. Ezzel
a megkötéssel nem teljesül egy telefonos mintavétel során az az elv, hogy a populáció
minden tagjának egyenlő esélye legyen a mintába kerülésre. „A vezetékestelefon-ellátottság az 1980-as évek végén Magyarország még 20 százalék alatt volt, a 2000-es
évek elejére azonban már csaknem 70 százalékra emelkedett” (Kmetty 2011, 44). Általában egy kommunikációs csatorna akkor tekinthető alkalmasnak adatfelvételre, ha az
alapsokaság legalább 50 százaléka elérhető rajta keresztül (Pintér és Kótay 2010). Ezt
a vezetékes telefon már a kilencvenes évek végén elérte. A vezetékestelefon-penetráció
az ezredfordulóra érte el a csúcsát Magyarországon, ezt követően egy egy évtizeden át
tartó határozott csökkenés következett be, ami azonban 2011-re megállt (lásd 2. ábra).
Bár sokan a vezetékes telefonok eltűnését jósolták, a vezetékes fővonalak száma valójában 2011 óta stagnál, illetve 2011 és 2019 között még enyhén emelkedett is. Az NMHH
(2019) legfrissebb adatai szerint a magyar háztartások vezetékes telefon penetrációja
jelenleg 65,44 százalék. Tegyük hozzá, hogy az aktív (tehát ténylegesen használt) fővonalak számáról nincs adatunk. Mivel minden szolgáltató a televízió- és internet-előfizetéssel együtt, csomagban (is) árulja a vezetékes telefonszolgáltatást, jó eséllyel sok
háztartásban van vezetékes telefonelőfizetés, de tényleges nem használják azt. Így akár
az is előfordulhat, hogy – bár az adatok nem ezt mutatják – kevesebb háztartást érhetünk el vezetékes telefonon ma, mint 10 évvel ezelőtt. Ezt a hipotézist erősíti, hogy 2015
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óta drámaian, több mint 40 százalékkal csökkent az egyéni hívások száma vezetékes
telefonon.7
2. ábra: A vezetékes telefon-fővonalak száma 2000−2019 között Magyarországon (ezer
lakosra)

Forrás: KSH

Megjegyzés: A 2019-es érték az első három negyedév átlaga

Mindazonáltal, egy mobiltelefon alapú mintavétel hatékonyan csökkentheti a fedési hibát. Nincs azonban egy egységes mobiltelefonszám lista (több mobilszolgáltató
rendelkezhet külön listákkal), a nyilvános listák nagyon kis mértékben tartalmaznak
mobiltelefonszámokat, az RDD a mobiltelefonszámoknál sem alkalmazható. A gyakorlatban a cégek marketing alapú mobiltelefon adatbázisokat vásárolnak, és ezek az
adatbázisok képezik a mintavételi keretet. Arról, hogy ezek az adatbázisok milyen minőségűek és vajon milyen torzulásokat implikálnak, nem áll rendelkezésre adat, mindazonáltal jó okkal feltételezhető, hogy tartalmaz szisztematikus torzulásokat (Kmetty
2011). Más szóval ilyen adatbázisok használata nagy mértékben növeli a telefonos kutatások bizonytalanságát.
Annak ellenére, hogy a telefonos kutatások kapcsán felmerülő módszertani problémákra nem talált a szakma megnyugtató válaszokat az elmúlt évtizedek során (példá7 Forrás: KSH
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ul módszertani kísérleteken keresztül), a telefonos kutatások általánosan elterjedtté
váltak. Ennek oka egyrészt a telefonos kutatások árelőnye és gyorsasága a személyes
kutatásokkal szemben, másrészt az a tendencia, hogy a személyes felmérések fénye
„megkopott” az évek során, például a csökkenő válaszadási arányok, a kérdezőbiztosok ellenőrizhetetlensége miatt. Akadémiai kutatások is gyakran használnak telefonos
mintákat, a piaci szférában pedig több telefonos kutatás készül, mint személyes. Politikai témája kutatásoknál szintén népszerű választás a telefonos adatfelvétel. A választási előrejelzésekkel foglalkozó intézetek többsége ma már telefonon méri a pártpreferenciákat (Századvég, Nézőpont8, Publicus, Iránytű).
Online adatfelvételek nagyobb számban a kétezres évek elejétől készültek Magyarországon. Ezek a kutatások adatgyűjtési szempontból eleinte meglehetősen sokszínűek voltak. Lehetett online kvantitatív adatokat gyűjteni emailekre kiküldött, weblapokra kihelyezett vagy pop-up felugró vagy ún. access paneleken kiküldött kérdőívek
segítségével (Pillók és Darvas 2001). A számos technika közül a legmegbízhatóbbnak
tekintett adatfelvételek ma online access paneleken készülnek. Ezen panelekbe a cégek
különböző (akár offline) csatornákon rekrutálnak paneltagokat reklámok segítségével,
címlistákból, hólabda-módszerrel stb. „Gyakorlatilag az egyetlen szempont a toborzásnál, hogy minél több potenciális paneltag gyűljön össze.” (Pillók és Darvas 2001, 38).
A telefonon mintákkal kapcsolatos fedési problémák az online mintáknál még erőteljesebben merülnek fel. A KSH adatai szerint ebben az időszakban még csak a háztartások egyötöde rendelkezett internetelőfizetéssel. Az 3. ábra illusztrálja az internet
gyors elterjedését Magyarországon. 2005 és 2018 között alatt megnégyszereződött
az internetelőfizetések száma, 2018-ban már a háztartások 83 százalékában volt internetkapcsolat. 9 Technikailag tehát a lakosság 17 százaléka van kizárva egy internet
alapú mintavételből. Valamelyest javít a képen, hogy azok a lakosok, akiknek otthon
ugyan nincs internete, de máshol, például, munkahelyükön, iskolájukban interneteznek, szintén bekerülhetnek egy online kutatás mintavételi keretébe. Sőt, a mintavételi
kerethez tartozhatnak azok a lakosok is, akik csak mobilinterneteznek.

8 A Nézőpont gyakran közöl személyes kutatási eredményeket is.
9 A szélessávú internetkapcsolattal rendelkező háztartások aránya közel azonos.
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3. ábra: Internetkapcsolattal rendelkező háztartások aránya 2005−2018 között
Magyarországon (%)

Forrás: KSH

Az azonban, hogy technikailag van lehetőség a háztartásban internetezni, még nem
jelenti azt, hogy mindenki használja is az internetet háztartásban. Pontosabb képet kapunk az online kutatások fedési problémáiról, ha az internet használatát vizsgáljuk.
A közvélemény-kutatási gyakorlat azt mutatja, hogy online panelekbe döntően csak
a rendszeres internetezők kerülnek be. Mivel az internetezők döntő része csaknem
minden nap használja az internetet (KSH: 93,5%10), ez a további megkötés nem annyira
drámai, mégis a KSH adatai alapján 2018-ban a rendszeres internetezők aránya 75 százalék volt Magyarországon. A magyar lakosság háromnegyedének van tehát jelenleg
reális esélye egy online panelbe jelentkezni és azon keresztül online mintába kerülni
(4. ábra).

10 Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_oni017.html
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4. ábra: Rendszeres internethasználók aránya 2007−2018 között Magyarországon (%)

Megjegyzés: Rendszeres használat: a felmérést megelőző három hónapban átlagosan hetente legalább
egyszer (vagyis mindennap vagy majdnem mindennap vagy hetente legalább egyszer, de nem a hét minden napján). A használat minden helyszínt és kapcsolódási módot lefed.
Forrás: KSH

Az internethasználat ráadásul jelentős különbségeket mutat lakóhely, életkor, iskolai végzettség és több más szocio-demográfiai mutató mentén, azaz szisztematikus
torzításokra lehet számítani az online mintáknál.
Komoly módszertani problémák voltak tehát már a kezdetektől az online adatfelvételekkel, ám csakúgy, mint a telefonos kutatások, az online felmérések is egyre elterjedtebbé váltak. A piaci szférában ma már minden bizonnyal több online kutatások
zajlik, mint személyes, de jó eséllyel, a telefonos méréseket is megelőzik számosságban. De egyre több olyan akadémiai felmérésről is tudunk, amely, jellemzően online panel-alapú vizsgálatok adatait használja. Kifejezetten politikai témában is gyakoriak az
online mérések. A pártpreferenciát mérő közvélemény-kutató cégek többsége továbbra
is hagyományos módszereket használ, először 2018-ban jelentkezett az IDEA intézet
egy közösségi média alapú mérésekkel, amelyek a 2018-as országgyűlési választásokat
megelőzően nagyon pontatlannak bizonyultak (G. Závecz 2018). Emellett a ZRI-Závecz
Research állt elő a 2019-es önkormányzati választások előtt egy applikáción és IVR
technológián keresztül adatot gyűjtő speciális – lényegében hibrid – módszerrel. Az
Aktív Fiatalok kutatássorozat vezetői is kísérleteztek online adatfelvételekkel a korábbi adatfelvételi hullámok során. A kutatás vezetői 2011/12-ben azt a kérdést vetették
fel, hogy „lehet-e Magyarországon, a XXI. században online metodológiával – előzetes
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emailcímlista nélkül – reprezentatív vizsgálatot készíteni?” (Róna és Szabó 2012, 16).
A felvett nem-valószínűségi online minták elemzéséből arra a következtetésre jutottak,
hogy nem, a legutolsó kutatások újra személyes adatfelvétellel készültek. Ez azért is
fontos tanulság, mert a kutatás célpopulációja a magyar egyetemisták, akik online jelenléte, mint tudjuk, nagyon erőteljes. A kísérletek mindazonáltal az online adatgyűjtés
csak egy irányáról adnak tanulságot.
A magyarországi kvantitatív adatgyűjtések módszertanának történeti és state-of-artjellegű ismertetését követően rátérek a hibrid módszertan bemutatására.

3. A HIBRID ADATFELVÉTELEKRŐL
3.1. Fogalmi tisztázás
A hibrid kérdőíves kutatás fogalmának központi eleme, hogy a vizsgálatban nem egy,
hanem többféle adatfelvételi mód is részt vesz. Ahogy De Leeuw rámutat, ez nem
feltétlenül pusztán magát a kérdőív felvételének szakaszát érintheti (De Leeuw 2005,
237). Az adatfelvételt végző munkatársak a kutatás több különböző pontján is kapcsolatba léphetnek a minta tagjaival (előzetes felkérés, emlékeztetők, ellenőrzések stb.),
amely interakciók szintén különböző módokon jöhetnek létre. Attól függően, hogy csak
a kutatás kontaktálási szakaszában (tehát abban a fázisban, amikor felvesszük a kapcsolatot a válaszadókkal) használunk többféle stratégiát, vagy maga az adatfelvétel is
többféle módon történik, megfogalmazható egy tágabb és egy szűkebb hibrid kutatási
design. Tág értelemben tehát hibrid kutatás tekinthető például egy olyan design, ahol
a válaszadókat például levélben kérik fel egy online kérdőív kitöltésére, majd az emlékeztetőket már telefonon intézik, az adatfelvétel módja azonban végig, a minta minden
tagja számára online (többféle, és az adatfelvételi módtól eltérő kommunikációs stratégia – egy adatfelvételi mód). Az angolban a mixed-mode és a multi-mode kifejezések
a leginkább elterjedtek (Biemer és Lyberg 2003, 335:208), kevésbé gyakori a switch-mode vagy a hybrid fogalmak használata.
3.2. A hibrid adatfelvételek típusai
Az alábbiakban röviden összegzem a hibrid adatfelvételek fő típusait. A kvázi-hibrid
adatfelvételekben az adatfelvétel egy csatornán történik, ám a kutatásban több mód is
részt vesz; tehát például különböző módon lépünk rekrutáljuk a válaszadóinkat, mint,
ahogy az adatokat felvesszük. Gyakori például felkérő levél megküldése telefonos kutatás előtt, ami érdemben növelheti a válaszadási hajlandóságot (De Leeuw és mtsai.
2007). A párhuzamos (concurrent) hibrid adatfelvétel az egyik leggyakrabban használt
hibrid design. Egy ilyen designban egy időpontban, egy kérdőívet töltenek ki a válaszadók, azonban a válaszadók egy része A módon, egy másik része B módon, stb., azaz
a minta hibrid. Ennek egyik variációja, amikor a válaszadók opcionálisan választhatnak
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az adatfelvételi módok közül. A másik variáció, hogy a kutató előre eldönti, hogy a minta egy része A, másik része B, stb. módon tölti ki a kérdőívet. A szekvenciális (sequential)
hibrid adatfelvétel esetében is egy mintáról beszélünk, egy kérdőívről, a válaszadók
egy része itt is A módon, egy másik része B módon, stb. tölti ki a kérdőívet, ám van
egy fő adatfelvételi mód, valamint kiegészítő mód(ok), amelyek tipikusan a nemválaszolók bevonását célozzák. A leggyakoribb egy olcsóbb mód használata fő adatfelvételi
csatornának (pl. online kérdőív), majd a drágább módot használni a nem válaszolók
bevonására. A szekvenciális design népszerűségének oka, hogy számos pozitív tapasztalatról tudunk a válaszadási arány növelése terén (Hochstim 1967; Dillman és mtsai.
2009; Fowler Jr és mtsai. 2002). Magyarországon a 2011-es népszámlálás és a 2016-os
mikrocenzus során alkalmazott a KSH sikerrel több adatfelvételi módot. A mikrocenzus összességében magas, 92,2 százalékos válaszadási arányt tudtak elérni. Igaz ebből „csak” 18 százalék válaszolt online, ami azért így is számottevő költségcsökkentést
eredményezhetett.11
Szintén gyakran használt hibrid design, amikor a kérdőív továbbra is azonos, ám
több minta is szerepel a vizsgálatban, és a különböző minták válaszadói különböző módokon válaszolnak. Ez lényegében a párhuzamos design, csak több mintán alkalmazva.
Ezt a típust a leggyakrabban a nemzetközi vagy regionális kutatásokban használják,
azokon belül is meglehetősen népszerű. Amikor a kérdőív hibrid (switch-mode) továbbra is egy minta válaszol egy időpontban, azonban a kérdőív különböző szakaszait különböző módon töltik ki a válaszadók. A módszert hatékonyan használják szenzitív kérdések esetén. Végül longitudinális vagy panel-kutatásoknál sokan kísérleteznek hibrid
designokkal. Az ilyen típusú designoknál továbbra is egy mintáról van szó, ám a kutatás
különböző pontjain különböző módokon vesszük fel az adatokat.
3.2. Miért népszerűek a hibrid adatfelvételek? Előnyök
A szakirodalomban leggyakrabban előforduló szempont, ami a hibrid adatfelvételek
egyik fő potenciális előnye lehet, a válaszadási arány növelése. Az adatfelvételi módok
keverése azonban, ha nem is oldja meg a problémát, de potenciálisan csökkentheti
a nem válaszolásból fakadó hibákat. A Confirmit 2008-as globális jelentése alapján a piackutató cégeknél a hibrid design választása mögötti fő motiváció a válaszadási hajlandóság növelése (idézi Pintér és Kótay 2010, 727.)
A legjellemzőbb stratégia éppen a nem válaszolók12 bevonását célozza. Gyakran van
egy fő adatfelvételi mód, majd a nem válaszolók újbóli felkeresése már egy másik csatornán keresztül történik. Számos olyan kutatásról tudunk, ahol ily módon számottevően javítható volt a válaszadási arány. Egyszerű hazai példája ennek a stratégiának
11 Forrás: KSH; https://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/docs/hirek/20161114_ksh_sikeresen_zarta_a_mikrocenzust.pdf
12 A nem válaszolók (teljes nem válaszolás, unit-nonrepsonse) azon tagjai a mintakeretnek, akik esetében a teljes kérdőív
kitöltetlen marad, mert például nem volt elérhető az illető, nem akart válaszolni stb. A nem válaszolás ettől különböző, másik
esete, amikor csak bizonyos kérdésekre adott válaszok hiányoznak (item-nonresponse) (Pillók 2010).
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a 2011-es népszámlálás és a 2016-os mikrocenzus, amelyek hibrid adatfelvételnek voltak tekinthetők. Mindkét adatgyűjtés során a fő adatfelvételi mód az online és a postai
kérdőív volt, majd a nem válaszolókat személyesen keresték fel a kérdezőbiztosok.13
Kutatások igazolják továbbá, hogy a válaszadók egy jelentős részének vannak preferenciáik a válaszadás módjára vonatkozóan (Groves és Kahn 1979; De Leeuw 1992; Millar, O’Neill, és Dillman 2009). Egyes adatok azt mutatják, hogy válaszadási alternatívák
felajánlása önmagában javíthat a válaszadási hajlandóságon, a válaszok minőségén, sőt
a kitöltés gyorsaságán is (Olson, Smyth, és Wood 2012). Igaz több más kutatás nem
mutatott ki ilyen szignifikáns hatást (Dillman, West, és Clark 1994; Manfreda, Vehovar, és Batagelj 2001), Dillman és társai óvatosságra intik a kutatókat. Az eredmények
ugyanis azt is kimutatták, hogy a módpreferenciák mögött jelentős demográfiai különbségek húzódnak meg. Vagyis a válaszadási alternatívák felkínálása növelheti a válaszadási arányt, ám jó eséllyel hatással van az adatminőségre és potenciális forrása
lehet torzításoknak (Dillman, Smyth, és Christian 2014, 427).
Az adatfelvételi módok keverését gyakran a fedési hiba14 csökkentésének érdekében
alkalmazzák. Általános vélekedés ma is, hogy a személyes, véletlen sétás mintavétel
messze a legalacsonyabb fedési hibával operál (és magasabb reprezentativitást biztosít)
más módokkal összehasonlítva. Ez még akkor is igaz lehet, ha a klasszikus címlistás
megkérdezés ma már Magyarországon is ellehetetlenült (T. Závecz 2010). A személyes
megkérdezés gyakorlati alkalmazhatósága sajnos azonban nagyon sokat romlott az
elmúlt években, Nagy-Britanniában egyáltalán nem készülnek már személyes felmérések, és az Egyesült Államokban is visszaszorulóban vannak. A magas reprezentativitásra való igény mindazonáltal változatlan. Éppen emiatt voltak különösen népszerűek
az ilyen irányú, telefonos-személyes hibrid felvételek, amikor a kilencvenes években
a telefonos adatfelvétel egyre népszerűbbé vált. azonban a telefon penetráció még
alacsony volt, így optimális megoldásnak bizonyult személyesen kitöltött kérdőívekkel ötvözni (De Leeuw 2005, 235). Manapság az ilyen típusú hibriditás legnagyobb
ígérete az online kérdőív bevonása teljes népességet vizsgáló kutatásokba. Bár mára
rendkívül elterjedtté váltak az online adatfelvételek, még a legmagasabb internet-penetrációjú országokban sem alkalmazhatóak sikerrel, ha a teljes népességről kívánunk
információt gyűjteni (Groves és mtsai. 2011; Couper 2000). A probléma az, hogy az
online mérések fedési hibája egyelőre magas. Magyarországon jelenleg a rendszeresen
internetezők15 aránya 76 százalék, Európában ugyanez 61 (Törökország) és 98 (Izland)
13 KSH: Mikrocenzus 2016: A 2016. évi mikrocenzus témakörei Háttértanulmányoka mikrocenzus programjáról és témaköreiről. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mikrocenzus2016/mikrocenzus_2016_1.pdf
14 Fedési hiba alatt azt értjük, hogy nem mindenkinek van egyáltalán esélye bekerülni a mintába.
15 Rendszeres használat: a felmérést megelőző három hónapban átlagosan hetente legalább egyszer (vagyis mindennap
vagy majdnem mindennap vagy hetente legalább egyszer, de nem a hét minden napján). A használat minden helyszínt és
kapcsolódási módot lefed. Forrás: KSH
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százalék között mozog (átlag: 81 százalék)16, az Egyesült Államokban jelenleg 84 százalék internetezik17, vagyis országtól függően a populáció egy jelentős részének 0 az
esélye egy online mintába kerülésre. Ráadásul az is köztudott, hogy a nem internetezők
jelentősen különböznek az internetezőktől számos demográfiai dimenzió mentén,
vagyis a torzítás szisztematikus. Ugyanakkor az igény az online módszer bevonására
egyre nagyobb, főként a költséghatékonysága és a gyorsasága miatt, de amiatt is, mert
egyes társadalmi csoportokat jóval könnyebeben lehet elérni online. A webes kérdezés ötvözése más, nagyobb reprezentativitást biztosító módokkal, azért lehet hatékony
megoldás, mert a kiegészítő adatfelvételi mód kompenzálhatja az online fedési hibáját.
Jó példa erre az Aktív Fiatalok kutatássorozat, melynek keretében kísérleti hibrid jellegű egyetemista-kutatások valósultak meg.
A kérdőíves kutatások egyik régi problémája az ún. társadalmi elvárás szerinti válaszadás (social desirability bias) (DeMaio 1984; Belson 1986; Bishop, Tuchfarber, és Oldendick 1986; Sudman és Bradburn 1974; Tourangeau, Rips, és Rasinski 2000), melynek lényege, hogy a válaszadók hajlamosak „magukat jó fényben feltüntetni”, olyan
válaszokat adni, melyek a társadalmi elvárásoknak megfelelőek és eltitkolni azokat,
melyek szembe mennek az aktuális normákkal. Olyan szenzitív témáknál, ahol ezzel
a torzítással számolni kell, több adatfelvételi mód alkalmazása indokolt lehet. Nagyszámú olyan módszertani kísérletről tudunk, amely bizonyítékot talált arra, hogy szenzitív témáknál az önkitöltős forma (papír alapú vagy online) őszintébb és pontosabb
válaszokat eredményez, mint a kérdezőbiztossal történő válaszadás (Holbrook, Green,
és Krosnick 2003; Kuran 1997; Tourangeau és Smith 1996; Tourangeau és Yan 2007)”.18
E mögött az áll, hogy a válaszadók hajlamosabbak társadalmi elvárásokat követő viselkedést közvetíteni kérdezőbiztos jelenlétében (személyes vagy telefonos jelenlét
esetében egyaránt), míg például egy online kérdőív kitöltése jóval nagyobb a társadalmi
távolság (social distance) a mintatag és a kutató között. Ebből következik, hogy egyes
témáknál (pl. pártpreferencia, drogfogyasztás, szexuális szokások stb.) indokolt lehet
egy olyan hibrid design alkalmazása ahol kérdőív egy részét kérdezőbiztos jelentlétében tölti ki a válaszadó, a szenzitívebb kérdésekre azonban egy privátabb, diszkrétebb
környezetben válaszol (pl. online, (De Leeuw 2005, 236)); azaz a kérdőív hibrid.
Egy hibrid design választása gyakran a költségek csökkentését is eredményezheti, ami lehetőséget nyújthat a kutatók számára például a mintaelemszám, és ezáltal

16 Forrás: KSH, https://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tin00091.html
17 Forrás: https://www.statista.com/statistics/590800/internet-usage-reach-usa/, Valamilyen rendszerességgel internetezők aránya.
18 Olyan kutatásokról is tudunk, melyek nem igazolták, hogy az önkitöltős módszer kevésbé eredményezne társadalmi
elvárás szerinti válaszadást (Wallace, Cesar, és Hedberg 2018), ám, ahogy de Leeuw fogalmaz, „az egyik legkonzisztensebb
eredménye a módhatás-vizsgáltoknak, hogy az önkitöltős adatfelételi módok jobban teljesítenek szenzitív kérdések esetén”
(saját fordítás, De Leeuw 2005, 236).
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a megbízhatóság növelésére. Ez leggyakrabban úgy történik, hogy az olcsóbbik mód
a fő adatfelvételi mód (pl. online), és a drágább mód (pl. személyes) a kiegészítő. Az
is csökkentheti az adatfelvétel költségét, ha a rendszeresen internetezőket, vagy
a társadalom azon rétegeit, akiknek nagyon magas az online reprezentáltsága, egy
webes kérdőívvel vizsgáljuk, a mintánk másik felét pedig telefonon érjük el. A longitudinális és panelvizsgálatok magas költségeik miatt szintén gyakran folyamodnak
több adatfelvételi mód alkalmazásához. Tipikus, hogy az első hullámban vagy a rekrutációs szakaszban a legmagasabb reprezentativitást biztosító, legdrágább módot alkalmazzák, majd a következő hullámokban, amikor már van kapcsolat a paneltagokkal,
átváltanak egy olcsóbb módra. Az, hogy mekkora költségcsökkentési potenciál van
az adatfelvételi módok keverésében, survey climate-től és számos más tényezőtől (pl.
célpopuláció) függ. Villar és Fitzgerald (2017) gyűjtése az ESS felmérések kapcsán jó
képet ad az egyes adatfelvételi módok közötti árdifferenciákról, ráadásul nemzetközi
összehasonlításban (1. táblázat).
1. táblázat: Relatív fieldköltségek európai országokban 2017-ben egy átlagos, 1000 fős
véletlen lakossági mintán, 20 perces kérdőívvel
Ország

Személyes

Telefonos

Online

Személyes/
Telefonos

Személyes/
Online

Telefonos/
Online

Austria1

100

30

–

3,33

–

–

Belgium1

100

80

62

1,25

1,61

1,29

Belgium2

100

70

25

1,43

4,00

2,80

Ciprus1

100

80

40

1,25

2,50

2,00

Ciprus

100

50

–

2,00

–

–

Dánia2

100

35

25

2,86

4,00

1,40

Finnország1

100

50

–

2,00

–

–

Írország2

100

65

–

1,54

–

–

2

Izland2

100

40

15

2,50

6,67

2,67

2

Lengyelország

100

–

–

–

–

–

Magyarország2

100

80

50

1,25

2,00

1,60

Németország2

100

43

15

2,33

6,67

2,87

Norvégia2

100

50

20

2,00

5,00

2,50
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Személyes

Telefonos

Online

Személyes/
Telefonos

Személyes/
Online

Telefonos/
Online

Olaszország2

100

60

50

1,67

2,00

1,20

Oroszország2

100

63

–

1,59

–

–

Portugália2

100

75

–

1,33

–

–

Románia2

100

60

–

1,67

–

–

Spanyolország2

100

60–70

30

1,54

3,33

2,17

Svájc1

100

40

5

2,50

20,00

8,00

Svájc2

100

50

–

2,00

–

–

Svédország2

100

60

–

1,67

–

–

Szlovákia2

100

85

65

1,18

1,54

1,31

Szlovénia2

100

30

20

3,33

5,00

1,50

Ukrajna2

100

60

40

1,67

2,50

1,50

Átlag (szórás)

–

–

–

1,91 (0,62)

4,77 (4,71)

2,34 (1,73)

Medián

–

–

–

1,67

3,67

1,80

Ország

Nemzeti statisztikai hivatalok adatai

1

ESS adatfelvételt végző cégek adatai

2

Forrás: Villar és Fitzgerald (2017, 285), saját szerkesztés

Egyes esetekben az adatfelvételi módok keverése gyorsíthatja is az adatfelvételt.
Köztudott, hogy az online adatfelvétel jóval gyorsabb, mint a telefonos vagy postai,
vagy még inkább, mint a személyes felvétel. Egy 1000 fős személyes survey adatfelvétele akár három hétig is eltarthat, míg ugyanennyi online kérdőív felvétele napok alatt
lezajlik. Azaz az online kérdezés bevonása lényegében minden kutatás felgyorsít. Más
kérdés emellett, hogy olyan kutatásról is tudunk, ahol úgy sikerült érdemben rövidíteni
az adatfelvétel idején, hogy a válaszadók az általuk preferált módon válaszoltak (Olson,
Smyth, és Wood 2012). A preferált módon való válaszadás tehát nem csak a válaszadási
arányt, az adatminőséget, hanem a kitöltés idejét is meggyorsíthatja.19

19 Igaz ideális, ha már előzetesen van információnk a válaszadók preferenciáiról, amelyek például a hivatkozott panelvizsgálatban ismertek voltak.
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3.3. Az adatfelvételi módok keverésének veszélyei. Hátrányok
Az egyik legfontosabb probléma, amellyel az adatfelvételi módok keverésénél, vagy különböző módon felvett minták összehasonlításánál szembesülhetünk, hogy a mintában
megfigyelt különbségek annak tulajdoníthatóak, hogy az adatokat különböző módokon vették fel, s nem a célpopulációban létező valós különbségeket mutatják (Roberts
2007). Ahogy Deming már egy 1944-es tanulmányban kitér rá, „a probléma nem az,
hogy vannak különbségek a módok között, hanem, hogy mekkorák ezek a különbségek,
miért jönnek létre és milyen hatással vannak az adat felhasználásra” (idézi (Jäckle, Roberts, és Lynn 2010, 5)).20 Amennyiben a módhatások szignifikáns torzításokat okoznak
a mérési hibával összefüggésben, ez összességében korlátja lehet a hibrid adatfelvételek alkalmazhatóságának. Nem csak hibrid méréseknél érdemes vizsgálni módhatásokat, hiszen minden olyan esetben, amikor különböző módon felvett mintákat kívánunk
összehasonlítani, fontos kitérni a problémára (lásd pl. nemzetközi kutatások).
A fedési hiba egyrészt világos, hogy jelentősen eltér az adatfelvételi módok között,
másrészt azonban nem lehet általánosan érvényű megállapítást tenni, hiszen a módok
elérési potenciálja erősen országspecifikus. A legtipikusabb azonban az, hogy a személyes és a postai minták fedési hibája a legalacsonyabb, ezt követik a telefonos minták,
majd az online kérdőívezés (Bowling 2005). Az is legszögezhető, hogy az egyes módokon más-más társadalmi csoportok érhetőek el hatékonyan. Kmetty (2011) magyarországi viszonyokat tükröző összehasonlítása azt mutatta, hogy a telefonos mintákba
nagyobb eséllyel kerülnek be magasabb iskolai végzettségűek, házasok, családi házakban élők, és politikailag aktív lakosok. Pillók (2010) összehasonlítása alapján online a fiatalabb, képzettebb csoportokat, míg telefonon az idősebbeket érhetjük el könnyebben.
A személyes minták e tekintetben valószínűleg a legkevésbé „preferálnak” speciális
rétegeket.
A válaszadási arány kutatása a mérési hiba mellett a legnépszerűbb terület a módhatás-vizsgálatok között. Ennek oka egyrészt, hogy az alacsony válaszadási arány, illetve
annak veszélye, hogy a kutatásban részt vevők karakterei szisztematikusan különböznek a nem válaszolókétól, rontja a mérések megbízhatóságát és az eredmények külső
érvényességét (Bowling 2005, 284), másrészt – ahogy arra már utaltam, a válaszadási
arányok évek óta csökkenő tendenciát mutatnak világszerte (Bradburn 1992; De Heer
és De Leeuw 2002; Manfreda és mtsai. 2008). Egészen a kilencvenes évekig egy 85 százalékos válaszadási arány megszokottnak számított, míg ma 40 százaléknak is örülni
lehet (Dillman, Smyth, és Christian 2014).21
A személyes adatfelvételek hagyományosan a legmagasabb válaszadási arány produkálták. Bár a korábbi kedvezőbb „kutatási környezetben” más módok sem maradtak
20 Saját fordítás.
21 Ennek okairól bővebben lásd pl.: De Heer és De Leeuw (2002)
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el jelentősen a személyes mintáktól, a postai és a telefonos felmérések alacsonyabb
válaszadási arányokat lehetett elérni (Groves és Kahn 1979; Mulry-Liggan 1983; Weeks
és mtsai. 1983; Holbrook, Green, és Krosnick 2003). Mára ez átrendeződött, a hagyományos módszerek elveszteni látszanak az előnyüket, igaz a személyes, a telefonos
és a postai kérdőíveseknél továbbra is valamivel magasabb a válaszadási hajlandóság,
mint az online kérdezésnél (Cook, Heath, és Thompson 2000; Couper 2000; Shih és
Fan 2007; Manfreda és mtsai. 2008). Manfreda és mtsai. (2008) meta-analízise alapján
a webes kérdezés átlagosan 11 százalékkal marad el többi adatfelvételi módtól, átlag 34
százalékos válaszadási aránnyal.22 Mindemellett számos kutatás igazolta, hogy egyes
szekvenciális hibrid adatfelvételek alkalmazása növelheti a válaszadási arányt (Shettle
és Mooney 1999; Griffin és Obenski 2002; Dillman és mtsai. 2009; Millar és Dillman
2011).
A magyarországi viszonyok hasonlóak. Pillók (2010) vizsgálatában a személyes kutatás produkálta messze a legmagasabb válaszadási arányt (50 százaléka), ezt követte
a telefonos adatfelvétel (29 százalék) és a CAWI felvétel (20 százaléka). Fontos hozzátenni, hogy az online mintákat nagyon különböző válaszadási arányok jellemzik. Attól függően, hogy acces-panelről, pop-up kérdőívről vagy emailes kutatásról van-e szó,
a válaszadási arányok 1 és 70 százalék között ingadozhatnak.
A részleges nem válaszolás (a válaszadó csak a kérdőív egy részét tölti ki, egy ponton
abbahagyja a kitöltést, vagy bizonyos kérdésekre nem válaszol) szintén különbségeket
mutat az egyes módok között. Több kutatás is igazolta, hogy a személyes és a telefonos
adatfelvételek alacsonyabb részleges nem válaszolási arányt produkálnak, mint a postai
kérdőívek (De Leeuw 1988; De Leeuw és Huisman 2003; Bowling 2005), míg a személyes és a telefonos minták között nem láthatóak szignifikáns különbségek. Ennek oka
lehet a kérdezőbiztos jelenléte, azaz a kérdőív kitöltések feletti nagyobb kontroll. Egy
jó kérdezőbiztos és egy optimális válaszadási szituáció kialakítása ösztönzőleg hathat
a válaszadásra. Pillók (2010) kutatásában a CAWI vizsgálat során találta a legkevesebb
nem válaszolást az attitűdkérdéseknél, a személyes felvételben pedig a legtöbbet, igaz
a nyitott kérdésre éppen a személyes minta tagjai válaszoltak a legnagyobb arányban.
Hibrid kutatásokra vonatkozó adatok az ESS módszertani kísérletsorozatából állnak
rendelkezésre. Az ESS hollandiai kutatásában a személyes módnál valamivel magasabb
részleges nemválaszolási arányokat tapasztaltak, mint a telefonosnál, és a legalacsonyabbat az online módnál (Villar és Fitzgerald 2017). Ugyanezt erősítette meg az észt
kísérlet, ahol az online válaszolók alacsonyabb részleges nemválaszolási arányokat produkáltak, mint a személyes módnál (Ainsaar és mtsai. 2013). Ezzel ellentétes eredményeket találtak az azonos programban felvett Egyesült Királyságbeli kutatásban, ahol
22 Shih és Fan (2007) meta-analízise 8 százalékkal magasabb átlagos válaszadási arányt mért a postai kérdőívek javára az
onlinenal szemben. A postai átlag 27 százalék, az online 19 százalék.

258

STEFKOVICS ÁDÁM

az online válaszadók bizonyultak hajlamosabbnak a válaszmegtagadásra (Villar és Fitzgerald 2017).
A módhatás-vizsgálatok talán leginkább konzisztens megállapítása, hogy szenzitív
témáknál23 az önkitöltéses adatfelvétel őszintébb és pontosabb válaszokat eredményez,
mint a kérdezőbiztossal történő válaszadás (Holbrook, Green, és Krosnick 2003; Kuran
1997; Tourangeau és Smith 1996; Tourangeau és Yan 2007; De Leeuw 2005; Dodou és de
Winter 2014) .24 A legnagyobb mérési hibákat akkor találjuk, amikor a társadalmi normákba ütköző témákról kérdezünk (drogfogyasztás, bűnözés stb.), míg a társadalmilag
elfogadott kérdések (pártpreferencia, gyerektartás fizetése stb.) mentén kisebb a probléma (Sakshaug, Yan, és Tourangeau 2010).25 A fenti eredmények arra utalnak, hogy
a válaszadók hajlamosabbak őszintén válaszolni, amikor nagyobb a „szociális távolság”
(social distance) a válaszadó és a kutató között (Holbrook, Green, és Krosnick 2003,
86). Ennek azonban ellentmond, hogy több kutatás is arra talált bizonyítékot, hogy
a társadalmi elvárás szerinti válaszadás valószínűbb a telefonos, mint a személyesen
felvett mintáknál (Holbrook, Green, és Krosnick 2003; Jäckle, Roberts, és Lynn 2010)26
A szociális távolság mellett jól lehet, más faktorok is szerepet játszanak. A személyes
interjúk során sokkal inkább lehetősége van a kérdezőbiztosnak egy bizalmi viszony
kialakítására, arra, hogy a válaszadó nyugodt lehessen az adatai és válaszai bizalmas
kezelésével kapcsolatban, ami egyeseket éppen az őszinte válaszadásra sarkallhat.
Jó példa az ilyen típusú módhatás-vizsgálatokra (Kreuter, Presser, és Tourangeau
2008) kutatása, akik CATI, IVR27 és webes kérdőívekre adott válaszokat hasonlítottak
össze. Eredményeik azért különösen értékesek, mert találtak módot arra, hogy a válaszokat külső adatforrásokkal összevessék. Adataik szerint a webes adatfelvétel jóval
kevesebb társadalmilag elvárt választ eredményezett, mint a telefonos vagy az IVR felvétel. Az IVR a kettő közé került. A webes kitöltők ráadásul pontosabb válaszokat is
adtak. Egy későbbi tanulmányukban ugyanezen adatfelvételi módok összehasonlítása
megerősítette a korábbi eredményeiket, hozzátéve, hogy a webes kitöltés és az IVR alacsonyabb mérési hibája mellett magasabb nem válaszolást is eredményez (Sakshaug,
Yan, és Tourangeau 2010). Számításaik szerint azonban így is az önkitöltés felé bil-

23 Ide tartoznak például az alkohol-, drogfogyasztást, egészségügyi témákat (pl. HIV-vírus), szexuális szokásokat, vagy
politikai preferenciákat érintő kérdések. Bár, ahogy (Kreuter, Presser, és Tourangeau 2008) rámutat a téma szenzitivitása
gyakran önkényes kutatói döntéseken alapszik.
24 Tudunk olyan kutatásokról, amelyek nem mutattak ki különbséget a módok között, ám összességében jóval több bizonyíték van arra, hogy az önkitöltős forma optimálisabb ilyen kérdéseknél (Bowling 2005).
25 A pozitív, ám szenzitív témák viszont inkább ki vannak téve a válaszmegtagadásból fakadó torzításoknak (Sakshaug,
Yan, és Tourangeau 2010)
26 Valójában az eredmények abszolút vegyesek, ennek ellenkezőjére is vannak bizonyítékok (De Leeuw 1988; Bowling
2005).
27 Interactive voice response, Automata Hangbemondó Rendszer
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len a mérleg nyelve, mivel a mérési hiba körülbelül kétszer akkora volt, mint a nem
válaszolásból fakadó torzítás (Sakshaug, Yan, és Tourangeau 2010, 930).
Bár sok kutatás támasztja alá, hogy az adatfelvételi mód számottevő hatással van
a szenzitív kérdések megválaszolására, Dodou és de Winter (2014) 51 tanulmányt magába foglaló meta-analízise 0-hoz közeli hatásnagyságot mért az adatfelvételi módnak
a társadalmi elvárosok szerinti válaszadás terén. Az önkitöltős formákon belül a korábbi eredmények alapján nincs érdemi különbség e tekintetben a papír alapú és az online
kitöltés között (Fouladi, Mccarthy, és Moller 2002; Knapp és Kirk 2003; Bowling 2005).
Ami a politikai témájú kérdéseket illeti, több mérés arra jutott, hogy a telefonos adatfelvételek több társadalmilag elvárt válaszadást produkálnak, mint a személyes felvételek (Holbrook, Green, és Krosnick 2003; Díaz de Rada 2011; Voogt és Saris 2003; Liao
2016). Ezek a kutatások a szavazási hajlandóság riportálását vizsgálják. Ez egyrészt
indokolt, mert a szavazás társadalmilag elvárt cselekvésnek tekinthető (Voogt és Saris
2003; Liao 2016), másrészt praktikus, mert a választásokkor külső adatok (választási
részvétel) validálhatják az eredményeket. Bár kevés kutatás készült a témában, ezek
a mérések azt mutatták, hogy a személyes mintákban magasabb szavazási hajlandóságot mutattak a válaszadók, mint a telefonos méréseknél. A kérdezőbiztos szerepe mindenesetre meghatározó lehet politikai témák esetében. Németh és Luksander (2018)
kutatása alapján a kérdezőbiztos pártpreferenciája számottevően befolyásolja a válaszadó pártpreferenciáját, valamint Pillók (2010) is talált összefüggést egyes kérdéseknél
a kérdezőbiztos kora és a válaszok között. Ehhez hasonló kérdezőbiztos-hatásokra korábbi politikai témájú kutatások is rámutattak (Katz 1942; Pickery és Loosveldt 2002;
Lipps és Lutz 2010).
A 2. táblázatban foglaltam össze a fent ismertetett mérési hibák előfordulásának
valószínűségét a különböző adatfelvételi módokon.

260

STEFKOVICS ÁDÁM

2. táblázat: Összefoglalás a lehetséges torzítások mértékéről összehasonlítva a főbb
adatfelvételi módokat

Nem mérési
hiba

Mérési hiba

Személyes

Telefonos

Postai

Online

Fedési hiba

*

**

*

***

Teljes nem válaszolás

**

**

**

***

Részleges nem válaszolás

*

*

**

**

Kérdőív feletti kontroll, (kérdés-sorrend hatása)

***

***

*

**

Társadalmi elvárás szerinti
válaszadás

***

***

*

*

Igenlés (acquiescence)

*

**

*

*

Válaszlehetőségek sorrendjének hatása

*

*

*

*

Inkonzisztens, nemtörődöm,
nem-differenciált válaszadás

*

**

**

**

***

*

**

***

Nyitott kérdések hossza

Megjegyzés: A csillagok egy durva közelítést mutatnak arra vonatkozólag, hogy az adott torzítás
milyen mértékben jellemző az adott adatfelvételi módon felvett mintákra. * jelentése, hogy az adott
torzítás kis mértékben van jelen, *** azt jelenti, hogy nagy mértékben. Fontos leszögezni, hogy ezek
a jelzések a nagységrendi különbségeket mutatják, ahogy azonban a fejezetben részletesen kitértem
rá, a különbségek gyakran minimálisak és sok egymásnak ellentmondó eredmény született a torzítások
mértékével és irányával kapcsolatban.

A vázolt, főként a mérési hibát érintő módhatások minimalizálására kidolgozott
technikák legismertebbike Dillman unimode konstrukciója (Dillman, Smyth, és Christian 2014). Dillman javaslatának lényege, hogy a hibrid kutatások során lehetőség szerint
a válaszadóknak ugyanabban a „mentális stimulusban” kell részesülniük. Ehhez közel
sem elég ugyanazokat a kérdéseket feltenni, számos más szempontot szem előtt kell
tartani. Dillman számos, korábbi módszertani kísérletek eredményein alapuló, konkrét
kérdőívszerkesztési javaslatot fogalmaz meg. Az alábbiakban röviden kiemelem azokat
a legfontosabb szempontokat, amelyeket érdemes lehet megfogadni hibrid kutatás tervezésénél.
• ’Nem tudja’, ’nincs véleménye’ válaszlehetőségek felajánlása minden módnál (telefonon is)
• Ugyanazt a kérdésforma használata minden módban
• Több kérdés táblázatos megjelenítését (mátrix-kérdés) lehetőség szerint kerülni
kell amennyiben telefonos mód is részt vesz az adatfelvételben, a kérdéseket egyesével érdemes megjeleníteni.
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• Többválasztós kérdéseknél érdemes ’Igen-nem’ formában, egyenként megjeleníteni a válaszokat, ahogy a telefonon felveszik.
• Hosszú válaszlehetőség listákat kerülni kell
• Sorrendbe állítás kerülendő
• Vizuálisan legyen egységes a kérdőív a különböző módokban
Forrás: Dillman, Smyth, és Christian (2014)

4. ÖSSZEGZÉS ÉS KONKLÚZIÓ
Tanulmányom a magyarországi választáskutatások módszertanának és a hibrid adatfelvételek használatában rejlő lehetőségek bemutatására vállalkozott. Rámutattam,
hogy akárcsak a világ minden táján, megbízható országos minták felvétele Magyarországon is egyre nagyobb nehézségekben ütközik. Nem ritka manapság a 10 százalékos
válaszadási arány telefonos mintákon, ami jó eséllyel számottevő mérési hibákat von
maga után. Magyarországon jelenleg a politikai attitűdök mérését célzó kérdőíves vizsgálatok jelentős többsége továbbra is egycsatornás módon történik. A legelterjedtebb
adatfelvételi mód a telefon, a személyes minták egyre inkább háttérbe szorulnak, az
online adatfelvételek ezzel párhuzamosan egyre nagyobb teret nyernek, azonban ezutóbbiak módszertani okokból jelenleg alig alkalmasak a teljes magyar lakosság pontos
leírására.
A nyilvánosság számára nem látható piaci törekvések mellett innovatív módszertani megoldásokról nem tudunk a közvélemény-kutató-, illetve az akadémiai szférában.
Amennyiben léteznek ilyenek, azok szigetszerű megoldások, és jó eséllyel ritkán tudományosan megalapozottak. Mindez a hibrid módszertan alkalmazására is elmondható.
Az adatfelvételek keveréséről maximum szakmai beszélgetéseken lehet hallani, tudományos munkák alig születnek a témában. Az egyetlen siker ezen a téren, hogy a KSH
hatékonyan alkalmazott hibrid adatfelvételt a legutóbbi cenzusok során28. Az már más
kérdés, hogy a népszámlálások módszertanában is messze elmaradtunk azoktól a nyugat-európai országoktól, amelyek évek óta regiszter-alapú népszámlálásokat végeznek
(Stefkovics, Zenovitz, és Kmetty 2021).
Ez azért kedvezőtlen, mert Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban a hibrid
adatfelvételek jelentik a normát (Biemer és Lyberg 2003), amiből az következik, hogy
egyfajta módszertani „versenyhátrányban” van Magyarország. A hibrid designokban
rejlő – a tanulmányban részletezett – számos lehetőség kihasználása általában javíthatná a hazai politikai mérések minőségét. A személyes minták alacsony fedési hibája úgy
használható ki, ha egy olcsóbb – például online – móddal keverjük. A telefonos minták
alacsony válaszadási aránya, és szisztematikus torzítása szintén kompenzálható len28 Forrás: KSH; https://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/docs/hirek/20161114_ksh_sikeresen_zarta_a_mikrocenzust.pdf
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ne, ha azokat a társadalmi csoportokat, akik szívesebben válaszolnának például online,
eleve ilyen módon kontaktálnánk. Nemrégiben egy izgalmas, ún. push-to-web design
alkalmazhatóságát tesztelte az ESS magyarországi csapata (Messing és Ságvári 2020).
Egy postai levélben kérték fel a mintatagokat egy online kérdőív kérdéseire. Azoknak,
akik az online kérdőívet nem töltötték ki, egy papír alapú kérdőívet is kipostáztak. Kifejezetten magas, a személyes minták válaszadási arányát megközelítő, 40 százalékos
kitöltési hajlandóságot találtak a kutatók. Ebből 30 százalék online, 10 százalék papír
alapon töltötte ki a kérdőívet.
A fentiek csak példák, az adatfelvételi módok keverésének számos variációja képzelhető el. Az, hogy melyik országban melyik design a leghatékonyabb a survey climate,
más szóval a helyi kutatási környezet jellegzetességeinek függvénye. Ahhoz, hogy pontosabban lássuk milyen hibrid designok járulnak hozzá a legnagyobb mértékben a megbízhatóság és az adatminőség javulásához a magyarországi politikai témájú kvantitatív
vizsgálatoknál, további – Messing és Ságvári (2020) kísérletéhez hasonló – empirikus
vizsgálatok szükségesek.
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Genesis Civitatis;
a Nyugati Civilizáció –
Társadalmi fejlődés
és a hatalom felelőssége

ÁLLAMFEJLŐDÉS
A természeti állapot
Az uralkodó tudományos felfogás szerint az emberiség 200.000 éves. A történészet
hagyományos olvasata alapján pedig maguk az államok és letelepült, földművelő társadalmak ebből csak legfeljebb az utóbbi 10.000 évben jelentek meg. Akárhogy is nézzük
tehát, az ember nem egy rutinos és veterán civilizációépítő.
Mindazon tudományos és társadalmi rendszerek, melyek a jelenkori életszínvonalunk és berendezkedésünk alapjait adják, lényegében csak kísérleti stádiumban vannak, és egyelőre még nincs, és nem is lehet tapasztalatunk arról, milyen hatást gyakorol majd mindez a bolygónkra, az ökoszisztémára, illetőleg magára az emberre, mint
biológiai fajra.
Pontosan annak köszönhetően, hogy az emberiség létezésének 95%-át az állati létből
lényegében alig kiemelkedve, de természeti körülmények között töltötte, sokakat arra
a felfogásra vezet, hogy a társadalom és a kultúra nem is kívánatos jelenségek. Ilyen
gondolkodó volt a klasszikusok közül például már Rousseau is, akinek „vissza a természetbe” irányzatát némelyek mára kissé már túlzottan is komolyan felértékelik.
Csak példálózva említhető itt meg Christopher Ryan, aki művében (melynek borítóján egy öltönyös majom épp egy hamburger és egy kóla felett nyomkodja kissé rezignált arckifejezéssel az okostelefonját) emléket állít a civilizálatlanság boldog napjainak,
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majd Ronald Wrigth-ot idézve úgy véli, hogy a progresszió saját belső logikája mentén
a józan észen túlra, a katasztrófába vezet.1
Ryan ezután hosszasan elemzi, hogy véleménye szerint a civilizáció szó szerint
minden tekintetben rontott csak az emberiség életminőségén, és miközben teljesen
megfosztja őt szabadságától és pusztulásba taszítja, még hamis álmokkal is elkábít;
„akárcsak a zuhanó ember, aki ragaszkodik hozzá, hogy repül. Míg már nem.” Ryan
arra is kitér, hogy a civilizáció, bár bizonyos technikai kényelmet képes ugyan biztosítani, ezért akkor sem jár hála, mert a technológiai megoldások mind olyan problémákra
reflektálnak, melyek fel sem merültek volna civilizáció hiányában (mint mondja, „ha te
gyújtottad fel a házamat, ne várd, hogy hálálkodjak, mikor később felbukkansz egy vödör vízzel.”), magát a civilizációt pedig egy elszabadult hőlégballonhoz hasonlítja, ami
a halálba repít minket, amiért nem ugrottunk ki időben.2
Talán felesleges említeni, hogy mindezzel szemben Ryan emléket állít Margaret
Ehrenberg nyomdokaiba lépve a természeti állapotnak (azaz a történelmet és társadalmat megelőző időknek), azt állítva, hogy ekkoriban a prehisztorikus közösségekben
az emberek közösségi és szexuális értelemben is egyenlők voltak, a társas együttélés
pedig sokkalta elviselhetőbb volt. Végső következtetésében végül magát a „tudományt”
és a „tudósokat” ítéli el, amiért az elnyomó technokrácia cinkostársaként azt „hazudja”
az embereknek, hogy a civilizációra szükség van.3
A természeti állapottal kapcsolatosan egyébként – bár eleve nincs a történészet fókuszpontjában – csak találgatni tudunk, hogy mik a realitások. Mindenesetre is a kevés
fennálló régészeti lelet, ami pedig kizárólagos forrása a hiteles információinknak, a jelek arra mutatnak, hogy a természeti állapot nem volt annyira idilli, mint ahogyan azt
Ehrenberg, Rousseau vagy Ryan lefestik. Az emberiség potenciális bölcsőjét és halálos
ágyát egyaránt latolgató kutatásában Herbie Brennan úgy vélte, hogy az emberbe már
a civilizáció előtt kódolva volt az önpusztításra való hajlandóság, és semmi sem fenyegeti jobban az emberiséget, mint önmaga:
„A háborúk hosszú ideje szedik áldozataikat. Senki sem tudja, hogy pontosan mióta, de vannak árulkodó jelek. A régészek azzal az eredeti ötlettel álltak elő, miszerint a háborúk kapcsolatba hozhatók a fallal körülvett
városok megjelenésével. […] A fal építését csak a nagy erejű támadás
indokolhatta.
Az elmélet szerint a háborúk története régre nyúlik vissza. A Jordánia
nyugati partján fekvő bibliai város, Jerikó az egyik legősibb település
1 Christopher Ryan: Civilized to Death; 30-33.
2 Christopher Ryan: Civilized to Death; 44-45, 47-48.
3 Christopher Ryan: Civilized to Death; 55-69, 103.
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a Földön. A régészeti leletek tanúsága szerint már i.e. 8000-ben falak,
sőt mi több, masszív kőfalak vették körül. Egy hatalmas kőtorony maradványai is a felszínre kerültek, és könnyen lehet, hogy nem ez volt az
egyetlen.
Az ilyesfajta erődítmények arra engednek következtetni, hogy Jerikó
egykori lakói nem ápoltak éppen barátságos viszonyt szomszédjaikkal.
A háború mint olyan azonban a jelek szerint legalább 1500 évvel korábbra datálható – amikor az általánosan elfogadott nézetek szerint még sem
városok, sem civilizációk nem léteztek. […]
Az i.e. 9. évezred közepén új típusú, a korábbiaktól teljesen különböző
nyílhegy jelent meg. A szakértők az angol tanged point complex elnevezéssel illetik a fegyverek e csoportját. […] Ez a fajta technikai fejlődés
aligha jelentett előnyt a vadászok számára, így nem világos miért ment
végbe, maradt fent, és terjedt el olyan széles körben. […]
I.e. 9500 táján […] az észak-afrikai Djebel Sahaba ásatáson 59 esetben kerültek elő bordákba, gerincbe, illetve néhány más csontba fúródott nyílhegyek. Jóval északabbra, a Moszkvától nyugatra eredő Dnyeper partja
mentén, mely Oroszországon, Ukrajnán és Belorusszián áthaladva végül
a Fekete-tengerbe ömlik, nem kevesebb mint 44 hasonló temetkezési helyet tártak fel. Nyilvánvaló, hogy a régészek itt és másutt is katonasírokra bukkantak.
A régészeti bizonyítékok alapján a történelem előtti időkben az emberiség nagyobb része évezredeken keresztül gyűjtögető-vadászó törzsekbe
tömörülve élt. […] A vadászat révén hadviselésre is alkalmas szerszámok
jöttek létre. […] Őseink idővel rájöttek, hogy embertársaik ellen fordíthatják ezeket az eszközöket. Szinte bizonyos, hogy mire Jerikó falai felépültek, az emberiség már fahusángokat, balta- és lándzsanyeleket készített… és rendszeresen harcolt is velük.”4
A fentiekhez hasonlóképpen vélekedett a társadalmak eredetéről Hankiss Elemér is,
aki a konkrétan a félelemben látta a legfőbb civilizációteremtő erőt. Bár ő maga nem
választotta el nyíltan a természeti állapotot a társadalomtól, ahogyan azt tették például
a szerződéselméletek, de végeredményben mégis erre reflektált. Ellentétben Ryan vagy
Rousseau felfogásával, akik a természeti állapotot eredendően tökéletesnek látták,
Hankiss úgy vélte, hogy az ember számára ez egy „idegen világ”, melyben elveszne, ha
szimbólumai és kultúrája révén nem teremtené meg a maga helyét benne:

4 Herbie Brennan: A halál; 44.
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„Az ember az egyetlen teremtmény ezen a bolygón, amelynek nincs „természetes
környezete”. Nincs olyan zug, amely kiváltképpen alkalmas volna számára, amelyben
minden további nélkül megélhetne, amelyben biztonságban érezhetné magát. Elveszne
egy veszélyes és idegen világban, ha nem teremtette volna, nem teremtené meg a maga
világát…”5
Hankiss szerint a minket körülvevő környezet valójában egy vadon, az első a világ
négy dzsungelje közül, melyek mind veszélyt jelentenek ránk. A „fizikai dzsungel”
maga a környezet, az „idegen világ”, melyben nem találjuk a helyünket, és a társadalomba szerveződés útján próbálunk benne összetartva boldogulni. Idővel azonban maga
az emberi közösség is „társadalmi dzsungellé” válik, mely legalább olyan veszélyes,
mint amilyen a fizikai volt, ráadásul tükröt tartva elénk, megnyitja az utat a bennünk
lakó gonoszság jelentette „lelki dzsungel”, illetőleg a halál formájában ránk leselkedő
elkerülhetetlen „metafizikai dzsungel” irányába.6 Látható tehát, hogy bár a kiindulópontjuk gyökeresen ellentétes, Hankiss elmélete mégis végül kissé összecseng Ryan
negatív társadalomértékelésével – bár a végkövetkeztetésében szó sincs arról, hogy
a társadalmat el kellene emiatt bontani. Ráadásul Hankiss két kiutat jelöl meg ebből
a négy dzsungelből; az apollóni és a prométheuszi stratégiákat. Míg az előbbi a vallásban, spiritualitásban és a kulturális szimbolikában igyekszik az emberiséget kivezetni
a dzsungelekből, a prométheuszi azt vallja, hogy a nehézségekre tudományos és technológiai válaszokat kell adni, s mint írja, bár az utóbbi tűnik számunkra logikusnak,
rávilágít, hogy az önmagában például a metafizikai dzsungelt sohasem lehet képes legyőzni, így mindenképpen ki kell egészíteni azt az univerzális értelmet („logoszt”) adó
apollóni stratégiával.
Mindenesetre is műve befejező szakaszában Hankiss ismét aláhúzza azt, hogy a félelem az egyik legjelentősebb társadalomformáló erő lehetett, mely a természeti állapotból történő kilépésre, valamint a társadalom megszervezésére sarkallta az emberiséget:
„Bár a félelem minden kétséget kizáróan egyike a meghatározó emberi
élményeknek […] a társadalomtudományok viszonylag kis szerepet szántak vizsgálatának. Többnyire nem tekintették az emberi-társadalmi lét
meghatározó magyarázó elvének és az egyik legfontosabb civilizációteremtő erőnek. […] Az emberi civilizáció kialakulásában és fenntartásában döntő szerepet játszott és játszik a félelem.”7

5 Hankiss Elemér: Félelmek és Szimbólumok; 106-107.
6 Hankiss Elemér: Félelmek és Szimbólumok; 39- 46.
7 Hankiss Elemér: Félelmek és Szimbólumok; 88.
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A veszélyes környezetet például Bertrand Russell is civilizációformáló erőnek tartja,
aki a társadalmi kohézió kialakítása mögötti legfőbb ösztönző erőt látta a külső fenyegetésben („a külső nyomás […] mindenképpen elengedhetetlen: a csoport tagjai azért
tartanak össze, mert félnek az egymástól való elszakadás következményeitől. A közös
veszély az, ami a legeslegkönnyebben megteremti a homogenitást.”)8 De hasonlóképpen például Carl Schmitt is a közösség egyik legfontosabb funkcióját, hovatovább feladatát látta a közös ellenség felkutatásában és semlegesítésében, melynek esetleges
elmulasztásával az adott nép megérdemelten ítéli önmagát biztos pusztulásra.9
A törzsi keretek között a természeti állapotban létező társadalmak vizsgálatát illetően ráadásul nem is szükséges feltételezésekbe bocsátkoznunk, hiszen Jared Diamond
meglehetős részletességgel mutatta be a dani őslakosok törzsi torzsalkodásainak hátterét Pápua Új-Guineában az 1960-as évekből. Mint az kiderül, ezeknek a törzsek közötti
miniháborúknak a hátterében általában a sérelem-bosszú-elégtétel jellegű magánkézen
lévő igazságszolgáltatás koncepciója áll, ami tipikus jelenség az olyan állammá még
nem szervezett, vagy akár az államiság korai szakaszában lévő társadalmak esetében,
ahol az államhatalom még túl gyenge és szervezetlen ahhoz, hogy vitás esetekben (főleg
büntetőeljárásban) igazságot szolgáltasson.10 A dani törzsek között ugyanis a vérbosszú
a sértések és károkozások kezelésének elfogadott és bevett módja, sőt kötelezettség is,
aminek elmaradása a gyávaság bélyegét és az ősök szellemeinek elégedetlenségét és
haragját vonná maguk után.
Mint azt Diamond írja, ez a fajta harcos elégtétel részét képezte még a XX. században is a dani lakosok mindennapjainak, és valóban, ahogyan azt Hankiss mondta, látható módon a félelem a mindennapi élet meghatározó és formáló ereje volt:
„A fiúkat kicsi koruktól arra nevelik, hogy készen álljanak a harcra, és
számítsanak rá, hogy bármikor megtámadhatják őket. […] Az erőszak
ciklusainak indítéka elsősorban a bosszú. […] A háborúban az egész csoport részt vesz, nem csak a felnőtt férfiak kis profi hadserege, és hasonlóképpen az ellenségből nőket és gyerekeket is szándékosan megölnek.
A falvakat kifosztják és felgyújtják. A modern hadviselés mértékével
mérve a katonai hatékonyság alacsony, mivel a fegyverek rövid távúak,
a vezetés gyenge, a haditervek egyszerűek, csoportos kiképzés nincs, és
a tüzelést nem szinkronizálják. Mivel a csoport valakivel szinte mindig
8 Bertrand Russel: A hatalom; 18.
9 Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen; 35-36.
10 A vérbosszú intézménye egyébként egyrészt fogódzót jelenthet a törzsi háborúk motivációinak megértéséhez, másrészt
érdemes rávilágítani, hogy a világ szinte minden részén megjelenik a hagyománya; éppen úgy részét képezi mind a mai napig
az iszlám jognak, mint a korai keresztény államiság szokásjogának, ahol a bosszú („Fehde”) az elégtétel alapját jelentette,
míg az Egyház azt Isten Békéjével („Treuga Dei”) be nem tiltotta, és az igazságszolgáltatási hatáskört magához nem vonta.
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hadban áll, a háborús állapot következményei az emberek viselkedésében folyamatosan érvényesülnek. Végül, az elesettek száma abszolút értékben kicsi, de a legtöbb modern nemzetnél sokkal kisebb népességhez
viszonyítva arányában mégis számottevő. […]
A danik háborújában két, egyenként maximum 5000 emberből álló
szövetség állt szemben egymással. […] Az 1961-es háború […] nem
elszigetelt esemény volt, pontosan meghatározható kezdettel és kiváltó
okokkal, hanem beilleszkedett a környék folyamatos villongásainak
sorozatába.
Április 3-án egy widaia férfi belehalt az előző csatában kapott sebeibe. Ez
a wilihimanok számára azt jelentette, hogy egy harcosuk januári halálát
kiegyenlítették, megbékítve ezzel őseik szellemét, és biztosítva további
jóindulatukat. A widaiák azonban az új halálesetet nem egy régebbi lezárásának fogták fel, hanem új kötelezettségnek saját őseik megbékítésére
azzal, hogy megbosszulják. Április 10-én hajnalban tehát nyílt csatára
hívták ki a wilihimanokat, amit ők elfogadtak. A harc aznap délután öt
óráig folyt, amikor eső miatt abbamaradt. […]
A déli határ 1961 áprilisa és szeptembere közötti harcaiban összesen
tizenegyen haltak meg, […] csakhogy […] a dani háború áldozatainak
száma a népességhez képest elérte, vagy meghaladta az USA, az európai
országok, Japán vagy Kína világháborús emberveszteségét. Az 1961
áprilisa és szeptembere közötti 11 dani halott például a részt vevő falvak összlakosságának 0,14%-át tette ki, míg a második világháború csendes-óceáni frontjának legvéresebb csatája […] relatív mértékben 0,10%
halottat eredményezett.”11
Azt egyébként Diamond is realizálta, hogy a főhatalom megerősödése az, aminek
a révén az ilyen erőszak véget ér, amint az erőszak hatalmi monopóliummá válik:
„A nuer típusú főnök korlátai akkor épülnek le fokozatosan, amikor
a törzsi szerkezet a népesség gyarapodásával átnő a fejedelemség szerkezetébe. Mint például a nagyobb polinéz szigeteken vagy Észak-Amerika viszonylag nagy létszámú indián népeinél, ahol a főnöknek valódi
politikai és jogi hatalma van, és magához ragadja az erő alkalmazásának
monopóliumát. Az ilyen főnökség intézménye már átmenetet képez az
állami kormány intézménye felé.”12
11 Jared Diamond: A világ tegnapig; 108-114.
12 Jared Diamond: A világ tegnapig; 88.
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Bár nem mondja ezt ki, de amiről Diamond beszél, az lényegében a Durkheim által
is említett társadalmi szegmentálódás folyamata, melynek során a törzsiből törzsszövetségi szintre fejlődik a közösség (erre iskolapélda lehet a magyar törzsek Vérszerződése), ami egy magasabban szervezett szint manifesztációja – itt az erőszak vezetői
monopóliummá válik, másrészt maga ez a hatalmi centrum képessé is válik arra, hogy
alternatív és elégséges vitarendezési fórumot jelentsen a konfliktusok feloldásában.
Napjainkra egyébként ez a tendencia odáig jutott, hogy már az államok maguk sem
rendelkeznek a háborúindítás jogával ENSZ felhatalmazás nélkül, és lemondtak az erőszakról, mint a nézeteltérések rendezésének szabályos módozatáról,13 hasonlóképpen
ahhoz, mint mikor az Egyház elvonta Fehde és a Rache vérbosszúk lehetőségét saját
vitarendező fórumai javára. Nem mellesleg egy ilyen társadalmi centrum, amint arra
Diamond fel is hívja a figyelmet, elég erős kell, hogy legyen ahhoz, hogy egyrészt az
emberek féljenek az ellenszegüléstől, másrészt higgyék el, hogy a hatalom számukra
valóban képes lesz igazságot szolgáltatni.14
Ebben a tekintetben tehát Diamond maga is nyíltan hasonló álláspontra helyezkedik, mint Hobbes, Brennan vagy Hankiss a természeti állapotot és a társadalom felemelkedésének szükségességét illetően:
„A belső béke az egyik legfontosabb szolgáltatás, amit az állam nyújtani tud; hogy sokszor valóban nyújtani tudja, az sokat megmagyaráz abból a látszólag paradox tényből, hogy mióta az első államok kialakultak
a Termékeny Félhold régiójában kb.5400 évvel ezelőtt, az emberek többé-kevésbé önként (azaz nem kizárólag kényszerítve) lemondanak egyéni szabadságuk egy részéről. Alávetik magukat a kormány intézkedéseinek, és adójukkal kényelmes életet biztosítanak az állam vezetőinek és
tisztségviselőinek.”15
A bosszún felül ráadásul akad még egy szempont a természeti népekhez, ami elég
határozottan ellentmond a békés természeti állapotok koncepciójának, hovatovább
kimondottan a szexuális egyenlőség és szabadság Ryan-Ehrenberg féle víziójának, ez
pedig a nők tárgyiasítása a természeti népek esetében. Ismét idézhetjük itt Diamond
danikkal kapcsolatos sorait, mely ugyanakkor nyíltan ki is mondja ennek a szokásnak
az univerzalitását:

13 Az államok közötti vitarendezés elfogadott lehetőségei közül az erőszak és háború alkalmazását csak a Briand-Kellogg
Paktum (1928) zárta ki.
14 Jared Diamond: A világ tegnapig; 89.
15 Jared Diamond: uo.
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„Az egyes csatákat kinyilvánítottan leginkább azért indítják mert egy
csoport meg akarja bosszulni egy vagy több tagjának megölését valamelyik előző csatában. […] A háború első csatája pedig leginkább nőkkel vagy tulajdonnal függ össze. Új-Guineában és a világ más részein sok
konfliktus tör ki azért, mert egy feleség megcsalja vagy elhagyja a férjét,
egy nőt megerőszakolnak, vagy vita támad a menyasszony vételára körül. […] Tróját a görögök pont ezért foglalták el és égették fel, márpedig
azok a görög szigetországok és Trója már szabályos államok voltak.”16
Látható tehát, hogy a nőkkel kapcsolatos konfliktusok zöme a nőket értéktárgyként
kezeli, és viszonylag kis súlyt kap az adott nő személyes véleménye (ez éppen Trója esetében köztudottan semmiféle jelentőséggel nem bírt a görögök számára), ami visszaköszön a Nyugati Civilizáció korai nemzetei közül többnek az esetében is – gondolhatunk
itt például Rómában a szabin nők elrablására.
Oswald Spengler egyenesen odáig ment, hogy művében egészen konkrétan a nemiségben látta a történelem folyásának és dinamikájának a fő motorját:
„Mondjanak, amit akarnak, a [...] történelemben minden azért történik,
hogy a nemzésnek és a halálnak ez az örök történelme megőrződjön
és fennmaradjon: az otthonért és a tűzhelyért, az asszonyért és a gyermekért, a nemzetségért, a népért, a jövőért. A férfiak közti harc mindig
a vérért, mindig a nőért folyik. A nő mint idő az, akiért egyáltalánban
államtörténelem létezik.”17
Bár a fentiek alapján látható, hogy a konfliktusok jelentős része nemzési-vérségi
alapokon alakult ki (és egészen sokáig nem véletlenül éppen a házasság volt a legelfogadottabb konfliktusrendezési megoldás), ugyanakkor a modern feminista irányzatok
cáfolatára alá kell azt húzni, hogy a Nyugati Civilizáció volt szinte exkluzíve az, amelyik
képes volt arra, hogy a nőknek valóban egyenlő statust biztosítson; minden, az „elnyomó fehér férfiakkal” kapcsolatos modern kritika vitorlájából kifogja a szelet, ha rávilágítunk, milyen sorsa volt és van a gyengébbik nemnek a mi civilizációnkon kívül. Az
mindenesetre is tény, hogy a társadalom fejlődésének, valamint a természeti állapotból történő kilépésnek és a társasalommá való szerveződésnek egyik fő hajtómotorját
a fent leírt folyamatok alkották.

16 Jared Diamond: A világ tegnapig; 139.
17 Oswald Spengler: A Nyugat Alkonya II.; 395.
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A kezdetek – a társadalom
Látható tehát a fentiek nyomán, hogy a társadalom és az állam fejlődésének egyik lényeges állomása a központi hatalom kifejlődése. A hatalommal, mint jelenséggel, az
elsők között foglalkozott átfogó művében Bertrand Russell, aki meg is alkotta saját –
nem éppen túlkomplikált definícióját a hatalomra.18 Műve nem is ezért, hanem inkább
azért számít érdekesnek, mert a hatalomvágyat lényegében beilleszti az emberi vágyak
közé, hovatovább kiemelt jelentőséget tulajdonít neki. Mint azt művében aláhúzza,
a hatalom az emberi vágyak között az egyik legmeghatározóbb, és lényegében minden,
a „mértékletes jólétet” meghaladó vágynak a hátterében a hatalomvágy és az uralkodás
vágya áll. Mint mondja, a Boa constrictor, ha táplálkozott, nem vadászik újra addig, míg
éhsége újra fel nem éled, ellenben az emberi hatalomvágy lényegében kielégíthetetlen,
így sohasem nyugszik.19
Ezzel együtt is azonban Russell már műve kezdeti szakaszában kifejti, hogy a hatalom intézménye nélkül a legtöbb csoportos vállalkozás nem létezhetne, mivel azoknak
szükséges előfeltétele, hogy az emberek csoportokba rendeződve vezetőkké és alávetettekké szerveződjenek. Russell Adler nyomán rögtön rávilágít arra is, hogy az autokratikus nevelési modell révén a szülők eleve a hatalom vonzó arcát mutatják a gyerekeknek, tehát ezt a mintát már az egyedfejlődésünk igen korai szakaszában elsajátítjuk.20
Fentiektől függetlenül itt most tényként fogadjuk el azt, hogy az emberi szerveződés
egyik szükséges, de nem elégséges feltétele a szervezeten belüli hatalom létrehozatala
(mely állítással egyébként a modern államfelfogások és állam- és társadalomszervezési
ideológiák gyökeresen ellentétes álláspontot képviselnek).
A társadalmak szervezésének egy másik szükséges feltétele egyfajta közös cél
meghatározása („A társadalom bizonyos állandó s egyetemesnek tekinthető cél által
egybekapcsolt egyéneknek szabályok által rendezett összessége.”)21 aminek révén az
egyének a korlátok és szabályok közé szorított kooperációra hajlandóvá válnak. E cél
meghatározására egyrészt a korai társadalmakkal foglalkozó szerzők általában tesznek
is kísérletet, másrészt a modern államiság kapcsán empirikus vizsgálódás útján tapasztalhatóak éppen a közös cél elveszítésének hatására a társadalmak atomizálódásának
és az individualizmus egyfajta önző olvasatának a túlértékelésének a következményei,
melyekkel később foglalkozunk.
A társadalom szerveződésének témája különösképpen érdekelte a kora újkori társadalomfilozófusokat. Közülük is elsősorban három szerző, Hobbes, Locke és Rousseau

18 „A hatalom szándékosan kifejtett hatások érvényesülése” – Bertrand Russell: A hatalom; 25.
19 Bertrand Russell: A Hatalom; 7-12.
20 Bertrand Russell: A Hatalom; 12-14.
21 Tegze Gyula: A társadalom; 3.
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érdemel említést, akiknek egymásra reflektáló szerződéselméleti modelljei a klasszikus társadalmi szerződési modelleket képezik.
A szerződések közös kiindulópontja a társadalmi létezést megelőző természeti állapot feltételezése. Amint a szerződéselméletek összehasonlító elemzését elvégző Huoranszki Ferenc összegezte; „a klasszikus szerződéselméletekben a természeti állapot
felvetése arra szolgál, hogy leírja, milyen lenne az ember élete, ha nem létezne állam.”22
A szerződéselméletek közös vonása az is, hogy a természeti állapotnak egy szerződés vetett véget az emberek között, mely a szerveződés új szintjét, a társadalmat
keletkeztette. Ez többé már nem csak vérségi alapon való szerveződést jelentett, hanem
magasabb és jóval személytelenebb szervezeti szintet is képezett, melyben az ember
már jó eséllyel olyanokkal is ipso facto szövetségesi minőségbe került, akiket jó eséllyel
egész élete során sosem ismert. A szerződésnek ezt, a társadalmat létrehozó részét
(„pacte d’ association”) kiegészítette egy másik jellegzetes elem – a főhatalom megteremtésem, valamint a főhatalom birtoklásának és gyakorlásának meghatározása („pacte de gouvernement”).
Ezek a szerződéselméletek közös pontjai, ezen felül azonban a szerzők gyökeresen
eltérnek egymástól.
Az első szerződéselmélet a Tudor-kori abszolutizmus idején, a XVI. században alkotó
Thomas Hobbes nevéhez kötődik, aki művében a természeti állapotot olyan erőszakos
világnak festi le, melyben csak az erő törvénye ismeretes, valamint amiben az „ember
embernek farkasa”, az emberi élet pedig vad, állatias és rövid. Ilyen körülmények között az embereknek semmi egyéb választása nincsen, mint teljhatalommal felruházni
egy vezetőt, akinek azután hatalma lényegében korlátlan, mert mint Hobbes írja, még
a korlátlan zsarnokság is ezerszer jobb, mint a káosz.23
Locke ezzel ellentétben puhábbnak látta a természeti állapotot, kevésbé veszélyesnek, ugyanakkor a társadalomban is már a polgári tulajdon intézményének garantálását („a fő cél tehát, amiért az emberek államokban egyesülnek, és kormányzatnak vetik
alá magukat, a tulajdonuk megvédése”),24 valamint a népfelség lehetőségét látta, így
víziója jóval utópisztikusabb, mint Hobbes véleménye volt. Esetében a hatalom korlátolt, és a felhatalmazás vissza is vehető, amennyiben annak birtokosai visszaélnek vele.
A társadalmi szerződéseket tárgyaló modellek közül a harmadik, Rousseau elmélete
volt a legárnyaltabb. Ő a természeti állapotot látta az emberi nem számára tökéletesnek, melynek éppen az a lényege, hogy nincsen benne magántulajdon, ezért béke és
harmónia uralkodik (e felfogás aztán később a marxista-leninista filozófia alapjává vált,
és különösen a romantikusabb Engels kedvelte meg). Rousseau szerint a természeti
22 Huoranszki Ferenc: A „modern” társadalmi szerződéselméletek problémái; 59
23 Thomas Hobbes: Leviathan
24 John Locke: II. értekezés a polgári kormányzatról; 125.
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állapotból a külső szükség miatt kényszerültek az emberek kilépni és társadalommá
szerveződni. A létrehozott társadalom ugyanakkor lényegében azt mondhatjuk, hogy
kollektivista és totális („minden személy, valamennyi képességével együtt, az általános
akarat legfőbb irányítása alatt egyesül, és mindenkit testületileg az összesség elkülöníthetetlen részévé fogadunk),25 másrészt nem is demokratikus.
A hatalom kapcsán Rousseau egy nehezen megragadható értékkategóriát teremt, az
„általános akaratot”, mely a társadalom saját érdeke, szemben az egyének érdekeivel,
márpedig a hatalom csakis azok kezében lehet, akik képesek és akarják is csakis az
általános akaratot szem előtt tartani – ez a modell tehát arisztokratikus. Huoranszki
ezzel kapcsolatban világossá teszi a különbséget a közakarat (volonté de tous) és általános akarat (volonté générale) között;
„ez utóbbi csak a közérdeket nézi, míg az előbbi a magánérdeket, s nem
több a különös akaratok összességénél. […] Ha röviden össze akarjuk
foglalni az általános akaratot, két dologra kell felhívni a figyelmet: az általános akarat a közérdeket képviseli; az általános akaratot senki sem
akarja.”26
Mindent egybevetve láthatjuk, hogy a realitásokat a szerzők szintézise közelítheti
meg; a természeti állapot kapcsán Hobbes volt a legrealisztikusabb, hiszen a régészeti
leletek alapján szó sem volt békés együttélésről, legalábbis nem az utóbbi 12.000 évben. A társadalom megszerveződésének okait Hobbes és Locke jól megragadták, hiszen
az emberi élet védelme és a polgári jogi garanciák azok, melyekre a Nyugati Civilizáció
államai ráépültek. Az abszolutista hatalomigazolás Hobbes részéről ugyanakkor ma
már divatjamúltnak nevezhető, de téves lenne ugyanakkor a Locke féle demokratikus
berendezkedést is túlértékelni; noha ma szeretik a társadalomfilozófusok hangoztatni,
hogy a Nyugat eredendően demokrata, de valójában nem az – a demokrácia és a köztársasági államforma egyaránt nagyon fiatal, ingatag és valójában minden tapasztalatot és
rutint nélkülöző képződmények, amik csak kétszáz éve kezdtek érdemben kialakulni,
a legtöbb államnak pedig még Európában is csak ennél jóval kevesebb tapasztalata van
velük.
A folytatás – az állam és a civilizáció
Visszatérve ugyanakkor a társadalomalapítás kérdéséhez, a társadalomról már látjuk,
hogy az az egyének egy egyetemes cél által tartósan egybekapcsolt szövetsége. Azt,
hogy mi ez a cél, a különféle elméletek különféleképpen magyarázzák, tény ugyan25 Jean-Jacques Rousseau: A társadalmi szerződésről; 20.
26 Huoranszki Ferenc: A „modern” társadalmi szerződéselméletek problémái; 68.
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akkor, hogy Hobbes és Rousseau esetében a közrend és a biztonság kimagasló jelentőségű, Locke esetében pedig a polgári tulajdon intézménye az – márpedig a modern
államnak ezek mind a legsarkalatosabb alapkövei, tehát ezek az elméletek egymásnak
bizonyos szempontól megbízható komplementerei.
A társadalom még nem állam. Államisághoz ugyanis további szükséges, konjunktív
feltételek fennállása kell;
„Állam alatt egy meghatározott területen, főhatalom alatt szervezett népet értünk. […] Az állam alkotja azt a szervezetet, mely az összeműködésre, az erők egyesítésére, magának a társadalmi létnek a fenntartására, különösen a külbiztonság és belbéke megóvására irányul.”27
Az állam tehát céljait tekintve a társadalom alapvető céljainak a finomításából, továbbfejlesztéséből jön létre, de esszenciális változások a feladatait tekintve nem mennek végbe. E célokhoz pedig hozzákapcsolódik a bonyolultabb szerkezet; a főhatalom
és az államterület.
Az államiság kialakulását és fejlődését Durkheim például négy lépcsős folyamatnak
tekintette, mely lépcsők egymásra fokozatosan épülve a társadalom egyre több
rétegből tevődik össze. Ő ezt a folyamatot „társadalmi szegmentálódásnak” nevezte, és
a következők szerint képzelte el:
•E
 gy szegmentumú társadalom – az emberek csoportjának legegyszerűbb formája.
Alapvetően a családközösségek, klánok és hordák tartoznak ide.
•E
 gyszerű, több szegmentumú társadalom – magasabb szinten, de kis közösségekből szervezett csoportok, melyre a törzsi keretek a jellemzőek. Alapvetően ide tartoznak a már említett új-guineai dani törzsek.
•E
 gyszeresen összetett, több szegmentumú társadalom – törzsek egyesüléséből
létrejövő törzsszövetség. Erre a legjobb példa a magyar törzsek vérszövetsége is
lehetne. A vérszövetség ráadásul valódi társadalmi szerződésként viselkedett; új
kollektívát hozott létre a törzsek egyesítéséből, és kijelölt egy új vezetői szintet,
mely addig ismeretlen volt – így tehát a társadalmi szerződés iskolapéldája is lehetne a gyakorlatban. Ráadásul rávilágít a társadalom és az állam közti utolsó lépcsőfokra, hiszen itt már létrejön a főhatalom, de még nincs államterület, aminek
hiányában nem létezhet állam sem. Az csak az azt követő honfoglalással és az államalapítással ment végbe.
•K
 étszeresen összetett, több szegmentumú társadalom – Durkheim modelljében
ez a szervezettség legmagasabb szintje, mely a városállamok megjelenésével vette
kezdetét (de ide tartoznak a birodalmak és a modern államok is). Az államterület
27 Tegze Gyula: A társadalom; 208-209.
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és a főhatalom, valamint a közigazgatás megjelenésével ezek a közösségek – még
ha kicsik is – de már megfeleltethetőek az államiságnak, és minden olyan lényeges
feltételnek megfelelnek, aminek a történelem későbbi államai is.28
Auguste Comte pozitivizmusa is fejlődőnek látta az államot, de ellenben Durkheim
elméletével, az ő meglátása szerint az államot egyáltalán nem jellemzi kvantitatív, kizárólag kvalitatív fejlődés. Ennek fényében 3 stádiumról szóló elméletében az állam
fejlődésének szakaszaiból a fejlődés csúcsát a pozitivista, azaz a tudomány és a ráció
által dominált társadalom alkotja (szemben a tekintélyelvű, babonás és a jogászok által
irányított átmenetei korábbi korszakokkal) – a fejlettebb stádiumokból a kezdetlegesebbek irányába pedig nem lehet visszalépés. Modellje, melyben a szekuláris proletariátus aránytalanul nagy hangsúlyt kap, lényegi elemeit tekintve sok szempontból
Rousseau és Marx között (időben is) félúton helyezkedik el.29
Az államok fejlődésének az európai sajátossága, hogy az egyazon kultúrkörbe tartozó nemzetek sosem alkottak egységes államszervezetet a Római Birodalom bukása
óta (azóta pedig az európai helyzet erőteljesen átrendeződött; a nyugat-európai népek
közös civilizációt fejlesztettek rokon kultúrákkal és hasonló tradíciókkal, míg az ókorban például Róma a germánokkal még távolról sem volt közös kulturális nevezőn – ma
az európai latinok, a germánok és a nyugati szlávok egyazon civilizációba tartoznak,
ellenben az államalakulataik töredezettebbek, mint bármikor).
A világ többi táján az egyazon kultúrkörbe tartozó népek jellemzően saját civilizációjukon belül egységes vallást és államalakulatot is létesítenek – ez a helyzet a kínai,
a japán, az orosz, vagy éppen az iszlám kultúrával egyaránt (igaz, ez utóbbi esetében
az egységes államalakulat kiépítésére tett kísérletek éppen olyan tiszavirágéletűnek
bizonyultak, mint az európai birodalmak, de vallási egységük a határok ellenére is jóval
erősebb).
A civilizáció jóval nehezebben meghatározható fogalom, lényegét tekintve mindenesetre is a kultúra és a történelem által egybefűzött társadalmak, népek egysége. Huntington lehengerlő egyszerűséggel csak úgy definiálta, hogy a civilizáció a legnagyobb
„mi”, melyben otthon érezzük magunkat30 – a kollektív identitás kapcsán ez a felfogás
rokonságot mutat Jan Assmann kultúráról alkotott megközelítésével:
A civilizációt a közösség kulturális önmeghatározásának irányából azonosította
Assmann, aki a kollektív identitást látta egy közösség alappillérének és legfőbb ös�szetartó erejének, amin keresztül az egyének összekapcsolódhatnak, és önmagukat is
meghatározhatják. Mint írja, nem beszélhetünk arról, hogy „mi” individuumok nélkül,
akik egyaránt meghatározzák a társadalom arculatát önmagukon, valamint önmagukat
28 Émile Durkheim: A társadalmi tények magyarázatához; 99-103.
29 Auguste Comte: A Pozitív Szellem
30 Samuel P. Huntington: The Clash of Civilizations; 43.
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a társadalom képén keresztül. Mint Assmann a személyes névmásokból kiindulva írta,
két olyan személyes névmás van, melyben az adott egyén saját nézőpontjából szerepel; a plurális szám, a „mi”, mely kollektív, és az egyént, valamint a vele interakcióban
lévő közösséget érti – e közösséget pedig a múlt történelme kovácsolja egységgé, és az
tölti fel a „mi” fogalom tárgyi oldalát tartalommal. A névmások másik oldala, a szinguláris egyéni személyes névmás már árnyaltabb, ebben ugyanis megkülönbözteti az
individuális névmást („I”), mely arra reflektál, hogy „én”, valamint a kollektív egyéni
névmást („me”), mely pedig „az én helyem a mi-ben” – ez utóbbi pedig, a „me” lesz
az, mely meghatározza egy közösség erejét, ha ugyanis az egyén tisztában van saját
szerepének fontosságával a közösségben, akkor lesz a közösség összetartó és erős.31
A társadalomtudományokon belül ezt nevezik antropológiai reflexivitásnak, mely az
egyének közösségi hálózathoz való kapcsolódását határozza meg. Assmann úgy véli,
hogy az egyén önmagát a társadalomban tudja csak szemlélni, mivel a „a kultúra és
a társadalom olyan alapvető struktúrák, melyek elválaszthatatlan formációk az emberiségünk számára.” Szerinte ugyanis az „arcnak tükörre van szüksége, melyben szemlélheti magát.”32

A NYUGATI CIVILIZÁCIÓ
A Nyugat specifikus sajátosságai
Látható tehát az, hogy egy civilizáció mennyire hosszú utat jár be, mire egyáltalán kialakul. Az eddig leírtak pedig a jelek szerint univerzálisnak mondhatóak az emberiség
történelmében, hiszen minden civilizáció és birodalom így jött létre. Kína is polgárháborúkban szervezte meg önmagát, majd bomlott fel és alakult újra több alkalommal
is az évezredek alatt, ahogyan Japán is a Tokugawa-sógunátus kezdetét jelző polgárháború alatt nyerte el egységét, az Iszlám is hódítások útján érte el legnagyobb kiteljesedését (mely amúgy nem a Mediterráneumban zajlott, hanem Timur-Lenk ázsiai
birodalmában teljesedett ki, akinek szokása volt a városok teljes egészében lemészárolt lakóinak koponyáiból piramisokat építtetni), Oroszországot pedig a Rurik-dinasztia
utolsó uralkodója, IV. (Rettegett) Iván, „minden oroszok első cárja” egyesítette, akinek
beláthatjuk, szintén igen sok vér kellett, hogy tapadjon a kezéhez, ha elnyerte a „rettegett” címet egy olyan bűbájos miliőben, mint amilyen a korabeli orosz kultúra volt.
A Nyugati Civilizáció is hódítás útján nyerte el legnagyobb kiteljesedését, ugyanakkor
érdekes módon ez Róma után többé már nem egységes belső birodalmat jelentett, hanem külső expanziót. A folyamatos belső harcok ugyanakkor kétségkívül fejlesztették
a Nyugat államait és birodalmait, gazdasági, társadalmi és katonai fegyverkezési ver31 Jan Assmann: Cultural Memory; 111-114.
32 Jan Assmann: Cultural Memory; 115-117.
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senyre kényszerítették azokat, így sikerült a többi (semmivel sem békésebb) civilizáció
fölébe kerekedni.
A kialakult civilizációk tehát csak kialakulásukat követően kezdenek specifikus jegyeket ölteni. Ha meg akarjuk tudni, hogy a Nyugat mitől különleges, meg kell vizsgálni, hogy mik azok a sajátosságok, melyek vagy csak minket jellemeznek, vagy mik
azok, amiket más kultúrák vettek át tőlünk:
Marvin Perry szerint a Nyugat legfőbb sajátossága a demokrácia és az értelem –
mely utóbbi alatt lényegében a felvilágosodást és a szekularizmust érti.33
Jan Assmann a kultúrát tekinti minden civilizáció esetében specifikusnak, mely
szerinte a közösség kollektív immunrendszerét alkotja.34 Assmann a Nyugat specifikumának a Jog Szellemét tekinti, és az igazságosság felértékelését. Mint írja, „az Igazság megteremt egy történeti közeget, melyben mindaz, amit ma igaznak fogadunk el,
lényegében azonos azzal, amit tegnap igaznak gondoltunk, és megegyezik azzal, amit
holnap igaznak fogunk tartani.” Erre jó példa szerinte a Tízparancsolat is, ami évezredek óta alkotja a Nyugat morális alapjait, akár vallásos valaki, akár nem.35 (Huntington egyébként a keresztény vallást kifejezetten nem tekinti nyugatinak, kifejtve, hogy
a Nyugat sem nem univerzálisan keresztény, sem nem ő találta fel magát a kereszténységet, így tehát a Nyugat az egyetlen civilizáció a Földön, mely nem fejlesztett saját,
egységes vallást. Mi több, a jelentős vallások mind megelőzik a Nyugati Civilizációt – ő
ugyanis a modern Nyugatot nem tekinti Róma örökösének).36
Samuel Gregg szintén a kultúrát, a történelmet és a vallást látta a Nyugat saját specifikumának, ami a modern időkben a szabadságban, az igazságban és az egyenlőségben testesül ki.37 Bár munkája némileg vallásellenes légkört áraszt, amiért azt mondja,
hogy Róma „magabiztos” volt, míg a katolikus vallás hatására inkább „arrogánssá” vált,
és ezért hanyatlott le, műve végére mégis eljut a szekuláris liberalizmus bírálatáig is
a Böckenförde-paradoxon alapján, mely szerint a liberális társadalom olyan előfeltevéseken alapszik, melyeket megteremteni nem képes.38
Jonathan Bowden is a kultúrában látta a Nyugat különlegességét, mely alatt ugyanakkor ő a jogrend alapját alkotó morált és a vallást (tehát tulajdonképpen a teljes társadalmi struktúrát) is értette. Hasonlóképpen Assmannhoz, Bowden is veszélyesnek
ítélte a kultúra kiüresedését, melynek hatására a nyugati társadalmak „tabula rasa”
társadalmakká válnak (ugyanakkor kifejezetten kimondja, hogy a kommunizmus az

33 Marvin Perry: Western Civilization
34 Jan Assmann: Cultural Memory; 118.
35 Jan Assmann: Cultural Memory; 206-210.
36 Samuel P. Huntington: The Clash of Civilizations; 54.
37 Samuel Gregg: Reason, Faith and the Struggle for Western Civilization; 15-21.
38 Samuel Gregg: Reason, Faith and the Struggle for Western Civilization; 83-90, 171.
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egykori keleti blokk társadalmait „tartósította”, és kontraproduktív törekvéseivel ellentétben épphogy megvédte azok kultúráit). Ennek a kulturális kiüresedésnek a felelősségét Bowden mindenekelőtt az egyetemek számlájára írja, amik szerinte készakarva
száműzték a konzervatív spektrumot az oktatásból, öngyűlölővé és kultúr-marxistává
téve a nyugati népeket.39
Ian Morris is Assmannhoz hasonlóan a kollektív identitást tekinti a civilizáció alapkövének, amivel kapcsolatban ugyanakkor épp a Római Birodalomba irányuló migrációt hozza fel legfőbb veszélyforrásnak, párhuzamot vonva a modern migrációs válsággal.40 Azt ugyanakkor aláhúzza, hogy a kedvező földrajzi elhelyezkedés tette lehetővé
azt, hogy a Nyugat a többi civilizációból kiemelkedve hegemóniára tegyen szert.41
Bowdenhez hasonlóan Rodney Stark is döbbenten áll az egyetemek és az értelmiség kortárs nyugati öngyűlölete előtt, ezt követően pedig a Nyugat egykori világuralma
kapcsán azon véleményének ad hangot, mely szerint a titok a leleményességben rejlik,
ugyanis a Nyugat „modernitása révén számos olyan vívmányt állított saját szolgálatába,
melyet más civilizációk elmulasztottak alkalmazni”. Erre szerinte jó példa a puskapor,
amit ugyan Kína évezredekkel korábban feltalált, de hadászati alkalmazását meg sem
kísérelte (ezt Stark úgy mondta, hogy feltalálni egy dolog, de megfelelően hasznosítani
egy másik).42 Fentiek kapcsán pedig Stark következetesen cáfolja is azt a közkedvelt állítást, hogy a Nyugat a civilizációját „lopta” volna, például az Iszlámtól – egyrészt, mind
mondta, feltalálni más, mint hasznosítani, másrészt rávilágít, hogy az Iszlám maga is
a meghódított fejlettebb népek kifosztásával emelkedett fel (erre példa Konstantinápoly
eleste), nincs tehát joga számon kérni egy erőszakos szerzési aktust, ráadásul éppen
azt mulasztotta el, amit a Nyugat; az elrabolt tudást nem fejlesztette, nem hasznosította, hanem mindmáig megmaradt középkori szinten.43 (Egyébiránt, ha visszaemlékezünk Comte 3 stádium elméletére, akkor a katonai és teológiai fázis, melyben az
Iszlám népek jelenleg is léteznek, valóban csak a legelső a három stádiumból). Stark
hasonlóképpen a gyarmatosítással kapcsolatos kizsákmányolás vádját is visszautasítja;
mint mondja, az életszínvonal 1700 óta Nyugaton a tizenhatszorosára emelkedett, és
ebből a többi civilizáció is jócskán profitált, így tehát tagadhatatlan rossz tettei mellett
a Nyugat mégis bőséget és prosperitást hozott a világ minden tája számára.44
Fentiek alapján látható tehát, hogy a társadalomtudósok többsége egyetért abban,
hogy a Nyugatot sajátos kultúrája, kollektív identitása egyaránt különlegessé teszi, va-

39 Jonathan Bowden: Western Civilization Bites Back; 11-12, 20-21.
40 Ian Morris: Why the West Rules for Now; 398-450.
41 Ian Morris: Why the West Rules for Now; 786.
42 Rodney Stark: How the West Won; 6-8.
43 Rodney Stark: How the West Won; 406-417.
44 Rodney Stark: How the West Won; 446-447.
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lamint sajátossága a hasznosítás és a fejlesztés egyedülálló képessége, melynek hatására – ellentétben például Kínával – a Nyugat Da Vinci emberábrázolásához hasonlatos
módon kitölti maga körül a rendelkezésére álló univerzumot.
Jogállam és joguralom
Ami a társadalmi struktúrát illeti, a modern állami berendezkedés már kifejezetten
a Nyugat sajátossága. A „Jog Szelleme” és az igazságosság koncepciói az államszervezési eszmék vonatkozásában a joguralom és a jogállam modellek kifejlődésében érhetőek tetten, melyeknek elveit mára sok más nemzet is átvette, de eredetileg kialakulásukhoz a nyugati történelmi színtérre és társadalmi dinamikákra volt szükség.
Mind az angol joguralom (Rule of Law), mind pedig a német jogállam (Rechtsstaat)
történelmi keretei a totális állam és a zsarnoki hatalom elleni korlátozásokból és garanciákból alakult ki:
„A joguralom, jogállam, jogállamiság közjogi és politológiai értelemben is éppen
az önkényesség, az állami mindenhatóság, a korlátozás nélkül gyakorolt közhatalom
ellentétét hivatott kifejezni: a kiszámíthatóságot, a jogbiztonságot, a korlátozott hatalomgyakorlást, a szerzett jogok védelmét, a szerződések megkötésének szabadságát és
érvényesíthetőségét.”45
Az angolok esetében ez a Stuart-dinasztia idejében végbemenő történeti alkotmányosságból kialakult garanciákról és szabályokról van szó, mely időben némileg megelőzte (első említésére már 1610-ben sor került) a porosz jogállamiságot, ami kevesebb
hangsúlyt fektetett az eljárásjogi garanciákra, és inkább alkotmányos szerkezeti szabályosságokban látta a biztonság szavatosságát.46
Az angol joguralom kapcsán annak egyik legnevesebb szakértője, Albert Venn Dicey,
a hangsúlyt a jogegyenlőségben és a joghoz kötöttségben látta,47 ahogyan hozzá hasonlóan Friedrich Hayek is úgy vélte, hogy a joguralomban a magatartási normákon van
a hangsúly, és ez a modell csak csekély figyelmet szentel az államszervezési kérdéseknek.48 Tamás András is úgy találja, hogy a rule of law éppen attól hatékony, hogy nem
merevíti meg az alkotmányos berendezkedést.49
Ezzel ellentétben a jogállam lényegében egy államszerkezeti előírásokat és alkotmányos garanciákat felvonultató alapjogi katalógusként aposztrofálható, mely több generáción ment már keresztül – Wilhelm Dilthey kifejezetten úgy vélte, hogy a jogállam

45 Varga Zs. András: Eszményből Bálvány? A Joguralom Dogmatikája; 10.
46 Kondorosi Ferenc – Visegrády Antal: Európa: Az Állam- és Jogfejlődés Irányai; 93-94.
47 Albert Venn Dicey: Introduction to the Study of the Law of the Constitution
48 Friedrich Hayek; A Road to Serfdom
49 Tamás András: A Közigazgatási Jog Elmélete; 263-264.
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modelljének fejlődése sosem fejeződik be teljesen.50 Tamás András a jogállam fejlődése
során négy stádiumot különböztet meg; liberális, szubsztantív, formális, és demokratikus (szociális) jogállam51 – ehhez kell hozzátennünk az ötödik, mai stádiumot, a liberális
demokráciát,52 mely már lényegesen elkülönülő új, korábban ismeretlen értékrenddel
egészül ki, a hangsúly pedig a demokratikus legitimációtól eltolódik a képtelenül felhizlalt alapjogi garanciák irányába.
A jogállamiság posztmodern problémái
A jogállam jelenkori fejlődési irányai még magán a Nyugati Civilizáción belül sem
mondhatóak távolról sem egységesnek. Míg Nyugat nyugatabbi fele egyre inkább belecsúszik az a liberális jogállam modelljének enyhén eltúlzott, alapjogi garanciák által
túlterhelt és orrnehéz modelljébe, a volt szovjet-blokk azon államai, amik egyébként
a Nyugati Civilizációhoz tartoznak, ezt az irányvonalat csak vonakodva szemlélik, és
saját, mérsékeltebb modellt építenek, ami Magyarország 2010-es években rögzült társadalmi és kormányzati berendezkedése nyomán illiberális demokráciaként vonult be
a köztudatba, de jelen írásban túlzás nélkül nevezhetjük a V4 tagállamok berendezkedéseit – különös tekintettel Lengyelországra és Magyarországra – akár illiberális jogállamnak is.
A nyugatabbra divatba jött liberális demokrácia, mint írtuk, elsősorban az individualizmusra és az alapjogi katalógus kiszélesítésére helyezi a hangsúlyt, és olyan értékrendszert honosított meg az államszervezésben, mely ötvözi a francia törvényesség elvét (principe de légalité), valamint a jogállam erős alkotmányos követelményrendszerét,
és mely a demokratikus jogállammal ellentétben a közvetlen demokráciát már távolról
sem tekinti kifejezetten fajsúlyosnak, inkább egyfajta rousseau-i volonté générale közérdekfókuszt tart szem előtt, mely akár a közvetlen demokrácia ellenében is érvényesíthető.
A Rousseau féle közakarat szembeállítása az általános akarattal nyilván arra törekszik rávilágítani, hogy a demokrácia árnyoldala az, hogy a többségnek nincsen feltétlenül igaza, márpedig egy demokratikus rendszerben a közrend akár erőszak útján is
érvényt szerez a többség akaratának, tehát egy rossz, demokratikus döntéssel akár
szakadékba is ránthatja a tartalmi értelemben véve helyesen vélekedő kisebbséget. A liberális jogállam önmaga fő alkotmányos garanciájának a „többség zsarnokságának”

50 Wilhelm Dilthey: Zur preussischen Geschichte; 199.
51 Tamás András: A Közigazgatási Jog Elmélete; 250-257.
52 A liberális demokrácia nem a liberális jogállamhoz való visszatérést jelenti, a liberális jogállam ugyanis a köz- és magánszféra markáns elválasztásában, valamint az állam szerepének minimalizálásában (ún. „éjjeli őr állam”) testesült meg,
amitől semmi sem áll távolabb, mint a mai, a privát szférába lényegében minden tekintetben benyomuló, azt végtelenül
összezsugorító liberális demokrácia. A liberális jogállamot és a klasszikus liberalizmust ennek megfelelően didaktikailag
helyesebb lenne egy új rendezés mentén „libertariánus jogállamnak” és „libertarianizmusnak” nevezni.
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kizárását tekinti,53 ami ugyanakkor azt is jelenti, hogy a demokrácia meghódolni kényszerül bizonyos magasabbnak tekintett ideológiai elvek előtt – ez azonban ingoványos
talaj, hiszen éppen úgy jellemezheti a demokratikus, mint a totalitárius rendszereket.
Ráadásul az általános akaratnak is megvan a maga sötét oldala; pontosan a fenti
logika mentén lehet a klasszikus, közvetlen demokráciát kikezdeni, és ha megnézzük,
hogy mi képezi a modern, liberális demokrácia alapját, akkor hamar rájövünk, hogy az
egyáltalán nem demokratikus (noha önmagát annak vallja), és e kétszínűség mögött
egy homályos értékítélet rejlik, ami tartalmilag akarja a társadalmi döntéseket megragadni, azt fogadva el demokratikusnak, ami ennek az elvont „közérdek” definíciónak
megfelel, nem pedig azt, ami valóban a többség akarata. Erre láthattunk eklatáns példát
a migrációs kvóta-népszavazáskor, ami még a nemzetközi szakértők számára is rendkívül tanulságos volt, és világosan rámutatott az Európai Unió demokrácia deficitjére:
„E tekintetben a menekültek befogadásáról szóló 2016. októberi, magyarországi
népszavazás emblematikus. Bárhogyan is értékeljük a feltett kérdést, tény, hogy a népszavazáson leadott szavazatok 99 százaléka nem támogatta a migránsok betelepítését.
A népszavazást érintő kritikák [...] a népszavazást főleg és elsősorban illegitim, „tisztán
populista” eszköznek titulálták. [...] A kritikusok által megfogalmazott üzenet azt közvetítette a magyar nép számára, hogy nincs joga a véleménynyilvánításra.”54
A liberális demokrácia egyik legfőbb kritikája éppen az, hogy privilegizál az államnál
és a társadalomnál kisebb közösségeket, és a közös kulturális értékrendszer megélésének kizárólagos színterévé teszi azokat. Ezt nevezi a társadalomtudomány „kommunitarizmusnak”:
„Időközben, nem kis mértékben a Rawls-kritikákkal összefüggésben, a közösségelvű politikai filozófia (kommunitarizmus) liberalizmuskritikájában erősödött fel
a rögzítettség szempontja. Noha a közösségelvű álláspont képviselői különböző pozíciót képviselnek (van, aki a liberalizmust korrigálni akarja, s van, aki egészében elutasítja), de abban egyek, hogy azt, a felvilágosodás hagyományaiból táplálkozó tézist,
miszerint a gondoskodás univerzalitása kiemeli az egyént a világából és önmagában
megállóként alapozza meg, elfogadhatatlannak tartják. Mégpedig azért, mert ezáltal
elszakítják az egyént az adottságaitól, a kötöttségitől, röviden: kimetszik a közösségi
kontextusaiból.”55
A realitások sajnos azt mutatják, hogy a liberális demokrácia modernkori értelmezése némileg anarchista elvek mentén leginkább Platón forradalmi demokráciafelfogását
idézi vissza, mely az individualizmus túlértékelése és a különféle privilegizált csoportok által a „többség zsarnoksága” ellen intézett, jogosnak vélt erőszakának a legitimálá53 Philip Tether: Liberal Democracy; 12.
54 Bertrand Mathieu: A Jog a Demokrácia Ellen; 204-205.
55 Karácsony András – Pokol Béla: Paradigmák Erőterében; 65-66.
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sa formájában ölt testet, és kifejezetten kommunista légkört áraszt: „demokrácia akkor
támad, ha a szegények kerekednek felül, és ellenlábasaikat részben megölik, részben
száműzik, a maradéknak pedig egyenlő részben osztanak szét az alkotmányos jogokból (…) a polgárok szabadok, az állam telve van szabadsággal és szabad véleménynyilvánítással. És bárki azt teheti, amit akar. Ebben az alkotmányban lehetnek leginkább
sokszínűek az emberek.”56
Míg John Locke nyomán a XX. század végéig a demokratikus modellek megelégedtek azzal, hogy az általános választójog nyomán a társadalmak saját önrendelkezési joguk nyomán maguk határozzák meg fejlődésük irányát a vezetőik megválasztásával (demokratikus legitimáció), addig a liberális demokrácia számára ez már
nem elegendő – Norman Davis például a demokráciát önmagában értéktelennek tekinti, mely „toleráns és liberális” emberek kezében jó lesz, de „kannibálok és bűnözők” kezében a kormányzat is kannibál és bűnöző lesz.57 Bár a fenti érvelés logikailag
kikezdhetetlen, és tulajdonképpen szimplán beilleszthető az „alma nem esik messze
a fájától” okfejtésbe, a valóság ennyire nem leegyszerűsíthető – elegendő, ha például
Magyarország 2006-2010 kormányára gondolunk, mely demokratikus legitimációval
rendelkezett és szabályszerűen választották meg, csakhogy utóbb kiderült, hogy a valós
program és a kampányígéretek nem igazán voltak köszönőviszonyban. A fenti logika
mentén nem az akkori kormánypárt, hanem egész Magyarország magára vessen – ez
azonban alaptalan érvelés. A fenti logika ráadásul indirekt módon azt sugallja, hogy
a kannibáloknak és bűnözőknek nincs joga a politikai véleménynyilvánításra, ami egy
laikus, jogban nem járatos véleményvezér számára nyilván logikus felvetés, azonban
ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államok is például a „no representation – no taxation” elvre építette fel saját politikai apparátusát. Ráadásul éppen a liberális demokrácia tesz hitet az általános egyenlőség mellett, és feltétlen híveinek semmi oka ezen az
elven kritizálni a választópolgárokat például Nyugaton, hiszen ez az indukciós modell
megfordítható; ha a választópolgár alkalmatlan a közvetlen demokráciára és a felelős
választásra, akkor ez annak a rendszernek a hibája, melyben nevelkedett és melyben
iskolázottságára szert tett, márpedig láthattuk, hogy a közösségi médiától a filmiparon
át az egyetemekig bezárólag a modern embert a liberális demokrácia exkluzív ideológiai hatásai hatják át.
A liberális demokrácia ráadásul rendkívül meredeken hitet tesz amellett, hogy az
állam szekuláris és minden ideológiától kötelezően mentes (ezt a logikát követi az EU
is, ami következetesen elutasítja, hogy a kereszténység a nyugati kultúra alapja lenne),58 ez azonban egyrészt visszavezet a Böckenförde-paradoxonhoz, másrészt önma56 Platón: Az állam; 302.
57 Norman Davies: Europe – a History; 969.
58 Philip Tether: Liberal Democracy; 25.
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gába véve is sérti a vallásos és konzervatív rétegek értékrendjét és közvetlen érdekeit.
Ráadásul például Philip Tether is kihangsúlyozza, hogy a fenti ideológiamentesség alól
„természetesen” kivételt képez a szabadság és az individualizmus – látható tehát, hogy
visszatér az „egyenlők és egyenlőbbek” totalitárius ideológiája, ami szintén nem rendelkezik a történelemkönyvekben túl jó visszahanggal.
Fentieken felül ráadásul Philip Tether a szekuláris államra példaképpen hozza fel,
hogy Angliában a vallás kiüresítését, mely tulajdonképpeni értelemben akképpen hidalta át az állam és a vallás szétválasztásának imperatívuszát, hogy utóbbit tartalmilag üresítette ki.59 De pozitív példaként hozza fel az iszlamista társadalmakat is, mint
a (szerinte) „szekuláris” Törökország, valamint a liberális demokráciának „puhán” eleget tevő Marokkó60 – az ilyen szemlélődés azonban teljességgel figyelmen kívül hagyja
egyrészt azt, hogy az iszlám világ huntingtoni civilizációs értelemben egyáltalán nem
a mi kultúrkörünk, ennek megfelelően nyugati intézményi rendszerekkel, mint a „demokrácia” eleve reménytelen próbálkozás lenne közös nevezőre hozni, másrészt pedig
a liberalizmus „iszlám-fétisének” dacára alapvetően elmondható, hogy ez a vonzódás
meglehetősen egyoldalú és plátói; addig tart, míg a két értékkategóriát, az iszlámot és
a liberális demokráciát valóban össze nem vegyítjük, ezt követően ugyanis az utóbbi
rendkívül gyorsan és észrevétlenül oldódik majd fel az előbbiben.
A liberális demokrácia, bár önmagát ideológiai szempontból semlegesnek tekinti,
mégis egyenlőségjelet tesz az anti-liberlizmus és a populista fasizmus közé, mint a modern, Fukuyama féle történelmet lezáró fejlődési csúcsot fenyegető retrográd ellenforradalom kitörésének festve le a nacionalizmus újjászületését és a globális ideológia
elleni fellépést.61 Mások viszont a BigTech vállalatok és a kormányzati hírszerző szervek megfigyelési munkái miatt aggódnak a polgárok monitorozása kapcsán.62 Ez a monitorozás más veszélyeket rejt magában ha állami szervek követik el, és megint mást,
ha a gazdasági aktorok. „Az aktuális felismerés, miszerint a hírszerző ügynökségek az
Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban adatokat gyűjtenek a tömeges megfigyelési gyakorlatokból, mely elkerülhetetlenül adathalászatot is jelent a vétlen civilek
irányából is, felújítja az ezekkel kapcsolatos vitákat.”63 Ugyanakkor hasonló a helyzet
a BigTech adathalászattal, valamint a közösségi médiahálózatok és keresőmotorok politikai véleményformáló és cenzúrázó szerepével. Fentiek alapján tehát látható, hogy
a modern jogállamiság finoman szólva sem kiforrott és egyelőre nem is mondható sem
koherensnek, sem pedig hosszútávú befektetésnek.

59 Philip Tether: Liberal Democracy; 29.
60 Philip Tether: Liberal Democracy; 32-33.
61 Ronald Beiner: Dangerous Minds
62 William W. Keller: Democracy Betrayed; The Rise of the Survillance Securtiy State
63 Philip Tether: Liberal Democracy; 19.
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Az államfejlődés summájaként elmondhatjuk, hogy a világ többi részénél a Nyugati
Civilizáció sokkal összetettebb államalakulatokat és társadalmakat volt képes felépíteni, ezen kívül pedig ez az egyetlen civilizáció jelenleg a Földön, mely képes volt arra,
hogy a világon hegemóniára szert téve lényegében majdnem az összes többit az uralma
alá hajtva kizárólagos geopolitikai jelentőségre tegyen szert. Arra is érdemes rámutatni, hogy bár a Hidegháború korára ez a hegemónia már megtört és a világ kétpólusú
lett, majd pedig az ezredfordulóra már multipolárissá vált, melyben a Nyugat már csak
katonailag a legerősebb, minden más vonatkozásban túlszárnyalták már, ennek ellenére a teljes világ továbbra is a nyugati életszínvonalra vágyik, és intézményrendszereiben is azt igyekszik lemásolni. Még a világ legtotalitáriusabb rendszerei is demokratikusnak mondják magukat, melyet egy elnök vezet – ez a nyugati trendeknek való
megfelelőséget szolgálja, tehát továbbra is érezhető a Nyugat primátusa.

ESETTANULMÁNY: VÁLSÁGKEZELÉS JÁRVÁNYHELYZETBEN
Az a fenti igen hosszas fejlődéstörténetből is világosan látható, hogy a társadalmak igen
összetett és bonyolult utat jártak be, mire elnyerték jelenlegi formájukat. Ez különösképpen igaz a Nyugati Civilizáció esetében, melynek sajátos fejlődési modellje mintául
szolgál a világ többi része számára is. Ez a fejlődési modell képes volt arra is, hogy
többé-kevésbé békét teremtsen a világon, melyre korábban jellemzően nem volt példa.
A kihívásoktól és nehézségektől mentes idők ugyanakkor nem kedveznek a társadalmi fejlődésnek – a liberális demokrácia, mely ma az uralkodó társadalomszervezési
ideológia nyugaton, és ami szélsőséges individualizmusával a társadalmi kohéziót legalábbis erősen meggyengíti, de akár teljesen el is lehetetlenítheti, alapvetően békeidőben fejlődött ki, és komoly kihívásoknak korábban nem kellett ellenállnia (ez alól kivétel a 2015-ös migránsválság volt, melyből ugyanakkor az EU ideológiai kérdést csinált,
ezért a problémakezelése is alapvetően ideológiai természetű volt, nem pedig pragmatikus, ezért nem érdemes a hatásmechanizmusát itt elemezni).
A COVID-19 járvány ezzel ellentétben mélyebb vizsgálatra tökéletesen alkalmas. Egy
súlyosan fertőző járvány akkor válik potenciális fenyegetéssé, ha azt a kórokozó veszélyessége indokolja; bár az Ebola például rendkívül veszélyes a halálozási statisztikái pedig drasztikusan magasak, azonban gyenge terjedési arányszámai miatt az általa jelentett potenciális fenyegetés csekély – az influenza példa ennek ellenkezőjére; a terjedési
mutatói és a virulenciája magas, ellenben az általa jelentett veszély elhanyagolható. Az
új típusú (Severe Actue Respiratory Sindrome Coronavirus – 2) potenciális fenyegetését
az jelentette, hogy a két tulajdonságot egyszerre birtokolta; terjedési mutatói háromszorosa-négyszerese volt az influenzáénak, a halálozási rátája pedig már az alapvírusnak is 5-10% körüli volt annak függvényében, hogy volt-e mód a szupportív kezelésre és
az életfenntartó berendezések alkalmazására. Ez utóbbi azért lényeges kérdés, mert
a válságkezelés egy járvány esetében két célkitűzés megvalósulása esetében mondha-
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tó sikeresnek; egyrészt a mérsékelni kell a terjedés ütemét, másrészt pedig törekedni
kell meggyógyítani azokat, akik már megbetegedtek. A két kitűzés együttes megvalósulásának kritikus határértékét az adja meg, mekkora kapacitással képes a betegeket
fogadni az egészségügyi ellátórendszer; ha a járvány túl gyorsan terjed, akkor a férőhelyek megtelnek, és ennek eredményeképpen olyanok is elhunynak, akik egyébként
megmenthetőek lettek volna.
A rendelkezésre álló hely szűkössége miatt itt a korlátozó intézkedések és azok
jogszabályi háttereinek mélyebb kifejtésére nincs mód, de arra is sor került, és azok
részletesen kifejtve elérhetőek egy tanulmányban a Jogelméleti Szemlében.64 Azt is
érdemes megemlíteni, hogy az ilyen vizsgálatra leginkább a járvány első hulláma az
alkalmas, mivel a második és a harmadik hullámokra az országok számára nyilván jóval hosszasabb reakcióidő állt rendelkezésre. Az első hullámra fókuszálva és a lényegre
szorítkozva itt a következő összefoglalást tehetjük:
A járvány kezelése során egy jogállamban egy pozitív és egy negatív célnak egyszerre kellett megfelelni; a lehető leghatékonyabban kezelni kellett a válsághelyzetet,
ugyanakkor ezt a katasztrófamenedzsmentet a fennálló alkotmányos keretek között
kellett tartani, és azon nem lehetett túllépni. Ez utóbbi komoly kihívásokat jelentett az
Unió több tagállamának, és ezeket az akadályokat különféleképpen oldották meg:
Németország az első hullámban alkotmányos akadályokba ütközött, mivel a szövetségi alkotmányt (Grundgesetz), mely nem demokratikus fejlődés eredménye, hanem
a győztes szövetségesek által az NSZK-ra oktrojált szabályozás, nem úgy tervezték,
hogy váratlan válsághelyzeteket lehessen vele megoldani, hanem úgy, hogy megakadályozza egy totális (tehát lényegét tekintve hatékony) rendszer kiépülését. Ennek megfelelően a rendkívüli állapotot a Grundgesetz az ellenséges invázióra szorította, más
lehetséges válsághelyzetre nem gondolt, így a Bundesrepublik lényegében alkotmányos
szempontból egy ülő kacsa volt a coronavirus járvány számára. Merkel Kancelláras�szony elegánsan el is utasította a központi megoldások bevezetését azzal a kecses megoldással, hogy nem kötelező ajánlásokat tett a tagállamoknak, melyeket azután azok
vagy követtek, vagy nem. A problémát tehát a németek leginkább csak kerülgették.
Ausztriában Kurz Kancellár kemény kormányzati intézkedéseket vezetett be rendeleti úton, de mindezt tette úgy, hogy erre alkotmányos felhatalmazása nem volt. Ez
a lépése eredményesebbé tette az osztrák védekezést a németnél, ugyanakkor sikere nagyban múlott azon, hogy az ellenzék és az alkotmányjogászok nem gördítettek
elé akadályt azon az amúgy jogos alapon, hogy kormányrendelkezések drasztikusan
korlátoztak alkotmányos alapjogokat és garanciákat (ebben egyébként a német AB is
igyekezett partnere lenni a kancellárnak, és minden alkotmányjogi panaszt elutasított,
hogy a védekezést segítse).
64 Karácsony András – Hegedős Soma – Monostori Markus: Alkotmányosság és Járványveszély
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A V4 tagállamok alkotmányos keretek között keresték a megoldást, és a viszonylag
fejlett alkotmányaiknak és alaptörvényeiknek hála a védelmi intézkedéseik markánsak, egyszersmind jogszerűek is voltak. A védekezésük ráadásul lényegében összehangolt volt; Magyarország, Szlovákia és Csehország szinte napra pontosan együtt vezetett
be veszélyhelyzetet, és a meghozott intézkedések is egymással tökéletesen idő- és mértékarányosak voltak – Lengyelország is csak azért lógott ki a sorból, mert a választások
révén a korlátozások csak részben voltak bevezethetőek, hogy a választásokat ne kelljen elhalasztani.
Csak példálózó jelleggel Magyarországon a fejlett Alaptörvény alapján gond nélkül
be lehetett vezetni a rendkívüli jogrendet, és az Alaptörvény 53. cikk (3) rendelkezése
felhatalmazza az Országgyűlést arra is, hosszabb időre hatályban tartsa azt, amen�nyiben a helyzet azt megkívánja. A Büntető Törvénykönyv is kiegészült a „járványügyi
védekezés akadályozása” címmel, ami sui generis büntetőjogi diszpozíciószerűséggé
emelte a karanténszabályok megsértését.65 A rendkívüli jogrend során meghozott kormányzati intézkedéseket ráadásul az Országgyűlés is törvényi erővel66 megerősítette,
az Alkotmánybíróság normakontrolhoz fűződő joga pedig végig fennállt, így tehát komolyan vehető alkotmányos kifogás nem érhette a ház elejét.
Az eredményes védekezés hatására a járvány első hazai hulláma nyárra elmúlt, így
június 18-án a veszélyhelyzetet megszűntették. Július 16-ig Magyarországon a járványstatisztikák alapján 4.279 megbetegedés volt ismert, melyből 595 fő hunyt el, 3.156 fő
meggyógyult, az aktív esetek száma pedig továbbra is 528 fő volt. Ez 443 megbetegedést és 62 elhalálozást jelentett egymillió lakósra vetítve.67
Ha a járványstatisztikákat a fenti napra nézve összesítjük, akkor azt tapasztaljuk,
hogy a V4 nagyságrendekkel hatékonyabban védekezett, mint az Európai Unió domináns, nyugati államai:
Jól látható, hogy a V4 tagállamok átlagban 776 megbetegedést, és mindösszesen 36
elhalálozást szenvedtek el egymillió lakósra lebontva átlagban. Ezzel szemben az osztrákoknál a halálozási arányszám alacsonyabb volt például a megbetegedésekre vetítve,
ellenben látható, hogy a terjedést sokkal kevésbé sikerült hatékonyan lelassítani, és
ez még inkább igaz a németekre, akiknél ráadásul már a halálozási arányszám (4.5%)
is egyezik a V4 átlagával. A franciák és az angolok ezzel ellentétben láthatólag nem
tudták érdemben gátolni a járvány terjedését, és egészségügyi ellátórendszerük is túlterhelődött (ahogyan később például az olaszoké is), így halálozási arányaik is 15-17%
körül alakultak, mely adatok ráadásul pontatlanok, mert nem a gyógyultak, hanem az
összfertőzöttek számából kerültek kikalkulálásra – ha ezen a napon, július 16-án példá65 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 322/A.§ (1)-(4)
66 2020. évi XII. törvény a koronavirus elleni védekezésről
67 www.worldometers.info/coronavirus/
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ul Franciaországban a gyógyultak számát vetjük össze az elhunytakéval, akkor drasztikusan magasabb, 38% körüli halálozási rátát kapunk. Ez utóbbi természetesen nem
a reális értéket mutatja, hanem azt bizonyítja, hogy a francia ellátórendszer összeomlott, és nem volt már kapacitása a nagyarányú tesztelésre, ezért „gyógyultnak” csak
azok kerültek bekalkulálásra, akik ténylegesen kórházi ellátásban részesültek súlyos
állapotuk miatt, a tünetmentes hordozók nem, így pedig a statisztika már megbízhatónak tűnik (a V4 szerint is a tapasztalat az volt, hogy a lélegeztetőgépre kerülő betegek
egyharmadát még akkor sem sikerül megmenteni, ha a kapacitás rendelkezésre állt.

Fentiek okán a Visegrádi Szövetség tagállamai tehát egyrészt sikeresen védekeztek
a járvány első hullámában, másrészt pedig védekezésük az alkotmányos kereteik között maradt (mely egyébként másodlagos szempont az emberélet védelme mögött, amit
Ausztria is jól példáz). Ez azért is szép eredmény, mert az olyan előzetes becslések,
mint amilyen például a Global Health Security Index,68 mely a világ országait egy potenciális járványhelyzetre való felkészültségük szerint osztályoztak, minden V4 tagállamot „közepesen felkészült” kategóriába sorolt (aminél rosszabb értékelést a Nyugati
Civilizáción belül senki sem kapott), ellenben a britek, a franciák, a svédek, Svájc, vagy
az Egyesült Államok, mind „felkészült” kategóriába került, de a valóságban mind ros�szabbul teljesítettek, tehát az ellátórendszer felkészültsége csak az érem egyik oldala
– jó és hatékony kormányzat nélkül azonban nem elégséges.
Rá kell mutatni, hogy a COVID-19 járvány első hullámában a V4 tagállamok
lényegében megegyező korlátozó és megelőző rendelkezéseket vezettek be, mint láttuk,
68 www.ghsindex.org
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gyakorlatilag egyszerre, a járványügyi mutatóik pedig népességarányosan tekintve
szinte azonosak voltak. Mivel a második és harmadik hullámokban az intézkedések
már sokkal kevésbé voltak összehangoltak, és a mutatók is másképpen alakultak,
alappal vonhatunk le két következtetést:
1. Az első, hogy a védekezés módszerei és a fertőzési mutatók egyenes arányban
álltak egymással, tehát egyszerűbben fogalmazva a hatékonyabb védekezés laposabb
járványgörbét eredményezett – ez különféle politikai hátsószándékokból a Nyugati
Civilizáció társadalmaiban nem számított magától értetődőnek. Említhetőek itt mindenekelőtt a svédek, akiknek gyanúsan kedvezőek a halálozási adataik, amik ha hitelesek lennének, az lenne a furcsa következtetés, hogy abban az országban, amelyik
a problémát a szőnyeg alá söpri, kevesebben halnak bele a járványba, mint ott, ahol azt
komolyan veszik. A valóság azonban az, hogy a hatékony, következetes és megabiztos
védekezés képes a járványt kordában tartani.
2. A második, hogy a politika meghálálja a problémák megoldását a megkerülése helyett. Ennek nem kellene újdonságul szolgálnia, hiszen ezt a tanulságot a reprezentatív
demokráciák már a fennállásuk óta tanítják, mégis, mintha mindig az újdonság erejével hatna. A járvány kapcsán azt láttuk, kifejezetten a V4 vonatkozásában, hogy a kapkodóbb és bizonytalankodóbb szlovák Matovic-kabinet (a tömeges teszteléssel, ami finoman szólva sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, illetve a Sputnik-V nagytételű
megrendelésével, amit ugyanakkor még nem is engedélyezett Szlovákia sem használatra,
ezért többszázezer dózis hiába állt belőle) belebukott a harmadik hullámba, míg a csehek
Babits-kormánya is csak épphogy elkerülte az összeomlást. Ezzel ellentétben a markánsabban és higgadtabban gondolkodó lengyel kormány képes volt megtartani a pozícióját,
míg Magyarország Kormánya rekordokat állított fel a védekezés hatékonyságának terén,
és egyetlen percig sem fenyegette a bukás, látható tehát, hogy azok a kabinetek, amik
a problémákat képesek hatékonyan megoldani, saját jól felfogott politikai érdekeiket, valamint a szélesebb értelemben vett közérdeket egyaránt kiszolgálják, tehát a társadalom
és a hatalom szimbiózisban létezik, mely szimbiózis immanens logikája a közös cél elérésére való törekvés. Ennek legjobb példája a szomszédos Ausztria volt, ahol a Kurz-kabinet
sikeresen védekezett az első hullámban olyan rendeleti kormányzás útján, melynek semmiféle alkotmányos felhatalmazása nem volt, tehát lényegében alapjogok kerültek korlátozásra kormányrendeletekkel, ami nyilvánvalóan alkotmánysértő (Magyarországon már
ennél jóval kevesebbtől is elhullik az ellenzéki politikusok haja), ám a hatékonyság előtt
a teljes politikai spektrum meghajolt Ausztriában, nagyvonalúan elnézve azt a kancellárnak, hogy az amúgy „jó” kormányzása jogellenes.

VÉGKÖVETKEZTETÉS
Tökéletesen kirajzolódik tehát, hogy a társadalmak és államok esetében a főhatalom
számára időről időre visszaköszön, hogy létezésének legfőbb és mindent megelőző
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célja s funkciója a közösség tagjainak védelme, mely feladat minden mást megelőz.
Teljesen mindegy az, hogy természeti katasztrófa, belső veszély, vagy külső fenyegetés
leselkedik-e éppen az emberek életére és testi épségére, a mindenkori hatalom minden
másnál előbbre való felelőssége e veszélyeket semlegesíteni és a közösséget megvédelmezni. Szép dolog minden további alkotmányos érték és alapjogi garancia tiszteletben
tartása, de ez még a békés és veszélytelen időkben sem mehet az emberéletek kárára.
A Sorbonne alkotmányjogásza ezt a következőképpen fejezte ki (még a járvány előtt):
„A jogállamnak az önkényességet kell kizárnia, azonban merevsége nem akadályozhatja a közérdek védelmét. Ellenkező esetben azt kellene gondolnunk, hogy a jogállamiság csak alapjogi követelményekből áll.”69
Mindez ráadásul rávilágít arra, hogy a jogállamnak is meg kell őriznie reakcióképességét, és gyorsan kell tudnia hatékony választ adni a felmerülő veszélyekre és kihívásokra – ellenkező esetben nem kormányzásról, csak a király új ruhájába öltöztetett
dilettantizmusról van szó.
A Nyugati Civilizáció társadalmi és alkotmányos fejlődése a legösszetettebb mind
közül. Mi jártuk be a leghosszabb és legkacskaringósabb utat, és nem is mind ugyanott lyukadtunk ki; tőlünk nyugatabbra a liberális demokrácia virágzik, míg az egykori
keleti blokk inkább az illiberális demokrácia felé tolódik el, és e kettő között a markánsabb hatalom egy eklatáns különbség – míg tőlünk nyugatra a karizmatikus vezetés automatikusan beindítja a „nyomokban populista-autoriter rendszert tartalmaz”
vészjelzést, és az ilyen vezetés ipso facto „fasiszta” megbélyegzést kap (amitől olybá
tűnik, kifejezetten kívánatos a liberális demokráciában, hogy senki kompetens ne üljön
a volán mögött), addig a keleti blokk társadalmai a jelek szerint többre becsülik, ha egy
kormányzat megdolgozik az adófizetők pénzéért, és (kívánatos) eredményeket is produkál. Hogy a liberális, vagy az illiberális demokráciáé-e a jövő, egyelőre nem tudjuk,
itt nem is tisztünk megjósolni – ezt a meccset ugyanakkor vitán felül az utóbbi nyerte.
Magyarország – és jobbára az egész V4 – abban a kivételes helyzetben van, hogy egy
egyensúlyi állapotot alkotott meg, melyben a reprezentatív demokrácia képes egyszerre megfelelni a nép elvárásainak (tehát valóban demokratikus) a jogrend követelményeinek, és a hatékonyság kívánalmának, tehát magyarán mondva sem nem kormányoz kifejezetten a közakarat ellenében, sem nem szorítja háttérbe populista céloktól
vezérelve a közérdeket. Mindeközben pedig képes az alkotmányosság, a demokrácia,
valamint a nemzetközi jog támasztotta elvárások talaján is szilárdan megállni úgy, hogy
nem fagy le a tehetetlenségtől egy életveszélyes szituációban sem.
Erre a bravúrra pedig a coronavirus járvány alatt sem az Egyesült Államok, sem az
Európai Unió tagállamainak nagy többsége (de semmi esetre sem a leghangosabbak)
nem volt képes…
69 Bertrand Mathieu: A Jog a Demokrácia Ellen; 66.
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Kreativitás
és hagyomány

ÖSSZEGZÉS
A kreativitás terminusa jóval fiatalabb, mint az emberi alkotóerővel kapcsolatos gondolkodás története. Az újjal, eredetivel és hasznossal azonosított koncepciót a pszichológia tudományterülete emelte a középpontba, mely mögött egy sajátos történelmi kontextus állt, a hidegháború. Lehetséges azonban egy másik történeti kezdőpont, amely
egy teljesen más történelmi kontextusban és gondolati hagyományban fogalmazódott
meg. A huszadik század közepére visszavezethető, napjainkban is domináns koncepció
egy mindenki számára elérhető, tanítható és a nagyobb hatékonyság érdekében ismételhető képességet takar. Az alábbi tanulmány kísérletet tesz, hogy ennek fényében
felvázolja Arisztotelész azon alkotóerővel kapcsolatos gondolatait, amelyek politikai
jelentőséggel bírnak. Ismeretelméleti szempontból egy olyan premodern tudás koncepció rajzolódik ki, amely a modern problémamegoldó kreativitáshoz hasonló jelentéssel
bír, ellenben nem mindenki számára elérhető; nem tanítható, csak tanulható; valamint
spontán. Ez a tudás bár nem zárja ki az eredetiséget, nem ezt, hanem a hagyomány
kontextusát és az előzetes tudás szituatív konkretizálását helyezi előtérbe. A napjainkban domináns kreativitás fogalom sajátosan kapcsolódik ehhez a politikai tudáshoz,
miután annak létrejötte is a kreatív politikai gondolkodás terméke, még ha a kreativitástudomány azóta önálló életre is kelt.
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AZ EMBERI ALKOTÓERŐ VIZSGÁLATÁNAK HAGYOMÁNYAI
A kreativitás fogalma a huszadik század közepén került a tudományos érdeklődés középpontjába. Vlad P. Glăveanu úgy fogalmazott, hogy „a kreativitásnak nagyon hos�szú múltja, s nagyon rövid története van”1, utalva arra, hogy a kreativitás kutatásának
történeti kezdőpontja bizonyos értelemben önkényes. Ha valaki ennek a történetnek az
áttekintésére vállalkozikm számos fontos kérdést kell megválaszolnia. Az egyik ilyen
meghatározó kérdés, hogy egy adott diszciplínán belül „alapítóatyát” és ezzel együtt
történeti kezdő- és nézőpontot kell választania. Ma a pszichológia foglalkozik túlnyomó részt a kreativitás területével, melynek fősodra általában ahhoz a nevezetes eseményhez köti a kezdőpontot, mikor 1950-ben Joy P. Guilford professzor az Amerikai
Pszichológiai Társaság elnöki székfoglaló beszédében új kérdéseket tett fel, olyanokat
mint például miért olyan ritka a kreatív alkotás; hogy egyes becslések szerint miért
jut egy millió emberre csak kettő géniusz; miért van az oktatás és a kreativitás között
csak kevés látható összefüggés. Feltárandó problémaként azt a fő kérdést jelölte meg,
hogy hogyan lehet felfedezni a kreatív tehetséget a gyerekekben és hogyan lehet a kreatív személyiség fejlődését támogatni.2 A pszichológia új célkitűzéseként fogalmazta
meg a kreativitás előmozdítását, mely tulajdonságot fejleszteni lehet és szolgálatba is
kell állítani. A kreativitás egészen addig exkluzív tulajdonságnak számított, azonban
Guilford problémameghatározása új kezdőpontot jelentett: egy individualista (az egyént
fókuszba helyező), de bizonyos értelemben demokratikus (mindenki számára elérhető)
koncepció paradigmája került előtérbe. A kreatív személyiség és annak fejleszthetősége ezzel a pszichológia új problémájává vált a huszadik század közepétől.3
Az azóta gyors ütemben gyarapodó pszichológiai elméletek döntően egyetértenek abban, hogy a kreativitás valami új és hasznos, eredeti és értékes dolog előállítását jelenti.
Guilford olyan gyakorlati kritériumokat ajánlott ennek vizsgálatához, amelyek jellemzően számszerűsíthetők: például az időegység alatt születő ötletek száma, az alany
rugalmassága a változtatásra, a nem mindennapi válaszok gyakorisága, vagy a válaszok
kidolgozásának bonyolultsága alapján. A huszadik század második felében főként az
eredetiség és hasznosság szinonimái jelentek meg a fogalom meghatározásában, mint
például az új, újítás, célravezető (appropriate), jelentős, adaptálható, értékes.4
A pszichológia által a tudományos érdeklődés központi kérdései közé emelt téma
felé kisebb érdeklődéssel fordult a filozófia, ugyanakkor a pszichológiai kutatások
gyakran filozófiai állításokat fogalmaznak meg a kreativitásról. A kreativitásra egyesek
például fő erényként tekintenek, mások megkérdőjelezik annak racionalitását vagy ép1 Glăveanu 2019, 1., Hermann Ebbinghaus német pszichológus híres mondatát átalakítva a pszichológia hosszú történetéről
2 Guilhot 1950, 444-445.
3 Glăveanu 2019, 4.
4 Mayer 1999
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pen teleologikus természetét.5 Kétségtelen, hogy a politikai filozófiának és a lélektudománynak vannak közös pontjai, például mindkettő a személyt veszi saját diszciplínája
alapegységéül; képes az egyének közötti viszonyokat vizsgálni; érzékenyek az egyének
közötti viszonyok által meghatározott és az őket meghatározó kontextusokra; valamint
interdiszciplináris területek lévén egymás segítségére lehetnek saját kérdéseik megválaszolásában. A „politikai kreativitás” vizsgálatához azonban érdemes a pszichológián kívül, saját „alapítóatyákat” keresni, ugyanis rendelkezik olyan hagyományokkal,
amelyek a modern kreativitáskutatás politikatörténeti hátterét is új megvilágításba
helyezik, s a pszichológiai megközelítéstől eltérő perspektívát nyújthat, nem vitatva
a kreativitáskutatás esetleges politikai pszichológiai aspektusainak informatív jellegét
a politikatudományban.
Az emberi alkotás és a politika kapcsolatának egy premodern megközelítése rejlik Arisztotelész munkásságában, ismeretelméleti hagyománya a politikai kreativitás
megközelítésének egy lehetséges kiindulópontját adja. Figyelembe kell venni azonban
ennek a megközelítésnek azon nehézségét, hogy a „kreativitás” terminus közel ezer
évig nem létezett az európai teológiában és filozófiában, s a fogalmat még más elnevezéssel sem használták az antikvitásban.6 A fogalom ókori rokona a világ létrejötte
kapcsán a születés és az alkotás voltak, melyek eltértek a teremtéstől. 7 A kreativitás
kifejezés a középkori teológiában jelent meg, a keresztény teremtés fogalom a semmiből való teremtést (creatio ex nihilo) jelentette, melyre csak Isten képes. A creator terminus a tizenkilencedik századra került át a művészet nyelvébe, és a „teremtő” a művész
szinonimájaként vált az emberi világ „kizárólagos tulajdonságává.” A mai értelemben
vett szóhasználat csak a huszadik században terjedt el, melynek alkalmazhatósága ma
már a teljes emberi kultúrára kiterjed. A három értelmezés (az isteni, a művészi és
a tág értelemben vett emberi) mindegyike használatban van napjainkban is. A következőkben Arisztotelész ismeretelméletéből kiindulva törekszem a politikai kreativitás
jellegzetességeinek beazonosítására, ezen megközelítés korlátainak figyelembevételével. Az ókori kreativitás fogalom hiánya transzhistorikus megközelítéssel rekonstruálható, azaz a fogalom alatt napjainkban értett emberi alkotóerő/teremtés előképét
keresem, mely értelmezése ma is tanulsággal szolgál.

A KREATIVITÁS ELŐFELTÉTELE:
A VÁLTOZÁS LEHETŐSÉGE ÉS A LEHETSÉGES MEGLÁTÁSA
Annak ellenére, hogy a fogalom nem létezett az ókorban, találhatók az emberi teremtőképességnek előképei a klasszikus hagyományban. Ismert például Platón irracioná5 ennek egy áttekintését adja Gaut 2010
6 Tatarkiewicz 2000, 179-193., a latinok használták a creator kifejezést az apára, a creator urbist a városalapítóra
7 Platón Timaiosza alapján egy isteni démiurgosz alkotta a világot, a világ építészeként
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lis inspirációja, amely a költőket jellemzi és nemcsak közel áll az őrülethez, de annak
egy kategóriáját jelenti. Szókratész védőbeszédében a költőkhöz „valami természeti
adottságot”, a jövendőmondók és jósok „bizonyos ihletettségét” társította8. Szókratész
Phaidrosszal folytatott beszélgetésében az őrület egy típusához, a „múzsáktól való
megszállottsághoz” sorolta a költészetet: „aki (…) a múzsák szent őrülete nélkül járul a költészet kapuihoz, abban a hitben, hogy mesterségbeli tudása folytán alkalmas
lesz költőnek, tökéletlen maga is, költészete is, és józan készítményeit elhomályosítja a rajongók költészete.”9 Máshol a végső belátást „egy kipattanó szikra által keltett
világossághoz” hasonlította.10 Az önkifejező művész hasonló, romantikus felfogása
meghatározó volt a reneszánsztól egészen a XIX. századig. Az irracionális megszállott
őrült alkotó az egyik legismertebb ma is élő hagyománya a kreativitásnak, s vannak
a modern kutatásban is a jelenséggel való összefüggést bizonyító eredmények.11
Mai szemmel Arisztotelész maga is kreatívnak számított kortársai körében, akinek
filozófiája nagy hatással volt a gondolkodástörténetre. A kreativitás premodern előképe, és a kreativitás ontológiai előfeltétele szempontjából is fontos gondolati innovációt jelentett, ahogyan feloldotta a lét és nemlét közötti, egymást kizáró feszültséget.
A megarai iskola hívei ugyanis tagadták a lehetőség létezését abban az értelemben,
hogy szerintük valami „vagy abban az állapotban van, vagy pedig egyáltalán nem”12,
és ezzel elvetették a változás és változtatás lehetőségét. Arisztotelész feltételezett egy
köztes állapotot, melyre bevezette a valóság tapasztalatban már felismert változata
mellé a „lehetőség szerint létező” koncepcióját. A szobor mint alkotás ugyanis kezdetben nem létezik, csupán a márványban „szunnyad”.
Új dolgok létrejötte a lehetőség állapotából a valóság állapotába való átmenettel
lehetséges. A valóság tehát két formában létezhet, az egyik a tapasztalatban már felismert létezés, a másik pedig a lehetőség szerint való, a lehetőség és a valóság tehát
nem abszolút, hanem viszonylagos ellentétet jelentenek. A világban keletkezések és
elmúlások váltják egymást, mely mozgásban az anyag (hülé) mint „immateriális matéria” jelenti az eredetet, amelyben benne van a forma (eidosz), azaz a vég lehetősége.
A dolgok keletkezésének három fajtáját különböztette meg: a természetest, a mesterségest és a spontán keletkezést, mely kategóriák az észbeli erények és a kreativitás
tárgyalásakor kapnak jelentőséget. Bár a kreativitás romantikus elgondolása szereti
a semmiből való teremtés metaforáját használni, az arisztotelészi megközelítés alapján
semmiből soha nem jön létre semmi: „Tehát, amint mondani szokás, lehetetlen, hogy
8 Szókratész védőbeszéde, 22c
9 Phaedrus, 245a
10 Hetedik levél, 341 c, d
11 vö. Arndol Ludwig 1992, Ludwig több mint 1000 kiváló egyéniség életrajzát vizsgálta meg, s a kreatív művészetek terén
jelentősen többen tapasztaltak mentális betegséget, mint más szakmákban
12 Ross 1996, 228.
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valami legyen, ha előtte nem volt semmi se. Nyilvánvaló ennélfogva, hogy a keletkező
dolog egyik elemének már előzetesen meg kell lennie, s ilyen elem az anyag.”13 Az ókori
görögök ezt még isteni képességként sem tartották elgondolhatónak. A kreativitás előfeltétele ebben az értelemben a lehetőség felismerése és aktualizálása.
Arisztotelész megkülönböztette a lehetőség passzív és aktív fajtáit,14 ahol például a fa
anyagában passzívan ott van egy szék lehetősége, ugyanakkor a mesterben ott van az
aktív potenciál, hogy formáljon, a tűzben pedig, hogy égessen. Az emberekben is megvan mindkettő formája a lehetőségnek, egy gyermekben ott lehet a lehetősége, hogy
tanulás útján asztalos váljon belőle, s ha ezt elsajátította, maga is képes lesz a fából új
formát faragni. Az arisztotelészi megközelítés előbbi és utóbbi potencialitása közötti
kölcsönhatásban, az elsajátítás folyamatában felfedhető a szabadság mozzanata. Ez
az átmenet nemcsak a mesterségekre vonatkozik, ugyanúgy megtanulhatja valaki,
hogyan cselekedjen erkölcsi és politikai kérdésekben.15 Mikor valaki megvalósítja
passzív potenciálját, az aktívvá válik, s az elsajátítást követően képes alkalmazkodni
a munka körülményeihez.
Ha tudatában vagyunk a lehetőségnek, a megvalósítás, vagyis a potenciából való
formaalkotás döntéssel jár, ami nemcsak a létrehozott szubsztanciáról szól. Giorgio
Agamben szerint az arisztotelészi „lehetőség” fogalma kapcsán fontos, hogy ami lehetséges, az egyszerre lehet is, és nem is.16 A lehetőség, hogy valami ne legyen, azaz
puszta lehetőség maradjon, vonatkozik minden meglévő képességünkre. Arisztotelész
a De Animában azt állítja, hogy az értelem a lehetőség állapotában van17, Agamben szerint ebben találja meg a szín tiszta lehetőség példáját. Szerinte „a potenciális értelem
nem egy dolog. Nem más, mint az intentio, amelyen keresztül egy dolog értelmezve
van; nem egy ismert dolog, hanem egy szimpla megismerhetőség és fogékonyság.”18
Az emberi létezés potenciális természete a cselekvés kiindulópontja. Azzal, hogy valamely lehetőség megvalósítása mellett döntünk, arról is döntünk, hogy mi ne jöjjön
létre. Agamben dekreáció kifejezésével arra utal, hogy a döntés mindig radikális, a néhány megvalósított lehetőség mellett ugyanis végtelen számú lehetőségről mondunk le.
Valami megvalósítása így szorosan összefügg a döntés problémájával, illetve azon belül
a felelősség kérdésével.

13 Metafizika (Met.) 1033a
14 Met. 1046a
15 Ugilt 2014, 24.
16 Met. 1050b 10
17 Lélekfilozófiai írások 429a 21-22. „…Ennélfogva az észnek semmi egyéb természete nem lehet, mint az, hogy potenciális.
Amit a lélekben észnek nevezünk – azt mondom észnek, amivel elemzően gondolkodik és ítéletet alkot a lélek -, az, mielőtt
gondolkodni kezdene, az aktuálisan létező dolgok egyikével sem azonos.”
18 Agamben 1999, 251.
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A döntés előfeltétele pedig a képzelet (phantaszia), melyet Arisztotelész az érzékelésből vezette le.19 A képzelet jelenti az arisztotelészi kreativitás antropológiai előfeltételét.
A De Animában úgy fogalmaz, hogy a képzelet „egyike ama képességeknek vagy készségeknek, amely segítségével ítélünk, mégpedig vagy igaz, vagy téves módon.” Később
úgy írja le, mint „az aktuális érzékelés által keltett mozgás”20, illetve a képzelet nevét
a „fény” (phaosz) szóból eredeztette, mivel anélkül nem lehet látni. A képzelet szerepe
jelentős, hiszen „az érzékelhető kiterjedéseken kívül (…) semmilyen tárgy nem létezik”,
és ezért „aki nem érzékel semmit, nem fog sem megtanulni, sem megérteni semmit…”21
Arisztotelész phantaszia fogalma és korunk fantázia fogalma eltér egymástól, előbbi
esetében az érzékelt képek nélkül a legalapvetőbb mentális műveletek sem lennének
lehetségesek.22 A cselekvés és létrehozás szempontjából pedig fontos összekötőkapocs,
mivel Arisztotelész szerint nemcsak kognitív, de gyakorlati szerepe is van: „Törekvő lény
pedig nincs képzelet híján; és minden képzelet vagy értelmi, vagy érzékelő jellegű.”23
Kapcsolatot feltételez tehát a törekvés és képzelet, és így a teleologikus cselekvés között.
A képzet nélkülözhetetlen részei a tervező gondolkodásnak: „a lélekben lévő képzetek vagy gondolatok segítségével – mintegy látván őket – mérlegel és eltervezi a jelenlegi dolgokhoz viszonyítva azt, amit a jövőben szándékozik tenni, és amikor megállapítja, hogy ott kellemes vagy fájdalmas várja, akkor itt kerüli el vagy törekszik rá; és
általában egyvalamit cselekszik.”24 Itt pedig elérkezik a döntés pillanata, amely csak az
értelmes lények sajátja: „az érzéki képzelet (…) jelen van a többi élőlényben is, a döntéshozással kapcsolatos képzelet viszont csak értelmes lényekben van meg. (Hiszen
hogy ezt vagy azt cselekszi-e, annak eldöntése már mérlegelés dolga…)”25 A phantaszia
teszi tehát képessé az értelemmel bíró lényeket az elmélkedésre és a megfontolásra. Az
arisztotelészi ember tehát nem csupán értelemmel bíró lény (zoon logon echon), hanem
egy elképzelő lény is, amely képzeteket (phantasmata) hoz létre.26
A lehetséges felismerését, s azon belül a kívánatos forma meglátását is a képzelet teszi
lehetővé, mellyel a pszichológia is foglalkozott. Glăveanu és de Saint Laurent27 a politikai
képzeletet úgy határozták meg, mint képzeletdús folyamatok, amelyek révén a kollektív
élet szimbolikusan megtapasztalható, és ez az élmény mozgósítható a politikai célok
elérése érdekében. A szerzőpáros szerint a képzeletgazdag jelző alatt korábbi – térben és
19 A képzelet politikai vonatkozású történeti áttekintése: Bottici 2019, Arisztotelészre vonatkozóan uo. 15-31.
20 De Anima (DA) 429a - kiemelés
21 uo. 432a - kiemelés
22 Bottici, 18.
23 DA, 433b 29
24 uo. 431b 7-10
25 uo. 434a 6-9
26 Bottici, 19.
27 Glăveanu & de Saint Laurent 2015
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időben távoli – tapasztalatok megidézését értik, melyek egyaránt lehetnek lehetetlenek
és lehetségesek is, s általuk jelenirányú cselekvéseink értelmezését átformáljuk. Ez ös�szhangban van Arisztotelész phantaszia-fogalmának azon jellemzőivel, amelyek alapján
a valamikor érzékelt képzelet hozzájárul a megértéshez. A kollektív élet tekintetében
a közösségi élettel együttjáró szükségszerű közösségi képzeletre utalnak. Az elérendő
politikai célok pedig a jelenvalótól valami eltérővel való foglalatoskodást motiválják.

A VÁLTOZÁS ELŐMOZDÍTÁSA: CSELEKVŐ ÉS LÉTREHOZÓ LELKI ALKAT
Arisztotelész a Nikomakhoszi Etikában a léleknek öt megnyilvánulási formáját különböztette meg, amelyek amellett, hogy a politikai kreativitás premodern előképének
ismeretelméleti feltételét fogják adni, segítik az egyént a helyes gondolkodásban, „igenléssel vagy tagadással az igazságot fejezheti ki”: a mesterség (tekhné), a tudomány
(episztémé), az okosság (phronészisz), a bölcsesség (szófia), és az ész (nusz).28 Ezek közül három, az episztémé, szofia és nusz, inkább egyfajta személyes kiteljesedést szolgál, az elmélkedő élet és magatartás részei, mintsem hogy valami gyakorlati haszon
lenne várható tőlük.29 A változásnak alávetett dolgokat a létrehozó tevékenység (poiészisz) és a cselekvés (praxisz) alá sorolja, melyekhez más-más lelki alkatokat társít.
A tekhné lelki alkata áll a legközelebb a mai „kreativitás” fogalom előképéhez. Valami
létrehozását jelenti, amely a lehetőség állapotában van, de nem jön létre magától, vagy
szükségszerűen:
„Minthogy pedig a házépítés: mesterség, s lényege szerint gondolkodással
párosult létrehozó alkat is, s minthogy nincs olyan mesterség, ami ne volna
egyúttal gondolkodással párosult létrehozó lelki alkat, s fordítva: - ebből következik, hogy a mesterség és az igaz gondolkodással párosult létrehozó lelki alkat
egymással azonosak. Minden mesterség valaminek a létrejöttére irányul, akár
valaminek az elkészítésében nyilvánul, akár pedig annak a vizsgálatában, hogy
miképp jöhet létre olyasmi, aminek a létezése éppúgy lehetséges, mint a nemlétezése, s aminek a kiindulópontja a létrehozásban, nem pedig a létrehozott
műben van; mert a mesterség nem arra vonatkozik, ami a szükségszerűség
folytán van meg vagy jön létre, sem pedig olyan dolgokra, amelyek természeti
okokra vezethetők vissza; mert ezeknek a kiindulópontja önmagukban van.
Minthogy pedig a létrehozás és cselekvés mást jelent, a mesterséget szükségképpen a létrehozás, nem pedig a cselekvés körébe kell utalnunk.”30
28 Nikomakhoszi Etika (NE) 1139b
29 Vagy legalábbis a gyakorlati haszon előfeltetélét jelentheti az elmélkedés során szerzett tudás, de ezeknek nem az a céljuk. Thalész történetén keresztül mutat rá Arisztotelész, hogy a bölcselőknek könnyű lehet a „megvagyonosodás”. Politika
1259a
30 NE 1139b
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Ezen a ponton Arisztotelész a létrehozásban jelöli meg a „változásnak alávető” tevékenység minőségét, ami valami olyan dolognak a létrehozását jelenti, ami addig nem
létezett (csak lehetőség formájában). A polisz jólétéhez szükséges külső javak nem létezhetnek a mesterember, a tekhnitész nélkül. A hasznos dolgok elkészítéséhez ő ismeri
a „know-how”-t, neki köszönhető, hogy az embernek nem kell egyedül a természet által
létrehozott dolgokra hagyatkoznia, vagy a véletlen által előállított dolgokra, mert a szükséges javak mesterségesen keletkeznek. Ez a tudás átadható tudás, melynek ismételhetősége modellértékű lehetne a Guilford által meghirdetett modern kreativitáskutatás egyik
ambiciózus célkitűzésének, hogy az alkotóképesség bármikor ismételhető és tanítható
legyen. „A tekhné csodája, hogy felhalmozható, leírható egy útmutatóba, csatolható és
frissíthető, nagyobbra nő és bonyolultabbá válhat minden nap.”31
Ezzel szemben a gyakorlati bölcsesség (phronészisz, okosság) a megfontolás tárgyaira vonatkozik, és fő feladata a helyes megfontolás. Mivel megfontolni olyan dolgokat
szoktunk, amelyek másképp is lehetnek, van valami végcéljuk, tehát cselekvés által elérhető. A gyakorlati bölcsesség vagy okosság birtokában képesek vagyunk megfontolni
az elérhető, tehát a lehetőségekben meglátott, „legnagyobb jót”. Ezutóbbi megítélése
feltételezi a jóról alkotott ítélőképesség és az ahhoz vezető eszközök megítélésének
helyességét. Előbbi azonban egyetemes érvényű dolgokra vonatkozik, utóbbi pedig az
egyedi esetekre, azaz az adott szituáció által megkívánt megoldásokra.
Fontos azt is megjegyezni, hogy Arisztotelész nem gondolta, hogy mindenki rendelkezne a gyakorlati bölcsesség erényével. Egyrészt mivel a gyakorlati bölcsesség az
egyes esetekre vonatkozik, ezeket csak tapasztalatból lehet megismerni. A jó megfontolás tehát tanulható tapasztalat útján, de nem tanítható, mint a technikai tudás.
„Az emberek általában a maguk javát keresik, s úgy érzik, hogy ezt kell cselekedniök. Ebből a hiedelemből származott az a felfogás, hogy az ilyen emberek az okosak; bár talán a magunk java el sem képzelhető házvezetés és
államkormányzás nélkül; s különben, hogy a magunk érdekét hogyan kell
szolgálnunk, ez sem olyan nagyon világos, sőt nagyon is tüzetes vizsgálatra szorul. A mondottakat bizonyítja az is, hogy mértan- vagy számtantudós, s hasonló tudományokban bölcs lehet valaki fiatalon is, okos azonban
nyilván nem lehet. S ennek az oka az, hogy az okosság az egyes esetekre is
vonatkozik, márpedig ezeket csak tapasztalatból lehet megismerni; viszont
tapasztalt fiatalember nincs (a tapasztalatot csak hosszú idő fejlesztheti ki);
sőt még azt a kérdést is felvetheti valaki: miért van az, hogy matematikus
esetleg egy gyermek is lehet, bölcs és természettudós azonban nem.”32
31 Tabachnick 2013, 41.
32 NE 1142a
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Másfelől pedig vannak jót figyelembe nem vevő, „rosszlelkű emberek” is, akik szintén elérhetik céljaikat, ha abból a szempontból helyesen fontolta meg cselekvését, de
Arisztotelész hozzáteszi, hogy „őt nyilván nagy baj éri.”33 S ezen felül a célt érő, tehát
sikeres cselekvés kapcsán megkülönböztette a gyakorlati bölcsességtől az ügyességet:
„Ha a cél jó, akkor az ügyesség dicséretre méltó, ámde ha rossz, akkor az ügyesség
agyafúrtság; ezért van az, hogy az okos embert is ügyesnek és agyafúrtnak szokták
mondani. Az okosság ugyan nem azonos evvel a képességgel, de nem is lehet el nélküle.”34
A gyakorlati bölcsesség mivel a cselekvésre irányul kevésbé tekinthető önmagában
a kreativitás mint sajátos tudás előképének, de a megfontolás mint a problémamegoldás előfeltétele jelzi, hogy egy ahhoz közelálló tudásról van szó.
A politikát azonban nem a létrehozás világához, hanem a jó cselekvés és megfontolás
köréhez sorolja, melyre viszont a phronészisz, másnéven az okosság vagy gyakorlati
bölcsesség lelki alkata törekszik. Az okos ember (phronimosz) komoly erkölcsi cél érdekében helyes mérlegelést alkalmaz, melynek célja saját és mások javát is figyelembe
vevő jó cselekvés:
„Periklészt és a hozzá hasonló férfiakat éppen azért tartjuk okosnak, mert
a maguk és embertársaik javát fel tudták ismerni, ilyen értelemben okosnak
általában a családfőt és az államférfit mondjuk.”35
Az egyetemesre vonatkozó tudás, a theoria vagy filozófia egyik oldalról előmozdítja
a gyakorlati bölcsesség rugalmasságát, hiszen általa kritikus távolságot tud felvenni
az államférfi akár a népszerű, de félrevezető nézetekkel szemben. Az egyedi esetre
vonatkozó jó megfontolásaként például tudnia kell az államférfinak javítania a fennálló
intézményeken, melyhez nélkülözhetetlen az előzetes tudás:
„nem kisebb föladat egy alkotmány reformja, mint annak eredeti megalkotása, aminthogy amit helytelenül tanultunk meg, annak a kijavítása sem
könnyebb, mint az első ízben való elsajátítás; ezért aztán az említetteken kívül arra is képesnek kell lennie az államférfiúnak, hogy a meglevő alkotmányon javítani tudjon, mint fentebb is mondottuk. Ámde ez nem lehetséges,
ha nem tudja, hogy hányféle formája van az alkotmánynak.”36

33 NE 1142b
34 NE 1144a
35 NE 1140b
36 Politika (Pol.) 1289a
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A gyakorlati bölcsességhez tehát egyaránt fontos az univerzális és az egyedi ismerete. Két oka lehet annak, hogy képtelenek vagyunk a gyakorlati bölcsességet gyakorolni.
Az egyik, hogy „nem tudjuk beazonosítani az egyedi azon karakterjegyeit, amelyek
fontosak a cselekvésre nézve, illetve az egyedire vonatkozó szükséges tapasztalat, vagy
az inadekvát episztemé, azaz az univerzális megértésének hiánya miatt, amelyet az
adott egyedi éppen példáz.”37
A jó ismerete segít a jó célok kijelölésében, az okosság pedig az eszközök meghatározásában.38 „[A]z emberi munka mindig az okosság és az erény útján megy végbe: az erény
helyesen kitűzi a célt, az okosság pedig megadja a célravezető eszközöket.”39 A döntések
helyességében, azaz a helyes célok meghatározásában ezért szükség van az okosságra:
„(…) a helyes elhatározás nem történhetik meg sem okosság, sem pedig erény nélkül: ez
utóbbi jelöli ki a célt, az előbbi pedig a célravezető tettek cselekvését biztosítja.”40
Az államkormányzás művészetének nevezett politikai bölcsességnek, melyre Periklészt hozza fel példának, és a gyakorlati bölcsességnek közös forrása ugyanazon lelki
alkat:
„Az államkormányzás művészete és az okosság tulajdonképpen ugyanabból a lelki alkatból fakad, de lényegük azért mégsem ugyanaz. Az államra
vonatkozó okosság egyik ága, azaz a vezető ágazat: a törvényhozó okosság;
a másikat, amely az egyes esetekre vonatkozik, közös névvel egyszerűen államkormányzás művészetének nevezzük; ez utóbbi ismét cselekvésben és
megfontolásban nyilvánul, mert a népgyűlési határozat, mint a végső mozzanat, cselekvés útján valósítható meg. S éppen ezért csak ezekről az emberekről szokták mondani, hogy »politikával foglalkoznak«, mert csupán az ő
cselekvésük olyan természetű, mint a kézműveseké.”41
A valami addig nem létezőből (azaz a lehetőség formájában létezőből) való létrehozás
aktusaként felfogott kreativitás (tekhné) köréből ez alapján kikerül a cselekvés, és vele
együtt látszólag a cselekvő, okos politika is. Azonban a fentebbi idézet utolsó mondatában, törést okozva az eddigi gondolatmenetében, a politikai cselekvést a kézművesek
létrehozó tevékenységéhez hasonlítja. A politika, azaz az államkormányzás művészete
tehát nem csupán cselekvés, hanem megfontolással és létrehozással társuló cselekvés. Az
államférfiaknak nem elegendő cselekedniük, mert az egyetemes jó ismeretében való
37 MacIntyre 1988, 92.
38 Moss arra világított rá, hogy a széleskörben elfogadott véleménnyel szemben Arisztotelész a phronésziszt nem a célok
elérésében határozta meg, hanem az eszköz meghatározásának képességében, Moss, 2011
39 NE 1144a
40 NE 1145a
41 NE 1141b
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cselekvéshez szükséges megteremteni a feltételeket, ami az egyedi esetek tekintetében
mindig más. Az okosság „nem csupán egyetemes érvényű dolgokra vonatkozik, hanem
az egyes eseteket is ismernie kell, mert hiszen cselekvéssel függ össze, márpedig a cselekvés mindig egyes esetekben történik.”42 Úgy kell és úgy tudnak a kézművesekhez hasonlóan eljárni, ha cselekvésükkel korábban nem létező dolgokat hoznak létre, „a cselekvés és az alkotás közötti különbség tehát nem abszolút jellegű”, mivel az egyetemest
az egyedire vonatkoztatni csak e féle ésszerű cselekvés során lehetséges.43
A mai, demokratikus kreativitás fogalommal ellentétben Arisztotelész kreatív politikai politikai bölcsessége nem demokratikus, lévén hogy a gyakorlati bölcsességnek
sem lehet mindenki birtokában. A kreativitás ezen előképében emellett sajátosan jelenik meg az „új” kritériuma, amely nem kizárólagos feltétel, az újdonság nem önmagáért való, hanem feltételes a partikularitás igényeinek tükrében. Az államférfi létrehozó
cselekvése akkor indokolt, ha az egyetemes „jó” szempontjából partikuláris „hasznosság” megkívánja.

MEGŐRZÉS ÉS LÉTREHOZÁS KÖZÖTT: A HAGYOMÁNY ALKALMAZÁSA
Feltehető a kérdés, hogy milyen az egyetemes tudásra és a megvalósító módszer
viszonya. A kortárs értelmezések különböző formákban interpretálták a gyakorlati bölcsesség jelentőségét a modern politikatudományban.
Richard Ruderman arra hívta fel a figyelmet a kilencvenes évek közepén, hogy
a phronésziszt újraéleszteni kívánó, kortárs elméleti törekvések leredukálják és semlegesítik annak lényegét.44 A fogalom újraélesztői ugyanis a demokráciában akarnak
helyet találni a klasszikus erénynek. Ez azonban azzal a kikötéssel jár, hogy függetleníteni akarják a gyakorlati bölcsességet az elmélettől. Az általa vizsgált gondolkodócsoportnak ugyanis az a központi problémája, hogy a racionalista liberalizmus képtelen
kitérni a logikai szélsőségek csábítása elől, és többek között a jogok robbanásának, valamint az új jogoknak érvényt szerző s egyben a liberális filozófiát követő bíráknak,
bürokratáknak, és a demokratikusan elszámoltathatatlan szakértőknek köszönhetően
megbénult a politikai ítélőerő.
David E. Tabachnick egy másik járulékos problémát vetett fel, amit a modern technológia negatív hatásainak megszüntetési szándékában talált meg. Egyfajta „antitechnológiai hozzáállást”45 azonosított be, melynek jellemzője, hogy kritikusan állnak
ahhoz, ahogyan a társadalom „belenevelődött” a technológiába. Áttekintésében arra
a konklúzióra jutott, hogy bár a spontaneitást és egyediséget magában rejtő phroné42 NE 1141b
43 Lánczi 26.
44 Ruderman 1997, 419.
45 Tabachnick 2004, 998.
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szisz alkalmas válasznak tűnik a technológia kihívására, a fogalom újraélesztői nem
fogadják el a „technológia keretező karakterét”, pedig végső soron az vezette vissza
őket a gyakorlati bölcsesség ókori erényéhez.46
Lánczi András a gyakorlati bölcsesség és a politikai bölcsesség viszonyát vizsgálva
jegyezte meg, hogy „a politikai tudás egyik legrégebbi problémája az, hogy hogyan hidalhatjuk át a szakadékot az univerzális és a partikuláris között”47, s a modern politikatudomány sajátos problémájaként jelölte meg, hogy az nem kíván foglalkozni a legjobb
politikai rend kérdésével. Mivel a modern gondolkodók úgy érzik, hogy megtalálták
a modern demokrácia képében a legjobb politikai rendszert, ezért már nincs szükség
politikai bölcsességre és politikai megfontolásra, ezzel pedig a politikai bölcsesség
és a praktikus tudás közötti kapcsolat szembenállássá változott. A politikatudomány
a politika első kérdéseinek vizsgálatakor mindig normatív-ideológiai sztenderdhez jut,
ezért a filozófia ideologikussá vált, s mára ez jelenti az univerzálist.48
Ruderman problémafelvetésével az egyetemes elmélet vagy filozófia súlyvesztésével, Tabachnick a technikai tudás visszaszorításával, Lánczi pedig a politikai tudás és
politikai bölcsesség szétválasztásával szemben fogalmazott meg kritikai álláspontot.
Alasdair MacIntyre a hagyományok szerepét emelte ki a gyakorlat és a jó
viszonyában. A gyakorlat fogalmát egy helyen úgy definiálja, mint „koherens és formailag komplex, társadalmilag létrejött, együttműködésen alapuló emberi tevékenység”,
amelyen keresztül az ehhez a tevékenységi formához belsőleg tartozó jókat megvalósítjuk.49 A gyakorlatoknak nincsenek örökre rögzített céljaik, azok maguk is átalakulnak
a tevékenységben, ugyanakkor nem képes intézmény nélkül fennmaradni, annak „ideáljai és kreativitása” ki van szolgáltatva az intézményeknek. A gyakorlatot elkülönítette
a technikai fogásoktól, illetve az intézményektől, melyeket a tekhné fentebbi ismertetőjegyeivel jellemezhetünk.50 A gyakorlatoknak mindig van történetük, és hogy az adott
pillanatban mi a gyakorlat, az „mindig a gyakran sok generáción át hagyományozódott
értelmezési módtól függ.”51
Szerinte a hagyomány történelmileg hosszan tartó és közösségileg manifesztálódó
vita, amelyen belül a jókra való törekvés nemzedékeken keresztül tart. A jó keresésének kontextusát a hagyományok határozzák meg, melyek plasztikusak, átalakulnak,
hanyatlanak, szétesnek és eltűnnek. Nemcsak a jókat konstituálja a hagyomány, de
a hagyományokat is a releváns erények gyakorlása vagy hiánya tartja fenn vagy erősí-

46 uo. 1012.
47 Lánczi 2009: 29.
48 uo., 39-40.
49 MacIntyre 1999, 252-253.
50 Példájában a sakk gyakorlat, a sakk-kör intézmény.
51 MacIntyre 1999, 297.

309

ELMÉLETI SÍKOKON

ti. Egyesek MacIntyre ezen gondolatában a létrehozás momentumát vélik felfedezni,
mivel ebben a „közösségi vitában” a hagyományos célok nem csupán a „múlt élettelen
letétjét” képezik, hanem érvek, melyeket elő kell állítani, vagy újra elő kell állítani, azaz
létre kell hozni a rivális tradíciókkal szemben.52 A hagyomány kontextusa szintén az
univerzálist képviseli, amely informatív a cselekvő számára elérhető, s az egyedire vonatkoztatandó tudás tekintetében.
Hans-Georg Gadamer a hermeneutikai alapprobléma vizsgálatában elemezte a hagyomány mint univerzális szerepét a konkrét helyzetben értelmezve. A hagyomány
kreatív alkalmazást igényel, mert „bár a hagyomány ugyanaz, mégis mindig másképp
kell érteni…”53 Mivel Arisztotelész gondolatmenetében és a Gadamert foglalkoztató
hermeneutikai probléma középpontjában is az alkalmazás feladata áll. A jogi és teológiai hermeneutikát tekinti Gadamer példaképnek, ahol a jogi és teológiai szövegek
egy-egy hagyományt takarnak, amelyek megértésének a lehetősége az applikációban,
azaz az alkalmazás aktusában rejlik. Az alkalmazás hidalja át a távolságot, amely elválasztja az interpretálót a szövegtől, s „legyőzi az értelem elidegenedését, mely a szöveget éri.”54 Gadamer szerint a „megértés csodája (…) abban áll, hogy a hagyományban
felismerjük a valóban jelentőst és az eredendően értelmest.”55
Arisztotelész a phronészisz fogalom használatakor alapvetően nem hermeneutikai kérdésekkel foglalkozott, Gadamer azonban párhuzamot talált abban, ahogyan
Arisztotelész a keletkezett lét által meghatározott tudással és a tudás által meghatározott
lét viszonyával foglalkozott. Gadamer azt emeli ki, hogy az ember számára jó mindig
a gyakorlati szituáció konkréciójában fordul elő, ezért a cselekvőnek annak fényében
kell látnia a konkrét szituációt, amit az követel tőle.
A szituáció jellemzője, hogy a benne helyet foglaló cselekvőként kényszerhelyzetben
vagyunk, nem tudjuk magunkat megszabadítani a feladattól, hogy „a dolgok körvonalait láthatóvá tegyük, s a körvonalak megrajzolásával bizonyos segítséget nyújtsunk
az erkölcsi tudatnak.”56 Nem egy elméleti vagy történeti ismeret, hanem a „jelenségek körvonalainak megvilágítása” a kulcs az értelem számára. A tekhné és phronészisz
nem hermeneutikai problémáról szól, ugyanakkor „az alkalmazásnak ugyanazt a feladatát tartalmazza.”57 Ez a két tudás esetében eltérő feladatot jelent, mivel a tanulható
technika és a tapasztalat között sajátos feszültség van.

52 Wall 2003, 321.
53 Gadamer, Hans-Georg 1984, 221.
54 uo., 220.
55 uo.
56 uo., 221.
57 uo., 223., Gademer kiemelése
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Gadamer a politikai bölcsesség fentebb jelzett lehetőségét alátámasztó összefonódást jelez, hiszen a technikai tudás alkalmazása során is megtörténik a tapasztalatszerzés, és azt is megjegyzi, hogy a helyes erkölcsi döntéshez egyedül a tapasztalat sem
elég. A tekhné előnyét az jelenti, hogy nagyobb sikerrel járnak azok, akik megtanulták,
mi a teendőjük.58 Aki valamit elő tud állítani (tekhné), az tudja, hogy milyen anyagért
nyúljon és melyik a megfelelő eszköz számára. Az erkölcsi döntés analóg feladatnak
tűnik, mivel szintén irányított cselekvésről van szó, egy ilyen minőségű döntéshelyzetben is „nyúlni kell valamiért.” A kettő közötti különbség az alkalmazásban áll. A tekhné
előzetes tudás alkalmazása a kivitelezés szabályának birtokában. Ha a külső körülményeknek köszönhetően a terv végrehajtása akadályba ütközik, akkor is tudás alkalmazásáról van szó, s „fájdalmas tökéletlenségről.” Az erkölcsi tudás esetében azonban
problematikus az alkalmazás fogalma:
„Csak olyasmit tudunk alkalmazni, aminek már előzőleg önmagáért birtokában vagyunk. Az erkölcsi tudásnak azonban nem vagyunk önmagáért
birtokában oly módon, hogy már megvan, s aztán a konkrét szituációban
alkalmazzuk.”59
Az előállítandó tárgy teljesen meghatározott képével szemben a cselekvés során csupán eszményképpel rendelkezünk arról, hogy mi a helyes. Ennek eidoszát60 pedig nem
tudjuk meghatározni a szituációtól függetlenül. Gadamer szerint a „helyes”, amit a szituáció követel a cselekvőtől, látszólag szintén általános értelemben van meghatározva,
például törvényekben megfogalmazva vagy általános erkölcsi magatartásszabályokban.
Nemcsak a cél és a célhoz vezető út eidosza tér el az alkalmazás tekintetében, de a cél
és eszköz fogalmi viszonyában is. A technikai tudás partikuláris, és partikuláris célokat szolgál, ha pedig megtanultuk, a helyes eszközt is megtaláljuk. Ezzel szemben
a phronészisz mint erkölcsi tudás nem csupán partikuláris, a helyes élet egészére vonatkozik. Erre vonatkozólag azonban nem létezik semmiféle előzetes meghatározás,
ezért „a phronészisz arisztotelészi meghatározásai jellegzetes ingadozást mutatnak”61
A phronészisz tehát ezt a potenciát, tehát a lehetőség formájában létezőt keresi a cselekvésszituációban látott szituációban:

58 NE 1140a „S bizonyos vonatkozásban a »véletlen« és a »mesterség« ugyanazon a területen mozog, mint Agathón is mondja: »A művészet kedveli a véletlent, s a véletlen a művészetet.«”
59 Gadamer i.m., 224.
60 melyet felfoghatunk a cselekvő által kijelölt formának, amelyet a lehetőség állapotában lévő dologra önt
61 uo. 227., általában hangsúlyozza, hogy a phronészisznek az eszközökkel és nem pedig magával a telosszal van dolga
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„Olyan tudás, mely nem érzéki látás. Ha látnunk is kell egy szituáción, hogy
mit kíván tőlünk, ez a látás nem azt jelenti, hogy a szituációban láthatót
mint olyat észleljük, hanem azt jelenti, hogy megtanuljuk cselekvésszituációként látni, s így annak fényében látni, ami helyes.”62
A helyes megoldás meglátásának képessége feltétele a jó döntésnek, átfogja az eszközt és a célt. A hagyományt annak alkalmazása során értelmezni kell, s ekkora a cselekvésszituáció igéyneinek megfelelve találjuk meg annak formáját.
A modern kreativitás fogalom politikai hagyománya
A mai kreativitáskutatás és a ma használatos kreativitás fogalom a dolgozat elején
röviden jelzett történeti kezdete sem mentes a politikai hagyomány alkalmazásától.
Guilford székfoglaló beszéde egy sajátos történelmi időben hangzott el, a hidegháború
első évtizedében. A korszakot felfokozott politikai és technológiai versengés jellemezte, mely során felértékelődött az új technológiai megoldások és az innováció szerepe.
A Szovjetunió 1957. október 4-én juttatta fel az első mesterséges holdat a világűrbe63, s
az amerikai közvéleményen ekkor söpört végig az úgynevezett Szputnyik-sokk, mely az
amerikai politikai és tudományos közeg aggodalmát váltotta ki.
A kreativitást a kommunizmus elleni „védőbástyaként” használták fel a hidegháború alatt, mely fogalom új reményt nyújtott az Egyesült Államok számára.64 Sophie Ward
áttekintette a fogalom történetének hidegháborús, majd azt meghaladó neoliberális
kontextusát, melyből jól kirajzolódik, hogy a hidegháború high-tech és űrkorszakos
természete mellett egyértelműen meghatározóak voltak az amerikai hagyományban
megtalálható karakterjegyek. A hidegháborús győzelem célkitűzésével aktualizálták
a telepesek egykori győzelmét az amerikai függetlenségi háborúban, mely az amerikai
közösségi szellemben „egy maroknyi ember ritka kreativitásának volt köszönhető”.65
A találékonyság és a szabadság ezen hagyománya élesztették fel és élt ezáltal tovább.
1960-ban, tíz évvel Guilford útmutató beszédét követően már egy amerikai katonai
szimpóziumon hangoztatták kutatók, hogy a kreativitás olyan személyes képességeket jelent, amely lehetővé teheti a tudás újrastrukturálását, s ez már jele volt annak,
hogy a hadsereg figyelme a kreativitáskutatások felé irányult a versenyelőny megszerzéséért.
Ward a neoliberalizmus felemelkedésében is a szabadság és találékonyság amerikai
hagyományának aktualizálását látta abban, ahogyan a keynesiánus gazdaságelmélet

62 uo.
63 Hannah Arendt 1958-as Human Condition című nagyhatású művét is annak hangsúlyozásával kezdte, hogy egy ember
által készített tárgy űrbe való kilövése rendkívüli jelentőséggel bíró fejlemény az emberiség történetében.
64 Ward 2015
65 uo., 112.
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helyett a 19. századi liberális hagyományokra tekintettek vissza, amely tiszteletben
tartotta ezeket. A neoliberális közgazdászok visszautasították a „szocialista államot”,
és az egyéni gyarapodást biztosító, új és jobb határokat akartak szabni a kormányzat
és a társadalom közé. Ronald Reagen elnöksége alatt a gazdasági intervencionizmus
a hidegháborús „szabadság és kreativitás nyelvén” tagadták meg, s azt remélték, hogy
a 60-as évek igazságkeresői a 80-as évek vállalkozóivá válnak.66 Az „önérdek” szabad
uralmát nevezték ki a gazdasági szabadság alapjának, s a hidegháború neoliberális
közgazdászai elméleti alapot teremtettek a kreativitás mint gazdaságpolitikai eszköz
tanulmányozására. Ennek célkitűzése ugyanakkor már nem csupán a technológiai felsőbbrendűség ígéretével jelentett kommunizmussal szembeni ellenállást, hanem a kapitalizmus egy olyan modelljének támogatásával, amely a szabadság és a találékonyság
hagyományos amerikai erényeit tartotta tiszteletben. A liberális hagyomány megújulásával új, neoliberális gyakorlatok (good governance, privatizáció) és intézmények jöttek
létre, melyekben központi szerepet kapott a kreativitás. A szabadpiac gyors ütemben
szállta meg a kreativitáskutatást, erre mutat rá az a tény, hogy a 60-as évek közepétől
a 70-es évek közepéig a „szervezeti kreativitás” (organizational creativity) még nem
számított elterjedt kutatási témának, míg a 70-es évek közepétől „berobbant” a kutatási területre a kreatív munkaerő megtalálásának módja és legjobb felhasználása a szervezetben, valamint a kreatív teljesítményt előmozdító szervezeti tényezők használata,
a kilencvenes évekre pedig az amerikai vállalatok már millió dollárokat költöttek a kreativitás fejlesztő programokra.67
Ez a kreativitás végül a tekhnéként értelmezett kreativitás hagyományává vált. Beszédes, hogy Christopher Martiniano korunkat „az új kultuszának” titulálta, melynek
hívószava: „újítás vagy halál.”68 A „vállalatiasodott” kreativitás fejleszthető képességként való elgondolását a gyakorlatban a gazdaságpolitikai céloknak vetették alá, mely
folyamatban meghatározó volt a huszadik században kialakult, a kreativitást programjába emelő neoliberális politika. Martiniano arra hívja fel a figyelmet, hogy a kreativitás vállalatiasodásával már nemcsak egy ötlet létrejöttével foglalkozunk, hanem azzal
is, hogy annak eljárásait és módszereit hogyan lehet megismételni. A kreativitás „tudományosítása” alatt annak racionalizálását és intézményesítését érti, melynek célja
a profit. Martiniano is egy demokratizált kreativitás fogalomról ír, amelyben a zsenialitás bárki számára elérhetővé válhat megadott lépéseket és szabályokat követve, mivel
azok másolhatók és tanulhatók. Ez úgy történhetett meg, hogy a kreativitás instrumentalizálása révén jelentésbeli fordulatot hozott. Míg az „innoválni” és „teremteni”
igék a valami új és eredeti előállítása mellett kaptak egy másik jelentést: egy problé66 uo., 114.
67 uo. 115., vö. Baer & Kaufman 2006, 18-19.
68 Martiniano 2016
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ma megoldása, vagy egy problémából következő feladat újraértelmezése formájában.
A kontemplatív dimenzió került előtérbe a cselekvéssel, a gondolkodás vált hangsúlyossá szemben a kreatív létrehozással. A Colorado Egyetem példáját hozta fel az új kultusz diskurzusának illusztrálására, mely képzését úgy hirdeti, hogy „diplomásai a jövő
úttörői és innovátorai lesznek.”
A kreativitás mint új politikai program megmaradt a hidegháborút követően is, az
UNESCO által készített 1996-os Our Creative Diversity című jelentés már új politikai célt
tűzött ki maga elé. A „Kreativitás a politikában és kormányzásban” című alfejezetben
úgy fogalmaztak, hogy „[a] kollektív kreativitás annak módjának megtalálását is jelenti,
hogy az emberek új és jobb módját hozzák létre az együttélésnek és munkálkodásnak.
A társadalmi és politikai képzeletünk nem tartott lépést a tudomány és technológiai
képzelettel. Úgy tartjuk, hogy a központi kormányzat, amely egyre több és több hatalmat
szerzett magának, túl kicsivé vált a nagy dolgokhoz, és túl naggyá a kis dolgokhoz.”69
Nem meglepő, hogy a politikai és gazdasági célszerűség által meghatározott tudományos atmoszférában a pszichológiai kutatások eredményeképpen a kreatív személyiség meghatározásai éppen a szabadelvű és találékony liberális emberképét írták le.
Gregory Feist a kreatív személyiség Guilford utáni 50 évnyi kutatását tekintette át, s
eredményei alapján a kreatív személyek többek között nyitottak az új tapasztalatokra,
fantázia- és képzeletorientáltak, magabiztosabbak, ambiciózusok, közösségi szempontból pedig nonkonformisták, megkérdőjelezik a normákat, függetlenek.70
Richard E. Mayer a kreativitáskutatás első évtizedére vonatkozó áttekintésében még
úgy értékelt, hogy bár a kreativitás kutatóinak sikerült fontos kérdéseket megválaszolni, a következő 50 év kihívásának a kreativitás tisztább definíciójának kialakításában és
a módszerek egymás erősségeit kombináló alkalmazásában látta. Tizenöt évvel később
azonban már a kreativitáskutatás önálló életre kelt, Glăveanu arról értekezett, hogy
a kreativitás pszichológiai kutatása közel áll egy válsághoz. Főbb kritikai észrevétele
szerint a kutatás fősodrát az egyén kreatív potenciálját alkotó pszichológiai tulajdonságok dominálják; a divergens gondolkodás vált „arany mércévé”, s az ezt mérő tesztek figyelmen kívül hagyják az egyén valódi kreatív tevékenységét; a pszichometria és
a mérés ethosza dominálnak; inkább állapotokat, mintsem folyamatokat vizsgálnak;
illetve a kreativitáskutatás az egyént dicsőíti, és figyelmen kívül hagyja a környezetet.
Konklúzió
Ha a kreativitás gondolattörténetének klasszikus hagyományát követjük, akkor
a modern koncepciótól egy eltérő előképre lelhetünk, amely nem demokratikus, spontán, tanulható, de nem tanítható. Az alkotás nem feltétlenül jelent kivételes pillanatot
a politikában, inkább a politikai valóság igényli maga azt a kivételes lelki alkatot, amely
69 UNESCO 1996, 24.
70 Feist 1999
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nemcsak képes megfontolni a cél és a célhoz választott eszköz elvi formáját, de létre is
tudja hozni azt, ami szükséges hozzá. Az államférfinek nemcsak ismernie kell a legjobb
alkotmányformákat, intézményeket és technikai fogásokat, de képesnek kell lennie elsajátítani és változtatni is rajta, ha kell, a népszerű tévhitek ellenére is. A jóra való törekvés mindig hagyományon belül történik, amelyet tudnia kell a szituációra vonatkoztatva alkalmazni. A modern kreativitáskutatás legmeghatározóbb irányzata paradox
módon egy politikai hagyomány krízishelyzetben történő újra értelmezéséből nőtte ki
magát. A hidegháborúban aktualizált amerikai patriotizmus és a neoliberális individualizmus képeződött le ebben, s a technológiai és gazdasági verseny újfajta gyakorlatához
vezetett. Természetesen a kreativitáskutatás már a kezdetektől jelentősen eltérő kontextusban folytatódik, azóta megjelentek az eredettörténeten túl tekintő, új hagyományokat kereső kísérletek , mindazonáltal a tudomány fősodrát még hatása alatt tartja
az eredettörténet hagyománya, az ideologizált kreativitás tekhnéje.
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Az „antropocén-esemény”
– Az antropocén mint
fordulópont az ökológiai
válság megértésében

Minden kétséget kizáróan egy fordulóponthoz érkeztünk. Az antropocén egy olyan
geokronológiai esemény, amely megfordítja a világról alkotott alapvető nézeteinket és
reprezentációinkat. 1 Az antropocén mint geológiai határvonal, esemény az ember által
felszabadított erők kártékony működéséből származó eltűnés- és katasztrófasorozat,
amely válaszút elé állítja általánosságban a természet- és társadalomtudományokat,
valamint kihívást jelent a filozófia és az esztétika elmélet számára. Nem csupán egy természeti jelenséggel állunk szemben, amely kizárólag a természettudományos megismerés hatáskörébe tartozik, hanem egy olyan összetett ökológiai metakrízissel, amely
az ember fogalmát és a környezetről való gondolkodást is megváltoztatja, hiszen alapvető természetkulturális vagy „szocionaturális” kérdéseket vet fel.2 Egyértelmű, hogy
az antropocén megkérdőjelez több, a modern nyugati felfogáshoz kapcsolt olyan alapvető konstrukciót, mint az emberi kivételességtudat, valamint az ember és a természet
közötti ontológiai törés.3 Fontos kiindulópont, hogy „az antropocénre eseményként, és ne
dologként tekintsünk.”4

1 Bonneuil, Christophe – Fressoz, Jean-Baptiste (2016) The Shock of The Anthropocene. The Earth, History and Us (London
és New York: Verso), 51.
2 Arias-Maldonado, M. (2015). Environment and Society: Socionatural relations in the Anthropocene. Heidelberg: Springer.
3 Bonneuil – Fressoz 2016: 85.
4 Bonneuil – Fressoz 2016: 16.
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Álláspontunk szerint nem túlzás egy olyan antropocén-eseményről beszélnünk,
amely egyben egy természetkulturális, geológiai átrendeződést jelöl, valamint egy
társadalom és természettudományos radikálisan újszerű fogalomstruktúrát. Az antropocén-esemény így egyszerre egy a valóságot átható alapvetően megváltozott ökológiai állapotot jelent, valamint az emberről és annak környezetéről való gondolkodás
struktúráinak átalakulását. A két folyamat valójában ki is egészíti egymást, hiszen
a gondolkodás materiális és ökológiai alapja alakul át drámaian, amely egyben a gondolkodás struktúráit és teoretikus mezőit is erőteleljesen befolyásolja. Az ökológiai válságot több értelmező szerint olyan jelenségegyüttesként kell felfognunk, amelyet egy
a materializmus és az idealizmus kibékítésén keresztül tudunk csak megragadni.
A klímakrízis nem csupán a természettudományok és a társadalomtudományok között
kényszerít ki előremutató párbeszédeket, hanem a különböző filozófiai iskolák között
is. Jelen dolgozatban nem lehet célunk sem az antropocén-elmélet, sem az ökológiai
válság egészében feltárása. Sokkal inkább az antropocén újszerűségére és fordulópont-szerűségére kívánunk rámutatni. Azzal, hogy felfedjük, hogy mi az antropocén-esemény unikalitása, véleményünk szerint közelebb visszük a kortárs humántudományt
a földrendszerelmélet és a geológia természettudományos vizsgálódásaihoz, valamint
ráirányítjuk a kultúratudományok figyelmét az ökológiai válság drámai jellegére.
Ahhoz, hogy megértsük az antropocén korszakot és az ökológiai válságot, részletesen meg kell vizsgálnunk ezt az összetett jelenségegyüttest, amelynek számos,
sokszor párhuzamosan kialakuló és egymással versengő megközelítése van. Az antropocén korszakában az ember geológiai erőként hat a bolygóra, olyan destruktív változásokat víve véghez, amelyek a geológiai kőzetrétegek között akkor is kimutathatóak
lesznek, amikor az ember már rég eltűnt a bolygó felszínéről.5 A Föld bioszférájának
példátlan átalakítása zajlott le az első ipari forradalom, de különösen a 20. század közepe óta.6 Clive Hamilton szerint az antropocén megértését megkönnyíti, ha az emberiséget „nem csupán geológiai erőként, hanem geológiai hatalomként” írjuk le, tehát
ha figyelembe vesszük az emberi tudatosságot és döntéshozási képességet a környezet
átalakítása kapcsán.7 Azért is fontos ezt kiemelnünk már tanulmányunk elején, mert
a bolygó történetében először egy tudattal rendelkező faj képes átformálni a bolygó egészét, és akaratát belehelyezni a Földrendszer funkcionalitását befolyásoló természeti
erőkbe. Az antropocén korszakában vissza nem fordítható antropogenikus beíródásról
és lenyomat hagyásról beszélhetünk a Földrendszereibe és a geológiai rétegekbe.
5 Colebrook, Claire (2015) “Introduction. Framing the End of the Species. Images Without Bodies” In: Colebrook, Claire
(2015) Death of the PostHuman. Essays on Extinction Vol. 1. (Open Humanities Press), 10.
6 Biermann, Frank – Lövbrand, Eva (2019) “Encountering the »Anthropocene«: Setting the Scene 1. In: Biermann, F. –
Lövbrand, E. (2019 szerk.) Anthropocene encounters: new directions in green political thinking. (Cambridge: Cambridge University Press)
7 Hamilton, Clive (2017) Defiant Earth. The Fate of Humans in the Anthropocene (London: Polity Press), 15.
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Az antropocén kapcsán talán a legnehezebb megérteni azt a kettős mozgást, amely
az ember helyzetével kapcsolatos ebben az új geológiai korszakban. Vizsgálódásaink
során az antropocént alapvetően egy posztantropocentrikus megközelítésnek tekintjük. 8 Azonban ennek a nem emberközpontú megközelítésnek a főbb sajátosságaira rá
kell mutatnunk. Gaia Vince az antropocént az ember centrumból való kizuhanásának
újabb fokozataként írja le. Azonban mindeközben igaz az is, hogy az ember geológiai
erő, sőt a bolygó történetében az első olyan, amely tudatosan képes a Földrendszereit, biológiai és kémiai folyamatait befolyásolni.9 Az antropocén mint geológiai korszak
egyszerre jele az emberi hatalomnak és az emberi gyengeségnek, tehetetlenségnek.10
Az ökológiai válsággal való teoretikus foglalkozás során a háttérben mindvégig ott rejtőzik a kihalás, az ember eltűnésének fenyegetése.11 Az ökokrízis roppant komplex jelenségegyüttesének megértése megkövetel egy olyan posztantropocentrikus perspektívát,
amely továbblép az emberi jelenléten. Éppen ezen összetettsége miatt a klímakatasztrófát nem lehet megérteni a geológiai idő és a Földrendszer kontextusán kívül.12.
Több, egymástól független természettudományos kutatás és bizonyítékok egész
sora támasztja alá, hogy egy „szubsztanciálisan átalakult világban élünk”.13 Angus egy
„nem analóg állapotról” és egy „planetáris terra-incognitáról” beszél az antropocén
kapcsán, miközben rámutat, hogy „ilyen kifejezéseket nem szoktak könnyelműen használni”.14 Vince szerint az elmúlt évtizedekben bekövetkezett hatalmas fokú változások
alapján „korszakalkotó időszakról” beszélhetünk, hiszen a bolygó funkcionalitása áttört
egy geológiai határt.15 Más antropocén kommentárok rámutatnak, hogy egyértelműen
„átléptünk a holocénből kivezető kapun”.16 Davies szerint a planetáris rendszer egészében egy korszakszintű változáson és átalakuláson megy keresztül, hiszen a Földrendszer különböző elemei olyan nagy fokú átformálódásokat mutatnak, amely egy korszak
végét és egy másik kezdetét jelentik.17 Az antropocén így magába foglalja a geológiai
8 A posztantropocentrizus és általánosságban a poszthumanizmus új természetkultúrális viszonyrendszeréről és egy
új nem-emberi szimpátia-fogalomról lásd Lovász Ádám: Poszthumanizmus és szimpátia. Avagy kiút az identitáspolitika
csapdájából. Huszonegyedik/7. Publikáció a Prae.hu művészeti portálon
9 Vince 2015: 7.
10 Bonneuil – Fressoz 2016: 13.
11 Az ember kihalásának filozófiai áttekintéséhez és tudománytörténetéhez lásd Moynihan, Thomas (2020) X-Risk. How
Humanity Discovered Its Own Extinction (Urbanomic)
12 Davies, Jeremy (2016) The Birth of the Anthropocene (Oakland: University of California Press), 4-5.
13 Hamilton, Patrick (2014) “Welcome to the Anthropocene”, 1., In: Dalbotten, Diana – Roehrig, Gillian – Hamilton, Patrick
(szerk. 2014) Future Earth. Advancing Civic Understanding of the Anthropocene (Washington és Hoboken: American Geophysical Union, Wiley), 1–9.
14 Angus, Ian (2016) Facing the Anthropocene. Fossil Capitalism and the Crisis of the Earth System (New York: Monthly
Review Press), 29.
15 Vince, Gaia (2015) Adventures in the Anthropocene. A Journey to the Heart of the Planet We Made (Minneapolis: Milkweed
Editions), 4.
16 Bonneuil – Fressoz 2016: 18.
17 Davies 2016: 2.
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vagy Földrendszerbeli határátlépést is. Az antropocént durva és egyre gyorsuló, drámainak nevezhető változások határozzák meg, amelyek megzavarják többek között
a klímarendszert, a légkör összetételét, a víz- és a nitrogén-ciklust, a talaj összetételét és a szárazföldi, valamint a tengeri ökoszisztémákat.18 Damian Carrington a The
Gurardian hasábjain megjelent The Anthropocene Epoch című esszéjében rámutat,
hogy az antropogenikus változás olyan hatalmas mértékű és korszakváltó jellegű, hogy
a holocénnek „át kell adnia a helyét egy új korszaknak”.19 Bár az antropocén koncepció
a Földrendszer-elmélet és a geológia felől érkezett, napjainkban már az ökológusok és
a környezetvédelemmel foglalkozó biológusok is egyre inkább elismerik, hogy egy új
korszakban élünk.20 A geológusok és a Földrendszer tudósok ezt az új, még kialakulóban lévő korszakot nevezik antropocénnek, felismervén, hogy az emberiség a vulkánokhoz és az aszteroida becsapódásokhoz mérhető geológiai erővé vált.21 A bolygó
tehát egy új korszakba lépett az antropogenikus hatások miatt, egy olyan változékony
és folyamatosan alakuló, kiszámíthatatlan és veszélyes korszakba, amelyre érdemes
a tudományos közösségnek felhívni a figyelmet. Mindez azt is jelenti, hogy a jelenlegi
környezeti válság korszakos jelentőségű. Olyan megváltoztathatatlannak és állandónak
vélt rendszerek mélyreható, mégis gyors és hirtelen átalakulásáról van szó, amely a szó
minden értelmében elbizonytalanító.22
Tanulmányunk elején röviden érdemes néhány olyan rendszerszintű változásról beszélnünk, amelyek igazolják az antropocén új korszakát. Bonneuil és Fressoz
nézetében három alapvető érvelést lehet adni az antropocén mellett. Az első (1.) a légköri szén-dioxid koncentráció szintje, amely az elmúlt négymillió évben nem volt ilyen
magas. A második érvelés (2.) az atmoszféra összetételének antropogenikus megváltozását emeli ki, amely még az antarktiszi jégmintákban is nyomot hagyott. A harmadik
(3.) nem más, mint a modern emberiség nyomhagyása vagy rétegtani jele, amelyet az
urbanizáció, az ipari termelés, a bányászat, a mezőgazdaság és a folyószabályozás hagyott hátra.23
Nagyon fontos már esszénk elején hangsúlyozni, hogy az antropocén nem egy ünnepelni való utópikus kor megnevezése, vagy az ember a bolygó felett gyakorolt teljes
uralmának leírása. Azért is fontos erre rámutatnunk, mert részben ebből a pontból érthető meg, hogy miért is posztantropocentrikus valójában az antropocén. Az antropo18 Biermann – Lövbrand 2019: 1.
19 Carrington, Damian (2016) “The Anthropocene epoch: scientists declare dawn of human-influenced age.“ In: The
Guardian 29.08 (2016)
20 Corlett, R. T. (2015) “The Anthropocene concept in ecology and conservation“, 36. In: Trends in Ecology & Evolution,
30(1), 36-41.
21 Vince 2015: 4.
22 Davies 2016: 1-2.
23 Bonneuil – Fressoz 2016: 37-38.
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cén sokkal inkább a bizonytalanság új korát, a holocén klímastabilitásának elhagyását
követő új geológiai korszakot jelenti, amely kiszámíthatatlanságánál fogva is figyelemreméltó. Számos természettudományos szakértő ismeri el, hogy több kulcsfontosságú
környezeti paraméter is túl van már a holocénben megszokott tartományán.24 Hamilton így oszlatja el az antropocénnel kapcsolatos utópikus reményeket és félreértéseket:
„aki elolvassa a Földrendszer tudósok írásait az antropocénről, valamint a klímaszakértők
projekcióit, ráébredhet, hogy az új korszak horizontja a szerencsétlentől a nagyon súlyoson
át egészen a katasztrofálisig terjed.” 25 Földünk olyan drámai változásokon megy keresztül, amely elbizonytalanítja az ember megszokott kitüntetett pozícióját, akkor is, ha az
antropocén az emberi jelenlét geológiai vagy hipertárgy méretű hatását igazolja. Nem
is az az alapvető kérdés, hogy változik-e bolygónk ökoszisztémája, légköre vagy tájai,
hanem hogy mennyire permanens módon változtatjuk meg a bolygó egészét.26 Hamilton nézetében ezt az új, hibrid erőt csak tökéletlenül és részlegesen lehet a Föld geológiai átalakulásait korábban megmagyarázó geodinamika rendszerébe foglalni. Ez az
egyik oka annak a bizonytalanságnak, amelyet ez a különleges új erő jelent, és Hamilton szerint ez magyarázza azt a nagy kaotikusságot és komplexitást, amely az ökológiai válság és a Föld megváltozott helyzete körül összpontosuló különböző elméleteket
jellemzi.27 Mint később látni fogjuk, az antropocénnek valóban több egymással versengő
variációja, értelmezési kísérlete és kritikája van.
Eva Horn és Hannes Bergthaller szerint az antropocén nem csak egy elbizonytalanító, a hétköznapi gondolkodást megzavaró fogalom, hanem maga a fogalom általánosságban rejti magában a megszakítást és a megzavarást.28 Jeremy Davies a The Birth of
the Anthropocene című jelentős könyvének elején megállapítja, hogy az antropocénről
szóló kötetek egyben arról is szólnak, hogy hogyan lehetséges beszámolni egy olyan krízisről, amelynek közel lehetetlen megragadni a mértékét.29 Nézetében az antropocén
genuin beszámolói olyan tudományos munkák lehetnek, amelyek képesek megvilágítani az antropogenikus környezeti változás összezavaró mintázatait, kitérve a felkavarodó
ontológiai és episztemológiai alapokra is.30 Az antropocén minden kétséget kizáróan
„megzavar olyan fogalmakat és elképzeléseket, amelyek eddig meghatározóak voltak a környezetről való gondolkodás kapcsán.”31 A Földrendszer funkcionalitásának beszakadása
24 Corlett 2015: 36.
25 Hamilton, Clive (2017) Defiant Earth. The Fate of Humans in the Anthropocene (London: Polity Press), 25.
26 Stromberg, Joseph (2013) What is the Anthropocene and are we in it?. Smithsonian Magazine.
27 Hamilton, Clive 2017: 15.
28 Horn, Eva – Bergthaller, Hannes (2019) The Anthropocene. Key Issues for the Humanities (New York: Routledge), 1.
29 Davies 2016: 1.
30 Davies 2016: 57.
31 Biermann, Frank – Lövbrand, Eva (2019) “Encountering the »Anthropocene«: Setting the Scene 2. In: Biermann, F. –
Lövbrand, E. (2019 szerk.) Anthropocene encounters: new directions in green political thinking. (Cambridge: Cambridge University Press)
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és a bizonytalanság új kora egy olyan új, tudományos „antropocén nyelv” megszületését
is jelenti, amely képes konstruktív módon szembenézni a megváltozó világ természetkulturális viszonyaival.32 A bioszféra és az ökoszféra kaotikus és – földtörténeti értelemben – hirtelen átalakulásáról beszélhetünk, amely mélyrehatóan határozza meg
a Földön való élet alapstruktúráit. Sőt, az antropocén bizonyos értelmezői szerint nem
is elég csupán a bolygó bizonyos alrendszereire vagy szféráira hivatkozni a modern környezeti válság kapcsán, hanem a Földrendszer funkcionalitásának összeomlásáról vagy
megzavarodásáról kell beszélnünk. Mindezekért az antropocén egyes kommentátorai
szerint részét képezi a Földtudományokban kialakult úgynevezett neo-katasztrófizmus
vagy neo-katasztrófikus irányzatnak, megközelítésnek. Davies szerint nem csupán részét képezi az antropocén a neo-katasztrófista fordulatnak, hanem egyenesen annak
termékének, fogalomtörténeti eredményének tekinthető.33 A neo-katasztrófizmus
mögött a stabil és lassan változó bolygóképpel szemben a Földrendszer-tudományok
és geológia kutatásainak eredményeként megkonstruálódó azon belátások húzódnak
meg, amelyek szerint nagy törések, katasztrófák, kihalások és hirtelen változások
alakítják – legalább részlegesen – a földtörténetet. A neokatasztrófista irányzat bemutat egy sor olyan erőteljes geofizikai erőt, amelyek a megfelelő körülmények között
hatalmas és rendszerszinten is destabilizáló hatást képesek kiváltani. Ilyenek az aszteroida becsapódások, a jelentős vulkánkitörések vagy a tengerálamlások megváltozása.34 Az antropocén az emberi ágenciát és a technológia komplex és kiszámíthatatlan
hatásait adja hozzá ezen destabilizáló katasztrófákhoz. Az antropocén neokatasztrófista olvasata alapján nem más, mint az emberi társadalmak vészterhes hatása a Földrendszer funkcionalitására. Azonban fontos megjegyeznünk, hogy a neokatasztrófista
olvasat alapján az antropocén „éppen az ellentéte annak a megközelítésnek, amely szerint
az indusztriális modernitás valamiféle teljességgel idegen erő lenne, amely belezuhant a világ nyugodt természeti állapotába.”35
A neokatasztrófikus antropocén egyértelműen egy dinamikus narratívának tekinthető, hiszen a földtörténetet klímaváltozások, kihalások és nem várt evolúciós fordulatok tarkítják e nézet alapján. Megállapítható, hogy a mély idő ezen dinamikus,
hullámzó történetének a legújabb fordulópontja az antropocén.36 Az antropocén ezen
neo-katasztrófikus perspektívából vizsgálva egy újabb törés a föld történetében. A jelenlegi ökológiai változás így különböző rendszerszintű felfordulások, összeomlások és
zavarok sorába illeszthető. Ezen változások gyakran az egész bioszférára káros hatást

32 Uo.
33 Davies 2016: 9.
34 Davies 2016: 10.
35 Davies 2016: 29.
36 Davies 2016: 15.
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gyakoroltak, amelyek a Földrendszeren belül jelent meg.37 Hiszen a bolygó az ember
megjelenése előtt korántsem stabil, teleologikus fejlődést mutat, hanem drámai változásokat és kiszámíthatatlan fordulatokat.38 Fel kell tennünk azt a kérdést, hogy ha
a bolygó alapvető biológiai és kémiai folyamatai ilyen dinamikusan változékonyak voltak, akkor a jelenlegi antropogenikus környezetváltozás és a Földrendszer beomlása
mennyire számít kiugró eseménynek? Az antropocén sajátosságát a dinamikus Földrendszer-elméleti perspektíván belül kell értelmeznünk, és nem az azt megelőző, statikus, passzív vagy lassan változó környezeti megközelítéseken keresztül.39
Az antropocén nem csupán egy új geológiai korszak megnevezése, hanem egy jelenségegyüttes összefoglaló neve is, amely tartalmazza a régmúltról, a földtörténetről,
a társadalmi és hatalmi viszonyokról, valamint az ember és a nonhumánok közötti
kapcsolatról szóló elfogadott feltételezések átalakulását.40 Nagyon ritka az a természettudományos fogalom, amelynek felemelkedése az antropocénével vetekedne. A fogalom az ezredfordulón tűnt fel, és közel egy évtizeden át a Földtudományos specifikus kutatásokban használták egyre gyakrabban, azonban a következő évtized során az
egyik legnépszerűbb tudományos és interdiszciplináris fogalom lett, amelynek befutottságát többszáz ezer google-találat, jelentős lapok különszámai, humántudományos
konferenciák, valamint művészeti projektek jelentik.41 Mára az antropocén az egyik
legdivatosabb kifejezés akadémiai körökben.42 Egyértelműen kijelenthető, hogy a 21.
század kezdete óta az antropocén fogalma kiemelkedik az ökokrízist leíró más fogalmak közül újszerűségével, interdiszciplinaritásával, valamint botrányos népszerűségével.43 Azonban ez a népszerűség sokszor félrevezető fogalmi tévedésekbe, a fogalom
túlszaturáltságába, valamint a túl széleskörű fogalomhasználatba torkollott. Davies nézetében a tudománytalan, félreértett és felszínes antropocén-fogalmat egyes szerzők
„szinte bármire könnyedén rábiggyesztették, ami az elmúlt párszáz évben történt, azzal
a szándékkal, hogy korszerűnek tűnjenek.”44 Minden komoly igényű, bevezető szándékú
tanulmánynak érdemes utalni erre a népszerűségre, de törekednie kell körültekintően
felhívni a figyelmet a túl könnyed fogalomhasználat veszélyeire is. Az antropocén-esemény című esszénkben egyszerre próbálunk közérthetően bemutni egy valóban nép-

37 Davies 2016: 30-31.
38 Davies 2016: 9-10.
39 Davies 2016: 30.
40 Nixon, Rob (2016) “The Anthropocene. The Promise and Pitfalls of an Epochal Idea”, 1. In: Mitman, Gregg – Armiero,
Marco – Emmett, Robert S. (szerk. 2018) Future Remains. A Cabinet of Curiosities for the Anthropocene (Chicago és London:
The University of Chicago Press), 1–20.
41 Angus 2016: 24-25.
42 Davies 2016: 52.
43 Davies 2016: 41.
44 Davies 2016: 52.

324

HORVÁTH MÁRK

szerű új fogalmat, de igyekszünk azt több természettudományos és interdiszciplináris
megközelítésen keresztül, a kellő megalapozottsággal megtenni.
A Földrendszer-elmélet, valamint a természettudományok egyértelműen igazolják,
hogy az emberi létezés a bolygón olyan „hibrid erőket” szabadított fel, amelyek a fizikai
erőnek és ennek az „új hatalomnak” az ötvöződéseként jönnek létre.45 Az antropocén
olyan transz- vagy interdiszciplináris megismerési keretet jelent, amelyen keresztül
az ökológiai válság metakrízise összetettebb módon ismerhető meg. Ezen összetettség
egyben temporális kiterjedtséget is jelent, hiszen „az antropocén elképzelés lehetővé teszi
számunkra, hogy a jelen ökológiai válságát a távoli múlt kontextusában vizsgáljuk és értsük
meg.”46 Leegyszerűsítve arról van szó, hogy a Földről radikálisan új és a megszokottól
eltérő módon kell gondolkodni.47
Christophe Bonneuil és Jean-Baptiste Fressoz szerint az antropocén két értelemben
jelent fordulópontot: egyfelől geokronológiai korszakként jelent törést a holocén és a jelenkor között, másrészt egy intellektuális szakadást vagy „új kezdetet” is jelent, amelyen keresztül átértelmezhetjük bizonyos teoretikus alapfogalmainkat. Ha nem is jelenti „a világ végét az antropocén, a holocén kor végét biztosan.”48 Az antropocén esemény
a Föld, az élet és az emberiség történetében egyaránt egy bifurkációt jelent.49 Davies
felhívja figyelmünk arra, hogy az ökoválság valódi mélységét és jelentőségét csak akkor
vagyunk képesek megérteni, ha „megadjuk a méltó helyét ennek a korszaknak a geológiai időben, valamint a Föld hosszú történetében.”50 A Földrendszer kialakulóban lévő
katasztrófájának mértéke, összetettsége, ereje Hamilton nézetében kizárólag akkor
érzékeltethető, ha felismerjük, hogy az a planetáris idő hosszú történetében teljesen
új fejezetet nyit. Ursula K. Heise nézetében az antropocén az elmúlt évtizedekben egy
új keretrendszert adott a környezeti problémákról és az ökológiai válságról való gondolkodás számára, új lehetőségeket nyitva meg az ökokritika előtt.51 Ezért saját kutatásunk során számos téren megvizsgáljuk ezt az elméleti és tudományos beomlást és
elbizonytalanodást, amely számos új megközelítés és kutatási irány bevezetését teszi
szükségessé. Nem határolódhatunk el a különböző természettudományos vagy kultúratudományos antropocén-értelmezésektől. Az antropocén-esemény egyik legfőbb sajátossága talán éppen inter vagy transz-diszciplinaritásában rejlik. Joseph Stromberg
a fogalomról szóló rövid összefoglalójában kiemeli, hogy az antropocén a környezetvé45 Hamilton, Clive 2017: 14.
46 Davies 2016: 2.
47 Angus 2016: 29.
48 Bonneuil – Fressoz 2016: 40.
49 Bonneuil – Fressoz 2016: 51.
50 Davies 2016: 2.
51 Heise, Ursula K. (2017) “The Anthropocene and the Challenge of Cultural Difference”, 1–2., In: Schaumann, Caroline –
Sullivan, Heather I. (szerk. 2017) German Ecocriticism in the Anthropocene (New York: Palgrave Macmillan) 1–6.
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delem egy lehetséges új hívószava lehet, amely képes lehet összekapcsolni a természettudományos elitet a környezetvédőket és a szélesebb közvéleményt.52
Az antropocén mindenekelőtt egy geológiai határvonalat jelöl, amely megközelítőleg
az ipari forradalomtól, kiváltképp a gőzgép feltalálásától eredeztethető az elmélet klasszikus tanulmányai alapján. Azonban a Földrendszer kutatók és a geológusok egyre inkább
a 20. század közepét és az úgynevezett Nagy Felgyorsulást nevezik meg az antropocén
kezdődátumaként. Paul Crutzennek és Eugene Stoermernek a 2000-es évek elején
bevezetett elmélete nevet ad annak a jelenségnek, hogy az emberiség olyan drámai
fokon határozza meg és módosítja a bolygó ökológiáját, amely nemcsak globálisnak tekinthető, hanem a természeti folyamatokkal egyenrangú geológiai transzformációnak
minősül. Az emberi ipari termelés és drámai fokú környezetszennyezés a különböző
természeti folyamatokhoz hasonló volumenű változásokat visz véghez a bolygó egészén. Az ipari civilizáció az óceánok mélyétől egészen a légkör legfelső szintjéig áthatja
az egész Földrendszert, lehatolva a kőzetekig és üledékekig a föld mélyére. Davies nézetében az antropogenikus változások kizökkentették a temporális struktúrákat, aminek
következtében a természet megszokott ritmusa is összeomlott: például megváltozott
az évszakok váltakozása vagy különböző fajok életciklusa.53 Spencer Weart rámutat
a korábbi jégkorszakok kapcsán, hogy a Földrendszer nagyon kicsi változásoktól is
nagyjelentőségű átalakuláson mehet keresztül.54
Az antropocén egy olyan interdiszciplináris intellektuális megközelítés, amely megpróbálja megérteni ezt a szinte megragadhatatlan méretű, hatásfokú és összetettségű
folyamatot, amely nemcsak jelenünket, hanem a távoli jövőt is meghatározza. Hiszen
egy olyan új geológiai korszakba léptünk, amelynek megnevezése nem csak a jelenleg
elérhető adatokra és bizonyítékokra alapozódik, hanem a jövőben kimutatható vagy felgyülemlő antropogenikus változások eredményeire vagy következményeire. Hamilton
nézetében a jövőben feltűnő bizonyítékok és az antropocén során később megjelenő változások döntő fontosságúak, sőt „az antropocén meglévő bizonyítékainál is fontosabbak”
lesznek.55 Ahhoz, hogy ez a megközelítés sikeres legyen, teoretikus mélyfúrásokat és
szférikus nekirugaszkodásokat, összetett deterritorializációs mozgásokat és szeizmikus dekonstrukciókat kell végeznünk. A különböző posztantropocentrikus vagy nonhumán megközelítések mind ezt a radikális alaptalanítást hivatottak elvégezni. Fontos, és
később részletes megvizsgálást igénylő kérdés, hogy az antropocén transzdiszciplináris megközelítése vajon a környezet drámai átalakulásának mimikrijének tekinthető,
52 Stromberg 2013
53 Davies 2016: 1.
54 Weart, Spencer (2011) “The development of the concept of dangerous Anthropogenic Climate Change“, 67-68. In: Dryzek,
John S. – Norgaard, Richard B. and Schlosberg, David (szerk. 2011) The Oxford Handbook of Climate Change and Society,
(Nueva York: Oxford University Press), 67-81.
55 Hamilton, Clive 2017: 16.
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vagy azzal együtt változó és átalakuló olyan filozófiai folyamatnak, amely aktívan csatlakozik ezen természetkulturális átformálódáshoz vagy megzavarodáshoz. Azonban
Davies bevezető kötetének elején hangsúlyozza, hogy az antropocén terminusnak van
egy specifikus tudományos vagy technikai jelentése, amelyet mindenképpen érdemes
tisztázni.56 Hamilton pedig a Földrendszer-elmélet paradigmaváltásának megértését
véli elengedhetetlennek az antropocén precíz tudományos definíciójának megértése
kapcsán. Mégis Az antropocén-esmény című tanulmányunkban igyekszünk felmutatni
az antropocén-fogalom és elmélet különböző változatait, ahogy Davies is az antropocén
variációiról vagy verzióiról beszél kötetében.57
Horn és Bergthaller külön kiemelik, hogy nem egy múló, rövid életű válságról van
szó, amely a közeljövőben véget ér, hanem egy olyan komplex, hosszú temporalitások
alatt lejátszódó jelenségről, amely „egy ökológiai küszöbértéket jelent”.58 Az ökológiai küszöbérték átlépése azt is jelenti, hogy az elinduló változások visszafordíthatatlanok, és
komplex hatásmechanizmusaikban közel leírhatatlanok.59 A különböző feedback mechanizmusok már elindultak, és nagyon nehéz megjósolni e komplex folyamat következményeit. A holocén klímastabilitását követő antropocénben „a katasztrófikus klímaváltozás potencialitása és lehetséges időtartama minden valószínűség szerint jóval hosszabb
lesz, mint az emberi civilizáció eddigi története.”60 Az antropocén valós mélysége és ös�szetettsége drámai erővel szegezi nekünk a kérdést: vajon lehetséges egyáltalán féken
tartani vagy visszafordítani a klímaváltozást?61 A geológiai rétegek közül előbukkanó
ember nélküli mélyidő mellett a távoli jövő idegen temporalitása is feltűnik az ökológiai
válság kapcsán. Az antropocén és a jövő bonyolult viszonyáról több alapvető kérdés is
felmerül. Milyen lesz az antropocén a jövőben? Milyen lesz az „új természet”, és milyen
természetkulturális viszonyok fogják jellemezni ezt az új korszakot? Vajon van-e helye
a természetes állatoknak az antropocénben, vagy egy élettelen vagy mesterséges élettel átitatott antropocén felé tartunk?62 A jövő perspektívája kapcsán egy befejezetlen,
„vég nélküli történetről” beszélhetünk az antropocénnel kapcsolatban, amelynek végkimenete még ismeretlen. A jövő geológiai kutatásai igazolhatják majd az antropocén
kort a jövő kőzetrétegei és üledékei alapján.63

56 Davies 2016: 2.
57 Davies 2016: 41.
58 Horn és Bergthaller 2019: 1–2.
59 Az ökológiai küszöbérték kapcsán elengedhetetlen a kortárs Földrendszer-elmélet felől érkező Planetáris Határok elgondolást megemlíteni.
60 Hamilton, Clive 2017: 13-14.
61 Davies 2016: 39.
62 Vince 2015: 9.
63 Menely, Tobias – Oak Taylor, Jesse (2017) “Introduction”, 10., In: Menely, Tobias and Oak Taylor, Jesse (szerk. 2017)
Anthropocene Reading. Literary History in Geologic Times (University Park, Pennsylvania: Penn State University Press), 1-24.
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Patrick Hamilton szerint a jelenségegyüttes teljességgel evidens a geotudományos
közösség előtt, azonban a közgondolkodást és a valóságról alkotott képünket korántsem
hatja át eléggé.64 Ezért vizsgálódásunk során végig utalunk a szűk természettudományos megközelítés és a humántudományokra nyitott interdiszciplináris megközelítés
közötti teoretikus ellentétre, amelyet összességében mégis feloldhatónak vélünk. Az
antropocén-esemény interdiszciplináris jellege és természetkulturális jelenségegyüttese felszólít a kultúratudományok és a szűnek értelmezett természettudományok közötti, alapvetően a modernitás során kialakult határok átértékelésére. Timothy Clark
értelmezésében az antropocén a humántudományok számára radikálisan megváltoztatja a vizsgálódás perspektíváját, és új episztemológiai módokat megnyitva, más
fényben világítja meg a korábbi tudásformákat és ismereteket.65 Nem csak a különböző
poszthumanizmusok és nonhumán elméletek burjánzanak az antropocén elmélet kapcsán, hanem a modernitás folyamata és fogalmi kiindulópontjai is más megvilágításba
kerülnek. A különböző szennyező anyagok és a széndioxid légköri koncentrációjának
fokozódása a felvilágosodás és a modernitás történetének materiális sajátosságaira
irányítja a figyelmet.66 Nem lehetséges a történelmet és a múltat kizárólag az emberi
jelenlét szférájára redukálnunk, és arról a természetet externáliaként leválasztanunk.
Az antropocén megközelítés megismerése során – Bruno Latourral együtt – mondhatjuk, hogy „sohasem voltunk modernek”.67 Nem másról van itt szó, mint az externalizáció
azon súlyos kríziséről, amelyet Peter Sloterdijk az antropocén egyik kulcsjelenségeként írt körül.68 Az ökokrízis során nemcsak a szennyezőanyagok és a hatalmas men�nyiségű szeméthegyek zuhannak vissza a bolygóra, hanem a lényegtelennek tekintett
nonhumán alteritások is szétfeszítik a szűken értelmezett kulturális rendszereket és
szociokulturális zárt szisztémákat.
Az antropocén egyszerre hat földtörténeti időskálákon és az emberi létezés szűk időkeretein belül, és „olyan hatalmas és kiterjedt léptékben fejti ki hatását, amely alapvető
kérdéseket vet fel az emberi észlelés, a memória és a megfelelő vizualizáció feltételeiről egy
ilyen planetáris kiterjedésű probléma kapcsán.”69 Az emberi persepktíva temporális szűkösségéről beszélhetünk egy geológiai léptékű átalakulás során. Az antropocén Davies
64 Hamilton, Patrick 2014: 1.
65 Clark, Timothy (2015) Ecocriticism at the Edge. The Anthropocene as a Threshold Concept (London és New York: Bloomsbury Academic)
66 Az antropocén új materialitás alapú történeti perspektívájának felvetéséhez izgalmas példaként lásd Christophe Bonneuil és Jean-Baptiste Fressoz The Shock of the Anthropocene című kötetének What Histories for the Anthropocene? című harmadik fejezetét, valamint Ian Angus Facing the Anthropocene című könyvének második fejezetét, amely a Fossil Capitalism
címet viseli.
67 Latour, Bruno (1999 [1991]) Sohasem voltunk modernek. Szimmetrikus antropológiai tanulmány, Ford. Gecser Ottó
(Osiris–Gond)
68 Sloterdijk, Peter (2018) What Happened in the 20th Centrury? (Cambridge, UK és Medford, MA: Polity Press), 10–11.
69 Masco, Joseph (2017) “The Crisis in Crisis”, 248., In: Hetherington, Kregg (szerk. 2019) Infrastructure, Environment, and
Life in the Anthropocene (Durham és London: Duke University Press), 236–260.
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nézetében „minden másnál inkább a mély idővel való gondolkodást” jelenti.70 Ez a felismerés egyszerre kapcsolja vissza a modern elidegenedett embert roppant hosszútávú
természeti és földtörténeti változásokba, olyan radikálisan idegen folyamatokba, amelyek egy időben kiterjesztett természetkulturális viszonyrendszer aktualitását mutatják fel. Ez a hatalmas földtörténeti lépték egyben összehasonítási lehetőséget is jelent,
hiszen a világ korábbi állapotaihoz lehet viszonyítani a jelen és a jövő átalakulásait.
Davies szerint csak ezen a temporális nyitáson keresztül lehet helyén kezelni az antropogenikus klímaváltozást, valamint a biodiverzitás veszteséget.71 Bonneuil és Fressoz
szerint az antropocén adekvát értelmezése kapcsán „fontos a terresztriális idő kitágítása
többszázmillió évre.”72
Különböző technológiai eszközök és mesterséges vizualizáció szükségesek ahhoz,
hogy egyáltalán megértsük az ökokrízis valóságosságát. Bonyolult modellezési mechanizmusokra, komoly számítógépekre, valamint az űrben keringő műholdakra van
szükség ahhoz, hogy az ökológiai válság kiterjedt hatásait megfigyelhessük. Paradox
állapot, hogy miközben ráébredünk az ipari forradalom és a környezeti válság kapcsolatára, a technológiai komplexitás további fokozására van szükség ahhoz, hogy fel tudjuk
dolgozni a különböző klímaváltozással és légköri jelenségekkel kapcsolatos adatokat.
Az antropocén – a poszthumán elméletekhez hasonlóan – felveti az emberi észlelés
és megismerési mechanizmusok egy mechanoszférába vagy technoszférába történő
kiszervezésének lehetőségét. Nemcsak a múltról alkotott fogalmaink és elképzeléseink bizonytalanodnak el, hanem szó szerint poszthumánná kell válnunk ahhoz, hogy
képbe kerüljünk az ökokrízis különböző jelenségei kapcsán. Az antropocén mint hipertárgy dekonstrukciós munkavégzését semmiképpen sem redukálhatjuk az emberi
tevékenységre, annak ellenére, hogy magában a szóban is benne rejlik az emberi eredet és ipari tevékenység mozzanata. Ahogy a környezeti katasztrófa megismerésének
technológiai módja is túlmutat az emberen, úgy az antropocén egésze sem kizárólag
feleltethető meg az emberi jelenlétnek. Különösen érdekes, és többször visszatérő dilemmája az antropocénnek, hogy az ember geológiai korszaka egyben a poszthumán
állapot felismerését is jelenti. Nem emberi alteritások és furcsa jelenségek törnek elő
az ökokrízis állapotában. A globális felmelegedés az antropocén során Hansen, Sato
és Ruedy szerint nehezen értelmezhető „extrém anomáliákat” okozott, amely magát
a klímát is idegenné, kiszámíthatatlanná és poszthumanisztikussá tette.73 Az antropocén arra is rámutat, hogy az antropogenikus környezeti változás által több mint tízezer

70 Davies 2016: 12.
71 Davies 2016: 2.
72 Bonneuil – Fressoz 2016: 52.
73 Hansen, J., Sato, M., and Ruedy, R. (1997) “Radiative forcing and climate response”, Journal of Geophysical Research:
Atmospheres, 102(D6), 6831-6864.
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éves klímastabilitásból megzavart bolygó egyfajta „irányíthatatlan aktivitásra váltott,
amely az emberi életet is veszélyezteti”.74
Bizonyos szempontból azt is mondhatjuk, hogy az antropocén – szó szerint –
horrorisztikus, olyan hozzáférhetetlen jelenség, amely beárnyékolja és összezavarja
a temporalitást és a territorialitást. Ezért elkerülhetetlen, hogy az antropocén kapcsán
foglalkoznunk olyan ökofilozófiai megközelítésekkel, mint az ökohorror, az ökogótika,
a sötét ökológia vagy a melankológia. Az antropocén azt jelenti, hogy a bolygó maga
„egy semmihez nem hasonlítható állapotba kezd kerülni”, egy olyan furcsa állapotba,
amelynek nincs precedense a geológia történetében.75 Az antropocén kapcsán egyes
szerzők egyenesen egy „metabolikus szakadásról” beszélnek, hiszen a bolygó materiális
szerkezetének antropogenikus átalakításáról van szó, miközben a különböző materialitások és a bolygó egésze is hat a társadalmakra.76 Chakrabarty is megnyílások, hasadások és törésvonalak komplex hálózatáról beszél az antropocén kapcsán. Az ember
érinthetetlennek vélt fogalmában és kiemelt hierarchikus helyzetében is betölthetetlen
lyukak és megnyíló szakadások keletkeznek. A poszthumán geofilozófiának törekednie
kell ezen elmerülések és deterritorializációk filozófiai megértésére. Az antropocénnel,
mint geokronológiai és az emberi tudásformákat összeomlasztó beomlással és szakadással talán a legelmélyültebben Hamilton foglalkozott Defiant Earth című alapvető
antropocén kötetében, amelynek különösen a The Anthropocene Rupture című első fejezete tárja fel e repedés drámaiságát.77
Hamilton szerint jóval az emberek eltűnését vagy a mai domináns technológiai helyzet megszűnését követően sem fog a bolygó komplex rendszere visszatérni a holocénre
jellemző állapotokhoz, hiszen a planetáris változások mögött álló nagy folyamatok közül
több drámai fokon változott meg az antropogenikus hatás miatt.78 A szakadás oka az,
hogy a Földrendszer egy teljesen más és a holocéntől messzemenőleg különböző pályára
lépett az antropocénben. Az antropocén mint szakadás azt is jelenti, hogy „ma azzal kell
szembenéznünk, amely korábban elképzelhetetlen volt, hogy az emberek mint cselekvő ágensek megváltoztatják a Föld mélytörténetét és egészen a távoli jövőjét is.”79 Hamilton szerint
ez a kiterjedt változás azt is jelenti, hogy az egymással hibridizáló természeti és emberi

74 Hamilton, Clive (2013) “Human Destiny in the Anthropocene”, 40., In: Hamilton, Clive – Gemenne, François – Bonneuil,
Christophe (szerk. 2015) The Anthropocene and the Global Environmental Crisis. Rethinking Modernity in a New Epoch (New
York: Routledge), 32–44.
75 Horn és Bergthaller 2019: 2.
76 Parikka, Jussi (2018) “Anthropocene”, 52., In: Braidotti, Rosi – Hlavajova, Maria (szerk. 2018) Posthuman Glossary (London és New York: Bloomsbury Academic), 51–53.
77 A kötet és a fejezet alapvető állításait összefoglalja egy tanulmány is. A fejezetnek egy rövidebb változata is megjelent külön
esszéként: Hamilton, Clive (2016). The Anthropocene as rupture. The Anthropocene Review, 3(2), 93-106.
78 Hamilton, Clive 2017: 14.
79 Uo.
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erők egy történelem utániságnak adnak teret a kaotikussá váló és a holocén klímastabilitását maga mögött hagyó Földrendszerben.
Érdemes röviden összefoglalni Bonneuil és Fressoz alapján, hogy a Földrendszer funkcionalitásának beomlásának mik tekinthetőek alapvető okainak. A szerzőpáros szerint
az antropocén a Föld élő szövetének és a bioszférának az általános degradációja, amelyet
tovább fokoz a biodiverzitás összeomlása, valamint a természetkulturális viszonyokat
jellemző általános szimplifikáció. A Földrendszerben bekövetkező szakadást a világ ökoszisztémáinak fragmentációja és degradációja jelzi egyértelműen.80 A bolygó biogeológiai
történetének új fázisában a földtörténet kibogozhatatlanul összegabalyodott az emberi
történelemmel, amely valóban együttjár az eddigi humántudományos értelemzési keretek beomlásával.81 Hamilton nézetében a beomlás, a szakadás vagy a repedés nem
is meríti ki e változás drámaiságát, hiszen bevezető fejezetében később egyenesen egy
robbanásról beszél: „A Föld története két részre robban szét: a 4,5 milliárd év amikor csak
a vak természeti erők hatottak egyedül a bolygóra és a fennmaradó nagyjából 5 milliárd év,
amelyben egy tudatos erő hat a Földrendszer működésére akkor is, amikor annak erejének kiindulópontja eltűnik.”82 Beomló és elmerülő tudásformákkal, a szakadékok sötétjével, és
hasadékok árnyaival keveredik a posztantropocentrikus antropocén elmélet, amely nem
riadhat meg az eltűnés, a vég horrorjától. A Földrendszerre ható nagy erők az emberi
faj eltűnését követően fokozatosan szüntetik meg, törlik el az embernek a tájra és a bioszférára gyakorolt legszembetűnőbb hatásait. De az emberiség jelei és hatásai bizonyos
fokon meg fognak maradni a talajrétegekben, amelyet később tárhatnak fel a jövő geológusai. Az antropocén korszakváltásása geológiai értelemben lehetségessé teszi a párbeszédet az emberiség előtti idők és az emberiség vége között, hiszen mindkettő a geológiai rétegek alapján válik megismerhetővé. Az antropocénben Kathryn Yusoff szerint
„a jövő embere úgy van pozícionálva, mint aki fosszilis tanúja lesz az emberiség végének.”83
Jussi Parikka médiageológia elmélete segítségünkre lehet egy ilyen techno-fosszíliák
képződésére alapozó spekulatív elgondolás megértésében.84 A már eltűnt emberiség nyomai Hamilton nézetében kőzetrétegekben és üledékekben fognak fennmaradni, mégpedig mint a „kőzetrétegek furcsa és természetellenes megzavarodásai”, amely valójában egy
párszázezer éves szakadás lesz a bolygó tíz milliárd éves történetében.85 Az antropocén
így többértelemben is felveti a korszakok közötti szakadékban vagy repedésben való élet
és teória lehetőségét. Davies szerint a hasadékban történő filozófia képessé válhat annak
80 Bonneuil – Fressoz 2016: 28.
81 Hamilton, Clive 2017: 14-15.
82 Hamilton, Clive 2017: 14.
83 Yusoff, Kathrin (2016) “Anthropogenesis: Origins and endings in the Anthropocene”, In: Theory, Culture & Society, 33(2),
3-28.
84 Parikka, Jussai (2015) Geology of Media (Minneapolis: University of Minnesota Press)
85 Hamilton, Clive 2017: 14.
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felismerésére, ami véget ért és ami elkezdődik.86 Az antropocén elmélet a két korszak
közöttiséget nem megrekedtségként, hanem intellektuálisan stimuláló kiindulópontként értelmezi. Úgy kell magunkra tekinteni az ökológiai válságban, mint aki két geológiai intervallum között zuhant bele a bizonytalanság és az átmenetiség szakadékába.87
Érdemes az antropocén életet, mint az átmenetiség szakadékjának sötétjében való
létet összevetni Giorgio Agamben Mit jelent kortársnak lenni? című rövid tanulmányában bemutatott sötétség-leírásával. Agamben esszéjének elején megállapítja, hogy
a kortársiasság nem más, mint egy anakronisztikus viszony az adott korral, amelyre
egy fáziseltolódáson keresztül kapcsolódik rá a szubjektum.88 Ezen fáziseltolódáson
vagy elkülönböződésen keresztül a kortárs képessé válik arra, hogy tekintetét saját korára szegezve észlelje annak sötétségét: „a kortárs az, aki tudja, hogy miként kell ezt a sötétséget látni, (...) és képes tollát a sötétségbe mártani.”89 Az antropocén drámaiságának
egyik összetevője éppen az, hogy a ma élő emberek többsége az antropocénen belül élte
le az életét, úgyhogy csak most kezdjük belátni e korszakszintű változás vagy szakadás
valódi horderejét.90 Az antropocén valódi kortársának Agamben alapján azok tekinthetőek, akik képesek voltak előre látni a saját koruk sötétjét, a klímaválság fenyegető
feketeségét és elkeserítő kilátástalanságát.
Az antropocén hasadékban való lét így egy mélyedésből, vagy egyenesen a mélységből a sötét ökológiára vetett sötétséget látó tekintet, amely mégis képes feljegyezni ezt
a sötétet éppen abból adódóan, hogy öntudatlanul is átérzi ezt a geokronológiai poszthumanisztikus átmenetiséget. Az antropocén korszak kortársának lenni egyben alámerülés a geológiai múltba a bolygó kihalt állatok üledékeivel és élet előtti maradványaival
zsúfolt horrorisztikus mélységébe, az embertelen ősmúltba. Az antropocénben a materiális alapok totális destabilizációja jelenti a teóriában megjelenő sötétség, keserűség
és melankólia megalapozottságát, hiszen a Földrendszer destabilizációja nyugtalanító
és felforgató következményekkel jár.91 Alábukás az élettelen sötétségbe, amelyen keresztül ráeszmélhetünk „a korszak különös sötétségére”.92 Az antropocén mélyidejéből
feltörő idegen sötét és a klímakatasztrófa árnyéka „anonim, áthatolhatatlan tapasztalat, mely nem ránk irányul és nem is vonatkozik ránk.”93 Azonban, ahogy Agamben
a kortárs sötétségre érzékeny tekintete kapcsán kiemeli, a valódi kortárs az, aki sa86 Davies 2016: 2.
87 Uo.
88 Agamben, Giorgio (2016) Mit jelent kortársnak lenni? link: https://aszem.info/2016/07/giorgio-agamben-mit-jelent-kortarsnak-lenni/
89 Uo.
90 Carrington, Damian (2016) “The Anthropocene epoch: scientists declare dawn of human-influenced age. ” In: The
Guardian 29.08 (2016)
91 Mentz, Steve (2019) Break Up the Anthropocene (Minneapolis: University of Minnesota Press), 1-2.
92 Agamben 2016
93 Uo.
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ját korának sötétségét úgy észleli, mint ami rá magára vonatkozik. Az antropogenikus
környezetváltozás és a holocén klímastabilitás beomlása kíméletlen erővel a kihalás
sötétjét sugározza az antropocén kortársai felé, akiknek sötétség-éhes szemük nem bír
betelni a megszűnés és a kiirtódás feketénél is feketébb sötétjével. Az antropocénben
„a sötétség közvetlenül és személyesen feléje fordul,” azonban a sötétségnek nincsenek különálló arcvonásai vagy felismerhető jegyei. Sokkal inkább az elbizonytalanodás, a vis�szahúzódás sötétje ez, amely a maga sötétségével mégis kisüti a kortárs szemét, hiszen
„a kortárs az, akinek egyenesen a szemébe vág a saját korából felcsapó sötétség-nyaláb.”94
Az ökológiai válság globális jelenségként körbevesz bennünket, materiális és kulturális tevékenységünk az antropocénen belül megy végbe, miközben gondolkodási
formáinkban, legalapvetőbb fogalmainkban (ember, természet) szakadékok jelennek
meg: „ezeket a réseket vagy megnyílásokat a gondolkodásunk tájképén hasadásoknak nevezem, mivel olyanok, mint a törésvonalak egy látszólag folytonos felületen: folyamatosan
kereszteznünk kell őket, vagy bizonytalanul áltépni fölöttük, miközben a klímaváltozásról
beszélünk vagy gondolkodunk. Egy bizonyos fokú ellentmondásosságot fecskendeznek
a gondolkodásunkba, hiszen arra vagyunk kárhoztatva, hogy egyszerre különböző
léptékekben gondolkodjunk.”95Az antropocén-esemény így a beomlásokon és szakadékokon keresztül történő töredékes interdiszciplináris teória lehetőségét veti fel, amely
párhuzamosan alkotja újra az ember-fogalmát, miközben teoretikus ereje éppen annak
eltűnésének potencialitásából származik. Az antropocén-esemény újszerűsége a keletkezés és az eltörlődés közötti elméleti résekben és a valóság visszahúzódásai és szürkületi-zónái között válik leginkább érthetővé.

94 Agamben 2016
95 Chakrabarty, Dipesh (2015) “The Anthropocene and the Congergence of Histories”, 45., In: Hamilton, Clive – Gemenne,
François – Bonneuil, Christophe (szerk. 2015) The Anthropocene and the Global Environmental Crisis. Rethinking Modernity in
a New Epoch (New York: Routledge), 44–56.
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Weber újratöltve:
A kulturális evolúció
és az innováció
szociológiája

BEVEZETÉS:
A dolgozat központi kérdése, hogy a weberi szociológia fogalmi apparátusa – különös
tekintettel Weber uralomszociológiai kategóriáira – milyen stratégiákat kínál a társadalmi valóság Weber által diagnosztizált – és más szerzők által kihangosított vagy
éppen aktualizált – komplexitásának kezeléséhez. A kérdés relevanciáját a komplexitás elméletek egyre erősödő társadalomtudományos súlya biztosítja, amelyek szerint
a jelenkori társadalmak egyik legnagyobb tétje az alapvető bizonytalanság kezelése.
Bár a problémára a különböző diszciplinákban számtalan megoldás született – ezek
egy részét a későbbi fejezetekben tárgyalom - a weberi fogalmi apparátus ilyen irányú
rekonstrukciójára még nem került sor. Mivel a komplexitásra épülő megközelítések
a biológia terránumán belül születettek meg és innen szivárogtak át a társadalomtudományokba, a dolgozat explicit célja – és módszertani alapvetése -, hogy hidakat építsen
ki a weberi szociológiai hagyomány és a kulturális evolúcióra épülő modellek között.
A bemutatott vizsgálódások öt kisebb részegységből épülnek fel: Az első két fejezetben a weberi alapvetések mentén – azokat más szerzők műveivel kiegészítve – a társadalmi valóság intrinzikus és történetileg fokozódó komplexitásást tekintem át. Eredményeim szerint az jelenkori társadalmakat magas fokú komplexitás jellemzi, amely
részben a társadalmi valóság inherens episztemológiai tulajdonságainak, részben pedig
az információs kor kulturális, lokalitási, gazdasági, technológiai és ontológiai szerkezetének eredője. Következményeiket tekintve a bemutatott folyamatok azt implikálják,
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hogy az információs társadalmak egyik legfőbb sajátszerűsége a társadalmi változások
előrejelezhetetlensége és a jövő állandósult bizonytalansága. A következő fejezetekben
arra teszek kísérletet, hogy a weberi fogalmi apparátus és a kulturális evolúcióra épülő
modellek összeolvasása révén bemutassam, hogy a weberi alapvetések a komplexitás
kezelésének milyen stratégiáit kínálják fel. Ezzel összhangban a harmadik fejezetben
a komplexitás kezelésenek – az instabil társadalmi környezet – innovációra épülő kulturális evolúciós és weberi modelljeit tekintem át. Az eredmények azt sugallják, hogy
a kultúrák és társadalmak reziliens kapacitása – vagyis, hogy milyen mértékben képesek reagálni az állandósult bizonytalanságra - az egyes egyének – a weberi fogalmi
apparátus terránumán belül legtisztább formában a karizmatikus ágensek - innovatív
kapacitásán múlik, amelynek alapját a személyiség sajátos jellege szolgáltatja. A negyedik fejezetben a komplexitás kezelésének komplementer stratégiáját mutatom be és az
intézményéni valóság – a társadalmi rend – bizonytalanságra gyakorolt hatásait vizsgálom meg. Eredményeim szerint a rend – amely a weberi szociológiában legtisztább formáját a bürokratikus intézmény alakjában nyeri el – kulturális evolúciós „haszna” nem
más, mint a valóság komplexitásának radikális redukciója, amely azáltal valósul meg,
hogy szabályok révén a lehetséges cselekvések, döntések és választások eseményterét
radikálisan leszűkíti. Az ötödik fejezetben a korábban kinyert fogalmak közötti kapcsolatot mutatom be. Eredményeim szerint a társadalmi valóság komplexitásának kezelése a weberi fogalmi apparátus felhasználása révén két módon valósulhat meg: egyrészt
az ágensek karizmatikus innovációi révén, másrészt különböző heurisztikusan vagy
tételesen – bürokratikus - rögzített szabályok által. A rend - amely státuszfunkciók hálózataként is értelmezhető – rögzíti az egyének önmagukhoz, egymáshoz és a világhoz
fűződő viszonyulásait, az egyéni karizmatikus innovációk pedig lehetővé teszik a maladaptívvá vált szabályok megújítását.

A TÁRSADALMI VALÓSÁG INTRINZIKUS1 KOMPLEXITÁSA:
Max Weber szerint a társadalmi valóság komplexitása egyrészt inherens episztemológiai tulajdonság (Weber 1998, 7-69), másrészt történelmileg fokozódó folyamat (Weber
1998b, 127-156; Weber 2007, 67; 203-238). Előbbi az „autonóm” ágensek cselekvéseiből kiinduló weberi társadalomelmélet „szükségszerű” következménye. A weberi
társadalom felfogás topográfia látképe szerint, a társadalmi valóság az egyéni cselekvések szintjétől – alulról - épül fel (Weber 1987, 38-53). Mivel az individuális és társadalmi cselekvések által konstituált valóság az egyes ágensek cselekvéseinek eredőjeként
folyamatosan változik, az egyéni cselekvések radikálisan megváltoztathatják azokat
a társadalmi viszonyokat és feltételeket, amelyek textusában az egyén cselekvéseit
1 Az analitikus filozófiában „intrinzikus tulajdonságokon olyan tulajdonságokat értünk, melyekkel egy tárgy attól függetlenül
rendelkezik, hogy más tárgyakkal milyen relációkban áll” (Lukács 2014)
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„elindította”. A társadalmi valóság intrinzikus komplexitása, ebben a kontextusban
az egyéni és közösségi cselekvések összetett emergens sajátossága, amely az egyének közötti kötések és interakciók hatására „a mérhetetlen történés folyamában” előre
jelezhetetlenül „hömpölyög az örökkévalóságba” (Weber 1998). Ebben a modellben az
ágensek által mozgásba hozott folyamatok az ismétlődő iteráció hatására az eredeti
szándékoktól eltérő pályát is követhetnek. Következményeit tekintve ez a modell a központi tervezés lehetetlenségét hangsúlyozó elméletekkel áll választórokonságban (vö.:
Hayek 1945). Ezek szerint a társadalom egyes szféráit – különösképpen a gazdasági
folyamatokat - nem lehet központilag irányítani, hiszen az ágensek cselekvéseik révén
maguk is dinamikusan alakítják a szabályokat (vö.: Győrffy 2012, 414, 2018; Shackle
1955)., éppen ezért le kell mondanunk arról, hogy az egyes társadalmi vagy gazdasági
folyamatokra „hidraulikus emelőként” tekintsünk, amelyek esetén az inputhoz (a kar
meghúzásához) meghatározott output (emelés) társítható (vö.: Hayek 1945). Plasztikusan szemléleti ezt Joseph Schumpeter kreatív destrukció fogalma (Schumpeter 1975).
Schumpeter szerint a teremtés és a rombolás sajátos dialektikája miatt a – a kapitalista
- gazdasági rendszerek a „káosz peremén” egyensúlyoznak, mivel az innovációk a gazdasági rendszeren belül olyan forradalmakat generálnak, amelyek lerombolják a régi
szabályokat. Mivel az innovációk – természetüknél fogva előre jelezhetetlenek – ezért
képtelenek vagyunk megjósolni azokat az inflexiós pontokat (Grove 1998; Kollár J.
2014, 94-97) amelyek a gazdasági fejlődést új pályára állítják. Mindezek ellenére természetesen nem arról van szó, hogy nem léteznek szabályszerűségek, „hanem arról, hogy
a szabályok a szándékosan végrehajtott cselekvések és az egyedi kölcsönhatások megszakítatlan folyamatában alakulnak ki, és folyamatosan változnak.” (Castells 2005, 121-122).

A TÁRSADALMI VALÓSÁG TÖRTÉNETILEG FOKOZÓDÓ KOMPLEXITÁSA:
A weberi alapvetéseik szerint azonban a társadalmi valóság komplexitása nem pusztán intrinzikus tulajdonság, hanem történelmileg is fokozódó folyamat. A Weber-i szociológia - Hegellel szemben - a történelem mozgástörvényeit az egyes szférák közötti
kölcsönhatások mozgásain keresztül ragadja meg (Weber 1998b, 127-156; Weber 2007,
67; 203-238). Weber szerint az élet egyes szférái (pl.: tudomány, vallás, gazdaság, erotika, politika) sajátszerű racionalitásuk, saját belső logikájuk szerint működnek és alakulnak (vö.: Hidas 2004). Bár a szférák közötti intrinzikus ellentmondások időről-időre
feloldhatók (pl.: Protestáns etika és a Kapitalizmus szelleme), azonban végérvényesen
nem békíthetők ki egymással. Történelmi keretbe ágyazva elmondható, hogy a vallás
szférája sokáig külső referenciakeretként funkcionált az élet többi szférája számára2(Weber 1998b). A vallási szféra köntösében kiteljesedő racionalizálódási tendenciák
2 „a módszeresen etikus életvitelnek az a nagyszerű racionalizmusa, amit minden vallási prófécia létrehív, megfosztotta
trónjától az istenek sokaságát azért „az Egyért, akire szükség van„ (Weber 1998b).
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végül azonban saját transzcendens gyökereiket számolták fel (a világ varázstalanodása)
(Weber 1982). Ennek eredményeképpen az egy mindent átfogó univerzális racionalitás
mellé - és mindinkább helyébe - a saját belső logikája szerint működő racionalitások
sokfélesége került3 (Weber 1998b; Kippenberg 2011, 13-14; Kollár D. 2019, 94). Következményeit tekintve ez a modell összecseng Nietzsche - mára már szlogenszerűvé vált
-„Isten halott” kijelentésével, amely szerint a (keresztény) érzékfeletti világ metafizikai
talapzata a 19. századra végleg megrendült, és az a keret, amely korábban a célok és
alapok útjelzőjeként szolgált, elvesztette hatóerejét (Nietzsche 1996). Az Isten nélküli
világ sajátossága, hogy nincs egy olyan általános nagy elbeszélés, amely a világ egyetlen adekvát leírására igényt tarthatna. Isten halálának hajnalpírja az egyetlen mindent
átfogó, és értelemmel felruházó szótár eltűnését világítja meg. Az univerzális ontológia
mint átfogó (külső) referenciapont megszűnése az egymással versengő elbeszélés-. racionalitás- (Weber 2007), kánon- (MacIntyre 1999) és értéktöredékek (Nietzsche 1997,
Heidegger 2006) felszabadulását eredményezi. „A nagy elbeszélőt sok egymásnak ellentmondó kis narratívával operálók hada váltja fel, [amelynek hatására] az én, a másik és
a világ bármiféle fogalmi megragadása (konceptualizációja) tematizálható” (Kollár D.–Kollár J. 2020, Kollár J. Déri 2011, Kollár J. et al 2019.).
Mindezzel szimmetrikusan a társadalmak lokalitási, gazdasági és technológiai szerkezete is radikális változásokon esett át (vö.: Kollár D. 2019, 87-106; Kollár D. 2019b
27-35). A globalizációs mozgások hatására a társadalmak korábban lokálisan meghatározott tér-idő rendszerét a tőke, a munkaerő és a szimbólumok globális – az információs technológia hatásra felfokozott – áramlása alakította újra (Kollár D. 2019, 88-89).
A jól körül határolható lokális terektől (Appadurai 1996) a nemzetállamokon keresztül
a globális falvakon át (McLuhan 1989) az áramlások teréig (Castells 1996, 146) történő
elmozdulás - melyben többé sem a tér sem pedig az idő nem lokalizálható teljes biztonsággal – a szereplők közötti interdependencia (Giddens 1990, 64) szükségszerű növekedését eredményezi, amely hatására a társadalmi valóság alapvető bizonytalansága
tovább növekszik. Ezekkel a mozgásokkal párhuzamosan a tradicionális termelési eljárásokat a racionálisan szervezett ipar váltotta fel, amelynek egyik legfőbb sajátosága – a hierarchikus vállalatvezetés és munka tudományos alapon történő szervezése
mellett - a magas fokú munkamegosztás, amelynek ideáltipikus formájában a szereplők csak az előre kijelölt specifikus részfeladatok elvégzésére szorítkozhatnak. Az ipari
termelésre épülő kapitalizmust 1970-es években bekövetkező technológiai forradalmak
alakították számottevően, amelyek hatására egyre inkább előtérbe kerületek az infokommunikációs technológiákra, szolgáltatásokra és a tudás (információ) előállítására
3 Itt ugyanis istenek állnak egymással harcban, és pedig mindörökre. Ugyanúgy, mint a régi, istenei és démonai varázsától
még meg nem fosztott világban, csakhogy más értelemben: ahogyan a hellének egyszer Aphroditének áldoztak, másszor
Apollónnak, de elsősorban mind a maga városa isteneinek, úgy megy ez még ma is, csak éppen megfosztva a varázstól, e
viselkedés mitikus, de belsőleg igaz plasztikus alakjától” (Weber 1998b).
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épülő termelési eljárások (Castells 2005). Ennek eredményeképpen a kreatív destrukció kultúrájában dúló „innovációs verseny”, amelynek keretei között az „egyetlen bizonyosság a bizonytalanság” (Nonaka 1992, 1) és ahol „a múltbéli sikerek és kudarcok
azon nyomban a számítógép memóriájába kerülnek” (Castells 2005) exponenciálisan
növelte a valóság komplexitását. Mindezzel összefonódva a világhoz és önmagunkhoz
való viszonyulásainkat alapjaiban strukturálták át az IKT forradalom okozta re-ontologizációs4 tendenciák is (Floridi 2014, Kollár D. 2020, 2). Ez az Allan Turing nevével is
fémjelezhető paradigmaváltás az információ drasztikus növekedése, a növekvő hálózatiasodás, a valóság és a virtualitás, illetve az ember, a gép és a természet közötti határok
elmosódása jellemzi, amelyek következményeiket tekintve alapjaiban strukturálják át
önképünket, társas kapcsolatainkat, a valóságról alkotott elképzeléseinket és a világgal
való interakcióinkat is (Floridi 2015). A világ ontológiai szerkezetének legújabb kori változásai miatt a korábban adaptív módon használt fogalmaink metaforáink, szótáraink
elvesztik magyarázó erejüket. A „mi van a világban?” (vö.: Quine 2002, 115) kérdésre
adott bevett válaszaink és kategóriarendszereink nem alkalmasak többé arra, hogy
a világ kezelésének olyan felhasználói felületeiként funkcionáljanak, amelyek révén
a valóság eredendően értelem nélküli komplexitást az ember értelemmel ruházhassa
fel (Hidas 2018, 106-124). A re-ontolgoziációs tendenciák hatására a referenciapontjait
vesztett világ, egyfajta „senki földjévé” (Bordács 2008, 30), alkonyi zónává válik, ahol
nincsenek többé szabályok és nincsenek fogódzok (Kollár D. 2020).
Mindezek alapján – bármely vázlatos is a tárgyalt mintázatok bemutatása – megállapíthatjuk, hogy az információs társadalmakat magas fokú komplexitás jellemzi,
amely részben a társadalmi valóság intrinzikus tulajdonságainak, részben pedig az információs kor kulturális, lokalitási, gazdasági, technológiai és ontológiai szerkezetének
eredője. Következményeiket tekintve a bemutatott folyamatok azt implikálják, hogy az
információs társadalmak egyik legfőbb sajátszerűsége a társadalmi változások előrejelezhetetlensége és a jövő állandósult bizonytalansága (vö.: Knight 1964). A valóság
folyamatos kreatív destrukciója miatt a jövőbeli események alakulása kiszámíthatatlan, hiszen a változásokat megelőzően nem ismerjük a valószínűségi értelmezéseket
lehetővé tévő eseményteret5, vagyis nem rendelkezünk olyan információkkal, amelyek
révén a jövőbeli állapotokat előrejelezhetnénk (Kauffman 2010, 152)

A KULTURÁLIS EVOLÚCIÓ ÉS A KARIZMA
A korábban bemutatott mintázatok alapján jelenkorunk társadalmai lényegében
a „káosz” peremén egyensúlyoznak. Éppen ezért az információs kor legnagyobb tétje,
4 A re-ontologizáció az újratervezés (re-engineering) radikális formája, amely alapjaiban strukúrálja át a „mi van a világban?” kérdésre adott válaszainkat.
5 Szemben például a kockadobással.
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hogy képesek vagyunk-e az „instabil káoszt” „termékeny anarchiává” szelídíteni (Fokasz 2010). Azt a képességet, amely lehetővé teszi ezt rezilienciának nevezzük (Kollár D- Kollár J. 2020; Kollár J. – Déri K. 2011; Holling 1972). A reziliencia kurrens
értelmezései szerint, a kifejezés, egy komplex önszerveződő rendszernek (amelyek
lehetnek ökológiai rendszerek, társadalmak vagy éppen emberek is) azt a képességét
írja le, amely révén a külső sokkhatásokra válaszul új, a sokkhatást kezelését lehetővé tévő, mintázatokat hozhat létre (Kollár D. – Kollár J. 2020; Folke 2006, Miskolczi
2021). Vagyis szemben az „az egyensúlyi állapothoz való visszatérést elősegítő megközelítéssel, a reziliencia fogalmára épülő megközelítés a változás és a heterogenitás
fogalmaira helyezi a hangsúlyt” (Holling 1973: 17). Vagyis reziliencia alatt a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodási képességét értjük, amely révén a rendszer
az exogén irritációk hatására, működésére korábban nem jellemző mintázatokat és
struktúrákat produkál (Kollár D. – Kollár J. 2020). A reziliencia alapú megközelítések,
a hagyományos biológiai evolúciót előtérbe helyező modellekkel szemben egyrészt
a környezet magasfokú bizonytalanságát előfeltételezik másrészt pedig a fenotípusok
variabilitására fókuszálnak, amely révén jól integrálhatóvá válnak a kulturális/társadalmi evolúciót vizsgáló paradigmák fogalmi keretébe. Vizsgálódásink középpontjában az a kérdés áll, hogy a kulturális evolúció különböző elméletei és a weberi alapvetések milyen lehetséges reziliens stratégiákat szolgáltatnak a társadalmi valóság
Weber által diagnosztizált – és más szerzők által kihangosított vagy éppen aktualizált
– komplexitásának kezeléséhez. Ennek érdekében először a kulturális evolúció releváns elméleteit tárgyaljuk röviden, majd pedig a weberi innovációszociológia meghatározó momentumait emeljük ki.
A kulturális evolúcióra vonatkozó elméletek tárgyalása során elengedhetetlen, hogy
röviden áttekintsük a biológiai és kulturális evolúció közötti különbségeket. A biológiai
evolúció egy adott populáció génösszetételének változását jelöli (Marosán 2005, 75),
ez a folyamat egyrészt egy véletlen variációból másrészt pedig egy ezt követő „szelektív kipusztulásból” áll (Nánay 2000, 7). A biológiai evolúció szintjén az új mintázatok
megjelenése, az „egyedi” organizmusokban megjelenő endogén genetikai mutációra
vezethetők vissza, amelyek közül aztán a természetes szelekció válogatja ki az evolúciós előnyt jelentő változásokat. A kulturális evolúciós modellek középpontjában ezzel
szemben a fenotípusok (szerzett tulajdonságok) variációja és szelekciója áll (vö.: Szathmáry – Maynard 2012). Egy adott fenotípus mutációja a genotípushoz hasonlóan az
egyedek szintjén megy végbe, amelyek közül aztán a kulturális kiválasztódás/kiválogatódás mozgásai szelektálják ki a legmegfelelőbbeket. A kérdés elsősorban az, hogy mi
pontosan az egyes egyedek szerepe a kulturális evolúcióban. A biológiai evolúció esetén
a variáció egy véletlen genetikai mutációnak felel meg, amelyben nincs valódi szerepe
az egyes organizmusoknak – a változás pusztán a természet tékozló szeszélye. A kulturális evolúcióra vonatkozó elméletek egy vonulata hasonló „géncentrikus” alapállásból
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képzeli el a kultúra változásainak mozgásait is (Dawkins 1986, Dennett 2010. Ezek szerint az organizmusok csupán hordozói különböző szubsztrátum semleges algoritmusoknak (mémeknek), a mutációkért pusztán az információátvitel sokkal alacsonyabb
„hűsége” felel (Nanay 2014), a hordozónak magának nincs szerepe a kulturális evolúció
alakulásában. Más szavakkal mindegy, hogy egy adott szubsztrátum semleges algoritmus Jane vagy John agyát fertőzi meg, nem a hordozó számít, hanem maga a mém. Bár
a biológiai evolúció géncentrikus nézőpontját is érik támadások (Kampis 1999, 25-43),
ezek mégis a kulturális evolúció paradigmáján belül válnak döntő jelentőségűvé. Míg
a biológiai evolúció esetén az egyes egyedek genetikai konstellációja alapvetően állandó, addig a kulturális evolúció esetén az egyes egyedek között igen magas variabilitás
figyelhető meg. Más szavakkal míg a genetikai struktúra explicit módon rögzíti a faj
sajátszerűségeit, addig a fenotipikus memetikai struktúrák nem rögzítik a teljes emberi kultúrát. A labradorság minden labrador genetikai kódjában inherens módon benne
van, a magyar kultúra azonban egyetlen egy magyar ember fejében sincs benne teljes
egészében. A kulturális evolúció esetén az egyes egyedek egy specifikus memetikai
konstellációval rendelkeznek, amelyben az egyes „szabadon lebegő” kulturális töredékek az egyén biográfiai jellemzői mentén szerveződnek (vö.: Kollár D. 2019b 9-13). Az
egyének fejében lévő multiágens rendszerként működő memetikai komplexum a szocializáció és a komplex döntési helyzetek révén folyamatosan változik. Az információ
nem pusztán az öröklés (kommunikáció) során mutálódik, hanem a környezeti kihívásokhoz igazodva folyamatosan új szerveződési formákat vesz fel, illetve a nyelvi kommunikáció révén új mintázatokkal bűvöl. Éppen ezért a kulturális evolúció modellje
számára hatékonyabbnak tűnnek az organizmuscentrikus magyarázatok (vö.: Kampis
1999). Ezek szerint az organizmus vagy az organizmus mentális terét alkotó részegységek tulajdonságainak összessége nem lehet azonos az emergens organizmussal vagy
az emergens organizmus mentális terével. Az emergens tulajdonságok nem csak az
egyes résztulajdonságoknak, hanem a résztulajdonságok elrendeződésének, kapcsolódási struktúrájának az eredői. Ebben a modelleben a kulturális evolúció variabilitását
– amely a kultúra adaptív változásért felel - nem a „véletlen mutációk” implikálják,
hanem az egyén mentális terének belső struktúrája és a környezeti feltételek közötti
folyamatos interakció. Az egyes újítások – mutációk - az ágens mentális szerkezetének
meghatározott problémára adott kisülései. A „vak” biológiai evolúcióval szemben a kulturális evolúció (részben legalábbis) teleologikus, hiszen egy meghatározott exogén kihívásra válaszul, az egyes egyedek révén olyan endogén választ ad, amely az ágens és
a környezet interakciója révén jön létre.
Ha elfogadjuk ezt a modellt, akkor a káosz peremén egyensúlyozó társadalmak számára a „túlélés”, az exogén kihívásokhoz való alkalmazkodás elsődleges forrását éppen
ez egyes egyedek „mutációs”, vagy másképp kifejezve innovációs potenciálja szolgáltatja (vö.: Deffner – Kandler 2019, 1-2). Az új mintázatok megjelenése az egyes orga-
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nizmusok sajátszerű mintázatihoz köthető, amelyekben saját belső lényegszerkezetük
mutatkozik meg.
A kulturális evolúció organizmuscentrikus modellje jól rímel a Weberi innovációszociológiára. Weber szerint az újítások mindig az egyes emberektől származnak, akik
sajátos világlátásuk – endogén lelki alkatuk (vö.: Weber 2007, 578) – révén cselekvéseik
közben új mintázatokat hoznak létre. A weberi szociológia szerint az újítások a személyiség sajátos kifejeződései, amelyben érvényre jutnak az egyéni szubjektíve szándékolt
értelemszövevényei. Weber ezt sajátos antropológiai képére alapozza, amely szerint az
ember racionális cselekvéseit irracionális diszpozíciók orientálják (Weber 1987, 38-44).
Más szavakkal a weberi alapvetések szerint ember nem racionális – a klasszikus közgazdaságtani értelemben – hanem racionalizáló lény. Ezt az állítást a szubjektív és objektív racionalitás fogalmi elkülönítése révén világíthatjuk meg (Brubaker 1984, 53-55).
Az objektív racionalitás (objektive Richtigkeitsrationalität) a létező világok mindegyikében igaz, logikailag levezethető állításokat tartalmazza. Ilyenek például a matematikai
argumentumok: a 2+2=4 állítás, vagy a fizikai törvények, amelyek – legalábbis elvben nem függnek a megfigyelő „beállítódásaitól6”. Ezzel szemben a szubjektíve racionalitás
nem általános, „emberen kívüli” törvényekre, hanem az egyén sajátos „beállítódására”
épül. Ez a modell – bár weber nem használja ezt a kifejezést – az emberi racionalitás
intencionális jellegét hangsúlyozza. Intencionálisnak azokat a cselekvéseket tekinthetjük, amely során az ágens bizonyos vélekedések (információk) birtokában bizonyos
célokat szeretne elérni (Dennett 1996, 1998). Az intencionális cselekvések részben racionálisak, hiszen az ágens meghatározott információk (vélekedések) révén szeretne
elérni bizonyos célokat (vágyak). Másrészt viszont irracionálisak hiszen: 1. az ágenseknek nem áll rendelkezésére elegendő információ az objektíve racionális cselekvéshez
2. az ágensek cselekvéseit olyan irracionális vélekedések és vágyak – jellemzően értékek – irányítják, amelyek nem alapozhatók meg objektív módon. Weber szerint ezek
az individuális értékkonstellációk „végső döntések láncolatában” kristályosodnak ki,
amelyben az egyén „saját sorsának, tettének és létének értelmét választja meg” (Weber
1998, 89; Hidas 2018, 197). A személyiségnek ez az „irracionális” magja egyfajta szűrőként funkcionál, amely révén az ágens autentikus módon láthatja a világot. Ebben a modellben az egyes emberek olyan reprezentációs rendszerként „működnek”, amelyben
az eredeti reprezentációk „stílusáért” (Danto 1996, 191-201) az egyén vélekedéseinek
és vágyainak sajátos endogén struktúrája felel (vö.: Weber 2007, 578). Weber szerint
éppen ezért a társadalmi változások mindig az egyénektől indulnak el, amely során
az egyes emberek sajátos világreprezentációik révén alakítják újra a maladaptívvá vált
világviszonyokat.
6 Ez a feltétel még a kvantum mechanikai jelenségek esetén is teljesül. Bár a különböző kvantum jelenségek „reagálnak”
a megfigyelőre, a megfigyelő beállítódási nem számítanak.

343

ELMÉLETI SÍKOKON

Ennek a – világfordító - karakternek a legtisztább „megtestesülése” a Weberi fogalomrendszerben a – karizmatikus uralom terránumán belül mozgó - karizmatikus
ágens. Az ógörög khariszma szó eredetileg „mennyei ihletésű ajándékot” jelent” (Yukl
1993). Az újszövetség kontextusában kanonizált terminus azokat, az isteni ajándékokat jelöli, amelyek lehetővé teszik a kedvezményezettek számára, hogy rendkívüli tetteket hajtsanak végre (Conger et al. 1997). A fogalom protestáns értelmezése szerint
a karizma a „keresztény hirdetés eleven »ősrendjének« intézményes megmerevedése
és a világba tagozódás ellen irányul” (Hidas 2018). Weber a karizma fogalmát ebből
a kontextusból emeli ki, és vonja be saját uralomszociológiai kategóriái közé (Nur 1998,
21). Ebben a fogalmi rendszerben karizmán egy ember (vagy tárgy) nem mindennapi
tulajdonságát értjük, amely a transzcendens – immanens, szent – profán felosztásához hasonlóan a mindennapi és nem mindennapi jelenségek kategorikus elkülönítését
teszi lehetővé (Miskolczi–Kollár 2018). „A karizma legfőbb vonása ugyanis – és egyben
Weber eredeti ötlete – a személy nem mindennapi képessége a fennálló – megtörésére
és a gyökeres újat kezdésre” (Hidas 2018). A „meg vagyon írva – én azonban azt mondom néktek!” újszövetségi frázis szlogenszerű felhasználása plasztikusan szemlélteti
a karizma és karizmatikus személy fogalmát.
A karizma ebben a kontextusban – ahogy azt már korábbi fejtegetésink is implikálták - „a történelem voltaképpeni ’teremtő ereje” (Weber 1996, 211), amely révén az
egyének – saját kreatív kapacitásukat kiaknázva – a világfordító eseményeket mozgásba hozzák. A „nagy történelmi átalakulások” (DiTomaso 1993, 260) ebben a modellben mindig az egyénektől indulnak, akik sajátos kvalifikációjuk révén mintegy áttörik
„a meglévő rend kiüresedett burkát” (Hidas 2018). A teremtés eszközeként elgondolt,
és a személytelen erőkkel szembehelyezett, „vegytiszta” karizma, az autonóm ágens
belső lényegszerkezetének megtestesülése (Weber 2007, 80), amely révén „a pszichikai, fizikai, gazdasági etikai, vallási, politika” (Hidas 2018) válságok idején (vö.: Kollár J
2000) a társadalmi valóságot az ágens – reziliens módon - mintegy belülről újítja meg.

A REND ÉS A KOMPLEXITÁS REDUKCIÓJA:
Az előző fejezetben bemutatott, a kulturális evolúcióra és a weberi alapvetésekre épülő,
modellek szerint a kultúrák és társadalmak reziliens kapacitása – vagyis, hogy milyen
mértékben képesek reagálni az exogén kihívásokra - az egyes egyének innovatív kapacitásán múlik. Az innovációk egyik legfőbb sajátszerűsége azonban, hogy alapvetően
„költségesek”. Az újítások éppúgy magukban hordozzák az elbukás tragikumát, mint
a világfordító események fölött érzet győzelem mámorát. A világviszonyok nullpontból kiinduló folyamatos újra feltalálása persze nemcsak embert próbáló feladat, hanem
egyszersmind lehetetlen küldetés is. Szilárd pontok, rögzített – a legtágabb értelemben
értett – struktúrák nélkül a történelem végtelen áradata szétfolyik a kezeink közül.
Éppen ezért a kulturális/társadalmi valóság komplexitás-növekedése olyan szekvenci-
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ális folyamatként is leírható, amelyben a komplexitást a redukció révén növelhetjük
meg (vö.: Luhmann 2006). A kulturális evolúció kontextusán belül a világ redukcióját
az objektivált értelmiszerkezetek teszik lehetővé. Tomasello szerint az emberi faj evolúciós sikereit a kulturális felhalmozás alapozza meg. „Egyes kulturális hagyományok
felhalmozzák a különböző egyének által az idők folyamán végrehajtott változtatásokat, ezáltal egyre komplexebbé válnak, s az adaptív funkciók egyre szélesebb skáláját foglalják magukba.” (Tomasello 2002, 45). A felhalmozás – vagyis a kulturális hagyományok kiépítése - két módon történhet meg 1. az egyének közötti információ átadással (tanulással)
2. a kulturális hagyományok „külső” lehorgonyzásával. Utóbbi esetben - a kulturális
hagyományok intézményesítése során – „a kollektív intencionalitás alapján státusfunkcióval ruházunk fel egyes entitásokat, az „X Y-nak számít C-ben” általános formájának
mintájára” (Searle 2000, 130) Más szavakkal, az intézményi valóság úgy épül ki, hogy
bizonyos kollektív vélekedések és vágyak révén7 az ágensek a fizikai világ objektumai
számára olyan funkciókat jelölnek ki, amelyek nem következnek inherens módon
az adott fizikai objektum természetéből. Ez az állítás jól megvilágítható a nyelv példáján keresztül. A hangszálak segítségével képzett hangok önmagukban nem bírnak
jelentéssel, a hangsorok azáltal nyernek jelentést, hogy egy adott közösség tagjai (egy
adott nyelven beszélők csoportja) az egyes hangsorokat bizonyos funkciókkal ruházza fel. Hasonló a helyzet a pénz esetén is: egy specifikus papírlap azért bír értékkel
önmagunk és mások számára mert bizonyos (státus)funkcióval ruháztak fel. A papír
önmagában nem bír értékkel, csereértéke nem a fizikai tulajdonságiból következik, hanem abból, hogy az emberek egy csoportja az adott papírlapot adott csereérték státusfunkciójával ruházta fel (vö: Searle 2000, 113-132). Ezzel összhangban az intézményi
valóság a státusfunkciók komplex rendszere, amely az egyes funkciók közötti egyre
komplexebb hozzárendelési szabályokra épül. Jól megvilágíthatjuk ezt az összetettséget egy egyszerű példával: képzeljük el, hogy egy Jane és John az oltár előtt áll és éppen
házasodni készülnek. Ebben a (C1) kontextusban az „akarom” (X1) frázis, a házasság
megkötésének szándékaként (Y1) minősül. Az „akarom” hangsor (X2) csak a magyar
nyelvet beszélők körében (C2) minősül az akarás kifejeződésének. Az akarom magyar nyelven kifejezett (X3) hangsor pedig csak akkor lehet a házasság megkötésének
„eszköze” (Y3) ha az egy pap előtt (C3) hangzik el, aki a szertartás elvégzésének státuszfunkciójával rendelkezik (vö.: Searle 2000, 131). A papokot viszont csak az egyház
szentelheti fel, amely így a papok felszentelésének státuszfunkciójával is rendelkezik.
Ez a sor lényegében a „végtelenségig” (a társadalmi valóság határig) fokozható, viszont
minden egyes státuszfunkció kijelölése az X Y-nak számít C-ben argumentumot követi.

7 A kollektív intencionalitás az elmének az a sajátszerűsége amely lehetővé teszi, hogy az ágensek vélekedési és vágyai
együttesen irányuljanak bizonyos tárgyakra, tényekre, célokra vagy értékekre A kollektív szándék sokféle módon létre jöhet,
beleértve a közös szándékot, a közös figyelmet, a meggyőződést, a kollektív elfogadást és a kollektív érzelmeket
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A státuszfunkciók komplex hálózatában testet öltő intézményi valóság stabilitását és
kauzális erejét éppen sajátos összetettsége implikálja. Azáltal, hogy a közösség tagjai
elismerik és elfogadják a társadalmi valóságot felépítő státuszfunkciókat, ezek olyan
objektív „értelemszövevényekké” válnak, amelyek képesek szabályozni az egyének viselkedését.
A státusz funkcióknak ezt a komplex rendszerét nem nehéz összhangba hozni a társadalmi „rend” (Ordnung) fogalmával (Weber 1987, 58-63). Weber szerint a társadalmi cselekvések olyan szabályszerűségekhez igazodnak, amelyet a cselekvők maguk
érvényesnek tartanak., ezeket a szabályszerűségeket pedig a „rend” gyűjtőfogalmával
lehet megnevezni. Explicit módon kifejezve „rendnek” akkor nevezhetjük egy adott
társadalmi kapcsolat értelmi tartalmát: ha a cselekvés (nagy átlagban és közelítőleg) megadható maximákhoz igazodik. Ezek a maximák – amelyek a szokás, konvenció vagy jog
formáját is ölthetik (Weber 1987, 58) – azáltal, hogy a társadalmi cselekvések lefolyását
szabályozzák, rögzítik a társadalmi valóság határait is. Ha ez emberek egy csoportja bizonyos rendet (searl-i terminussal: státuszfunkciók-hálózatát) érvényesnek tart, akkor
ezek az emberek jellemzően a rend által rögzített szabályszerűségek mentén fognak
cselekedni, vagyis a szabályszerű, előrejelezhető viselkedést az érvényes rend – látens
vagy manifeszt – elfogadása implikálja. A rend azáltal, hogy képes az egyének közötti
érintkezéseket strukturálni, csökkenti a társadalmi valóság szerkezetéből fakadó bizonytalanság fokát (vö.: Győrffy 2012, 414, 2018). Összességben tehát a rend – amelyet
nevezhetünk intézményi valóságnak is – kulturális evolúciós „haszna” nem más, mint
a valóság komplexitásának radikális redukciója, amely azáltal valósul meg, hogy szabályok révén a lehetséges cselekvések, döntések és választások eseményterét radikálisan leszűkíti (vö.: Kollár D. 2019b). A komplexitás redukciója – lefolyását tekintve - két
módon valósulhat meg: egyrészt implicit másrészt explicit formában. A komplexitás
implicit redukciója során az egyes cselekvők bizonyos szokásokat vagy konvenciókat
követnek, amely azonban nincsenek tételesen rögzítve (vö.: Weber 1987, 60-63). Az
C-helyzetben X módon kell cselekednem argumentum hozzárendelési szabálya, bár
az esetek nagy százalékában bekövetkezik nem „determinisztukus”. Ezzel szemben
a komplexitás redukcióját explicit módon szabályozó maximák, tételesen rögzítettek
a C-helyzetben X módon kell cselekednem argumentumot. A hozzárendelési szabály
ebben az esetben „determinisztikus”, hiszen az input és az output relációja egyértelműen meghatározott. Előbbire egyszerű példa a nagymama bejglije. A nagymama – legalábbis a szerző nagymamája – nem tételes szabályok (recept) alapján készíti el a bejglit
karácsonykor, hanem bizonyos implicit heurisztikák révén. Ennek eredményeképpen
a bejgli formája, a töltelék és a tészta aránya kis mértékben időről időre változik. A tételesen lefektet szabályokat követő cselekvés paradigmatikus példája a BigMac. A BigMac elkészítése explicit módon rögzített, amelynek eredményeképpen minden BigMac
íze, állaga ugyan olyan, a húspogácsa és a zsemle aránya pedig állandó (Ritzer 1998,
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Kollár D. 2019). A BigMac elkészítése tehát „determinisztikusan” követi a C-helyzetben
X módon kell cselekedni hozzárendelési szabályt.
Weber számára ez a fajta tételesen rögzített rend, amely a cselekvők viselkedését
explicit argumentumok révén szabályozza legtisztább formában a bürokratikus intézményekben – a bürokratikus uralom terránumán belül - valósul meg (Weber 1987,
225-230). A bürokratikus rendszerek a világ komplexitásának radikális redukciójára
építenek (Kollár 2019b). A cél a teljesítmény maximalizálása, az input és output relációját egyértelműen rögzítő algoritmusok lehető legpontosabb, leghatékonyabb implementálása, és az előre kijelölt eljárásban nem rögzített műveletek kizárása. A bürokratikus rendszerek műveltei „részletekbe menően definiálják a különféle funkciókat, és
előírják azt a viselkedésmódot, amit a funkciók betöltőinek be kell tartaniuk” (Crozier
1981, 286). Az ágens ebben a kontextusban nem saját belső késztetéseinek engedelmeskedik, hanem a személytelen rend eszközévé válik. Nem rendelkezik, pusztán
megvalósít. Ezzel összhangban „az eszményi hivatalnok sine ira et studio – gyűlölettől
és szenvedélytől mentesen, s ennélfogva „szeretet” és „lelkesedés” nélkül – tölti be
hivatalát, egyszerűen csak a kötelességeit tartja szem előtt: formálisan mindenkit –
azaz minden érdekeltet, aki a tényeket tekintve azonos helyzetben van – személyre
való tekintett nélkül egyformán kezel” (Weber 1987). A világ komplexitásának irracionalitása, a külső körülmények esetlegességei itt a racionálisan szervezett rend oksági
mechanizmusaiba tevődnek át (Kollár D. 2019c). A bürokratikus rendszerek folyamataik implementálása közben nem kódolják az egyének individuális jellemzőit. A bürokratikus igazgatás számára nem számít sem a társadalmi státusz, sem az ágens vallási
hovatartozása, sem pedig a szerelmi élete.

INNOVÁCIÓ ÉS REND; ADAPTÁCIÓ ÉS EXAPTÁCIÓ
A társadalmi valóság komplexitásának kezelése fejtegetésink szerint két módon valósulhat meg: egyrészt az ágensek karizmatikus innovációi révén, másrészt különböző
heurisztikusan vagy tételesen – bürokratikus - rögzített szabályok által. A rend - amely
státuszfunkciók hálózataként is értelmezhető – rögzíti az egyének önmagukhoz, egymáshoz és a világhoz fűződő viszonyulásait, az egyéni karizmatikus innovációk pedig
lehetővé teszik a maladaptívvá vált szabályok megújítását. Bár a weberi alapvetéseket tárgyaló szakirodalom egy maghatározó vonulata ellentétes fogalmakként kezeli
a karizmatikus innováció és a bürokratikus rend fogalmait, rekonstrukciónk révén
arra világítottunk rá, hogy ezek között a fogalmak között egyfajta dialektikus viszony
- koevolúció – tételezhető (vö.: Eisenstadt 1964, Mommsen 1989 112). Állításainkat jól
megvilágíthatjuk a nyelv példáján keresztül: Az emberek közötti alapvető érintkezést
a nyelv intézménye teszi lehetővé, vagyis az, hogy az egyes hangsorokat bizonyos
szabályok révén megfeleltetünk bizonyos fogalmakkal, vagyis státuszfunkciókkal ruházzuk fel őket, amelyek így bizonyos fizikai vagy mentális entitásokra vonatkoznak.
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Ezeket a hozzárendelési szabályokat mindenkinek „jól felfogott érdeke” követni. Ha
nem léteznének ezek a kollektíve elfogadott hozzárendelési szabályok a megértés minimuma sem teljesülni. Képzeljük el, hogy elmegyünk a boltba és a „Xjahsjah jash!”
hangsort mondjuk ki. Az eladó arcára legjobb esetben is döbbenet ülne hiszen nem
tudhatja, hogy az én „Xjahsjah jash!” hangsorom a „Kérek egy liter tejet!” magyar
mondatra referál. Az emberek közötti kommunikáció stabilitását – a komplexitás redukcióját – a nyelv hozzárendelési szabályainak kollektív elfogadása teszi lehetővé.
Éppen ezért a nyelvet alapvetően magas fokú stabilitás jellemzi, azonban a mentális
és fizikai környezet, vagy az alapvető létfeltételek változása (vö.: Weber 1995, 90) új
fogalmak használatát teszi szükségszerűvé. Ebben az esetben egy adott státuszfunkció egy meglévő hozzárendelési szabály mentén a mentális vagy fizikai entitás természetéből következő módon módosul– lovaskocsi  gépkocsi – vagy az ágensek kreatív
kapacitásaikat kiaknázva – a meglévő hozzárendelési szabályok szűk induktív ösvényén
- új megfeleltetési szabályokat hoznak létre. Eszerint az intézményi(/társadalmi) valóság - a rögzített rend (hozzárendelési szabályok), az ágensek (új nyelvhasználat), és
a környezet (megváltozó létfeltételek) hármasának interakciójából emergáló – koevolúciója két módon mehet végbe. Egyrészt az ágensek által létrehívott új hozzárendelése
szabályok révén, másrészt pedig a meglévő státuszfunkciók módosítása által. Előbbit
– amely az ágensek karizmatikus kapacitására épít – a kurrens szakirodalom (Fogarty
et. al 2015, Fogarty 2018, Deffner – Kandler 2019) alapján innovációnak, míg utóbbit
– amely pedig a rögzített funkciók hatékonyság növekedését célozza - modifikációnak
nevezhetjük. Az innovációk jellemzően az ágensekhez, a modifikációk pedig jellemzően a rögzített funkciókhoz (tehát az intézményekhez) tartoznak. Jól megvilágíthatjuk
a (karizmatikus) innováció és a (bürokratikus) modifikáció közötti különbségeket. illetve a két műveleti mód közötti kapcsolatot, az evolúcióbiológia diszciplínájából kölcsönzött tervezői hozzáállások segítségével. Érvelésem szerint, a (karizmatikus) innovációk
az exaptív tervezői stratégia paradigmatikus esete, a bürokratikus modifikációk pedig
adaptív tervezői stratégiákra épülnek. Ennek alátámasztásához, elengedhetetlen, hogy
röviden tisztázzuk az exaptáció és az adaptáció közötti különbségeket. Gould és Vrba
(1982) Exaptation: A Missing Term in the Science of Form című cikkükben aptációnak
(aptation) tekintik mind az adaptációt, mind pedig az exaptációt. Az adaptációról szerintük akkor beszélhetünk, amikor a természetes szelekció alakítja ki a jelenlegi használatra az adott tulajdonságot, jelleget (character). Az adaptációnak mint történetileg
kibomló folyamatnak a működése a funkciója. Szerintük az exaptációnak két formája
van. „1. Amikor egy tulajdonság, melyet korábban a természetes szelekció egy adott, partikuláris funkcióra alakított ki, kooptálódik egy új használatra (kooptáció) 2. Amikor egy
tulajdonság, amelynek létrejöttéért nem a természetes szelekció felel (a nonaptation), koopatálódik a jelenlegi használatra (kooptáció)” (Gould–Vrbe 1982). Az exaptáció esetében
„eredetileg” nem beszelhetünk funkcióról, csak következményről vagy hatásról, amely
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a természetes szelekció közvetlen beavatkozása nélkül létrejött hasznos tulajdonság
működése. Az exaptációt szemben az adaptációval nem előzi meg tervezési folyamatot, nonaptív melléktermékekből vagy korábban más szerepre adaptálódott tulajdonságokból építkezik, ezeket kooptálja. Az exaptációra híressé vált biológiai példa a pandák
hüvelykujja — amelynek segítségével meglepően ügyesen fejtik le a bambuszrudakról
a leveleket — nem más, mint egy megvastagodott csuklócsont (Gould, 1980). A mérnöki
tervezéskor használt híres exaptáció a traktor alváza (Kauffman, 2000, 132). Az első
traktor készítése során ugyanis az a nehézség támadt, hogy a szükségképpen nagyméretűre tervezett motort nem bírta el az alváz, ahányat építettek, mind összeomlott a súlya alatt. Mikor a mérnöki csapat már nagyon el volt keseredve, egyiküknek az az ötlete
támadt, hogy a merev motorblokkot kell kooptálni az alváz szerepére. A motor merevsége a nagy motorblokk készítésének a következménye, nem volt semmilyen funkciója,
mindaddig, amíg a mérnökök rá nem jöttek, hogy megteszi alváznak, azaz hasznos
tulajdonsággá vált, valódi innovatív felhasználásává egy nonaptív tulajdonságnak
A karizmatikus ágens innovatív erejének exaptációként történő elgondolása
nem áll távol a weberi gondolatmenettől. Jól példázza ezt Weber zsidóságról szóló
könyve, amelyben részletgazdagon tárgyalja azokat a kulturális pályákat, amelyen
haladva a próféták tanításaikat kihirdették. A kulturális kiválogatódás mozgásai által
meghatározott mintázatok jegyében kiválasztott személyek igehirdetésének alapját
„az a képzeletvilág szolgáltatta […], amelyet az izraelita értelmiségiek, mindenekelőtt
a Levitikus Tóra készített elő. Amennyire felismerhető, nem hirdettek sem új
istenkoncepciót, sem az üdvözülés új eszközét, de még csak új parancsolatokat sem,
legalábbis nem akartak” (Weber 2007, 574). A prófétikus újítások a meglévő kulturális alakzatok exaptációjában, vagyis azok újszerű felhasználásában mutatkoztak meg,
amelynek eszköze a próféták sajátos endogén alkata volt (vö.: Weber 2007, 578).
Az exaptációként elgondolt innováció olvasatom szerint a jézusi programban is tetten érhető. Jézus paradigmatikus Hegyi-beszéde értelmezhető a tízparancsolat exaptációjaként is. „Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat.
Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. Bizony mondom nektek, míg ég és
föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik” (Mt 5, 17-18). A törvény formája ugyan nem változik, viszont a törvény
felhasználása, értelmezése merőben új irányt vehet.
Mindezek alapján elmondható, hogy az exaptációegy korábban funkcióval nem rendelkező struktúra vagy egy más funkcióra „tervezett” tárgy új felhasználási módját jelöli, az adaptációpedig egy olyan exogén problémára adott endogén reakció, amely során
egy korábban meglévő funkció még hatékonyabbá válik, vagyis az adaptív műveletek
a már rögzített algoritmusok hatékonyságának tökéletesítéséért felelnek. Az exaptív
tervezői stratégiát alkalmazó (innovatív) ágens a világ alakítása közben a tervezői tér
horizontját azokkal a lehetséges implementációkkal tágítja ki, amelyek a funkcionális
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működés műveleti zártságán túl mutatnak. Az új felhasználási módok ebben az esetben
nem az adott funkció inherens természetéből következnek, hanem az ágens sajátos (karizmatikus) világlátásnak megtestesülései. Ezzel szemben az adaptív tervezői stratégia
alkalmazása közben a tervezői tér horizontját azokra a lehetséges implementációkra
szűkítjük, amelyek a funkcionális működés relációjában kidolgozhatók, vagyis az adott
funkció funkcionális hatékonyságát a funkcionális működésből inherens módon következő modifikációkra korlátozzuk (vö.: Kollár 2019b). Ez utóbbira kiváló példát szolgáltat a HMHS Britannic óceánjáró tervezése. A Britannic volt a White Star Line hajótársaság harmadik Olympic osztályú hajója, amelyen az RMS Titanic 1912-es – közismert
– katasztrófája után számtalan módosítást hajtottak végre. A hajó gerendáját 29 méter
magasra emelték, hogy a motor- és a kazánház között kettős hajótestet alakíthassanak
ki, a 15 vízzáró rekeszfal közül hatot a B-fedélzetig építettek. A Titanic és az Olympic
16.000 lőerős turbináját 18.000 lőerősre cserélték, a hajótest burkolatát megerősítettek, egy helyett két szegecs sorral rögzítették, és a mentőcsónakok számát is megemelték (Chirnside 2011). A HMHS Britannic tervezői a Titanic katasztrófája után a hajót
úgy próbálták meg még ellenállóbbá tenni, hogy az egyes funkcionális részegységeket
még hatékonyabbá tették.
Az adaptív és exaptív tervezői hozzáállások– ezzel együtt pedig a karizmatikus innováció és a bürokratikus modifikáció – dinamikus viszonyát jól példázza a mobiltelefonok evolúciója is (Kollár D. 2019b, Kollár J. – Kollár D 2019). A mobiltelefon eredeti
funkcióját tekintve telefonálásra készült, és a fejlődése igen sokáig ezen a pályán haladt. Bár a mérnökök időről időre megpróbálták exaptálni a mobiltelefont más funkcióra – néhány egyszerű játékot telepítettek rájuk, kamerát kapott és így tovább – alapvetően funkcióját tekintve továbbra is telefonálásra készültek ezek a készülékek. Évről
évre egyre kisebbé és könnyebbé váltak, stabilabbak lettek az adó- és vevőrendszerek,
egyre több telefonszám tárolására képes memóriachipeket kaptak, vagyis egyre adaptívabbá, hatékonyabbá váltak a rögzített funkciójuk ismétlődő modifikációja (telefonálás) mentén. A radikális átalakulás 2007-ben az iPhone megjelenésével következett
be, amikor a telefont merőben új funkciókra exaptálták az Apple innovatív mérnökei.
Jól megragadja ezt Steve Jobs mára már kultikussá vált prezentációs beszéde: „A mai
napon három forradalmi terméket mutatunk be. Az első egy széles kijelzős iPod érintő
képernyővel. A második egy forradalmian új mobiltelefon. A harmadik egy áttörő
internet kommunikációs eszköz. […] Ez nem három külön készülék. Ez egyetlen egy
készülik és a neve iPhone.” (Jobs 2007) Az Apple forradalmi újítása a mobiltelefon felhasználásának új módjait teremtette meg. Az iPhone funkciója már nem a telefonálás,
hanem a multimédiás böngészés, az internetezés, a zenehallgatás, a fényképezés, az
önkifejezés, az alkotás és így tovább. Az iPhone a hagyományos mobiltelefon exaptációjával nemcsak a mobiltelefonpiacot, hanem az emberek életvitelét is átalakította.
Az okostelefonok evolúciója manapság ismét adaptív fázisba állt vissza – ezt sokszor
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kritikaként is hozzák fel a fogyasztók, hiányolják az innovációt az újítást – bár az okostelefonok funkciója lényegében meghatározhatatlan, mégis érzékeljük, hogy a jelenlegi
fejlesztések az egyes partikuláris funkciók még hatékonyabbá tételére, modifikációjára
– például nagyobb felbontású kijelző, jobb kamera – összpontosítanak, vagyis a meghatározott funkciók mentén válnak még hatékonyabbá. Mindezzel összhangban a (karizmatikus) innovációk és a (bürokratikus) rend ezzel együtt pedig az adaptív és exaptív
tervezői hozzáállások – viszonyát „metaforikusan ábrázolhatjuk úgy mint az áramlások terében – szilárd talajként funkcionáló – megszilárdult időszigetek komplementer
relációját” (Kollár D. – Kollár J. 2019). A bürokratikus rend a rögzített státusfunkciók
-illetve ezek esetleges modifikációi - révén a redukált világ stabilitásának fenntartásért
felel, a karizmatikus, innovatív – exaptív horizontnyitásra épülő – az ágensekhez szervesen kötődő műveletek pedig a meglévő funkciók által nem kezelhető jelenségek
domesztikálását teszik lehetővé. A konzisztensen működő bürokratikus rendszerek
lehetővé teszik, a világ komplexitásának megzabolázását, ezzel együtt pedig az egyének számára saját autonóm kapacitásuk kiaknázását (vö.: Kollár D. 2019d). Az egyéni
innováció, a kreativitás részben bürokratikus rendszerek, intézmények, státuszfunkciók hatékonyságának korrelátuma. A bürokratikus rendszerek reziliens kapacitása és
adaptációs potenciálja viszont az egyének innovatív, kreatív erejének az eredője (vö.:
Kollár D. 2020b). A kulturális evolúció weberi modellje szerint a szubjektum az objektivált viszonyok között teljesedhet ki, azonban az objektivált viszonyok megújító újdonságának (nouveauté novatrice) (Vető 2012; Mezei 2015, 183) forrása minden esetben
a szubjektumok kreatív kapacitása. Az információs kor társadalmaira vonatkoztatva
eredményeinket arra jutottunk, hogy azok a társadalmak képesek az információs társadalom hullámait meglovagolni, amelyek képesek a bürokratikus rend redukcióra és
az ágensekhez köthető innovációra épülő stratégiákat ötvözni. Ezeket az állításokat
megerősíti James Winters (2019) kiváló tanulmánya is, amelyben ágens-alapú szimuláció révén vizsgálta az adaptív és exaptív műveletek kapcsolatát. Eredményei szerint,
ha az optimalizáció (adaptáció, konvergens gondolkodás) túl erős, akkor a rendszer
hamar „optimalizációs csapdába” kerülhet, vagyis saját megoldásának, „rögeszméinek
foglyává” válik. Ha viszont állandóan új megoldásokat keress (exaptáció, divergens gondolkodás) akkor folyamatosan olyan alacsony optimalizáltságú megoldások születnek,
amelyek nem tudják megalapozni a rendszer hatékony működését. Az „ideális” működéshez tehát az optimalizációnak olyan szintűnek kell lennie, hogy elég erős legyen az
összetetteb bemeneti problémák kezeléséhez – vagyis képes legyen a feldolgozandó információ mennyiségét és a feldolgozás költségeit csökkenteni - viszont ne legyen olyan
erős, hogy elnyomja a kreatív – exaptációra épülő – innovációs készséget.
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KOVÁCS ESZTER

Szabadság és
engedelmesség
Mary Astell politikai
gondolkodásában

BEVEZETÉS
Mary Astell (1666–1731) írásait napjainkban két fő irányvonal mentén értelmezik: korai
feministaként vagy – a kora újkorban ritka – női politikai gondolkodóként olvassák. Astell
teológiai és etikai munkái az elmúlt évtizedben szintén a kutatás látószögébe kerültek,
kegyességi művek szerzőjeként is újra felfedezték, egyre inkább gondolkodásának eredetiségét igazolták. A két értelmezői hagyomány – feminista-morális vagy politikai – ma
már kevésbé különül el, mint a korábbi évtizedekben. A megközelítések metszéspontjában elhelyezkedő szöveg, amely egyszerre lehet a feminista gondolkodás és a kora újkori
politikai gondolkodás történetének tárgya, a Some Reflections upon Marriage (első kiadás
1700, a továbbiakban Reflections). Jelen tanulmányom középpontjába ezt a szöveget és
a szerző életében megjelent harmadik kiadásához írt Előszót (a kutatásban elterjedt nevén 1706 Preface, a továbbiakban Előszó) helyezem, és azt vizsgálom, hogyan próbálja
összeegyeztetni Astell a társadalom nőtagjai számára a szabadság és engedelmesség ellentmondó fogalompárosát.
Mary Astellt valójában a Reflections modern kiadása után kezdték „az első angol feminista”-ként emlegetni.1 Ez mindmáig elterjedt vélemény, amelyet alátámaszt Astellnek

1 Bridget Hill (kiad.), The First English Feminist: Reflections Upon Marriage and Other Writings by Mary Astell, New York,
St. Martin’s Press, 1986. A kiadás fogadtatásáról lásd Patricia Springborg, “Introduction: Mary Astell’s life”, in Mary Astell,
Political Writings, Cambridge, Cambridge University Press, 1996 (Cambridge Texts in the History of Political Thought), xx.
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a nők ügye iránti elkötelezettsége, de a személyiségéről fennmaradt megemlékezések
és merész stílusa is. Mindamellett gondolatai sok esetben nem felelnének meg a kortárs
feminizmus elvárásainak, ami szakértői között is eltérő álláspontokhoz vezet. Saját kutatásaimban Astellt elsősorban nem a nők jogait követelő feministaként olvasom, hanem
arra fordítom a figyelmemet, hogy – bár a nők szemszögéből vizsgálja – szabadságértelmezése filozófiatörténeti értelemben véve mennyire eredeti.
Astell személyiségéről és korabeli intellektuális szerepéről az elsődleges forrás George
Ballard (1706–1755), aki Memoirs of Several Ladies of Great Britain című művében képzett,
de meghökkentően szókimondó szerzőként mutatja be Astellt, aki kész volt vitába szállni
legjelesebb férfi kortársaival.2 Stílusát többen nem csupán egyenesnek, hanem egyenesen
támadónak tartották, tudását azonban nem vonták kétségbe.3 Astell képzettségét részben
egyházi szolgálatban álló nagybátyjának, részben patrónusi köreinek köszönhette, legbefolyásosabb támogatója Lady Catherine Jones (1672–1740) volt. Tudását azonban komoly
mértékben az általa hirdetett önjavítás, öncsiszolás (self-improvement) révén szerezte.
Astell nem csupán a kora újkori angol szellemi élet vonatkozásában, hanem eredeti
gondolkodóként is olvasható, nemzetközi szinten egyre inkább az utóbbi megközelítés
hódít teret. The Christian Religion, As Profess’d by a Daughter Of the Church of England
(1705, a továbbiakban Christian Religion) című munkája például egyszerre válasz John
Locke-nak és Lady Damaris Mashamnak, és önálló kegyességi-erkölcsfilozófiai munka.4
Mivel Astellről eddig magyarul nem jelent meg tudományos munka, tanulmányomban először áttekintést adok életművének feminista és politikai értelmezéséről. Röviden
összefoglalom, illetve ütköztetem Patricia Springborg és Jacqueline Broad eltérő értelmezését Astell Reflections című értekezéséről és az ebben található Locke-hatásról vagy
vitáról. Az áttekintés után saját elemzéseimben arra mutatok rá, hogy az időrendi olvasat
a protofeministának tekintett értekezés kísérőszövegeiben a politikum szerepének erősödését mutatja. Az első kiadás után hat évvel írt Előszó a házasság kérdését a racionalitás, a beleegyezés, a szabadság és engedelmesség elméleti síkjára helyezi, a társadalmi
kérdést politikai és teológiai-etikai szempontból tekinti át: a teremtményi szabadsággal
(creaturely freedom) rendelkező női nemet a társadalmi rend kényszeríti engedelmességre, amelyből a kiút a nők számára racionalitásuk.

ASTELL MINT NŐI FILOZÓFUS ÉS MINT POLITIKAI GONDOLKODÓ
Habár Astell politikai írásai gyakran alkalmi szövegnek tűnnek, egyes eseményekre
reagálnak (a Reflections kapcsán erre a kérdésre visszatérek), tehát a kora újkorban
2 George Ballard, Memoirs of Several Ladies of Great Britain, Oxford, W. Jackson, 1752, p. 445–460.
3 Lásd Francis Atterbury, rochesteri püspök levelét George Smalridge, bristoli püspöknek. Idézi Springborg, „Introduction”, xiii-xiv.
4 Astellt rendszeralkotó morális gondolkodóként értelmezi Jacqueline Broad. Lásd The Philosophy of Mary Astell: An Early
Modern Theory of Virtue, Oxford, Oxford University Press, 2015.
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alkalmi gondolatok (occasional thoughts) néven ismert műfajhoz tartoznak, vizsgálataimat nem erre a történeti beágyazottságra, hanem az önálló gondolkodóra irányítom.
Astellt – és tágabb értelemben véve kora újkori női szerzőt – teljes értékű politikai gondolkodónak nyilvánítani nem könnyű feladat, hiszen a nők megszólalási lehetőségei
korlátozottak volt, társadalmi hatásuk még inkább. Sarah Hutton összegző megállapítása szerint a 17. századi női gondolkodók írásai „politikai tudatosságról” tanúskodnak,
azonban nők ritkán kaphattak teret a tényleges társadalmi, politikai diszkusszióban,
vagyis csak szórványosan és kis mértékben járulhattak hozzá a politikaelmélet formálódásához.5 Hutton ennek ellenére Astell-t eredeti politikai gondolkodónak tekinti,
aki a szabadság fogalmát a társadalmi szerződéselméletek és a házassági szerződés
ütköztetésével vizsgálja, és reflektál arra, hogy Locke a házasságban fenntartja a nők
alárendelt státuszát.6 Hutton – mint később látni fogjuk – Patricia Springborghoz, Astell
politikai írásai kiadójához hasonlóan közelíti meg ezeket a szövegeket.
A feminista olvasat hagyománya és a politikai olvasat hagyománya a feszültségektől
sem mentes, hiszen Astell saját korában a Whig-párt ellen foglalt állást, nem köztársaságpárti, hanem alkotmányos monarchista elveket vallott. Mély, átszellemült vallásossága szintén zavaróan hat mai liberális és feminista olvasói számára, így korunk
szemében ellentmondásos személyiségnek tűnhet. Hogyan helyezze el a kutatás az
egyszerre kegyességi és egyszerre protofeminista szerzőt, aki a Tory-pártot támogatta,
tehát egyszerre volt a restauráció és a nők ügyének híve? A feloldási kísérletek között
megemlíthetjük Hutton érvelését: Astell, mint királypárti, a törvény uralmát (the rule
of law) képviselte, női gondolkodóként azonban a nők alárendeltsége és alárendelődése
ellen foglalt állást.7
Alice Sowaal hívja fel figyelmünket arra, hogy a Reflections több olyan gondolatot is
kifejt, amely a kortárs feminizmus szemszögéből nem fogadható el (erre saját elemzéseimben visszatérek). Sowaal feloldási kísérlete Astell politikai írásainak keresztény
hitével összeegyeztetett etikai olvasata. Sowaal a következő szintézist adja Astell szenvedély-elméletéről: az emberben a test irányította szenvedélyek (body-derived passions)
és Istentől származó szenvedélyek (God-derived passions) munkálkodnak, az utóbbihoz
tartozik a szeretet, a nagylelkűség és az engedelmesség.8 Ebben az értelemben a boldogság nem tartozhat a politikum szférájába, és nem is társadalmi kérdés, hiszen az
egyénen belül valósulhat meg. Az engedelmesség önkéntes, amennyiben az egyén saját
akaratából és saját belátása alapján engedelmes. Ne felejtsük el azonban, hogy az en5 Sarah Hutton, “Women, Freedom and Equality”, in Peter R. Anstey (ed.), The Oxford Handbook of British Philosophy in the
Seventeenth Century, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 502–503.
6 Hutton, 2013, p. 512.
7 Hutton, 2013, p. 512–514.
8 Alice Sowaal, “Mary Astell on Liberty”, in Jacqueline Broad and Karen Detlefsen (ed.), Women and Liberty 1600-1800,
Oxford, Oxford University Press, 2017, p. 181–182.
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gedelmesség itt inkább vallási, mint politikai értelmet kap, viszont Astell társadalmi
értelemben arra buzdítja a nőket, hogy csak olyasminek engedelmeskedjenek, ami racionális és elfogadható.
A nők ügye Astell gondolkodásában tehát a természeti törvény (natural law), engedelmesség (obedience) és alárendeltség (submission, subjection) fogalmaihoz társul.
A Serious Proposal to the Ladies című írásában (első rész 1694, második rész 1697)
a szokás (custom) uralma alól kívánja felszabadítani a nőket. Astell szerint a nők
kötöttsége a szokás révén legalább annyira belső, mint külső. Bár a nők cselekvési tere
szükségszerűen csekély, belső szabadságot (inner freedom) érhetnek el, amely a szabad cselekvés szükségszerű feltétele, megértésük tökéletesítése nélkül a nők hiába is
kapnának nagyobb cselekvési teret. A külső szabadság társadalmi hiányát és a belső
szabadság lehetőségét összevetve kézenfekvőnek tűnhet Isaiah Berlin kategóriáit alkalmazva vizsgálni Astell gondolatait, ez a kísérlet azonban nem egyértelmű, további kutatás szükséges ahhoz, hogy Berlin negatív és pozitív szabadság fogalma módszertani
támpontot jelenthet-e Astell elemzéséhez.
A politikum erősödése Astell írásaiban egyértelmű, ami szintén lehetővé teszi, hogy
politikai gondolkodóként olvassuk. A Reflections 1700-ban egy esszé a nők ügyéről, az
1706-os kiadáshoz írt Előszó azonban egy politikai addendum. Már a szöveg első kiadása
is lehetővé tesz egy célzottan politikai olvasatot is, Locke és a voluntarizmus ellenében.
Ezt a megközelítést választja a szöveg kiadója, Patricia Springborg, aki az értekezést
a Locke körüli vitában helyezi el, és a szabadság, tulajdon, természetjog (natural right),
önmagunk védelme, megtartása (self-preservation) fogalmak szövegbeli szerepét is ekképp értelmezi.
Springborg értelmezését a szerződés (contract) és a beleegyezés (consent) fogalompárosra építi, és azt vezeti le, hogy Astell ezeket a fogalmakat a politikai közösség egésze helyett a házasságra vetíti, a házasságon belül vizsgálja. Mint Springborg rámutat,
Astell nem e téren bizonyítja eredetiségét: több gondolatot is Sir Robert Filmer In Praise
of a Vertuous Wife című szövegéből merít, többek között azt, hogy ha nem létezik feltétel nélküli szabadság, akkor nem létezhet feltétel nélküli engedelmesség sem.9
Springborg olvasata azon alapul, hogy Astell nem felelteti meg egymásnak a társadalmi szerződést és a házassági szerződést, ezzel pedig elutasítja a beleegyezésen alapuló engedelmesség (passive obedience) locke-i elvét. Értelmezése szerint a Reflections
nem annyira a házasság ellen, mintsem a társadalmi szerződésből következő voluntarista álláspont ellen irányul, így anti-kontraktualista röpiratként is értelmezhető.10
Astell szabadságértelmezését azonban másképp is meg lehet közelíteni még e szövegen
9 Springborg, „Note on the text”, in Astell, Political Writings, p. 4–5. Filmer kéziratban maradt írásáról és az utókor félrevezető olvasatáról lásd Rigó Balázs, Sir Robert Filmer és a patriarchális államelmélet: Érzelmek, család és a hatalom legitimációja a kora újkorban (PhD Értekezés), Budapest, 2020, 45–46.
10 Springborg, „Introduction”, xxiv-xxv, xxvii-xxviii.
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belül is. Alice Sowaal etikai szempontból arra mutat rá, hogy Astell a belső szabadságot méltatja, ami az ártalmas szenvedélyek hatalmától való mentességet jelenti, ehhez
pedig nem kell szembeszállni a külső kényszerrel.11 Jacqueline Broad ettől is eltérő
értelmezést ad a szövegről, amelyre saját olvasatom felvázolása előtt visszatérek.

A HÁZASSÁGRÓL ÍROTT ÉRTEKEZÉS ELŐTT
Astell korai írásai, nevezetesen a Serious Proposal megalapozzák a házassággal és a nők
helyzetével kapcsolatban később kifejtett nézeteket. Astell egy olyan társadalmi programot hirdet meg, amelynek kezdettől fogva alappillére a nők racionalitásának (rationality) és tökéletesedésének (perfectibility) gondolata. A Serious Proposal első részében
jelenti ki: „Mivel Isten a nőket a férfiakhoz hasonlóan értelmes lélekkel áldotta meg,
miért tiltanánk meg nekik, hogy ezt tökéletesítsék?” (Serious Proposal, I, p. 53)12 Bár az
öncsiszolás mindkét nem számára adott, a szokás a nők számára megnehezíti ezt a feladatot. A szokás Astell számára már ebben a korai szövegben negatív töltetű fogalom,
amely a változatlan és változhatatlan társadalmi szerepekre utal. A szokások követése
a nőknél a gondolkodást, elmélkedést pótolja, ami különösen vakon vezetheti őket akkor, ha neveltetésük során nem kaptak intellektuális képzést, és nem mérik fel, mit követnek: “Ekképp a tudatlanság és a szűklátókörű nevelés a bűnt és az utánzást alapozza
meg, a szokás pedig ennek további tápot ad.” (Serious Proposal, I, p. 30)
A szokás mások, illetve a bevett viselkedésformák követése, ami nem csupán jellemzi a nőket, hanem a társadalmi hierarchia is ezt hagyja jóvá. Astell ebben a korai
szövegben a szabadság szót még a Christian Religion egy évtizeddel később született
koncepciójától eltérő módon használja: a téves mintáktól, divatos de üres viselkedéstől való távolmaradást, függetlenedést érti alatta. Azonban hangsúlyoznunk kell, hogy
Astell etikai gondolataiban sem ekkor, sem később nincs helye a szabad viselkedésnek,
ez pedig a választásról és a házasságon belüli szerepviszonyokról vallott gondolataiban
is megmutatkozik. Azonban már a korai pályaszakaszban kijelenti, hogy az értelemnek
(reason) felül kell vizsgálnia a szokást, hiszen a szokás önkényesen rögzült, míg az értelem racionálisan ítél.
Astell „javaslata”, amelyre a címben is utal, az, hogy alapítsanak egy női intellektuális közösséget (retirement) azok számára, akik a visszavonultságban szeretnék a morális és intellektuális önképzésnek szentelni magukat. Ennek célja, hogy megszabaduljanak a külső zavaró hatásoktól, a világi élet romlottságától. Astell határozottan a “földi
élvezetek” ellen foglal állást (Serious Proposal, I, p. 87), a visszavonult intellektuális közösséget pedig azoknak javasolja, akik nem hajlanak a házasságra, vagy még képezni
11 Sowaal, 2017, p. 180.
12 Mary Astell, A Serious Proposal to the Ladies for the Advancement of their True and Greatest Interest, by a Lover of her Sex
(1694), London, R. Wilkin, 1696. A tanulmányban minden idézet a saját fordításomban szerepel.
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szeretnék magukat, mielőtt férjet választanak. Astell meggyőződése, hogy a nőknek
nem szabad szexuális, sőt érzelmi tapasztalatot sem szerezniük a házasságuk előtt,
még az udvarlással szemben is szigorú álláspontot képvisel: „A szerénység azt követeli
meg, hogy egy nő ne szeressen a házassága előtt, csupán válassza ki azt a férfit, akit
attól fogva majd szerethet.” (Serious Proposal, I, p. 99) Astell ezzel egyidőben a házasság
mellett vagy azzal szemben alternatívát próbál ajánlani a szabadságukat kereső fiatal
nők számára.
Astell már 1694-ben úgy foglal állást, hogy a nők szellemi képességei csupán előnytelen neveltetésük miatt csekélyebbek. Ugyanakkor saját nemével szemben is erősen
kritikus, úgy gondolja, hogy a változásnak a nőktől kellene elindulnia. A Serious Proposal első részének végén elítélően nyilatkozik a férfi-női kapcsolatok kétirányú hibáiról:
a hiúság senkit nem tesz jó feleséggé, de jó férjjé sem. A könnyed és a vallással nem
törődő nők ugyan „szabadságot kapnak a világ forgatagában” „ám saját alantas vonzalmaik szánalmas rabjai”. (Serious Proposal, I, p. 115) A látszólagos szabadság és a tényleges szolgaság szembenállása Astell későbbi írásainak is fontos elképzelése.

„NÉHÁNY GONDOLAT” A HÁZASSÁGRÓL:
PAMFLET VAGY POLITIKAI ÉRTEKEZÉS?
A Reflections legtöbb figyelmet keltő, számos esetben idézett kérdése, hogy ha a szabadság emberi jog, akkor hogyan lehetne természetes a nők alárendeltsége. Ez a kérdés
a szöveg központi helyén kerül elő, azonban szinte közhellyé vált Astell kapcsán idézni.
A kérdést lehet egyszerűen feminista megnyilatkozásként olvasni, de a részlet valójában közvetlenül Locke szabadságértelmezésére és szolgaság-meghatározására reflektál (az idézetben Astell által kiemelve).
Ha minden ember szabadnak született, akkor hogyan lehetséges, hogy
minden nő szolgának? Hiszen ez a sorsuk, ha az állhatatlan, bizonytalan,
ismeretlen és önkényes hatalomnak való alávetettség a szolgaság teljes állapota! És ha a szabadság lényege, mint ahogy azt uraink mondják, hogy
változhatatlan szabály szerint élhetünk. (Reflections, p. 18–19)13
Astell kutatói eltérő módon értelmezték a központi szöveghelyen található Locke
referenciát. Patricia Springborg a beleegyezést és passzív engedelmességet érintő gondolatokra fordítja figyelmét, és a házasságot leginkább példának, analógiának tekinti,
Jacqueline Broad viszont úgy gondolja, hogy Astell a házasságot ténylegesen szolgaság-

13 A kiemelés szó szerint Locke-tól ered, forrása a Második értekezés a polgári kormányzatról, 4. fejezet, § 22. Lásd John
Locke, Two Treatises of Government, ed. by Peter Laslett, Cambridge, Cambridge University Press, 1960 (Cambridge Texts in
the History of Political Thought), p. 293–294.
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nak (slavery) tekinti a nők számára, a szolgasorba kerülést (enslavement) Locke alapján
definiálva. Springborg Astell gondolatait Locke-kritikaként olvassa, Broad azonban azzal érvel, hogy Astell nem bírálja, hanem felhasználja Locke-ot, és nem csak az idézett
szavakban, hanem Locke Thoughts concerning Education (1693) című művén keresztül
is, jóllehet ez utóbbi hatás nem szövegszerűen igazolható. Broad és Springborg olvasata
határozottan eltér a házasság megítélésének kérdésében: Springborg szerint Astell magát az intézményt nem támadja, hanem elméleti fogódzóként használja. Broad szerint
Astell kétségbe vonja a házasság helyes voltát, és arra biztatja a tehetséges és intellektuálisan elhivatott fiatal nőket, hogy ne menjenek férjhez.14
Springborg nem kifejezetten feminista kontextusba helyezi Astell írását, hanem korának politikai vitái között vizsgálja. Astell ekképp a kontraktualizmus és a patriarchalizmus korai bírálói közé tartozik, tehát szembemegy Hobbes-szal, Locke-kal és Filmerrel is. Springborg szerint Astell e téren még más korai bírálatokat is megelőz, például
Charles Leslie New Association című munkájának második részét (1703). Springborg
szerint Astell Locke-kritikája egy ellentmondás fellelésén alapul: Locke szabadságot
kíván biztosítani az állam polgárainak, azonban a házasságban fenntartja az alárendelt
viszonyt. Arra azonban Springborg is rámutat, hogy Astell teológiai írásaiban a szabadságnak vallási és nem politikai értelmet ad,15 ezt az ellentmondást pedig nem próbálja
feloldani.
Broad kiemeli, hogy Astell szolgaság-meghatározása Locke-tól ered, azonban tőle eltérően a nők helyzetére és a házasságra alkalmazza. A bizonytalanság és a védtelenség
a szolgaság megkülönböztető jegyei, ez határozza meg az önkényes úrnak kiszolgáltatott személy életét. Broad a korabeli nőtörténet elemeit felidézve hangsúlyozza, hogy
ez jellemezte a korszakban a házasságban élő nők helyzetét, tehát Astell gondolatait
a feminista fejlődés jegyében értékeli, ebben tekinti határkőnek, lévén Astell a visszaélés kockázatát és az ezzel szembeni védtelenséget emeli ki.16
Saját olvasatomban nem célom, hogy Springborg vagy Broad értelmezése mellett
vagy ellen foglaljak állást. Mindkét kutató alátámasztja saját interpretációját, az egyik
a szerződéselméletekre, a másik a feminista vonulatra koncentrál. Elemzéseimben
a házasság mint a hatalmi viszonyok leképeződése kérdésére fordítom figyelmemet,
illetve az engedelmesség és szabadság fogalmainak együttes mozgatására. Mint arra
rámutatok, Astell számára a szabadság a társadalmi viszonyok között a nők számára
nem eleve adott, azonban egy racionális, intellektuális és részben hitbeli úton elérhető.

14 Jacqueline Broad, “Mary Astell on Marriage and Lockean Slavery”, History of Political Thought, 35 (2014/4), p. 719–720.
15 Patricia Springborg, Mary Astell: Theorist of Freedom from Dominion, Cambridge, Cambridge University Press, 2006,
p. 113–115.
16 Broad, 2014, p. 727, 730–733.

360

KOVÁCS ESZTER

A szövegben fellelhető és az értelmezőt is zavarba hozó ellentmondás a következőből
adódik: egyetlen racionális lény sem egyezhet bele önként a szolgaságba – a gondolat szintén Locke-ra megy vissza – ezért a szolgasorba kerülés mögött kényszer vagy
megtévesztés áll. Ennek ellenére a nők önként választják az alárendelt szerepet, amikor férjhez mennek, legalábbis a kora újkori Anglia viszonyai között, hiszen engedelmességgel tartoznak a férjüknek. Mindamellett Astell a szöveg legelején hangsúlyozza, hogy a keresztény házasság az egyetlen helyes és tisztességes mód az emberi nem
fenntartására. (Reflections, p. 36)17 Érdemes hozzátennünk, hogy Locke a házasságról
való gondolatait az Értekezés a polgári kormányzatról más helyén szerepelteti, mint
a szolgaság elemzését (a házasságról lásd Második értekezés, 7. fejezet. § 77–81),18 és
ezekre Astell célzottan nem utal. Locke nézetei a házasságról viszonylag modernek,
bár nézeteltérés esetén a döntés jogát a férjre ruházza, akit a házaspár vezetőjének, pillérjének tart. Astell kritikája arról, hogy a házasság a szolgasággal egyenértékűvé válhat, nem irányulhat direkt módon Locke ellen, hiszen ez a társadalmi probléma Locke
elméletéből nem következik.
Nézzük először a Reflections megírásának közvetlen kiváltó okát. Az értekezés alcíme szerint ezek a gondolatok Mazarine herceg és hercegné esete kapcsán merültek
fel (Occasion’d by the Duke and Duchesse of Mazarine’s Case, Which is also considered).
A hercegné emlékiratai 1675-ben jelentek meg franciául, 1676-ban angol fordításban,19
és rövid ideig ugyan, de nagy figyelmet kaptak. 1700-ban azonban ez a történet már
nem bírt az újdonság erejével. Astell figyelmét valószínűleg az egykori hercegné 1699ben bekövetkezett halála hívta fel újra emlékirataira.
Astell írásának célkitűzése a szöveg bevezetése szerint igen szerény: „Úgy gondoltam, hogy nem vesztegetek el egy délutánt, ha néhány olyan gondolatnak áldozom,
amelyre ez [a Mazarine-válás] adott alkalmat”. (Reflections, p. 32) Hortense Mancini
(1646–1699) Angliába menekülése után emlékirataiban adta közre magánál jóval idősebb és pszichés betegségekkel küzdő férje kegyetlen és perverz viselkedésének részleteit. Astell azonban távolról sem ezek iránt a részletek iránt érdeklődik. Az eset kiindulópontként szolgál ahhoz, hogy a nők szenvedésén elmélkedjen, ha azok boldogtalan
vagy igazságtalan házasságban élnek, azonban a világi életet, a szórakozást, és – diszkréten megfogalmazva – a szeretőket a legkevésbé sem tartja a boldogtalanság ellenszerének. A konkrét esetben sem a férj, sem a feleség pártjára nem kíván állni: „Nem kell
Monsieur Mazarine-t igazolnunk, ám hitvesét, Madame Mazarine-t sem kell felmentenünk.” (Reflections, p. 33) Astell azt is hozzáteszi, hogy egy félresikerült házasság
17 Some Reflections upon Marriage, Occasion’d by the Duke and Duchess of Mazarine’s Case; Which is also considered (1700), in
Mary Astell, Political Writings, ed. by Patricia Springborg, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 32–80.
18 Locke, Two Treatises, p. 318–331.
19 The Memoirs of the Dutchess Mazarine. Written in French by her Own Hand and done into English by P. Porter, Esq., London,
1676.
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“olyan nyomorúság, amelyről nem lehet másnak elképzelése, mint annak, aki átélte”.
(Reflections, p. 34)
Az elhíresült válóper azonban nem az egyetlen referencia, a jelöletlen utalások ennél
bizonyára szélesebb kört ölelnek fel. Jacqueline Broad említi például John Print prédikátor The Bride-Womans [sic] Counseller (1699) című írását. Sprint teljes körű engedelmességet vár el a nőktől, és még a szabad gondolatok jogát is elvitatja tőlük, amen�nyiben azok ellentmondanának a férj nézeteinek.20 Tagadja, hogy a nők racionálisan
képesek gondolkodni, és arra figyelmeztet, hogy a gondolkodás és érvelés felboríthatná
a házasság egyensúlyát és békéjét. Érvei, amelyek bizonyára nem voltak egyedülállók
saját korábban, Astell támadását vívják ki.
A Reflections első gondolatmenete a következő kérdéseket járja körül: milyen kiutat
találhat egy nő egy boldogtalan házasság gyötrelmei elől, és – általánosságban – milyen
módon emelkedhet ki ebből morális értelemben. Astell a szórakozást elhibázott menekülési kísérletnek minősíti:
Az a nő, aki a hitvesi élet gondjai elől az udvar mulatságaiban, szerencsejátékban, udvarlóiban, vidéki mulatozásban, más különös kalandokban,
s a férfi-női társaság kínálta szórakozásokban keres vigaszt, betapaszthatja ugyan a sebet, de soha nem gyógyítja meg. (Reflections, p. 34)
Azonban Astell nem általános egyedüllétet hirdet, hiszen a házasság „az emberiség
fennmaradásának egyetlen tiszteletreméltó módja”, „a házasság keresztény intézménye szükséges a hitvesi nyugalomhoz és megelégedéshez, valamint a gyermekek neveléséhez”. (Reflections, p. 36–37) Astell elmarasztalja azokat a szerzőket, akik a szatíra
puszta öröméért támadják a házasság intézményét.
Ha boldog házasság nem volna lehetséges, megállnák helyüket a házasság elleni érvek, de mivel a boldog házasság nemcsak, hogy lehetséges,
hanem még igen valószínű is, feltéve, hogy hozzáértőn viszonyulunk hozzá, bölcs emberek és keresztények módjára cselekszünk, és illőn viseljük
magunkat, mindabban, amit a házasság ellen mondhatunk, pusztán saját
elménk hitetlensége és léhasága mutatkozik meg. (Reflections, p. 36)
Astell azonban a szöveg további fejtegetéseiben két döntésről is beszél, ez alapján
pedig a házasság korántsem egyértelműen pozitív választás a nők számára, és az általa
ígért boldogság sokkal kisebb esélyű, mint ahogy azt a felvezetésből gondolhatnánk.

20 Broad, 2014, p. 724–725.
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A következő gondolatsort Astell a házasságban létező hierarchiának és hatalmi viszonyoknak szenteli. Irónia és komolyság keveredik egyes fejtegetésekben, éppen az
alávetettség és az engedelmesség kérdése kapcsán. Astell szerint a házasságban a nő
teljes alárendeltsége ellenmondásokkal teli elképzelés, amelyet a gyakorlatnak nem
szabadna követnie. A női-férfi viszony hibái a két nem eltérő, sőt, egyenlőtlen neveltetéséből adódnak. Astell nem csupán a nők képzésének javítását sürgeti, hanem morális
megerősítésüket is, habár nyíltan nem próbálja cáfolni a férfiak tudásának előnyeit.
A további fejtegetések célja a félresikerült, elhibázott és boldogtalan frigyek társadalmi valóságának vizsgálata: „Ám, ha a házasság ily áldott állapot, hogy lehet az – kérdezhetik majd – hogy annyira ritka a boldog házasság?” (Reflections, p. 38) Astell egyenként
tekinti át a választás elhibázott indokait, melyek között szerepel a vagyon, a szépség
vagy a szellemesség hiú csodálata. A szerelem egyes formáit pusztán étvágynak tekinti, amelyet el kell kerülni a megfontolt döntés meghozatalához. Burkoltan ugyan, de
világossá teszi, hogy a szexuális vágy követése nem a leendő házastárs kiválasztásának
átgondolt módja, és a tartós boldogságot nem is alapozhatja meg.
Astell szerint egy nőnek még akkor is erényesnek kell maradnia, ha boldogtalan házasságot kötött, hiszen az erény ilyen helyzetben még nagyobb érdem: „Hiszen ekkor
a férj bűnei alkalmat adnak a feleség erényeire, és az, hogy férje elhanyagolja, több jót
tesz vele, mint kedvessége tenne.” (Reflections, p. 40) A szenvedés szelíd elviselése általi
morális felemelkedés azonban aligha az a példa, amelyet sokan követnének. Astell ironikus, helyenként maróan gúnyos a nők erényeivel kapcsolatban, és a férfiak engedékenységét sem méltatja, ha a nők jellemhibáiról van szó: „Ám bocsánatot kell kérnem,
ha nem érhetek fel ily magasba, és nem dicsérhetem azzal a nőket, hogy semmiféle
hibájuk nincsen, ami csupán álnok módja lenne annak, hogy hibáikat fenntartsam és
növeljem.” (Reflections, p. 44) A nők morális megjavítása így tehát csakis nemük szigorú megítélése útján lehetséges.
Ki kell emelnünk, hogy a racionalitás és az engedelmesség, az engedelmeskedésbe való beletörődés együttes elvárása egyfajta feszültséget kelt a mai olvasóban, Astell
azonban úgy mozgatja együtt e két feltételt, mintha nem látna köztük ellentmondást,
ez azonban csak látszólagos.
A politikai hatalom és a házasság hatalmi viszonyai közötti ironikus párhuzam a szöveg fejtegetéseinek első vonulata után jelenik meg. Astell kiemeli, hogy az utóbbit ritkán kifogásolják: „bármennyire is nemtetszést kelt az önkényes hatalom, ha a trónon
ül, még Milton sem kiáltana a szegény szolgasorban élő nők szabadságáért, vagy követelné számukra, hogy jogszerűen álljanak ellen a privát zsarnokságnak.” (Reflections,
p. 46–47) A férj hatalma egyszerre hasonlít a politikai hatalomra, és egyszerre különbözik attól, az ellenállás jogát a házasságban azonban nem rögzítették.
Astell szerint a férjek legfőbb hibái a gőg, a kellemetlen vérmérséklet, valamint
a „dölyfös, uralkodó és öntelt jellem”. (Reflections, p. 48) Ha valaki jó házastársat akar
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választani, akkor a szeretetet, a tisztességet és a megbecsülést kell keresnie. Astell e
ponton a nő engedelmességének kritériumává azt teszi, hogy szereti és tiszteli a férjét, s nem annak hatalma vagy előre elrendelt hierarchia kényszeríti engedelmességre:
„S ha egy nő sem szeretni, sem tisztelni nem tud, rosszul teszi, ha engedelmességet
fogad, hiszen minden bizonnyal csak kicsavart szabályhoz igazíthatja tetteit.” (Reflections, p. 50) Maga a kifejezés (crooked rule) fordított Locke-parafrázisnak tekinthető,
aki a szabadság feltételének az egyenes és állandó szabály szerint élt életet tekinti (a
standing rule). Astell arra is kitér, hogy a házasfeleknek stabil megértéssel és erényes
elmével kell rendelkezniük, jó keresztényeknek lenniük, megfelelő vérmérséklettel, ha
harmóniában akarnak együtt élni. (Reflections, p. 53)
Astell szerint a nők két ponton dönthetnek saját sorsuk, így saját szabadságuk felett.
Eldönthetik, hogy férjhez kívánnak-e menni, vagy egyedül akarnak élni és – ha férjhez
akarnak menni – megfelelően kell férjet választaniuk. Ha azonban egy boldogtalan házasság már megkötetett, a tiltakozás és a lázadás aligha lehetséges.
Astell kiemeli, hogy a nők kiszolgáltatottak a házasságban: „Így a nő biztonsága
valójában nem más, mint a férfi becsülete és jó természete, és ez olyan biztosíték,
amelyre napjainkban egyetlen bölcs ember sem hagyatkozna.” (Reflections, p. 51) A változást csak az biztosíthatná, ha mindkét nem morálisan javítaná magát. A nők számára
a kiszolgáltatottság a legnagyobb kockázat, amellyel a házasság előtt számolniuk kell,
hiszen alig van más választásuk, mint sorsuk elviselése, ha egyszer már elfogadták
a házasságban uralkodó hierarchiát.21
Astell mindamellett nem mondja, hogy a házasfelek legyenek teljesen egyenrangúak, a férfi mérsékelt hatalmáról beszél, hiszen az engedelmesség csak akkor racionális,
ha a hatalom elfogadható mértékű és természetű. Ezzel egyben a legitim hatalom és
a jogos tekintély kérdéséhez ér. Ez esetben a szabadságot a hatalom/tekintély, rend és
engedelmesség viszonyrendszerében határozza meg:
s bár a világ rendje azt követeli, hogy egyesek másokkal szemben kifelé engedelmesnek és tiszteletteljesnek mutatkozzanak, az elme szabad
marad, az értelmen kívül semmi más nem kötelezi, azt pedig nem vezeti
a leginkább abszolút hatalmú zsarnok sem”. (Reflections, p. 56)
Astell gondolkodásában a hatalom, a társadalmi és politikai rend szemben áll a racionális lények belső egyenlőségével és harmóniájával, a társadalomban egymás mellett
él az engedelmesség szükségszerűsége és a személyek egyéni méltósága.

21 Astell nem utal arra, és nem is veszi számításba, hogy saját korában Skóciában viszonylag egyszerűen el lehetett válni.
Az érdekes adalékért Schöpflin Györgynek tartozom köszönettel.
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Astell szigorú szexuális erkölcsöt hirdet a házasság előtt, és a férjes asszonyok számára is. A nőknek gyanakvással kell fogadniuk az udvarlást. Az intimitás (intimacy) Astell írásaiban valójában a szexualitás megfelelője, és – még ha érzelmekkel telítettnek
látszik is – erkölcsi értelemben véve veszély. Astell a szexualitás kísértését „az imádott
vétek”-ként nevezi meg (the beloved Fault) (Reflections, p. 71), és azt tanácsolja a nőknek,
hogy kerüljék el vagy győzzék le ezt a kísértést, és ügyeljenek jó hírükre. A szabadság
Astell értelmezésében nem jelent semmiféle érzelmi vagy szexuális választást, hanem
az elme szabadságáról van szó, amelynek teljesen tiszta morállal kell társulnia, így ellensúlyozhatja a társadalmi viszonyok közötti korlátozottságot.
Hogy sorba vegyük ezt az ügyet, ha a nők megfelelő elveket követnének,
s a világ ismeretére tanították volna őket, és főképp a férfiak irántuk való
igaz érzéseinek ismeretére, s a csapdák felismerésére, melyeket an�nyi arannyal vonnak be [...] akkor szerényebben mennének férjhez, és
jobban viselkednének férjes státuszukban, mint ahogy – mint egyesek
mondják – teszik. (Reflections, p. 74)
Astell nagyon határozott álláspontra jut a házassággal kapcsolatban: egy nő „vagy
soha ne egyezzen bele a feleség sorsába, vagy legyen jó feleség, ha beleegyezik”.
(Reflections, p. 75) A fennálló társadalmi rendet tehát Astell nem kívánja felborítani.
Az intellektuális szabadságot biztosíthatja az, ha egy nő hajadon marad, ám ha férjhez
ment, akkor lojális és hűséges hitvesnek kell lennie. A férjhez menés választása tehát
szabad, de ha a házasság megkötetett, akkor a nőnek el kell fogadni az erre vonatkozó
szokást és szabályt. Astell tehát bírálja a rendet, de nem forgatja fel, amit szigorú bírálattal illetett.
A házasság egyben ürügy arra, hogy Astell a hatalmi hierarchiáról gondolkodjon,
ami előrevetíti a hat évvel később íródott Előszót. Astell mindenben a tudatos és saját
elhatározáson alapuló engedelmesség híve:
Elöljáróink nem jól értelmezik saját érdeküket, amikor alattvalóik szeme
világát akarják kioltani, hogy ezzel engedelmességre bírják őket. Vak engedelmességgel egy értelmes teremtmény soha nem adózik, és értelmes
teremtmény nem is fogadhatja el, hogy vakon engedelmeskedjenek neki,
ha megérti ennek természetét. (Reflections, p. 75)
Astell számára a hierarchia és a társadalmi rend alapja a szabad cselekvés, a szabad
választás és a racionalitás. Legutolsó érve a Reflections első kiadásában teológiai, és azt
a szabadságkoncepciót vetíti előre, amelyet öt évvel később a Christian Religion című
művében dolgoz ki: Isten tévedhetetlen, parancsai így nem felülírhatók, míg az emberi
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rendelkezések esendők és gyakran tévesek, ám az értelem és a hit az emberi teremtményeket is vezetheti döntéseikben, akik ebben az értelemben lehetnek szabadok.

AZ 1706-OS ELŐSZÓ: A NŐI SORS ÉS A POLITIKUM
A Reflections 1706-os kiadásához írt Előszóban Astell provokatív felütéssel tiltakozik
a művét ért támadások ellen. Azt, hogy a szöveg szerzője nő, ironikus éllel és színlelt
naivitással ismeri be. Hat évvel az első kiadás után még felkészültebben tekinti át, hogy
a nők alárendeltségének és alsóbbrendű helyzetének gondolatát alátámaszthatja-e
a természeti törvény, az isteni törvény vagy egyszerűen „a dolgok értelme” (the reason
of things). Mindhárom esetben nemleges választ ad.
A vita első pontja maga az a kérdés, hogyan vehette egy nő a bátorságot egy olyan
értekezés megírására, mint a Reflections. Astell ezúttal már nem az erkölcs és a nők
sorsának keretein belül közelíti meg a kérdést, hanem a korabeli politikai szövegek
érveihez és szókészletéhez nyúl:
Bárhogy is légyen, általánosan elterjedt az a vélemény, hogy egy férfiban
több óvatoság és több jó modor lett volna, minthogy efféle nem helyénvaló igazságokat jelentessen meg, és nem leplezte volna le neme uralmának titkait [arcana imperii]. Így hát [a szerző] alázatosan beismeri, hogy e
mű terve és kivitelezése, melyet sajnos azzal vádolnak, hogy oly romboló
hatású a kormányzatra nézve, e szót a férfiak vezetésére értve, teljes egészében az ő munkája. (Preface, p. 8)22
Astell azonban ebben a radikális hangnemű függelékben is kiemeli, hogy nem állt
szándékában a férfiak tekintélyét aláásni, és arra buzdította a nőket, hogy legyenek
hűségesek és engedelmesek, ha már férjet választottak. Azonban az irónia már az első
kijelentésben tetten érhető. Astell látszólagos naivitással jelenti ki, hogy a szerző „nem
volt tudatában a női nem természettől adott alsóbbrendűségének, amelyet uraink alapvető és önmagától értetődő igazságként tárnak elénk”. (Preface, p. 9) A későbbiekben
sem habozik ironikus, polemikus vagy provokatív kijelentéseket tenni: ha azok, akik
a férfiak felsőbbrendűségének gondolatát támogatják, „azt értik ez alatt, hogy egyes
férfiak különbek egyes nőknél, akkor semmi újat nem fedeztek fel, hiszen elég a másik oldalról nézni e kérdést, és láthatjuk, hogy egyes nők különbek egyes férfiaknál”.
(Preface, p. 9–10)
Az Előszó nem csupán megismétli, hanem meg is erősíti a hat évvel korábbi értekezés egyes gondolatait. Astell kijelenti, hogy a nők alárendeltsége pusztán szokásjog
22 Az oldalszámok szintén a modern kiadásra vonatkoznak: Mary Astell, Preface, in Some Reflections upon Marriage, harmadik kiadás, London, R. Wilkin, 1706, in Astell, Political Writings, 1996, p. 7–31.
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(customary law), a társadalmi rend egyik igazságtalan hagyománya: „Azt, hogy a világ
szokásai a nőt általában véve az alávetettség állapotába rendelték, nem tagadjuk, ám
a jogot csakúgy nem lehet a ténnyel igazolni, mint ahogy a bűnt sem menti fel gyakorisága.” (Preface, p. 10)
Az Előszó igen komoly felkészültségről árulkodó gondolataiban Astell teológiai érveket állít szembe a nők alárendeltségével: racionális teremtményt szellemi értelemben
nem vethetünk alá egy másik teremtménynek. A férfiak nem uralhatják a nőket, hiszen „Isten mindent a maga számára teremtett, és egy értelmes elme túl nemes létező
ahhoz, hogy egy teremtmény kényére és szolgálatára legyen”. (Preface p. 11) Astell itt
azt a racionalitás-elméletet viszi tovább, amelyet egy évvel korábban a Christian Religion című művében dolgozott ki. Nem csupán a férfi-női hierarchiát kérdőjelezi meg,
hanem a teremtmények egymásnak való vagy egymás közötti alárendeltségét is. Az,
hogy egyik nem sem lehet a másiknak alárendelve, az isteni attribútumok és a teremtményi jellemzők különbségéből következik. Astell a következőképp érvel: „A két nem
közötti kapcsolat kölcsönös, egymásra vannak utalva, és mindkét nem teljes mértékben Istentől, és kizárólag Istentől függ, ami – mint beláthatjuk – nem lehet érv egyik
nem alsóbbrendűsége mellett sem.” (Preface, p. 13) Teremtményi értelem nem lehet
másik teremtmény értelmének alárendelve: Astell a Teremtő és teremtményei között
gondolkodik eleve és mindenkorra adott különbségben. A szöveg ezután a metafizikától
visszakanyarodik a társadalmi-politikai hierarchiához.
Az Előszó kulcskérdése, hogy a politikai hatalom és a házastársi tekintély megmagyarázható-e egymásból. Astell a politikai változás analógiájával mutat rá arra, hogy
a hatalmi viszonyok a magánéleti kapcsolatokban is megkérdőjelezhetők, ezek után
pedig a házastársi tekintélyt visszavezeti a politikai viszonyokra:
S ha az abszolút egyeduralom nem szükséges az államban, miért lenne
az a családban? Vagy ha a családban az, akkor miért ne lenne szükséges az államban? Hiszen egyetlen okot sem lehet alkalmazni az egyikre,
amely ne lenne érvényes a másikra is.” (Preface, p. 17)
Az önkényes szokások megkérdőjelezéséből következik a hatalom általános értelemben vett kritikus szemlélete: „Mert, ha az önkényes hatalom önmagában véve rossz,
és nem helyénvaló módja racionális és szabad cselekvők irányításának, akkor sehol
nem szabadna gyakorolni.” (Preface, p. 17) Az önkényességet Astell az értelemmel állítja szembe, az emberi racionalitás nemcsak morális gondolkodásában kulcsfontoságú
fogalom, hanem egyben politikai érv is.
Az Előszóban Astell megvizsgál olyan elképzeléseket is, melyeket a dominánsan férfiak által felállított politikaelmélet ellentmondásainak tekint. Részletesen kitér továbbá
a kérdés bibliai hátterére, különösképp arra a kérdésre, hogy a Szentírás alátámaszthat-
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ja-e a férfiak felsőbbrendűségének gondolatát. Astell szerint, habár egyes szöveghelyek
lehetővé tesznek egy ilyen olvasatot, ez nem vallási irányelv: „Nos, egyik szöveg miért
lenne inkább parancs, mint egy másik, és nem mindkettő csupán prédikáció?” – teszi fel
a kérdést az ellentmondó bibliai szövegrészletek kérdésében. (Preface, p. 19)
Patricia Springborg szerint Astell egyedülálló abban, hogy harcba száll a Szentírás
által szentesített patriarchalizmussal.23 Azonban Astell nem a Szentírást veszi célba, és
nem bibliakritikát gyakorol, hanem az elfogultnak tekinthető olvasatokat bírálja. Sorba vesz több szöveghelyet, amelyekből a nők alsóbbrendűsége mellett vagy ellen lehet
gondolatokat meríteni. Rámutat, hogy nem találni olyan érvet, amely azt igazolná, hogy
a természet előírja a nők alávetettségét.
De a Szentírás azt rendeli el, hogy a feleség vesse alá magát saját férjének.
Igaz, és erre Szent Pál egy misztikus okot ad, (Pál levele az epheszosziakhoz, 5.22) Szent Péter pedig egy körültekintő és könyörületes okot (Péter
első levele, 3), de egyikük sem a természet törvényéből vezeti le ezt az
alárendeltséget. (Preface, p. 20)24
Astell arra mutat rá, hogy a Szentírás tekintélyével nem jelenthető ki, hogy a nők
kevésbé volnának racionálisak, mint a férfiak. Így az alávetettséget nem lehet a Szentírásból igazolni, még akkor sem, ha a társadalom a tudás és a képzés révén a férfiaknak
elsőbbséget adott, a tanulmányok, valamint a vezetés, irányítás is férfi privilégiummá
váltak. A hierarchia tehát nem isteni elrendelés, hanem társadalmi konstrukció.
Ha a tanult emberek nem ismerik el ezt az értelmezést, akkor nem tudom, hogyan szálljunk vitába velük. Hiszen az ész olyan adomány, amelyet maga Isten, tetszése szerint és pártatlan kézzel osztott mindkét
nemnek, ám a tanulás az, amit a férfiak maguknak tartottak fenn, és
csodálhatjuk is, hogy milyen előremenetelt tettek ebben. (Preface, p. 21)
Az Előszó egy viszonylag hosszú gondolatmenetet a női bibliai személyeknek szentel. Debóra, az egyetlen női bíró példája a Christian Religion első részét idéző érvelésben
azon alapul, hogy Isten tetteiben nem lehet ellentmondás vagy tökéletlenség, márpedig
Isten Debórát elsőrendű feladattal bízta meg:
Ám Debórára maga Isten bízta a vezetést. Tehát nem ellenkezik
a természet törvényével, hogy egy nő irányítson, hiszen a természet
23 Springborg, Introduction, xxiii.
24 A bibliai a rész egy későbbi kutatás során részletes elemzés tárgya lesz, amelyre itt nem áll módomban kitérni.
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törvénye Isten törvénye, Isten pedig nem mondhat ellent saját magának,
s mégis maga Isten ösztönözte és hagyta jóvá e nagyszerű nőt, mert
e helyre emelte azért, hogy Izrael népét megítélje és szavait hirdesse
számukra. (Preface, p. 24)
Astell arra is rámutat, hogy bibliai idézetekkel nem bizonyítható, hogy a nők alsórendűsége a „dolgok okából”, a „dolgok természetéből” következne. A nők alárendeltsége
tehát nem isteni elrendelés és nem is a természet uralma. Astell e téren sem a fizikai
erőt, sem a vezető szerepre való alkalmasságot nem veszi figyelembe, fő szempontja
a racionalitás. Racionális teremtmény ugyanis a saját értelmének engedelmeskedik. Astell azt is hangsúlyozza, hogy a megváltás mindkét nem számára ígéret. A Biblián nyugvó bizonyítást a következőképp zárja le: „A Biblia mellettünk áll és nem ellenünk van, és
hacsak nem tesznek rajta erőszakot, nem lehet ellenünk előítéletet kicsikarni belőle.”
Az Előszó erősen ironikus hangnemben zárul, és egyszerre teszi gúny tárgyává
egyes férfiak érvelését és némely nők alkalmatlanságát saját maguk morális megjavítására. A természet és a gyakorlat, az igazságosság és a szokás szemben álló fogalmakká válnak ebben a gondolatmenetben. Astell logikai ellenmondást talál abban, hogy az
előbbit az utóbbiból vezetik le, vagyis, hogy az emberi viszonyok alapvető természetét
a bevett és ismert gyakorlat alapján írják le, az igazságos gyakorlatot pedig a bevett
gyakorlattal azonosítják.
Atyáink ősidők óta a gyengébb nem feletti felsőbbrendűséget tanították
és gyakorolták, és ebből következően azt állítják, hogy a nő a természettől fogva alsóbbrendű a férfinál, mint ahogy ezt bizonyítani kívánták. Ez
– be kell ismernünk – megválaszolhatatlan érv, hiszen – miképp a saját
nemem sorsát szívemen viselem – nem kívánok ilyen bizonyításra válaszolni! (Preface, p. 29)
Az irónia a társadalmi szerepeket is célba veszi: a női szerénység jó szolgálatot tesz
a férfiúi ambíciónak és tekintélynek, ahelyett, hogy a nők szabadságát szolgálná.
A nők többnyire elég bölcsek ahhoz, hogy szeressék láncaikat, és lássák, mily jól is áll nekik a leláncoltság. Olyan alázatosan gondolnak magukra, ahogy csak ezt uraik elvárhatják tőlük, tisztelettel néznek a másik nemre, de ami a sajátjukat illeti, van bennük egy csipetnyi férfias
ambíció: mindenki vezetni akar, de senki nem akarja, hogy vezessék.
(Preface, p. 29)
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Astell ismételten a tanult és független nő ideálja mellett foglal állást, aki önerőből
csiszolja intellektuális és morális énjét. Megerősíti, hogy a nő alávetettsége nem igazságos megegyezés, csupán szokásjog.
Az Előszó zárógondolata Hobbes-zal szembeni állásfoglalásként is olvasható: a természeti állapotban a nők és férfiak nem ellenségesek egymással szemben, de nem is
állnak hierarchikus függőségben egymással. Az „emberiség fele”, amely a nők helyzetéről és iskoláztatásáról szóló szövegekben közhelyes fordulat (angolul half mankind,
franciául la moitié du monde) Astellnél a társadalmi és politikai szakadék gondolatát
emeli ki, amelyet azonban nem Isten és nem is a természet alkotott. A zárszó azonban
egy távoli jövőbe vetíti nézeteinek megvalósulását, hiszen látja, hogy gondolatai a közeljövőben nem teljesülnek be. Írását így
a békés napoknak, vagy ha úgy tetszik ezredévnek [ajánlja], amikor a farkas és a bárány egymás mellett esznek majd, és a zsarnoki uralom, amelyet a természet soha nem rendelt el, nem teszi többé haszontalanná és
még sértővé is az emberiség felének megértését és igyekezetét. (Preface,
p. 31)
Ez a zárszó még egyértelműbbé teszi az 1706-os Előszónak a hat évvel korábban íródott értekezéshez képest is fokozódó elkötelezettségét, és főképp azt, hogy Astellt nem
riasztották vissza írásának kritikusai.

KONKLÚZIÓ
Astell Reflections című munkája egyszerre megkerülhetetlen és ellentmondásos pont
a nők intellektuális történetében. A szerző egyrészt a keresztény házasságot az emberiség fennmaradása és szaporodása tisztes és erkölcsös módjaként értékeli. Ugyanakkor a házasság nem csupán próbatételnek tűnik, hanem szinte mártírsorsként jelenik
meg, amelyet a nőknek az emberi nem fenntartása miatt kell vállalniuk, ám az intellektuális tevékenységet végző nők számára jobb, ha tartózkodnak tőle. A házasságban
élő nők sorsa az engedelmesség, a legjobb esetben egy jól megválasztott férfinak, de
gyakrabban egy önkényes úrnak, aki nem a helyes értelem szerint irányítja a feleségét.
A szöveg a monogámia, a szexuális hűség és a szilárd társadalmi keretek értelmében
a házasság mellett foglal állást, ám a házasság ellenében, ha egy nő morális és intellektuális szabadságáról van szó.
Astellt természetesen nem lenne nehéz hidegséggel vádolni, hiszen gondolatmenetéből teljesen hiányzik az érzelmi értelemben véve boldog párkapcsolat. A házasság
– amelyen kívül más érzelmi és testi kapcsolat létét nem ismeri el férfi és nő között
– a legjobb esetben is csupán egy sikeresen és megbecsüléssel végzett kötelesség. A boldogság másik lehetséges útja Astell modelljében ennek a kötelezettségnek a vissza-
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utasítása, az érzelmek vallási értelemben vett megélése, az intellektuális fejlődés és
a morális megtisztulás. Azt is mondhatnánk, hogy a nők számára ezen kívül nem kínál
egyéb lehetséges utat, és nem is hisz ilyenben.
A szerződés, beleegyezés, alárendeltség és felszabadulás fogalmait Astell a társadalmi struktúrában értelmezi, és nem az uralkodó és alattvalói vagy az állam és polgárai
viszonylatában. Astell a társadalmi kapcsolatrendszerben teszi próbára, hogy a rend
és a hierarchia észszerű lehet-e. A nők elfogadhatják vagy elháríthatják a házasságot
és a házasság hierarchikus rendjét, azonban ennek tudatos választásnak kell lennie.
A szerződés és beleegyezés nem abszolút szabályként áll fenn minden női egyed számára, hanem egyedi esetenként kell dönteni elfogadásáról. A társadalmi rend tehát
nem abszolút norma a nők számára. Ez a megközelítés Astellt vallásos és látszólag
belenyugvó megközelítése mellett és ellenére is saját korában igen radikális gondolkodóvá teszi.
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Hayek, Luhmann
és a jog önszerveződése

BEVEZETÉS
Tanulmányunkban egy szokatlan, ám távolról sem példanélküli vállalásnak teszünk
eleget. Az Osztrák Iskolához tartozó Friedrich August von Hayek, közgazdász és liberális társadalomfilozófus, jogfelfogását vetjük össze Niklas Luhmann német szociológus
jogelméleti nézeteivel. A két szerző látszólag egymástól távol álló irányzat képviselője. Míg Hayek a módszertani individualizmus híve, addig Luhmann, legalábbis első
látszatra, módszertani kollektivistaként jellemezhető. Ezen meghatározások a következő előfeltevéseken alapulnak: az individualisták számára a társadalom felépítése
és működése alulról felfelé haladó mozgás keretén belül érthető meg. A döntéshozó
individuumok választásaiból származtathatjuk a társadalmi változásokat. Ezzel szemben a módszertani kollektivizmus mindazon álláspontokat jelöli, amelyek értelmében
a társadalmat felülről lefelé haladva érthetjük meg, általánosítható struktúrák mentén.
Könnyen tűnhet úgy, hogy a módszertani individualizmus induktivista, míg a módszertani kollektivizmus deduktivista, azonban ez téves lenne. Hayek ellenzi az indukció
és a dedukció módszerét egyaránt a társadalomtudományokban, azon okból kifolyólag
hogy – szerinte – nem léteznek sem kísérleti úton, sem racionális belátás által kinyerhető általános törvényszerűségek a társadalom életében.1 Hayek ellenvetése a mód-

1 Hayek, F. A. (1995 [1935] „Szocialista kalkuláció I. A probléma természete és története”. In: Hayek, F. A. (1995) Piac és
szabadság. Válogatott tanulmányok. vál. és szerk. Madarász A. ford. Atkári L., Mezei Gy. és Tóth S. Budapest: Közgazdasági
és Jogi Könyvkiadó, 157-179.
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szertani kollektivizmussal szemben a nagy áltlánosságok posztulálásával szembeni
ellenérzéséből fakad. Hayek az univeralizmus és holizmus következetes ellenlábasa.
Társadalomfelfogása nem tartalmaz semmilyen „teljességet” vagy legfelsőbb magyarázati szintet.2 Mint fogalmaz Hayek egy 1942-es szövegében, a módszertani kollektivizmus hívei, az általános társadalmi tények posztulálása közben, figyelmen kívül
hagyják, hogy a holisztikus társadalmi modellek „nem tartalmazhatnak semmilyen
tulajdonságot, amelyekkel előzetesen nem mi magunk ruháztuk fel őket, vagy amik
nem azokból az előfeltevésekből fakadnak deduktív módon, amelyeket követtünk a modellek megalkotása közben.”3 A módszertani kollektivisták mindenütt struktúrákat
látnak, és nem veszik észre, hogy ezek az általuk felfedezni vélt egyetemes érvényű
társadalomtudományi tények csupán a társadalomtudomány projekciói és általánosításai. Ezen körülmény első látásra nagy távolságra helyezi Hayeket Luhmanntól, hiszen utóbbi, ha hihetünk Brunczel Balázsnak és más kommentátoroknak, holisztikus
igényű módszertani kollektivista.4 Luhmann társadalomleírási modellje valamennyi
társadalmi funkciórendszerre kíván érvényes lenni, és egyetemes igényű. Továbbá, az
éppen elemezett rendszer műveleteinek logikáját kívánja áttekinteni, felülről lefelé haladva. Luhmannál a struktúra határozza meg a műveleteket, ez pedig kollektivista és
deduktivista pozíciónak tűnik. De valóban ez a helyzet? A két gondolkodó társadalomképe semmilyen módon nem békíthető össze? Tézisünk szerint a kulcs az önszerveződésre fektetett közös hangsúlyban található. Mind Hayek, mind Luhmann számára,
a társadalom önszerveződő jelenségekből (is) képződik. Jelen tanulmány keretén belül
a jogrendszer példáját választjuk. A választás indoka nemcsak az, hogy mindkét szerző
terjedelmesen foglalkozott a jogrendszer működésével, a modern jogrend tulajdonságaival, hanem azon körülmény is, hogy mindkét gondolkodó társadalomelméletében
kulcsszerep jut a jogrendszernek. Így a kettejük közötti hasonlóságok retrospektív „diagnosztizálására” is kiválóan alkalmas lehet a jogrendszerről vallott felfogásuk összehasonlítása. Tanulmányunk célja kettős: egyfelől magunk is összehasonlítani kívánjuk
Hayek és Luhmann jogelméleteit, különös tekintettel a hasonlóságaikra és eltéréseikre. Másfelől reagálnánk Vilaça tanulmányának bizonyos, általunk túlságosan sarkosnak ítélt következtetéseire. Reményeink szerint világossá válhat, a kiválasztott szerzők
elmélyült tanulmányozásából, hogy Hayek és Luhmann elméletei távolról sem annyira
kibékíthetetlenek, mint amilyennek első látásra tűnnek.

2 Romani, R. (2004) „Hayek and Historical Political Economy”. Journal of Economic Ideas 12.1: 37-65, 42.
3 Hayek, F. A. (1958 [1942]) „The Facts of the Social Sciences in: Hayek, F. A. (1958) Individualism and Economic Order.
Chicago: University of Chicago Press. 57-77, 74.
4 Brunczel B. (2010) Modernitás illúziók nélkül. Niklas Luhmann társadalom- és politikaelmélete. Budapest: L’Harmattan,
217.
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HAYEK ÉS A NOMOSZ JOGRENDJE
Vizsgálódásunk kiindulópontjaként a két kiválasztott szerző egy-egy jelentős, a jogrendszerre fókuszáló művét értelmezzük. Hayek esetében a Law, Legislation, and Liberty című művet választottuk, Luhmann esetében pedig az Das Recht der Gesellschaft
című kötetet. Különösen a jog autonómiájának, valamint a jogrendszernek a társadalom többi területével való viszonyának összetett kérdésére fókuszálnék. Tézisem szerint ezzel világossá válhatnak a két szerző közötti hasonlóságok és különbözőségek.
Ezt követően reflektálnék tanulmányom következő részében Vilaça tanulmányának
téziseire. A Law, Legislation, and Liberty című kötet nem egy semlegességre törekvő
jogszociológiai szöveg. Involválatlan megfigyelői pozíció helyett, már az alcím is jelöli
a mű szerzőjének ideológiai irányultságát: A Restatement of the Principles of Liberalism („A liberalizmus elveinek újrafogalmazása”). Távol álljon tőlünk tehát az objektív
tudományos leírás igényének a fenntartása ezen kötet szerzőjével szemben. Élesen
politikai hangvételű mű, amelynek elsődleges célja a társadalmi valóság megváltoztatása; megértés mozzanata itt másodlagos jelentőségű. Politikai filozófiai műfajú szöveg,
szerzője pedig deklaráltan vállalja célkitűzését: a liberalizmus új alapokra való helyezését. Minden a liberalizmus új alapokra történő helyezésének van alárendelve. Pontosan
akkor járna el Hayek tisztességtelenül olvasóival szemben, ha nem vállalná fel a Law,
Legislation, and Liberty eredendően ideologikus voltát. Semlegességet aligha várhatunk
el politikai tárgyú szövegektől. Ezzel szemben Luhmann, legalábbis önmeghatározása
szerint, szociológiai kötetnek szánja az Das Recht der Gesellschaft című könyvet. Célja
a jogrendszer leírása, egy rendszerelméleti származású szemantikával. A műfaji eltérés egyáltalán nem triviális. Mégis, értelemzhető megfigyeléseket és normatív elemeket mindkét műből egyaránt kinyerhetünk, így összehasonlításuk, a műfaji eltérés
dacára, egyáltalán nem haszontalan vállalkozás. Mindkét kötet ad nekünk egy képet
a modern jogrendszer működéséről, és egyik szerző sem tartózkodik értékítéletek
megfogalmazásától, hol nyílt, hol burkolt formában. Az intellektuális tisztességesség
is rendelkezik fokozatossággal.
Hayek egy történeti tendenciát azonosít. A Nyugat társadalmi evolúciója folyamán
egyre inkább háttérbe szorulnak a hagyományon alapuló jogrendek a törvénykezés
által megalkotott jogrendekkel szemben. Ahogy fogalmaz, a modern társadalmakban
a jog egyre inkább átalakul „szervezeti szabályok rendszerévé.”5 Hayek számára ez
súlyos probléma, mondhatni társadalmi diszfunkciók forrása, mert a spontán módon
kifejlődött rendek szerepe egyre inkább zsugorodik a társadalmi életben. De mitől
„spontán” egy rend a hayeki modellben? Hayek társadalomfilozófiájának kulcsmomentuma a „megalkotott” és az önmagától „növekvő” rendek megkülönböztetésén alapul.
Az önszerveződés jelensége, amelyet a természettudományok a fizikai világ szintjén
5 Hayek, F. A. (1998 [1973]) Law, Legislation, and Liberty. Volume 1. Rules and Order. New York és London: Routledge, 67.
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figyeltek meg, Hayek szerint éppúgy fennállhat a társadalmi evolúcióban is. Bizonyos
rendszerek rendelkeznek azzal a képességgel, hogy a káoszból endogén módon hozzanak létre rendet, külső rendszerek beavatkozása nélkül.6 Szemben az önmagától növekvő rendekkel, a megalkotott rendek valamilyen külső rendszer közbelépése folytán
komponálódik meg. Ezutóbbit azonosítja Hayek a „szervezet” fogalmával.7 Míg a spontán rendek nem igényelnek szervezést, addig a megalkotott rendek szervezési munkát igényelnek. Mivel a szervezés általában energiabefektetést igényel, Hayek szerint
egyértelműen megállapítható, hogy van egy felső határa annak a komplexitásfoknak,
amelyet egy szervezett rend elérhet. A mesterségesen létrehozott rendekkel ellentétben a spontán rendek csaknem végtelen komplexitást érhetnek el, méghozzá két okból
kifolyólag. Utóbbiak igényelnek szervezést, de ami még fontosabb, nem célorientáltak.8
Gondoljunk bele bármely szervezet működésébe. Valamennyi szervezet rendelkezik
rendeltetéssel vagy célkitűzéssel. Még az informális szervezetek is ellátnak valamilyen
feladatkört, az illegalitásba hajló hálózatok pedig szintén rendelkezhetnek szervezetszociológiailag leírható struktúrával és konkrét irányultsággal. Sőt, az olyan képlékenyebbnek tűnő társadalmi jelenségeket mint a „hatalmat” is „szervezetként” azonosíthatjuk, amennyiben az önfenntartás egészen konkrét célját tulajdonítjuk ezeknek.9
A célorientált jellegük miatt, a szervezetekből képőződő mesterséges rendek által elérhető komplexitás foka mindig és szükségképpen alulmúlja a tervezetlen, spontán rendek
komplexitásfokát. Hayek tézise sarkos és provokatív. Egész felépítményét, beleértve
a liberalizmus melletti normatív kiállást, mégis erre az egyetlen feltevésre alapozza.
Egy sor előfeltevéssel van itt dolgunk. Az első és legfontosabb az, hogy a). a társadalmi komplexitás emberi szempontból (is) kívánatosabb a kevésbé összetett szerveződésű
társadalmaknál. Továbbá b). a liberális társadalom az, amelyik a legalkalmasabb a spontán rendképződés jelenségének kitermelésére.10 A komplexebb szerveződésű társadalmak márpedig, állítja Hayek, spontán módon képződnek, vagy legalábbis teret hagynak
a spontaneitásnak. És, végül, c). a liberális politikai szereplőknek politikai cselekvéssel
kell elérniük azt, hogy a társadalmat a magasabb spontaneitás és komplexitás elérésére alkalmasabbá tegyék. A szembeállítás látszólag egyszerű: a kívánatos azonosítható
a spontán renddel, hiszen utóbbi szükségszerűen komplexebb társadalmi formációk6 36.
7 37.
8 38.
9 Jávor István szociológus leírása a hatalom önreferenciális jellegére hívja fel a figyelmünket: „A hatalomnak, mondhatjuk,
igazán felelőssége nem az alávetettekkel, hanem saját magával szemben van: a hatalmi mechanizmus fenntartásában való
felelőssége, vagyis önmaga megtartása jelenik meg számára igazi felelősségként. Ha ezt a hatalmi mechanizmus meg tudja
tartani, akkor erre ráépülve tud szakmailag is jobb eredményeket elérni. A hatalmi mechanizmus működtetésére képtelen
irányító, vezető, tulajdonos szakmai szempontból is a szervezetben impotenssé válik, képtelen szakmai céljait elérni – legyen
termelésről, termékfejlesztésről, piaci eladásról szó. A hatalom felelőssége tehát a hatalmi mechanizmus fenntartására vonatkoztathatóan felelősség”. Jávor I. (2003) „A hatalom logikája.” Társadalomkutatás 21(4): 369-396., 388.
10 Hayek 1998 [1973]: 32.
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hoz járul hozzá. A nem-kívánatos pedig a szervezett rend, amely kevésbé összetett
eredményekhez vezet. Maga Hayek is elismeri azonban, hogy még makroszintű spontán rendek esetében is rendelkezhetnek partikuláris célokkal az egyes komponensek.
Lehetségesek tehát célorientált, mondhatni mikroszintű szervezetek a tágabban szervezetlenségként jellemezhető makroszintű spontán rend keretén belül.11 Ennél azonban még messzebb megy Hayek. Liberálisként nemcsak azt vallja, hogy a spontaneitás
kívánatos, hanem azt is, hogy ehhez nem-spontán, azaz, mesterséges eszközökkel is
hozzájárulhatunk. A spontán rendnek, legalábbis az emberi társadalmak keretén belül,
nem kell spontán eredetűnek lennie.12 Ez az egész műve szempontjából döntő mozzanat. A liberalizmussal szembeni kritikák rendszerint hangsúlyozzák azt a látszólagos
paradoxont, ami szerint a liberálisok egyfelől a beavatkozásmentesség ideáját vallják,
másfelől viszont társadalmi szintű beavatkozásokért küzdenek, a társadalmat elveik
mentén igyekeznek tudatosan átformálni. Valóban merő képmutatás volna ez a lépés,
vagy éppen ellenkezőleg, a hayek modell következetességére vall? Mint írja Losoncz
Alpár és Losoncz Márk, „a (neo)liberalizmus egyik alapvető problémája, hogy meglelje
a formulát, amellyel egyszerre lehet igazolni a szabadságot és az alávetést”.13 A szerzőpárossal szemben nem látunk aggasztó morális problémát abban, hogy a szabadságot
feltételekhez és szabálykövetéshez kötjük. A szabadság a liberális felfogásában aligha
tekinthető korlátlannak: a liberális társadalom tagjai absztrakt, univerzális szabályoknak rendelik alá önmagukat, önként. Hayek nem anarchista, legfeljebb korlátozottan
szabadelvű. Egyszerre szabadít fel és köt meg a liberalizmus. Noha Hayek elismeri,
hogy a spontán társadalmi rend is fennállható lehet állam nélkül is, összességében
mégis szükségesnek tartja egy állam létezését, amely az egyetemes szabálykövetést
ellenőrzi és szükség esetén betarttatja polgáraival.14 A liberális szabadság tehát absztrakt szabályokhoz és államhoz kötött. De miért éppen a piacpárti liberális társadalmi
berendezkedés a legalkalmasabb az emberi szabadság kibontakoztatásához? Miért
gondolja Hayek azt, hogy ő megfejtette a társadalmi evolúció folyamatának talányát,

11 39.
12 45-6.
13 Losoncz A. és Losoncz M. (2016) „Fasizmus, posztfasizmus, neoliberalizmus” in: Böcskei B. (2016 szerk.) A forradalom
végtelensége. Tanulmányok Lukács Györgyről. Budapest: Lukács Alapítvány. 159-185., 164.
14 Hayek 1998 [1973]: 47.
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és tudja azt, amit mások nem?15 Hayek szerint a liberális társadalom legfőbb ismérve,
minden egyéb szempont előtt, az a jog minőségében érhető tetten. Az eszményi liberális társadalomban az össztársadalmi szinten érvényesülő, a polgárok magatartását
igazgató szabályok a konkrét céloktól függetelneknek.16 Csakis azt hivatott szabályozni
a liberális jog, hogy a saját céljaik elérése során milyen keretek között mozoghatnak
a polgárok. Az írott és íratlan szabályoknak egyetlen funkciójuk van az eszményi liberális társadalomban: mozgásteret biztosítani a komplex spontán rendet tudattalanul
kialakító szabad individuumok számára. Céltételezést, az ideális liberális társadalmon
belül, szigorúan tilos tartalmazniuk a szabályoknak.17 Feltűnhet az olvasónak, hogy az
„eszményi” jelzőt visszatérő jelleggel alkalmazzuk. Ez azért van ekképpen, mert Hayek
maga is világossá teszi, hogy a Law, Legislation, and Liberty, bármilyen meglepő is lehet, egy alapvetően utópista szöveg. Az eredeti megfogalmazást érdemes részletesen
idéznünk: „Tagadhatatlan, hogy bizonyos mértékben a rend összességének útmutató
modellje mindig is utópia lesz, valami távoli lehetőség, ami felé tendál a létező helyzet,
és amit egyesek praktikátlannak is fognak tartani. De csakis a belsőleg konzisztens
modell felmutatása által érhetjük el az alapelvek konzisztens alkalmazását. Csakis így
építhető ki egy hatékony keret a működő spontán rend számára”.18 Figyeljük meg jól,
hogy az ellenségei által a kapitalizmus apologétájának tartott szerző mit is mond ebben
a részletben. Nem azt állítja, hogy a létező társadalmak bármelyik megfelel az eszményi liberális társadalomnak! Ha ez így volna, a kötetének megírása teljes mértékben
felesleges volna. Éppen a liberális társadalom betöltetlen űrje az, ami Hayeket a maga
utópista szövegének megírására sarkallja. A teljes mértékben spontán társadalom egy
lehetetlen ideál, ám mégis ez informálhatja, Hayek reményei szerint, a szabadelvűség
utópiája felé tendáló létező társadalmi gyakorlatokat.

15 Losoncz és Losoncz kritikája felhívja a figyelmet Hayek episztemológiai agnoszticizmusának önellentmondásosságára:
„Hayek az agnoszticizmus híve volt: a piaci mérhetetlenül többet tud a nyomorult és véges embertől. Ám ő, a piaci szabadság
zászlóvivője, mégis az agnoszticizmus fölé emelkedik és tudja azt, amit mások nem. Úgy tűnik, egy vulgáris neitzscheanizmus szemtanúi vagyunk, amelynek középpontjában a demokrácia iránti gyűlölet áll” (Losoncz és Losoncz 2016: 169).
Hayek a vád egyik része alól egészen biztosan majdnem felmenthetetlen: nem volt híve a korlátok nélküli demokráciának,
ez tagadhatatlan. Ugyanakkor tézisünk szerint a pusztán reakciós jellegű demokráciaellenességnél is radikálisabb politikai
konzekvenciák is levonhatóak munkásságából. Az önszerveződés-gondolatból radikálisan emancipatorikus következtetésekre (is) juthatunk. Erről bővebben ld. itt: Lovász Á. (2021) „A kulturális csoportszelekció és a libertarizmus viszonya.” in:
Jancsó A., Szabó A., Nemes M. és Ruszkai Sz. É. (2021 szerk.) Ütközéspontok VII. A Doktoranduszok Országos Szövetsége
Filozófiatudományi Osztály konferenciájának kötete 2020 február 7-8. Szeged: JATE Press. 99-115. Az idézett szerzők sem
éppenséggel mentesek az érvelésbeli következetlenségtől. A szerzőpáros mondandója lényegileg abban merül ki, hogy Hayek
nem volt radikálisan baloldali, továbbá, ebből kifolyólag, demokráciapárti sem lehetett. Egyfelől számonkérik Hayeken a kapitalizmuspártiságon és piacközpontúságon túlmutató társadalmi lehetőségek ignorálását, a képzelőerő hiányát. Másfelől
viszont maguk is mintha képtelenek lennének a demokrácia különböző, akár még annak legradikálisabb variánsain is kívüli,
pozitív jellegű társadalmi lehetőségeket elképzelni. A demokrácián kívüli minden egyéb társadalmi evolúciós lehetőséget
elintézni a „fasizmus” vagy „neofasizmus” pejoratív jelzőkkel túlságosan ideológikus eljárásmódra vall.
16 Hayek 1998 [1973]: 50.
17 51.
18 64-5.
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Hayek egész építménye a jog és törvény megkülönböztetésén alapul. Tézise szerint
a jog, íratlan magatartásszabályok alakjában, temporális értelemben megelőzi a törvényt. Ennek bizonyítása gyanánt két biológiai példára való utalást találunk: a folyami
rákok és a vörösbegyek is rendelkeznek az emberiség által tulajdonviszonyként ismert,
a jogos és jotalan birtoklást és ennek feltételeit körvonalazó, komplex viselkedésmódok
jelenlétére utalnak.19 Számos nem-emberi élőlény vonatkozásában az írott törvények
nélküli szabálykövetés mozzanatát véli felfedezni Hayek. Nem szükségesek racionális
úton kialakításra kerülő, explicit módon megfogalmazott törvények ahhoz, hogy fennállhassanak tulajdonviszonyok az élővilágban. Feltehetően a korai emberiség sem így
tett szert a viselkedésének hatékony önszabályozására. Ez a folyamat kezdetben önmagától működik, annak függvényében hogy mely szabály mekkora mértékben járul
hozzá a csoport életképességéhez. Az életképességet fokozó szabályok választódnak
ki az evolúció folyamán, növelve azon csoportok létszámát, amelyek a leghatékonyabb
magatartási mintázatokat követik. Ezt mondja ki a Hayek által kidolgozott kulturális
csoportszelekció elmélete, amiről bővebben jelen tanulmány keretei között nem áll módunkban szólni20 Az absztrakció képessége, állítja Hayek, még a nyelv kialakulását is
megelőzi. A nyelvbe foglalt jog primordiálisabb a törvénynél.21Kimondatlanul ugyan, de
Hayek megfogalmazásában egyfajta arisztoteliánus előfeltevést azonosíthatunk. Természetközelibbként van azonosítva azon jogrendszer, amely a legabsztraktabb és legáltalánosabb szabályokkal operál. Ráadásul ezutóbbiaknak javarészt implicitnek kell maradniuk. Ennyiben a common law-alapú, azaz, angolszásznak nevezett jogrendszer az,
amely a hayeki liberális utópiát leginkább közelíti.22 Maga Hayek is elismeri, hogy a törvénykezésre a gyakorlatban igenis szükség lehet, ám kizárólag a már létező jogi common law hagyomány korrekciója végett.23 A jogfolytonosság mindennél fontosabb, mert
ez stabilizálhatja a liberális spontán rendben résztvevő individuumok elvárásait. Hayek
ideális jogrendszere, a nomosz, „egy olyan rend, amelyet senki sem hozott létre” bármilyen szándék mentén.24 A nomosz tervezetlen rend, ami mégis működik. Szuverén
törvényadó helyett az eszményi liberális társadalom szabályai a bírótól származnak,
19 75. Más kontextusban ugyan, de a szakirodalom ismeri a „nem-emberi” vagy „nonhumán tulajdon” fogalmát. Az állatjog bizonyos radikális irányzatai az emberen kívüli élővilágban fennálló tulajdonviszonyok jogi kodifikálását sürgetik.
Egy szerző az erős területhezkötöttség és területi érdekeltség mozzanatában lát egyfajta „tulajdonviszonyról” Hadley, J.
(2005) „Nonhuman Animal Property. Reconciling Environmentalism and Animal Rights”. Journal of Social Philosophy 36.3:
305-315. Az állatok „munkavégzésére” hivatkozó, az érdek-alapú megközelítéssel vitatkozó pozícióért ld Milburn, J. (2017)
„Nonhuman Animals as Property Holders. An Exploration of the Lockean Labour-Mixing Account”. Environmental Values 26.
629-648. A halak vonatkozásában ld még Breckenridge, L. (2005) „Can Fish Own Water? Envisioning Nonhuman Property in
Ecosystems”. Journal of Land Use & Environmental Law 20.2: 293-331.
20 A kulturális csoportszelekció elméletéről bővebben ld Lovász 2021: 99-115.
21 Hayek 1998 [1973]: 76.
22 84.
23 88.
24 94.
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aki „a spontán rend intézménye”.25 A jogrend fennálló hagyományának irányelveihez
igazodó ítéleteikkel a bírók alakítják ki, alulról szerveződő módon, a társadalmat szabályozó jogot, a nomoszt. Ebben a típusú konstrukcióban a törvényalkotónak csakis
alárendelt szerepe lehet a bírósági rendszerrel szemben. Mivel a szabályok csakis az
egyének elvárásait hivatottak koordinálni, valamint mozgásteret biztosítani a szabad
individuumok számára, elégséges hogy a polgárok „tudják miként kell viselkedniük
a szabályokkal összhangban, anélkül hogy a szabályoknak mindig explicitnek kéne
lenniük”, ezáltal pedig biztosítható kismértékű állami erőszak mellett egy közös rend,
amelynek tagjai mégis számtalan eltérő céllal bírnak.26 A bírók az ítélethozatalaikkal
hasonló szerepet látnak el Hayek modelljében, mint a vállalkozók a gazdasági szektorban. Mindkét szereplő a felfedezés funkcióját látja el: míg a vállalkozó az éppen aktuális
piaci árra bukkan, addig a bíró a szabályt és annak alkalmazhatósági körét fedezi fel.27
A jogrendszer önszerveződő módon képződik, egyes bírósági ítéletekből.28 A kulturális
csoportszelekció evolúciós mechanizmusának köszönhetően, vélekedik Hayek, a rossz
vagy túlságosan életszerűtlen szabályok előbb vagy utóbb kirostálódnak.29 Senkinek
sem kell a jogrendszer egészét racionálisan megterveznie, mivel a szabályokat felfedezik, nem pedig létrehozzák.30 A liberális utópiában a bírók egyszerűen ellátják a maguk
speciális feladatát, és állandóan bővülni fog magától a nomoszként működő jogrend
újabb és újabb szabályokkal.
Ha ez így van ahogy Hayek állítja, akkor miért van szükség törvényhozatalra egyáltalán? Miért nem képzelhető el mondjuk egy anarchista társadalmi berendezkedés,
ahol bíróságok ugyan léteznek, ám semmilyen államnak sem rendelődnek alá? A törvényhozás (legislation) rendszere Hayek modelljében gyökeresen eltérő funkciót lát el,
mint a jogrendszer. Emlékezzünk, a jog funkciója az absztrakt és egyetemes érvényű
szabályok előállításában rejlik.31 Az a liberális jogrend feladata, hogy az individuumok
elvárásait egymáshoz igazítsa. Ezenfelül semmilyen pozitív tartalommal nem bírhat,
hiszen ezáltal csorbulna a komplexitásfoka. A nomoszban az egyéni célok sikeresen koordinálhatóak egymással, anélkül hogy bárki számára elő kéne írnunk pozitív tartalmú
parancsokat.32 A politikumnak Hayek modelljében egyszerre radikális és agonisztikus.
Radikális, mert a liberális utópia kialakítására, annak keretrendszerének megkonstruá25 95.
26 99.
27 A vállalkozó-mint-felfedező toposza visszatérő elem Hayek tanítványainál. Gondolatunk itt például Israel Kirznerre.
Kirzner, I. (1985) Discovery and the Capitalist Process. Chicago: University of Chicago Press.
28 Hayek 1998 [1973]: 100-1.
29 Némi idő persze eltelhet. A peine forte et dure nevű, rendkívüli brutalitású kínzási eljárás 500 évig volt érvényben.
30 Hayek 1998 [1973]: 123.
31 113-4.
32 111.
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lására kéne vállalkoznia.33 Agonisztikus, mert a törvényhozás feladatát – a liberális utópia hatalomrakerülését követően – Hayek a kormány irányításában, az állam szigorúan
szűk mederben való tartásában látja.34 A jogalkotás egészen egyszerűen nem tartozik
a törvényhozás hatáskörébe az eszményi liberális társadalomban. Jogot, azaz, magatartási szabályokat, kizárólag a bírók fedezhetnek fel. Ezzel szemben a törvénykezés már
meghatározott tartalmú rendelkezéseket, azaz, törvényeket, „szervezeti szabályokat”
alkot meg.35 A megfogalmazásbeli különbség lényeges. A bíró felfedez, míg a törvényhozó létrehoz. Nem túlzás azt mondanunk, hogy Hayek a törvénykezést (legislation)
a jog korlátozott, azaz, speciális formájának tartja. A jogot a törvénykezés céloknak veti
alá, így redukálva az előbbi komplexitását. Ebből az is következik, hogy amennyiben
a törvényhozás „olyan ügyeket” igyekszik szabályozni, amelyek „a nomosz hatáskörébe tartoznának”, ez „módosíthatja, sőt, helyettesítheti a jogot”, fokozatosan felszámolva a liberális berendezkedést.36 Jog és politika egymástól a lehető legszigorúbban elkülönítendőek, máskülönben az a veszély fenyeget, hogy a jogrendszer is átfertőződik
a célorientáltsággal. Sőt, a politika a létező jogrend konzerválásának van alárendelve.37
A politikai szféra funkciója Hayek modelljében lényegében a szervezetek szabályozására korlátozódik, a specifikus tartalmú explicit szabályok kidolgozására, legfőbbképpen
az állam korlátozására és szabályozására. Minél szabályozottabb és kötöttebb az állam,
annál inkább prosperálhat szabadon az emberi társadalom.38 Hayek markáns pozíciója
szerint a törvénykezés nem terjedhet ki a társadalom egészére anélkül, hogy elvétené
a célt. A „helytelen” össztársadalmi igényű törvények, amik a társadalmat mint egészet
kívánnák szabályozni, hozzájárulnak ahhoz, hogy a célfüggetlenül „igazságos magatartást” biztosítani hivatott jog célfüggő szervezeti szabályok gyűjteményévé torzuljon
el.39 Az igazságosságnak nem feladata az egyéni döntések eredményeinek bírálata vagy
felülvizsgálata. Egyedül az számít a liberális jogrend keretén belül, hogy az egyéni döntések méltányos és igazságos módon menjenek végbe.40 A döntések, valamint az egyéni
célok tartalma, valamint a cselekedetek eredményei, már másodlagos jelentőségű tényezők. Semmi keresnivalója a politikának a jogrendszerben.

33 Később, a mű harmadik kötetében, a demokrácia létező formájáinak a legbontását, a demokratikus önkormányzati érdekképviseletnek pedig piaci mechanizmusokkal való felváltását javasolja Hayek. Nem éppen konzervatív pozíció
a fennállóval renddel szemben. Hayek, F. A. (1998 [1979]) Law, Legislation, and Liberty. Volume 1II. The Political Order of a Free
People. New York és London: Routledge. 146.
34 Hayek 1998 [1973]: 124.
35 125.
36 126.
37 134-5.
38 133.
39 142. Különösen éles bírálattal illeti Hayek visszatérő jelleggel a kontinentális, azaz, német jogfelfogást. De aligha volt
megelégedve a „társadalmi igazságosságot” hangsúlyozó amerikai aktivista jogfelfogásokkal sem.
40 141.
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NIKLAS LUHMANN ÉS AZ AUTOPOIÉTIKUS JOGRENDSZER
Második lépésként megvizsgálnánk Niklas Luhmann jogelméletét, elsősorban az
Das Recht der Gesellschaft című kötetre fókuszálva. Luhmann kiindulópontját képezi
a következő kérdés: melyek a jog határai? És hol ér véget a jogrendszer? A jog határait
mindenekelőtt a jog maga határozza meg.41 Önmagát előállító rendszerként a jog hozza
létre saját határait. Autopoiétikus rendszer, hiszen „a jog egysége nem egyéb, mint
saját öntermelésének ténye”.42Minden olyan komplex rendszert autopoiétikusnak nevezhetünk, amely saját határainak az előállítására képes, külső létező beavatkozása
nélkül. Az autopoiészisz rokonértelmű a Hayek által alkalmazott „spontán renddel”.
Az endogén rend formáit jelölő, biológiai eredetű fogalmat Luhmann előszeretettel
alkalmazza társadalmi jelenségek, legfőbbképpen a társadalmat alkotó kommuni
kációkat előállító funkciórendszerek leírására.43 Ez nem jelenti azt, hogy ne lenne
„össztársadalmi” szinten leírható funkciója. Éppen a társadalom képezi a jogrendszer
ökológiáját. A társadalom rendelkezik joggal, és nem fordítva. Ez első látásra valóban
holisztikus pozíciónak tűnhet, de vegyük észre hogy Luhmannál a funkciórendszerek
alulról építkeznek! Önmagukat stabilizálva állítják elő, endogén módon, a saját rendjüket, A jogrendszer feladata Luhmann szerint az össztársadalmi konzisztencia fenntartása, a különböző ágensek elvárásainak az egymáshoz való igazítása révén.44 A funkció
fogalma valamilyen teleogikusságot sejtetne, azonban Luhmann világossá teszi, hogy
a funkció nem célorientáltságot jelent, és végképp nem valamiféle normativitást.45 Mivel a modern társadalom rendkívül komplex, nem tudjuk egyértelműen megmondani,
hogy a jog minden további nélkül képes lesz betölteni a neki tulajdonított funkciót. Mint
Hayeknál a „spontaneitás”, úgy Luhmannál a „funkció” tűnik utópikus, ideális elemnek. Inkább a szociológus értéktulajdonítása, semmint valóságos leírás. A szociológusnak célja a funkciórendszerek működésének a feltárása, de szükség van leegyszerűsítő

41 Luhmann, L. (2004 [1993]) Law as a Social System. ford. Klaus A. Ziegert. Oxford és New York: Oxford University Press, 58.
42 70.
43 A fogalom egyik megalkotója, Francisco Varela, elhatárolódott az autopoiészisz-fogalom társadalom- vagy politikaelméleti alkalmazásaitól, mivel ideológiai értelemben veszélyesnek találta a társadalmi folyamatok bárminemű “biologizálását”.
Jó kérdés, hogy Luhmann alkalmazásmódja valóban biologizálónak tekinthető-e, vagy sem. A magunk részéről azon a köztes
állásponton vagyunk, hogy Luhmann esetében a szociális rendszerek autopoiészisze az önszerveződésnek egy szervetlen
formáját jelöli, mivel a luhmanni társadalomelmétben a rendszerközi “kommunikáció” az élő szubjektumokhoz csupán
közvetett módon kapcsolható. H. Nagy Péter idevonatkozó megállapítása helytálló: “Nem arról van (...) szó, hogy az autopoiészisz jelensége mentén egyformán konstruálható meg az élet, a társadalom, a jog stb. területe; hanem arról, milyen
strukturáltságot mutatnak a szociális rendszerek akkor, ha önépítõ folyamataikat és belsõ mûködésüket nem valamely instanciához, hanem saját maguk által létrehozott funkciók referenciáihoz mérjük” H. Nagy P. (1999) „Szociális struktúrák
mint az önépítés alakzatai. A társadalom és a jog autopoietikus felépítése.” Iskolakultúra 1999/9. 125-131., 126. A szervetlen
autopoiészisz fogalmát illetően ld. Lovász Á. (2018) Az érzet deterritorializációja. A kiterjesztett észlelés filozófiája. Budapest:
Gondolat, 269-284.. Az autopoiészisz luhmanni alkalmazásának bírálataért pedig ld. Protevi, J. (2009) „Beyond Autopoiesis.
Inflections of Emergence and Politics in Francisco Varela. In Clarke, B. és Hansen, M. (szerk. 2009) Emergence and Embodiment. New Essays in Second-Order Systems Theory. Durham és London: Duke University Press. 94-113.
44 Luhmann 2004 [1993]: 61.
45 71.
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sémákra. Ideális esetekben a jogrendszer konzisztenciát állít elő, ám semmilyen garancia sincsen arra vonatkozóan, hogy ezt minden esetben meg is fogja tenni.
Luhmann a saját felfogását „operatív konstruktivizmusnak” nevezi.46 A jog önmagát
a saját műveletei révén állítja elő. Formát a jognak csakis a jog adhat, tehát élesen elkülönítendő a politikától, a médiától, a gazdaságtól, és minden egyéb társadalmi területtől. Operatívan zárt módon működnek az önszerveződő funkciórendszerek: „a belső
komplexitás felhalmozódása csakis az operatív zártságon keresztül valósítható meg”.47
Fontos látnunk, hogy Luhmannál a rendszer nem jelent egyet a szervezettel. Egymáshoz képest eltérő leírási szintekkel van itt dolgunk. A rendszer mint egész egy saját
logikát követő, többnyire tervezetlen rend, míg a szervezet egy meghatározott, exogén
módon konstruált rend. A társadalmak rendelkeznek funkciórendszerekkel, utóbbiak
pedig szervezetekkel. A szervezetek a komplexitást redukálják, míg a rendszerek fokozzák azt.48 Nagyon súlyos hiba volna részünkről a jogrendszert „szervezetként” azonosítani. Önépítő logikát követő kozmosz, amelynek csak az alkotóelemei tekinthetőek
szervezeteknek. Ilyen a Luhmann által is kitüntetett bíróság, de éppenséggel említhetnénk az ügyvédi kamarákat is. Visszatérő jelleggel hangsúlyozza Luhmann azt, hogy az
autopoiétikus rendszerek aligha lehetnek kívülről determináltak. „Egyedül a jog határozhatja meg azt, hogy mi a jog”, szögezi le.49 A lényeg az, hogy mely funkciórendszer
mit csinál. Az operatív konstruktivizmus körülménye Luhmann szerint prezentizmust
is implikál. Az a lényeges, amit a jogrendszer éppen most cselekszik, jogi érvénnyel az
bírhat, ami a jelenben aktuálisan érvényes.50 De mi az a differencia, amely specifikusan
a jogrendszert jellemzi? Minden, ami a jogrendszeren belül történik, egy bináris kód
mentén differenciálódik. A jogrendszer esetében a domináns differenciának a legális/
illegális ellentétpár tekinthető. Bármi, ami nem hozható a legalitás vagy illegalitás alakjára, nem képezheti részét a jogrendszernek.51 Valaminek vagy legálisnak, vagy illegálisnak kell lennie, ellenkező esetben értelmezhetetlen marad a jogrendszer számára.
A jogrendszer a legális/illegális bináris kóddal dolgozva osztályozza a különböző eseményeket és állapotokat. Még a tények is csupán annyiban relevánsak, amennyiben
a jogszerűség vagy jogszerűtlenség állapotára vonatkoztathatóak.52 A tények, gondolhatnánk, általában múltbéli történésekre vonatkoznak. Vegyük példaként egy büntetőeljárásban hivatkozott bűnügyi helyszínelés által feltárt bizonyítékokat. Luhmann
46 79.
47 80.
48 Bognár B. (2013) „Rendszerevolúció és társadalmi differenciálódás.” in: Luhmann, N. (2013) Kommunikáció és társadalom. Luhmann Olvasókönyv. vál és szerk. Bognár B. és Karácsony A. Budapest: Gondolat, 115-132., 125.
49 Luhmann 2004 [1993]: 85.
50 82.
51 94.
52 113.
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szerint a tények integrációja a jogrendszerbe, minden látszat ellenére, prezentista
módon történik. „A múltbéli és jövőbeni tények jelentéssel csakis a jelenben való megérkezésükkel ruházódnak fel”.53 A „jelen” kifejezés itt a jogrendszer által megkonstruált jelenre utal, vagyis a jogiként kódolódó műveletekre. Saját logikát követ a jog. Az
önszerveződés körülménye viszont, Hayekkel szemben, Luhmannál semmilyen garanciát nem kínál a jogrendszer helyes vagy helytelen voltát illetően. Rossz döntéseket
is hozhatnak egy jogrendszer komponensei, továbbá önmagában semmit nem garantál az emberi értékek szempontjából a jogrendszer autonómiája, elvégre még a nemzetiszocialisták is garantálták a retorika szintjén a bírósági rendszer autonómiáját.54
Míg Hayek a spontán rendet kívánatosabbnak ítéli a szervezett rendeknél, Luhmann
tartózkodik, legalábbis explicite, a hasonló értéktulajdonításoktól. Mindazonáltal az
autonómia mégiscsak fontos alapérték a luhmanni szociológiában, és többet jelent
pusztán szociológiai leírásnál. A külső rendszerek által kiváltott „interferencia” nagyon
is „korrumpálhatja” a jogrendszer működését.55 Implicit módon ezért Luhmann a beavatkozásmentességet normatív értelemben támogatja. Brunczel véleményét ebben
a tekintetben osztjuk, aki szerint „a politikai intézmények tekintetében nézetei tulajdonképpen egybeesnek a liberálisokéval”.56 Közös a liberálisok, így Hayek pozíciója
is, Luhmannéval annyiban, hogy mindkét álláspont a leghatékonyabb rendszerszintű
működést a beavatkozásmentességben látja. Hayek és Luhmann egyaránt a jogrendszer
autonómiáját vallják alapérték gyanánt, és ebben egyikük sem igazán hajlik semmilyen
kompromisszum irányában ez ügyben.
A jogilag kódolódó tények is a jogrendszer konstrukciói. Ebben a tekintetben a társadalom többi területétől eltérő jelennel, párhuzamos tényekkel dolgozik a jog.57 Ezt azt is
jelenti, hogy a - saját szempontjai alapján, azaz, jogi értelemben „hatékony” jogrendszernek rendelkeznie kell bizonyos mozgástérrel, autonómiával ahhoz, hogy megfelelő döntéseket hozhasson szabadon. Bináris gépezetként a jogrendszer a harmadik értékek lehetőség szerinti teljes kizárására törekszik.58 Tűrhetetlen, ha nem-jogi szempontok jutnak
bele a jogi döntéshozatalba. Ez nem empirikus állítás Luhmann részéről. Jól ismert
jelenség a bíróság mint intézménynek a korrumpálódása gazdasági és egyéb hatalmi
tényezők által. „Felelőtlen szervezetként” a bíróság nagyon is hajlamos a korrupcióra.59
Luhmann maga is reflektál a korrupció és egyéb zajforrások empirikus jelenlétére a jo53 118.
54 110.
55 109.
56 Brunczel 2010: 237.
57 Luhmann 2004 [1993]: 183.
58 u.o.
59 Jávor I. (2004) „Felelőtlen szervezetek. Sajátos szervezeti típusok, nem tönkremenő szervezetek: a bíróság szervezetszociológiája”. Szociológiai Szemle 2004/I. 66-87.
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gon belül. Mi a helyzet, teszi fel a kérdést szerzőnk, a lobbizással? Egy kritikai jogelmélet
a lobbizás gyakorlatát bizonyára a gazdasági és/vagy osztályhatalomnak a jog területére
való penetrációjaként értelmezné. A jogot mintegy átfertőzi a külsődleges gazdasági érdek. És mihez kezdjünk azzal a különleges körülménnyel, hogy a professzionális politikusok többsége a fejlett világban ügyvédi végzettséggel rendelkezik? Luhmann szerint
a politikus-ügyvédek, illetve a lobbizás mint jelenségek egyáltalán nem csorbítják a jogrendszer autonómiáját.60 A politika logikája mindig is eltérő lesz a jogrendszer kódjához
képest. Külsődleges ökológiai tényező a politikum a joghoz képest. Még a protestmozgalmak sem tudnak a jognak formát adni. Semmilyen külső létező nem alkalmas erre,
mivel a jog evolúciója „nem célorientált tevékenységek eredménye”.61 Konkrét célokkal
ugyan rendelkezhetnek még az egyes bírók vagy bírósági szervezetek is, de rendszerszinten spontán jogi evolúció terméke a jogrend. Semmi különbséget nem vélünk felfedezni
tehát ebben az ügyben sem Hayek és Luhmann között. Minden társadalmi igénynek jogi
formát kell öltenie ahhoz, hogy jogként kódolódhasson. A zaj csakis a kódolást követően válhat információvá. Akárcsak Hayek, úgy Luhmann is elismeri mindazonáltal, hogy
a jogi és politikai szabályozás közötti határvonal a későmodernitásban elhalványulni
látszik.62 Ezen bizonyos jogesetek átmoralizálódása sem segít éppenséggel. Az önszerveződő rendszerek akkor működnek a leghatékonyabban, ha meg van engedve nekik,
hogy autologikus módon funkcionálhassanak. Ha a jogtól többet kezdünk elvárni, mint
amennyire képes, ez komoly társadalmi diszfunkciókat és csalódásokat eredményezhet.
Luhmann rendkívüli civilizációs veszélyre figyelmeztet: ha elveszítjük azt a képességet,
hogy komplex módon viszonyulhassunk a társadalom különböző területeihez, azaz, ha
dominánssá válna egyetlen szempont a többi rovására, „káosz és extrém leegyszerűsödés következne be”.63 Bizonyos jogesetek akár rendkívüli médiafigyelmet kapnak, ami
bizonyos fokú interpenetrációt eredményezhet a jogrendszer és a médiarendszer között.
Ha csupán morális érzületeinkre támaszkodnánk, tekintet nélkül a jogi konzisztencia endogén követelményére, eltorzulhat és jogszerűtlenné válhat az ítélethozatal működése.
Ezért járnak el helyesen a bírók, amikor zárójelezik a morális felháborodás mozzanatát
az ítélethozatalaik során. Morális értelemben felháborító lehet a közvélemény által túlságosan „enyhének” vélt ítélet, de nem célja a jogrendszernek a moralitás érvényrejut-

60 Luhmann 2004 [1993]: 375-6.
61 252.
62 291.
63 379. A brit rasszizmusellenes törvényekről szólva Tim Murphy megfogalmazása árulkodó: ezen rendelkezések „több
szervezést és a szervezetek szervezését” igénylik. Murphy, T. (2006) „From Subject to System. Some Unsystematic Systems-Theoretical Thoughts on Race Equality and Human Rights”. in: King, M. és Thornhill, C. (szerk. 2005) Luhmann on
Law and Politics. Critical Appraisals and Applications. Oxford és Portland: Hart Publishing. 55-75., 65. Az ilyen típusú törvényi konstrukciók a spontaneitás helytelennek vagy erkölcstelennek ítélt formáinak a kiküszöbölésére vállalkoznak. Ennek
ára a magasabbfokú össztársadalmi szintű, mesterséges politikai eszközökkel megvalósított szervezettség, azaz bürokratizálódás, a rendszerszintű spontaneitás egy részének a feláldozása révén.
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tatása. A morális elvárások extralegálisak, így a jog terén határozottan kerülendőek.64
Luhmann számára elfogadhatatlan a jog azonosítása az olyan morálisan szaturált fogalmakkal, mint az „igazságosság.” Az aktivista jogfelfogások hibásak, mivel figyelmen kívül
hagyják a modern jogrendszer önreferenciális voltát. Fontos a hatékony jogrendszerhez
az „irritabilitás”, mivel reagálnia kell a környezetéből érkező ingerekre saját legitimitásának fenntartása végett. Azonban ha túlságosan magasfokúvá válik a környezet penetrációja a jogrendszerbe, abban az esetben beszélhetünk „korrupcióról”.65 Luhmann
szempontjából nemcsak a gazdasági érdeknek a jog területére való behatolása tekinthető
korrupciónak, hanem éppenséggel a morális jellegű külső beavatkozások is korrumpálhatják, erodálhatják a jogrendet.
Az irritáció is természetesen a rendszer saját konstrukciója. Luhmann kommunikációelméleti szemantikája a közvetettségre hívja fel a figyelmet: megfogalmazása
értelmében „a rendszer maga regisztrálja az irritációt (…) ám csakis a saját struktúráinak videóképernyőjén”.66 Fontos és megőrizendő civilizációs vívmány Luhmann
számára a funkcionális differenciálódás, mert polikontextuális társadalmat eredményez: a differenciálódás evolúciós folyamata „megköveteli a (spontán) elkülönülést, és
megfosztja uralmától a hatalmi centrumot.”67Sokkal nagyobbfokú komplexitást képes
elérni a funkcionálisan erősebben differenciált társadalom, mint bármilyen korábbi,
hierarchikus elvek mentén, tudatosan megszervezett társadalmi forma. Előnye pontosan azon körülményből származtatható, hogy semmilyen terv, szándék vagy célkitűzés
sem vezérli. Az össztársadalmi szintű komplexitás fokának emelkedése azt is jelenti,
hogy nagyobb tere nyílik a különböző társadalmi funkciórendszerek belső komplexitásradukciója számára is.68 Hayekkel rokonítható módon Luhmann is elutasítja azon
előfeltevést, miszerint a társadalmi evolúciónak bármilyen általános törvényére következtethetnénk. A következő megfogalmazás döntő jelentőségű a konklúziónk szempontjából: „a társadalmi rendszer funkcióit sem a rendszer, sem az evolúció fogalmából
nem vezethetjük le deduktív műveletekkel”.69 Minden funkciórendszer a saját logikája és kódja mentén kell megértenünk. Ezért nem egészen helytálló azt állítani, hogy
Luhmann módszertani kollektivista volna. Logikai okoknál fogva inkább a módszertani individualizmussal rokonítható a megközelítésmódja, „individuum” alatt persze
a funkciórendszert értve. Luhmann szociológiája leszámol a társadalomtudományok
64 Luhmann 2004 [1993]: 290.
65 385.
66 383.
67 Luhmann, N. (2009 [1984]) Szociális rendszerek. Egy általános elmélet alapvonalai. ford. Brunczel Balázs és Kiss Lajos
András. Budapest: Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet – Gondolat, 210.
68 u.o.
69 Luhmann, N. (2013) „Evolúció és történelem”. in: Luhmann, N. (2013) Kommunikáció és társadalom. Luhmann Olvasókönyv. vál és szerk. Bognár B. és Karácsony A. Budapest: Gondolat. 148-175., 154.
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korábbi antropológiai meghatározottságával.70 (Karácsony A. (2009) „Az ember mint
a hallgatás tárgya a luhmanni elméletben”. Replika 66. 1-8. Günther Teubner vitatja azt,
hogy Luhmann deszubjektivizálná a szociológiát. Teubner szerint nem annyira a szubjektum teljes dekonstrukciója megy végbe Luhmannál, hanem „a reflexív szubjektum
decentrálásáról” beszélhetünk. Teubner, G. (1993) Law as an Autopoietic System, ford.
Ruth Adler. London: Blackwell, 45. Ez a megfogalmazás különös, mert a dekonstrukció
általánosságban a dekonstruálni kívánt elemek és fogalmak decentrálásra törekszik.)
Az emberi létező zárójelezésével a humán szubjektum is külsődleges tényező a funkciórendszerek autopoiésziszéhez képest a luhmanni modellben. A legalitás az, amit a jogrendszer legálisnak ítél, a bírók mediációja révén.71 Figyelemreméltó, hogy a bíró is csupán eszköz a rendszer saját differenciáltságának fenntartása, és differenciálódásának
továbbfejlesztése szempontjából. Ez a látszólag kollektivista álláspont sem tér el annyira Hayek modelljétől, hiszen utóbbinál is az emberi egyén voltaképpen a racionális úton
megismerhetetlen kulturális csoportszelekció folyamatának instrumentuma.72 A bíróság mint intézmény is a jogrendszer határvonalait állandó jelleggel ellenőrző szervezet.
Utóbbinak szüksége van arra, hogy határait fenntartsa, és erre csakis a benne létező
szervezetek alkalmasak. Paradox módon azt is mondhatjuk Luhmannt követve, hogy
még az illegális esetek is nélkülözhetetlenek a jog autopoiésziszének a fenntartásához.
A bűncselekmények és egyéb jogszerűtlen állapotok is, negatív módon, részét képezik
a jogrendszernek. Még a törvény abuzálása és megsértése is fontos szerepet játszik
a jog evolúciójában, az illegalitás nélkül ugyanis nem tudná a jogrend megkülönböztetni a jogot a jogszerűtlenségtől.73 Ebből az is következik, hogy az illegalitás a jogból
kiküszöbölhetetlen. Ugyanez áll a csalódás mozzanatára. Ha mindig kielégítő ítéleteket
hoznának a bíróságok, a jog fejlődése megállna. Éppen a várakozásoknak való meg nem
felelés lehetősége készteti a jogot a változásra és innovációra.74 A szociális funkciórendszerek Luhmannál megkülönböztetésekkel operáló „episztemológiai szubjektumnak”
számítanak, és önmagukban is képesek csalódni.75
Összességében, a luhmanni jogelmélet értelmében, a jogrendszer változékonysága
önmagából fakad.76 Kívülről még a törvényhozás sem képes a jognak formát adni. Nagyon
70 Karácsony A. (2009) „Az ember mint a hallgatás tárgya a luhmanni elméletben”. Replika 66. 1-8. Günther Teubner vitatja
azt, hogy Luhmann deszubjektivizálná a szociológiát. Teubner szerint nem annyira a szubjektum teljes dekonstrukciója
megy végbe Luhmannál, hanem „a reflexív szubjektum decentrálásáról” beszélhetünk. Teubner, G. (1993) Law as an Autopoietic System, ford. Ruth Adler. London: Blackwell, 45. Ez a megfogalmazás különös, mert a dekonstrukció általánosságban
a dekonstruálni kívánt elemek és fogalmak decentrálásra törekszik.
71 Luhmann 2004 [1993]: 202.
72 Hayek, F. A. (1992 [1988]) A végzetes önhittség. A szocializmus tévedései. Ford. Pásztor E. Budapest: Tankönyvkiadó.
73 Luhmann 2004 [1993]: 204.
74 241.
75 Baxter, H. (1997) „Autopoiesis and the ’Relative Autonomy’ of Law”. Cardozo Law Review 19.: 1987-2083., 2072.
76 Luhmann 2004 [1993]: 252.
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is úgy tűnik tehát, hogy Luhmannál mintha operálna a hayeki megkülönböztetés jog és
törvény között, még ha eltérő hangsúllyal is. A jogrendszer, olyan műveletekkel mint
a jogelméleti (ön)leírás, a korábban meghozott ítéletek felülbírálása és az eljárások
időbeli kinyújtása (azaz, ügyeknek a jog saját jelenében való megtartása), képes a saját
hibáit kijavítani.77 Nemcsak önépítő, hanem – bizonyos mértékig – öngyógyító rendszer
is. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy Luhmann kritikátlan lenne a modern jogrendszerrel szemben. Hayektől eltér abban, hogy az önszerveződés árnyoldalával nagyobb hangsúllyal számol. Míg a jog és politika különválasztása „meggátolja a rendszereken belüli
önaggressziót”, csökkentve az össztársadalmi szinten érvényesülő inkonzisztenciák
mértékét, a jog és a politika eltérő sebességgel operálnak.78 A politika gyors, napi reakciókat igénylő akcelerált rendszer, míg a jog lassú, hagyományelvű, magas gravitációs
tehetetlenséggel bíró szerveződés.79 A túlzott önreferencialitás valamelyik funkciórendszer esetében a társadalmi szinten érvényesülő „temporális deszinkronizációhoz”
vezethet. A modernitás rendkívüli komplexitású társadalmi berendezkedései mintha
kizárnák az egységes társadalmi idő lehetőségét, ami a társadalom kaotikusságát is
fokozhatja.80 Nyitva hagyja Luhmann azt a kérdést, hogy a jelen világtársadalmában
egyáltalán alkalmas-e még a jog a funkciójának betöltésére. Emlékezzünk, a funkció is
csupán egy ideáltipikus reprezentáció, és nem tényleírás. Semmilyen garanciánk sincsen arra vonatkozóan, hogy az önszerveződő jogrendszer emberi szempontból egyáltalán tűrhetőnek nevezhető eredményeket állít elő, vagy a káoszhoz és társadalmi
dezintegrációhoz járul-e hozzá. A jog endogén kockázata a jogszerűtlenség, az illegalitás a legalitás gyomrában lévő parazitaként állandóan jelen van. És mégis, kettejük
viszonya endoszimbiotikus.

KONKLÚZIÓ
Tanulmányunk záró részletében a fent nyújtott olvasatok alapján értékelnénk Guilherme Vasconelos Vilaça 2010-es, „From Hayek’s Spontaneous Orders to Luhmann’s Autopoietic Systems” című tanulmányának főbb téziseit. A szerző elismeri, hogy Hayek és
Luhmann problematikája közös. Mindkét szerzőt az érdekli, hogy miként hasznosítja
a társadalom a szétszórt módon jelenlévő tudást kollektív szinten. Mégis, Vilaça szerint
77 258.
78 477.
79 371.
80 A szociológiai szakirodalom egy része, főleg a kritikai hagyományhoz kapcsolódóan, civilizációs patológiaként értelmezi
a temporális deszinkronizáció jelenségét. Hartmut Rosa, a fogalom megalkotója, egyértelműen negatív éllel beszél a társadalmi időkezelési sémák fragmentálódásáról: „a későmodern társadalomban a struktúrák rendszerszintű feldolgozása
túlságosan gyorssá vált ahhoz, hogy a jelentés kulturális erőforrásait közvetíthesse, amelyek a modernitás politikai projektjét és annak történelemképét hordozták”. Rosa, H. (2013) Social Acceleration. A New Theory of Modernity. ford. Jonathan
Trejo-Mathys. New York: Columbia University Press, 274. Jó kérdés, hogy ez vajon tényleg probléma-e. A humanista Rosa
számára igen, de semmi sem kötelezt bennünket arra, hogy osszuk a humanista nagy történelemfilozófiai narratíváinak
alapbeállítottságát.
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Hayek téved amikor, a módszertani individualizmust követve, az egyéneknek tulajdonítja az információfeldolgozás képességét.81 Hayekhez képes Luhmann a társadalomról
sokkal kifinomultabb és hasznavehetőbb leírást nyújt, mivel rendszerekben gondolkodik egyének helyett. Továbbá, Hayek a rendszerek közötti értékek „konvergenciáját”
hírdetné, szemben Luhmann „policentrikus” modelljével.82 Sokkal több hozadékot hoz
a luhmanni szociológia preferálása, mint a hayeki társadalomleírási modell, mert utóbbinak semmi köze a valóságos társadalmak működéséhez. Már kiindulópontját tekintve
is teljesen hibás Vilaça pozíciója. Mint láthattuk, sem Hayek, sem Luhmann nem nyújt
bármilyen létező, empirikusan verifikálható társadalmi formáról szóló leírást. Mind
a spontán rend, mind az önszerveződő rendszer, egy ideál, amelyhez csupán közelíteni
képes a társadalmi valóság. Semmit sem von le a bírói aktivizmus jelensége Hayek gondolatmenetéből, miként azt Vilaça gondolja. Utóbbi szerint az empíria azt mutatja, hogy
a bírók nemhogy fenntartanák a jog spontán rendjét, hanem aktívan küzdenek annak
megváltoztatása érdekében, politikai és egyéb normatív szempontokat követve.83 Ezzel
Hayek sem vitatkozna. A Vilaça által bírált Law, Legislation, and Liberty című Hayekmű azonban nem társadalomleíró jellegű mű, hanem egy politikai filozófiai kiáltvány,
amelynek tárgyát elsősorban a megújítandó liberalizmus alapelvei képezik. Elvétjük
a magyarázati szintet, ha empirikus tényekkel állítjuk szembe. Teljesen redundáns azt
mondani, hogy Hayek „nem kínál semmilyen mechanizmust” arra vonatkozóan, hogy
miként őrizzük meg empirikusan a jogrend spontaneitását, mert műve nem gyakorlati
tárgyú, aktivisták számára készített kézikönyv.84 Súlyosabbnak tűnik első látásra azon
vád, miszerint Hayek következetlenségről tesz tanúbizonyságot, amikor hangot ad annak a vélekedésnek, ami alapján „egyedül a spontán rend, a szabadság irányába történő
fejlődés, tekinthető a jog evolúciójának egyedüli kívánatos lehetőségének”.85 De ugyan
miért akarnánk bárkit megfosztani attól a jogtól, hogy magánvéleményének hangot adjon? Sehol nem állítja Hayek azt, hogy törvényszerű a liberális rend kifejlődése. Sőt,
inkább kivételt jelent, semmint szabályt, az emberi társadalmak evolúciótörténetében.
Nem tekinthető helytállóbnak azon vád sem, ami szerint Hayek túlságosan statikus
entitásokként jellemzi a szervezeteket, míg az önszerveződő rendeknek tulajdonít
egyedül dinamizmust.86 Majdnem értelmezhetetlen ez az észrevétel, ugyanis legjobb
tudomásunk alapján Hayek sehol sem tagadja meg az időbeli változást a szervezett rendektől. Az ideológiai részrehajlás vádjával előszeretettel élő Vilaça mintha nem reflek81 Vilaça, G. V. (2010) „From Hayek’s Spontaneous Orders to Luhmann’s Autopoietic Systems”. Studies in Emergent Order
3. 50-81., 52.
82 53.
83 58.
84 59.
85 u.o.
86 62.
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tálna kellő mértékben a saját ideológiai előfeltvéseire. Narratívája szerint az előítéletes
liberális Hayek az individualizmus mocsarában vergődve képtelen számolni az emberi egyedeknél magasabb szintű szerveződésekkel, vagy a piaci liberalizmustól eltérő
komplexitásformákkal. Mint írja Vilaça, „nonszensz azt állítani, hogy csupán a liberális társadalmi struktúrák lehetnek komplex rendszerek, mintha a komplexitás a rendszerek materiális tartalmán múlna”.87 Ez a szalmabáb-érvelésnek egy szimptomatikus
példája. Ellenfelünktől kiválasztunk egy pozíciót, majd általánosítjuk azt, figyelmen
kívül hagyva a másik fél álláspontjának összetettségét. Valamennyi összetett rendszer
a spontán evolúciós szelekció eredménye, nemcsak a piac vagy a liberális jogrend. A piacon kívül is van élet, de Hayek sohasem állította ennek ellenkezőjét.88 Azt állítani,
hogy „a rendszereknek van saját életük”, az ég világon semmit sem ad hozzá Hayek tanaihoz, és végképp nem helyezi azokat hatályon kívül.89 Luhmann „hozadéka” Hayekhez képest abban rejlene, véli Vilaça, hogy rendszerekben gondolkodik. Előbbi belátja
azt, hogy az „önkorrigáló/önszerveződő rendszer nem függ attól a szabadságfoktól,
amelyet az őt előmozdító egyéneknek nyújt”.90 Az individualista Hayek és a kollektivista Luhmann összecsapásából szükségszerűen a haladás eszméjével jobban kibékíthető, a kollektivizmus világtörténelmi diadalmenetéhez jobban illeszkedő „korszerű”
Luhmannak kell győzedelmeskednie. Csakhogy Vilaça, a progresszív lelkesedésében,
megfeledkezik egy nagyon fontos részletről: a luhmanni funkciórendszerek is individuumok. Amint elfogadjuk, Teubner nyomán, hogy „a jog” mint rendszer Luhmannál
egy „autonóm episztemikus szubjektum”, romba dől Vilaça egész gondolatmenete.91
A különbség individuum és rendszer között elhalványul, amint elfogadjuk a nonhumán
individuum lehetőségét. De tovább is mehetünk. Az úgynevezett „emberi” szubjektum
is felfogható összetett, hálózati felépítésű rendszerként. Hayek individuumai is kezelhetőek rendszerekként, és Luhmann rendszerei is tekinthetőek individuumoknak.
A két megközelítésmód közötti különbségtétel így igencsak képlékennyé válik, amen�nyiben a perspektivikusság változékonyságával számolunk.

87 63.
88 Hayek 1998 [1979]: 158. Ehhez ld. Hayek, F. A. (2013) The Market and Other Orders. szerk. Caldwell, B. Chicago: University of Chicago Press. A piac még Hayek esetében sem az egyetlen önszerveződő rendszer. A spontaneitás nem egyenértékű
a piaci mechanizmusok jelenlétével. Felvethető, hogy még a technológia is elkülönülő, saját logikát követő rendszer. Erről
bővebben ld. Horváth M. (2018) A digitalitás paroxizmusa. Spektákulim, szimulákrum, kibernetikai állapot és a virtualitás hiperkaotikus okkultúrája. Szombathely: Savaria University Press.
89 Vilaça 2010: 63.
90 68.
91 Teubner, G. (1989) „How The Law Thinks. Toward a Constructivist Epistemology of Law”. Law & Society Review 23.5:
727-758., 730.
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METZ-RUSZKAI SZILVIA ÉVA

Hannah Arendt
modernitáskritikája
a kortárs
társadalomelméletek
tükrében
1. BEVEZETÉS
A szociológiára tekinthetünk a modernitás önmagára adott reflexiójaként is, mivel
a modernitás kihívásai és emancipatorikus folyamatai jelölik ki a szociológia fő kutatási
területét.1 Tanulmányomban így én is a modernitás problémáját fogom körüljárni, elsősorban a patológiákra fókuszálva. A modernitás negatív tendenciái a kezdetektől fogva
foglalkoztatta a filozófusokat és társadalomtudósokat, de igazán csak a két világháború
tapasztalata tette szükségszerűvé, hogy a patológiák gyökereit a kritikai elméletek feltárják.
Arendt a késő modernitás negatív tendenciáit az állampolgárok politikai apátiájára
vezeti vissza, amelynek kiváltó okaként a közügyekben való aktív részvétel lehetőségterének beszűkülését nevezi meg. Így végső soron a modernitás patológiáit ezzel politikai
síkra tereli. Az ideális politikai berendezkedést pedig az elhivatott és kompetens állampolgárok közös eszmecseréjével írja le. Ezt nevezi politikai cselekvésnek, amelynek
elsődleges célja, hogy valamennyi érv és szempont megismerhetővé váljon, emellett
pedig a konszenzus elérésére is törekedni kell, amely így a politikai döntések legelfogadottabb és legitimebb formája lehet.2 Arendt értelmezése szerint azonban a késő
1 Sik Domonkos: A modernitás rétegei, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2015, 7.
2 Hannah Arendt: The Human Condition, The University of Chicago Press, Chicago, 1998, 175-176.

392

METZ-RUSZKAI SZILVIA ÉVA

modernitásban már nincs meg a lehetőség e cselekvés gyakorlására, s ez valamennyi
modern baj forrása. Értelmezésem szerint az arendti ideális modell felfogható egyfajta
modern demokráciaelméletként is, amely a későbbi deliberatív demokrácia előfutára
lehet.
Tanulmányom első részében bemutatom Arendt modernitáskritikáját, majd ezt követően a kritikai szociológia képviselőinek (Habermas, Giddens, Lash) modernitáskritikáival vetem össze, hogy így valamennyi elméletet közös dimenzióba helyezve, választ
kapjak arra, mi okozza az általános apolitikusságot, ezt milyen módszerekkel lehetne
orvosolni, továbbá, hogy van-e modern alternatívája az arendti cselekvésnek?
Az elméletek és szerzők kiválasztásánál a kapcsolódási pont megtalálása volt a döntő. Mivel Habermas köztudottan Arendt elméleteire támaszkodva fektette le saját téziseit, belátható a kapcsolat kettejük között, de ezt igazolni is fogom. Alapvetően mindketten olyan demokratikus berendezkedést kerestek és fogalmaztak meg, amellyel
megelőzhetővé válhat a totalitárius diktatúrák újbóli kialakulása. Ehhez elengedhetetlen a polgári aktivitás vagy reflexivitás, azonban az arendti-habermasi modell nem
érinti az egyéni reflexivitás vagy egyéni autonómia problémáját, ezért szükségét éreztem, hogy olyan elméletekkel egészítsem ki gondolkodásukat, amelyek viszont az intencionális szintből indulnak ki, és arról adnak kordiagnózist, hogy az egyéni cselekvők
miként viszonyulnak az olyan nagy rendszerekhez, mint amilyen a politika.

2. HANNAH ARENDT MODERNITÁSKRITIKÁJA
Arendt munkássága rendkívül szerteágazó, azonban az őt végig foglalkoztató kérdések leginkább két, egymással szorosan összefüggő probléma köré csoportosíthatók.
Az egyik ilyen kérdéskör az emberi természet megértése. Különösen foglalkoztatta,
hogy mi vehette rá emberek millióit, hogy Hitlert vagy Sztálint kövessék és támogassák. A másik kérdéskör pedig az emberek politikához fűződő viszonya. Arra jut, hogy
a modernitás patológiái oda vezettek, hogy az emberek közönyösek a politika és a közügyek világával szemben, és ez teremtette meg és tartja fenn a totalitarizmus veszélyét
a modern világban.
A történelmet három nagyobb korszakra osztotta fel sajátos kronológiája mentén,
amelyben a köz- és a magánszféra egymáshoz való viszonyát vette alapul3, s így rajzolódik ki az a hanyatlástörténet, ami az ókortól napjainkig tart és jóslata szerint nem áll
meg a jövőben sem. Az első korszak az antik görög polisz korszaka, amit az Oikosz és
az Agora éles különállása jellemez. A magán- és a köz itt tehát egymástól elkülönül, s
a háztartás csupán kiszolgáló funkciója a közszférának, ami a stabil hátteret szolgáltatja. A beszéd és a cselekvés együttesen konstruálja meg a nyilvános-politikai teret,
ahol létrejön az arendti értelemben vett szabad cselekvés, azaz a nyilvános és szabad
3 i.m. 28-37.
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eszmecsere. Arendt számára ez az ideális modell, mert itt még éles határvonal húzódik
a magánügy és a közügy között, a nyilvános-politikai teret pedig nem hatják át sem
társadalmi kérdések, sem az egyéni érdekek.
A második korszak a középkor, amely átmenet az antikvitás és a modernitás között.
Ekkor még létezik a magán- és a közszféra különállása, de utóbbit az egyház kebelezi
be. A közjó fogalma kikerül a politikai terminológiából és a békés, zavartalan együttélés szinonimája lesz a magánszférában.4 Arendt szerint ez azért problematikus, mert
az egyéni élet halhatatlanságába vetett keresztény hit jelentéktelenné teszi a politikai
cselekvés motivációit.5 Az emberek így a közügyektől egyre inkább eltávolodnak és
magukba fordulnak, saját alkotó tevékenységükbe burkolóznak. Olay Csaba hívja fel
a figyelmet arra, hogy e korszak tárgyalásánál Arendt a politikai nyilvánosság mellett
egyfajta Isten előtti nyilvánosságról is beszél, miszerint utóbbi gyengíti az előbbi működését, s szerinte Arendt ezzel azt sugalmazza, hogy nem csak egyféle nyilvánosság
létezhet, csupán a politikai nyilvánosság szerepét hangsúlyozza a többivel szemben.6
A harmadik korszak a modernitás, amikor a magánszféra elemei benyomulnak
a közszférába, s így megjelenik egy új, társadalmi szféra7, ami bekebelezi a nyilvános-politikai teret és összezsugorítja a magánszférát. Így megszűnik az arendti közös,
szabad cselekvés tere. A modern fogyasztói tömegtársadalom pedig immár nem a közügyekért eszmecserét folytató homo politicusok társadalma, hanem az animal laboransoké, akik csupán a munka folyamatában vesznek részt, hogy annak jutalmaként a piacon megszerzett javakat elfogyasszák.8 Ez azonban már csupán biológiai anyagcsere
a természettel, nincs benne sem alkotó, sem világot formáló tevékenység.
A társadalmi szféra három részből tevődik össze, amelyek egyenként járulnak hozzá a nyilvánosság diszfunkcionálissá válásához az arendti terminológiában: egyrészt
magában foglalja a gazdasági szféra előretörését, amely azért patologikus, mert az
egyéni gazdasági szempontok és érdekek válnak dominánssá a köz érdekével szemben.
A nyilvános-politikai tér pedig csupán a társadalmi egy funkciója lesz: a felhalmozás
útjában álló akadályokat felszámoló eszköz. Azaz, az állam a társadalom számára egy,
a társadalmi szabadsághoz szükséges rossz lesz.9 A gazdasági érdekek átitatta társadalmi szféra olyan dinamizmust működtet, amelynek lényege a fogyasztás és a szükségletkielégítés. Ez egyfelől ugyan megteremtheti az egyéni jólétet, de ugyanakkor az

4 i.m. 35.
5 A politikai cselekvés motivációja az önmegmutatás és az egyéni múlandóság meghaladása. Ez kerül szembe az üdvözülés
tanával, amelynek fényében utóbbi értelmét veszti.
6 Olay Csaba: Hannah Arendt politikai egzisztencializmusa, L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2008, 50.
7 Arendt 1998: 28-35.
8 i.m. 99.
9 Hannah Arendt: Mi a politika? In: Uő.: A sivatag és az oázisok. Gondolat Kiadó, Budapest, 2002, 87.
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embereket egyszerű fogyasztókká redukálja, akikből kiveszik a spontaneitás és csupán
egyszerű automatákként funkcionálnak.10
Másrészt a szociális kérdések tartoznak ide, úgymint a szegénység vagy a szegregáció. A magánszféra benyomulása itt is azt idézi elő, hogy bizonyos emberek vagy embercsoportok különböző érdekérvényesítő és nyomásgyakorló szervezeteken keresztül
a saját érdekeik érvényesítésére törhetnek a köz érdekével szemben.11 Az egyéni érdekek Arendt szerint ideologizálva jelennek meg ebben a térben s ezért lehet az, hogy képesek a közérdek fölé emelkedni.12 A másik súlyos probléma, hogy a szociális kérdések
átveszik az elsőbbséget a politikai kérdésekkel szemben, és azok így alárendelődnek.
Arendt szerint a probléma az, hogy a szociális kérdések válnak politikai kérdésekké,
s így az eredeti politikai célok, mint például a szabadság nem tudnak megvalósulni.
A szociális kérdések azonban nem oldhatók meg felülről vezényelt kényszerrel, csak
szaktudással. Így, hogy a szociális kérdésekből válnak a politikai kérdések, ezek sem
lesznek megoldhatók, hiszen nem a megfelelő eszközökkel próbálják őket orvosolni.
A társadalmi kérdések megoldására politikai eszközökkel tett kísérlet ugyanakkor
rendkívül veszélyes is, mert könnyen terrorhoz vezethet, mint ahogyan az a Nagy Francia Forradalom idején történt. 13
Harmadrészt pedig a modernitásban egyre fokozódó uniformizálódási kényszert
helyezi Arendt a társadalmi szférába. Ez azt jelenti, hogy aki nem tud betagozódni
a tömegtársadalomba, abból egyfajta pária válik.14 Az uniformizálódás következménye,
hogy akadályokat állít az újat kezdés képessége elé, másfelől megszűnteti a pluralitást,
ami az előfeltétele a nyilvános-politikai tér működésének, amelyben éppen, hogy az
ember akkor tud igazán ember – és önmaga – lenni, ha ebben a térben meg tudja mutatni önmagát mások pluralitásának fényében és így hozza létre másokkal közösen a politikai cselekvés terét, ahol érvek és viták útján döntenek a közügyekről, s így együttesen
konstruálják meg a közös világot.
Arendt terminológiájában tehát a szabadság mint olyan csak az emberek közös,
együtt cselekvésének folyamatában valósulhat meg, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. De a konszenzus nem szükségszerű feltétele a szabadság létrejöttének, ahhoz az is elegendő, ha folyamatos eszmecsere áll fenn az emberek között a politikai
kérdésekben, ahol mindenki szabadon elmondhatja véleményét és minden nézőpontot
megismerhetünk. Arendt szerint, ha az emberek elveszítik a politikai státuszukat, azaz
az arra való jogukat vagy lehetőségüket, hogy részt vehessenek a közügyekben, akkor

10 Arendt 1998: 117.
11 Hannah Arendt: A forradalom, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1991, 352.
12 Arendt 1998: 41.
13 Arendt 1991: 144.
14 Arendt 1998: 51-52.
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csak a magánélet szférája marad az önmegmutatásra, s így a közügyekben tulajdonságok nélküli lény, puszta létezés válik belőlük.15
Arendt szerint az egyenlőség nem születésünknél fogva adott tulajdonság vagy adottság, hanem csak a nyilvános-politikai térben válhatunk egyenlőkké, állampolgárként,
amit intézményes jogok biztosítanak.16 Így belátható, hogy ha elvész a nyilvános-politikai tér, akkor elvész az egyenlőség is. Nyilvános-politikai tér hiányában az emberek
nem egyenlők többé, nem részei a politikai közösségnek, így az egymástól különböző
emberek visszavetődnek önmagukba s elidegenednek a világtól. Ez Arendt szerint
egyet jelent a közös világ elvesztésével, így pedig a közös emberi tudásokba és érzékekbe vetett bizalom megrendül. Ezt nevezi a józanész hanyatlásának. Szerinte ennek
helyettesítésére válik a modern ember fogékonnyá az ideológiákra, amelyek „jéghideg
okfejtésükkel” és logikusságukkal képesek kitölteni a common sense hagyta űrt.17 Ha
pedig az emberek tartósan kiszorulnak a politikai térből, konzerválódik politikai antagonizmusuk, az azzal a veszéllyel jár, hogy egy idő után képességüket is elveszítik,
hogy a közügyekkel foglalkozhassanak, de legalábbis, ha ennek a képzete már megjelenik a számukra, akkor fogékonnyá válnak a vezérelvűségre is. Mindennek pedig az
a következménye, hogy a nyilvános-politikai tér eltűnése „(...) olyan társadalmat hagyott
maga után, amelyben az emberek az őket egyszerre összekapcsoló és elválasztó közös világ
nélkül vagy kétségbeesett, magányos elkülönültségben élnek, vagy tömegként préselődnek
össze.”18 Így jön létre a tömegtársadalom, ahol bár az emberek szükségszerűen kapcsolódnak egymáshoz, de már elveszítették a közös, nyilvános-politikai teret.
Arendt a modernitásban további patológiás mechanizmusokat vél felfedezni, amelyeket a nyilvános-politikai tér diszfunkcionálissá válásával vagy annak megszűnésével
köt össze. A modern fogyasztói tömegtársadalmakban szerinte e diszfunkcionalitás egy
folyamatosan elhaló államhoz és a bőségnek alárendelt tiszta adminisztráció uralmához vezet.19 A képviseleti demokráciával alapvetően az a baj Arendt szerint, hogy természeténél fogva nem tud megfelelően működni. Szerinte ez nem valódi demokrácia, mivel csak a választók érdekét vagy jólétét lehet delegálni vagy képviselni, cselekedeteik
és véleményeik azonban nem képviselhetők.20 A képviseleti demokráciában az egyetlen
lehetőség az arendti cselekvésre pusztán a szavazás aktusa, aminek azonban a modern
tömegdemokráciákban egyre kevesebb jelentősége van egyéni szinten, ami a szavazástól való távolmaradásra ösztönzi a választópolgárokat. Azonban Arendt szerint ez
15 Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1992, 361.
16 Arendt 1991: 38-41.
17 Arendt 1992: 599.
18 Hannah Arendt: A történelem fogalma. In.: Uő.: Múlt és jövő között: nyolc gyakorlat a politikai gondolkodás terén, Osiris
Kiadó, Budapest, 1995, 99.
19 Arendt 1998: 45.
20 Arendt 1991: 352.
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megkérdőjelezi, hogy egyáltalán van-e még értelme a politikának a modern korban.21
Továbbá Arendt úgy gondolja, hogy a többpártrendszer magában hordoz két patológiás
következményt: ez a közérdek sérülése vagy háttérbe szorulása az egyéni érdekekkel
szemben, valamint az elburjánzó korrupció.
Arendt tehát elutasító a képviseleti rendszerrel, azonban ez azon az előfeltevésen
nyugszik, hogy az állampolgárok, ha tehetnék szívesen részt vennének a közügyekben.
Olay világít rá az arendti nyilvánosság-elmélet két gyengepontjára, miszerint Arendt
sem azt nem veszi figyelembe, hogy az állampolgárok jelentős része valójában nem is
akar részt venni az aktív politizálásban22, sem azt, hogy a modernitásban ezzel párhuzamosan jelentősen megnőtt a nyilvánossághoz való hozzáférés lehetősége.23
A harmadik patológiás következmény, ami a nyilvános-politikai tér zsugorodásával
jár, hogy az emberek közönyössé válnak a politikai ügyek iránt, mivel közvetlenül nem
vesznek részt a közügyekben, s Arendt szerint, ha érdekeiket nem képviselik megfelelően, akkor bizalmatlanokká válnak a demokratikus intézményekkel szemben. Ez
pedig azzal a veszéllyel fenyeget, hogy annak helyettesítésére az ideológiák és tekintélyelvű hatalmi berendezkedések felé fordulnak. Úgy véli, hogy a képviseleti demokráciában nem valósul meg a szabadság, s ez folyamatosan magában hordozza a diktatúrává
korcsosulás veszélyét.24 Ezért kellene szerinte folyamatosan aktualizálni a már megszületett döntéseket, legyenek azok konszenzus eredményei vagy sem.
A képviseleti demokráciában a kisebb közösségek partikuláris érdekeit a különféle
társadalmi mozgalmak és szakszervezetek lennének hivatottak képviselni, azonban
Arendt szerint ez sem funkcionál megfelelően. Úgy véli, ezek a szervezetek nem valódi emancipációért küzdenek, hanem csupán a már meglévő, torz viszonyok komfortosabbá tételéért.25 Azaz, a magánszféra nagyobb szabadságát, több szabadidőt és
kényelmesebb munkafeltételeket igényelnek, nem autonómiát és önrendelkezést a közügyekben.
A képviseleti demokráciában tehát nincs meg az ideálisnak elgondolt nyilvános-politikai tér, így nem beszélhetünk arendti értelemben vett szabadságról sem. Azonban
Arendt szerint épp ugyanannyi az esély arra, hogy egy képviseleti demokráciában
kialakul a nyilvános-politikai tér, mint arra, hogy az totális diktatúrává fajuljon. Pes�szimizmusa ellenére mégis úgy gondolja, hogy az emberi cselekvés és a körülmények
szerencsés összjátékának köszönhetően, modern körülmények között is újra felépít-

21 Arendt 2002: 51-52.
22 Olay 2008: 168.
23 i.m. 87.
24 Arendt 1992: 314; Arendt 1991: 354.
25 Arendt 1998: 71-72.
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hető a nyilvános-politikai tér.26 Ezt a gondolatot azonban nem fejtette ki bővebben,
hogy pontosan milyen körülményeknek kellene ehhez teljesülnie. Azonban írásaiból
rekonstruálható egy demokrácia-modell27, amelyben a politikai döntések az általa ideálisnak elgondolt racionális eszmecsere révén, azaz közös cselekvés során születnek
meg a nyilvános-politikai térben.
Arendt számára a politika értelme egyszerre jelenti a szabadság elérését és az ahhoz
szükséges prepolitikai előfeltételek megteremtését.28 Azaz a szabadság tulajdonképpen
a nyilvános-politikai tér létrehozásában és zavartalan működésében rejlik. Ehhez elengedhetetlen az e térben résztvevők közötti állampolgári egyenlőség, az elhivatottság
és a kompetencia. Ugyanakkor ehhez még szükséges a pluralizmus is, ami látszólagos
ellentmondásban áll a többi kritériummal. Azonban Arendt szerint a világot csak akkor
láthatjuk olyannak, amilyen, ha nem csak egy, hanem valamennyi lehetséges perspektívából szemléljük azt. Ehhez pedig szükséges a nyilvános-politikai térben megjelenő
egyének pluralitása.29 Azaz a politikai ügyek világából senki sem zárható ki, egyéni partikuláris vallási-, politikai- vagy világnézetei miatt, sőt ez nem is lenne kívánatos, mert
azzal a közös világ egy részét zárnánk ki a politikai eszmecseréből.30 Elveszítenénk
egy perspektívát, s így már nem lehetne teljes egészében megragadni és megérteni
a világot. Emellett pedig a szabadság is csorbulna, mivel, ha eltűnnének a partikuláris
vélemények vagy azoknak egy része, akkor a kevés maradék résztvevő nem lenne képes a belátásra.31
A politikai döntéseket nem elégséges közösen meghozni a nyilvános-politikai térben,
hanem időnként meg kell vizsgálni és ha szükséges, felül kell bírálni azokat. Ezért is
fontos a pluralizmus folyamatos fenntartása. A döntések ellenőrzéséhez és a közös tér
zavartalan működéséhez állampolgári kontrollra is szükség van. Ugyanis, ha a politikai
cselekvés tere megszilárdul, akkor hatalom jön létre, ami már veszélyezteti a szabadságot32, amely így csak kontrollal hozható egyensúlyba.
Arendt elutasító azonban a nemzetállami keretekkel szemben, mert szerinte a modern kor már bebizonyította annak életképtelenségét, s ha tartósan ragaszkodunk hozzá, az a nacionalizmus egyre radikálisabb és gonoszabb formáit fogja magára ölteni.
Ezért Arendt szerint „igazi demokrácia (…) csak ott lehetséges, ahol a nemzetállam hata-

26 Arendt 2002: 29.
27 A másik út az Arendt által töredékesen kifejtett tanácsrendszer eszménye, amelynek elemzésére jelen tanulmány kereteiben terjedelmi okoknál fogva nem térek ki, de lásd erről bővebben egy korábbi írásomat (Ruszkai 2020).
28 Arendt 2002: 56.
29 i.m. 70.
30 i.m. 127.
31 i.m. 120.
32 i.m. 88.
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lomkoncentrációja töredezett, és ennek helyére a föderatív rendszerre jellemző diffúz hatalom lép a sok hatalmi központ képében.”33
Seyla Benhabib úgy véli, azáltal, hogy Arendt a face-to-face kommunikációt hangsúlyozza a nyilvános-politikai térben – erre utal annak másik elnevezése is, a „megjelenés
tere” –, amelynek előfeltétele a közös ethoszokban való összetartás, ezt tekinthetjük
a cselekvés holisztikus funkciójának.34 Ennek értelmében a nyilvános-politikai tér az
a hely, ahol a közösség megmutatja és egyúttal meg is ismeri önmagát a közös interpretációk repertoárján keresztül. Emellett azonban érvényesül egyfajta episztemikus
hatás is, mivel a politikai teret kizárólag a közérdek diskurzusainak szenteli. Benhabib szerint így tulajdonképpen az arendti nyilvánosság-modell egyúttal egy demokrácia-modell is, amelynek politikai legitimációját a holisztikus és episztemikus funkció
együttesen biztosítja.35 Benhabib szerint az érvényes Arendt politika-felfogására, hogy
„a kormány az emberekért, az emberek között és az emberek által kell, hogy működjön”.36
Továbbá hozzáteszi, hogy ennek értelmében belátható, hogy Arendt a politikai legitimációt a nyilvános-politikai térbe helyezi, amelyben a deliberatív közösségre helyezi
a hangsúlyt. Ugyanakkor Arendt indokolatlanul elhanyagolja azt a problémát, hogy
a nyilvánosság és a racionalitás nem mindig jár együtt, ezért szerinte szükséges volna,
ha a nyilvános diskurzus tiszteletben tartaná a politikai döntéshozatal procedurális dimenzióját, s a racionalitásnak legalább egy minimális fokát biztosítanák.37
Ugyanakkor Arendt a modern egalitárius demokráciát elutasítja, sőt annak lehetőségét sem zárja ki, hogy a nyilvános-politikai tér oligarchikusan vagy arisztokratikusan
működjön létrehozása után.38 Ez főleg abból adódik, hogy bár Arendt szükségesnek
tartja a pluralitást, mégis szigorú feltételekhez köti a nyilvános-politikai térbe való belépést, amelyek a közboldogság iránti elkötelezettség és a kompetencia. Így Arendt egyfajta republikánus elitizmust fogalmaz meg, mivel a nyilvános-politikai térben a „kevés
legjobbak, mint egyenlők” eszmecseréjét tartaná ideálisnak.39 Republikánus abban az
értelemben, hogy a pluralitást szigorú mércékkel köti meg és elitista abban az értelemben, hogy a politikát függetleníteni kívánja a „társadalmi kérdésektől”, legfőképpen
a szociális ügyektől.
Úgy gondolom, a legjobb bizonyíték arra, hogy az Arendt által körülírt ideális politikai berendezkedés a deliberatív demokrácia az, hogy Habermas Arendt elméleteiből ki33 Hannah Arendt: Nemzetállam és demokrácia. In.: Fogódzó nélkül: Hannah Arendt olvasókönyv. Kalligram Kiadó, Pozsony,
2008, 156.
34 Seyla Benhabib: The Reluctant Modernism of Hannah Arendt. Sage, Thousand Oaks, 1996.
35 i.m. 200-202.
36 i.m. 201.
37 i.m. 208.
38 Arendt 2002: 57.
39 i.m. 58.
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indulva fogalmazza meg és fekteti le annak alapjait. Benhabib egyenesen úgy fogalmaz,
hogy Habermas annak köszönhetően tudta kidolgozni a deliberatív demokrácia alapjait, hogy Arendt elméleteit tette rendszerszerűvé.40 Úgy véli, hogy azt a kapcsolatot,
amit Arendt kezdett kidolgozni a nyilvános-politikai tér és a politikai legitimáció között,
azt Habermas építette ki és tette rendszerszintűvé azáltal, hogy a nyilvános szférát
alapvető politikai intézménynek tette meg a modern politikában.41

3. A MODERNITÁS TÁRSADALOMELMÉLETEI
3.1. Jürgen Habermas
Habermas Arendt nyilvánosságelméletére támaszkodva, azt továbbgondolva fogalmazta meg saját téziseit a társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozásairól.42 Különbség
azonban kettejük között, hogy míg Arendt egy lineáris hanyatlástörténetbe ágyazza
e szerkezetváltozásokat, addig Habermasnál megtörik a folytonosság. Ő is az antik kort
veszi kiindulási alapul, amelyhez képest jelentős hanyatlás a középkor reprezentatív
nyilvánossága, azonban a közben kialakuló társadalmi szférának ő pozitív hozományát
is látja. Úgy véli, ez is hozzájárul ahhoz, hogy a modernitás hajnalán az irodalmi- vagy
kávéházi nyilvánosságok nyomán, kialakuljon a polgári nyilvánosság, ami viszont javulás az azt megelőző korokhoz képest. Habermas szerint a kávéházakban megvalósult az
arendti cselekvés.43 Az újabb hanyatlást ő a gazdaság és politika egyenrangú dualizmusának kialakulásához köti.44 Ennek hatására válik a magánszféra családi intimszférává,
a tömegkultúra pedig elveszi a nyilvánosság korábbi, kritikai funkcióját.
Benhabib szerint az a különbség Arendt és Habermas nyilvánosság-értelmezésében,
hogy Habermas a média felemelkedését helyezi a középpontba, s így nála a nyilvánosság egy virtuális szféra, amelyhez nincs szükség személyes találkozásra sem. Ezzel
szemben Arendtnél a közös megjelenés előfeltétele a nyilvános cselekvésnek. E különbség nyelvileg is megragadható a két filozófus között, mivel Arendt nyilvános-politikai
térről, Habermas pedig nyilvános szféráról beszél.45 Sik Domonkos szerint Habermas
és Arendt nyilvánosságértelmezése közötti különbség abban ragadható meg, hogyan
viszonyulnak a kanti értelemben vett gyakorlati észhasználathoz: míg Arendt azt mindvégig a politikától elkülönítve kezelte, Habermasnál tulajdonképpen a nyilvánosság
alapját képezi.46
40 Benhabib 1996: 200.
41 i.m. 202.
42 Jürgen Habermas: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltása, Gondolat Kiadó, Budapest, 1993.
43 i.m. 233-239.
44 i.m. 105.
45 Benhabib 1996: 200.
46 Sik Domonkos: A modernizáció ingája. Egy genetikus kritikai elmélet vázlata, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012, 282.
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Habermas a nyilvánosság történeti alakulásán túl, Arendt nyilvános-politikai terének leírására is építkezik saját elméleteinek kidolgozásánál. Habermas a modernitás
patológiáira a politikailag működő nyilvánosságot tartja megoldásnak. Az Arendt által
megfogalmazott szabad, közös eszmecsere révén születő politikai döntések előfutára
és megalapozója a konszenzuskereső racionális vitának. Benhabib szerint az a felfedezés
is Arendthez köthető, hogy az emberi cselekvések nyelvileg strukturáltak, így tulajdonképpen ez az alapja Habermas kommunikatív cselekvés elméletének is.47
Habermas szerint csak azok a törvények lesznek legitimek, amelyek általánosítható érdekekre vezethetők vissza, s ez garantálja a szubjektív szabadságjogokat.48
E szabadságjogok kivívását a privát szférába helyezi, amelynek intézményes kereteit
ugyanakkor nyilvános racionális diskurzusban kell igényelni és fenntartani.49 Ehhez
a polgárok személyes autonómiáját kell biztosítani, erre hivatott a diskurzuselv. Ennek
értelmében csak azok a cselekvési normák lesznek érvényesek, amelyekkel racionális
diskurzusokban minden érintett résztvevő egyet tud érteni.50 A diskurzuselv az „univerzálás” alapelvére épül, azaz közmegegyezés tárgyává azok a döntések válhatnak,
amelyek általánosíthatók, s ilyenformán minden érintett képes azt saját nézeteként
elfogadni. Így az (állam)polgári autonómia diskurzusiban a diskurzuselv hidat képez az
egyének partikuláris érdekei és a kollektív akarat között, amennyiben valamennyi partikuláris érték egyenlő eséllyel, széles körben elismerésre talál.51 Mindehhez azonban
a népszuverenitás és a racionális politikai akarat gyakorlására van szükség. Arendthez
hasonlóan Habermas is az állampolgári egyenlőséget nevezi meg ezek előfeltételének,
amelyet az alapjogok birtoklásához és gyakorlásához köt.
Habermas úgy véli, ha az állam csak a privát szférában biztosítja az állampolgárok
autonómiáját, az nem elégséges, mert szabadsághiányhoz vezet. Ugyanakkor a szubjektív szabadságjogok garantálása előfeltétele a politikai autonómia diszkurzív gyakorlásának, azaz szükséges, de nem elégséges a privát autonómia biztosítása. Ha a szabályozónormák érvényességét (jogi és morális normák)52 szabad, racionális diskurzusban
igazolják, akkor biztosítva lesz mind a privát autonómia és a szubjektív szabadságjogok, mind pedig a nyilvános autonómia és a politikai szabadságjogok. Így a racionális

47 Benhabib 1996: 199.
48 Jürgen Habermas: Between facts and Norms: Constributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, The MIT Press,
Cambridge, 1996b, 131.
49 i.m. 153.
50 i.m. 138.
51 i.m. 613.
52 Habermas éles választóvonalat húz jogi és morális norma között. Míg utóbbi univerzális, előbbi csak meghatározott cselekvőkre lesz érvényes, akik mind térben, mind időben a jogi normák által szabályozva alkotnak egy közösséget. (i.m. 144.)
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diskurzus, a diskurzuselv értelmében lehetővé teszi a rousseau-i általános akarat létrejöttét.53
A diskurzuselv akkor jut érvényre, ha a tárgyalófelek kényszer- és uralommentes
diskurzusban, egyenlő pozícióból tárgyalják meg a méltányos megegyezés feltételeit.54
A tárgyalásban résztvevő felek pedig valamennyien rendelkeznek a megfelelő kommunikatív kompetenciával, amit az adott diskurzus megkíván.55 Habermas ezt nevezi ideális beszédhelyzetnek. Azonban sokan56 támadták amiatt, hogy úgy vélte, az ésszerű
konszenzust, és az ál- vagy „csalóka” konszenzust csak az ideális beszédhelyzetre való
hivatkozás különbözteti meg egymástól.
Arendthez hasonlóan kritizálja a nemzetállamot mondván, nacionalizmusa nem
más, mint modern manipulációs eszköz a kulturális és/vagy etnikai homogenitás képzetének fenntartására.57 Különösen veszélyessé válik, ha a köztársasági eszmével keveredik. Habermas úgy véli, az elavult nacionalista eszmék meghaladására kell a republikanizmus felé fordulni, amelynek értelmében a politikai döntések csak akkor válnak
legitimmé, ha azt a politikai jogok aktív gyakorlása tölti meg tartalommal. A szabadság
mint olyan, pedig nem más, mint a politikai autonómia gyakorlása. Belátható, hogy
Habermas ebben is az arendti politikai filozófiát követi.
Habermas szintén a diszkurzivitást, azaz a politika dialogikus jellegét hangsúlyozza.
Úgy véli, a republikanizmusban már megtalálhatók ezek az elemek: a kommunikatív
önszerveződés és a közjóra orientáltság. Azonban ez még nem elégséges, mivel a döntések különféle értékorientációkon is múlnak, ezért szükséges előfeltétele a diskurzusnak az érdekegyeztetés és az értékorientációk összehangolása. Erre pedig Habermas
szerint egyedül a deliberatív demokrácia alkalmas.58
A racionális vitát az ideális modellben elsősorban a morális diskurzussal kell megalapozni és ilyen értelemben a partikuláris etikai-politikai szint csak másodlagos. Így
lehet az, hogy Habermas egyszerre hangsúlyozza az etikai-politikai diskurzusok pluralitását és a konszenzus által megteremett kollektív identitást.59 Felmerül azonban a kérdés, hogy ez a kollektív identitás vagy közösségi elv nem veszélyezteti-e az egyéni szabadságot? Ugyanakkor itt nem arról van szó, hogy a diskurzusetika el akarná nyomni
53 i.m. 129-135.
54 Jürgen Habermas: Drei normative modelle der Demokratie, In: Die Einbeziehung des Anderen, Studien zur politischen
Theorie, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1996a, 206.
55 Habermas – Arendtet követve – egyfajta racionális elitizmust fogalmaz meg. Azonban lényeges eltérés, hogy Habermas
a kommunikatív vagy retorikai kompetenciát helyezi előtérbe, míg Arendt épp kárhoztatja a modern többpártrendszert,
amiért a kiemelkedő előadói képességekkel rendelkezők képesek a politikai harcokban győzelmet aratni a politikailag rátermettebb – közboldogság iránt elhivatottabb – egyének felett.
56 A teljesség igénye nélkül: Luhmann, Nagl, Höffe.
57 Habermas 1996b: 634.
58 Habermas 1996a: 198-207.
59 Habermas 1996b: 139.
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az érdekek és értékek sokféleségét, hanem arról, hogy azokat igazolni kell, valamint ki
kell mutatni hatásukat az emberiség egészére nézve.
Ugyanakkor Habermas – szemben Arendttel – úgy véli, veszélyes a politikából kizárni az etikát és a partikuláris diskurzusokat, a magánügyeket érintő kérdéseket.
Úgy gondolja, a racionális konszenzus elérhető a partikuláris etikai-politikai diskurzusokban is, ha teljesülnek a racionális vita feltételei.60 Erre a késő modernitásban még
inkább szükség van, mivel az egyre változatosabb életformák miatt egyre nehezebbé
válik az általános, racionálisan és morálisan is igazolható konszenzus megteremtése és
egyre inkább átveszik a helyét az etikai-politikai diskurzusokban születő kompromis�szumok, amelyekben a résztvevők sokkal inkább magánemberi, mintsem állampolgári
minőségükben foglalnak állást.
Habermas tehát egyfelől elutasítja a liberális modus vivendi eszményét, miszerint
citoyen és homme egymástól elválasztható, és ilyenformán a magánemberek etikai diskurzusait ki lehet, és ki kell zárni a politikai diskurzusokból. Habermas ezzel szemben
azt állítja, a modern állampolgár egyszerre citoyen és szubjektív privát szabadságát élvező magánember.61 Másfelől pedig különbséget tesz politikai konszenzus és kompromisszum között. Előbbi esetében a siker- és értékorientált cselekvőket ugyanazok az
érvek győzik meg a döntés helyességéről. Ilyenkor az egymással konkuráló érdekeket
az általános és racionális érvek és kritériumok sarkallják egyetértésre. Kompromis�szum esetén pedig különböző indokokra hivatkozva fogják elfogadni az eredményt,
ami attól válik legitimmé ebben az esetben, hogy egyetértenek abban, hogy a racionális
vita mindenkinek érdekében állt. Azaz, a deliberatív demokrácia politikai döntéseinek
legitimációja abból ered, hogy valamennyi tagja elfogadja a racionális kommunikáció
valamennyi feltételét és szabályát.62 Ezt a működési logikát a diskurzuselv mellett
Habermas kiegészíti még a normatív elvvel. Ennek lényege, hogy a racionális vitában
aktuálisan kisebbségben maradtak csak időlegesen adják fel saját álláspontjukat a konszenzus vagy kompromisszum érdekében. A többségnek pedig ez esetben garantálnia
kell, hogy a jövőben lesz még lehetőségük érveik elfogadtatására. Ennek értelmében
a normatív elv garantálja a felek közti egyenlőséget abban az esetben is, amikor nem
mindenki érvelése jut érvényre.63
Habermas úgy véli, a multikulturális társadalmakban a politikai integrációhoz elégséges a közös politikai kultúra, azaz a politikával való azonosulás, függetlenül a partikuláris etnikai, kulturális, vallási és életmódbeli különbözőségektől.64 Ezt nevezi alkot60 Jürgen Habermas: A gyakorlati ész pragmatikai, etikai és morális használatáról. In.: Felkai Gábor (szerk.): A kommunikatív etika, Új Mandátum, Budapest, 2001, 220-224.
61 Habermas 1996b: 637.
62 Habermas 1996a: 285-286.
63 i.m.
64 Habermas 2001.
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mányos patriotizmusnak, amely lehetővé teszi a szélesebb körű racionális konszenzust.
Ennek azonban morális előfeltétele a felek egymás általi kölcsönös elismerése, ehhez
pedig elsősorban gazdasági autonómiára van szükség.65 Az elismerést igényelhetjük
politikai diskurzusokban és a személyközi kapcsolatokban is, így azonban az utóbbi
esetben tulajdonképpen a személyközi viszonyoknak adunk ezáltal politikai jelentőséget. Habermas úgy fogalmaz, hogy a modernitásban az elismerés helye bár már ugyan
a személyközi kapcsolatokban van, azt mégis a modern államnak kell kikényszerítenie.
Azáltal, hogy a személyközi kommunikáció fontosságát hangsúlyozza, és úgy véli, a racionális politikai diskurzusok előfeltétele a privát szabadság és az elismerés, valamint,
hogy e diskurzusokba a magánembereket érintő kérdéseket is bevonja, tulajdonképpen
a magánszférát alakítja át közszférává.
Habermas elismeréssel kapcsolatos elméleteire Axel Honneth volt hatással, aki szerint az elismerésért vívott harc célja az erkölcsi integritás, valamint ez a társadalmi
együttműködés előfeltétele is.66 A társadalmi és politikai problémákra szerinte akkor
találhatunk közösen helyes megoldást, ha minden érintett kényszer nélkül és egyenlő
jogokkal cserélhet információt és fogalmazhat meg reflexiót. Honneth a mai (politikai)
konfliktusok forrásaként az el-nem-ismerést és az ambíció morális felértékelését nevezi meg. Úgy véli, a szabadság mint olyan, csak akkor valósulhatna meg, ha mindenkit
elismernénk.67 Habermas e gondolatmeneten tovább haladva arra jut, hogy a politikai
konszenzus megteremtésének előfeltétele az, hogy minden résztvevő egyéni, partikuláris érdekeiért folytatott harcát el kell ismerni.68 Csak így jöhet létre a közös tanácskozás. Emellett azonban maga a megértésre törekvés és konszenzuskeresés is elismerési
viszonyokat teremt, így az elismerés a deliberatív demokrácia eszményének egyben
eredménye és előfeltétele is. Habermas szerint a deliberatív demokrácia azért lehetne
a legjobb megoldás, mert az egyének a racionális vita során elismerik egymás személyes autonómiáját és kompetenciáját és a jobb érven kívül semmilyen „elnyomásnak”
nincsenek kitéve.69 Azonban az, hogy melyik a legjobb érv, nem a priori adott, hanem
a tanácskozás révén, közösen ismerik fel a résztvevők. Azonban a habermasi demokráciamodell gyengepontja, hogy alapja egy idealizált kommunikációs- és cselekvési helyzet, amely gyakorlati megvalósítása rendkívüli akadályokba ütközik.
Habermast mindvégig a személyközi dimenzió foglalkoztatta, így a stratégiai megvalósításokról nem értekezett kimerítően. Azonban a megvalósíthatóság fő gyengepontja
az, hogy ma már rendkívül kevés az olyan eldöntésre váró kérdés, amelyben el lehetne

65 Habermas 1993: 110-115.
66 Axel Honneth: Harc az elismerésért, L’Harmattan, Budapest, 2013, 135.
67 i.m. 11.
68 Habermas 1996b.
69 i.m.: 305.
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érni a konszenzust, de még a kompromisszumos döntések is ellehetetlenülnek akkor,
amikor egymással össze nem egyeztethető partikuláris érdekek kerülnek szembe.
A diskurzusetika megkívánná, hogy a döntéshozatalban azok vegyenek részt, akiket
érint az adott kérdés, azonban ez korántsem jelenti azt, hogy minden érintett képes is
erre. Továbbá a racionalitás elve is megkérdőjelezhetővé válik, vagy legalábbis sérül, ha
az egyes érdekhelyzetek elhomályosítják a cselekvők ítélőképességét.
Emellett egyre kiterjedtebb társadalmak jönnek létre, így egyre inkább megnő
a rendszerintegráció szerepe, így azonban a nyelvi cselekvéskoordináció háttérbe
szorul, s az uralommentes kommunikáció előfeltételei kerülnek veszélybe. Ha pedig
a rendszerintegráció a kommunikatív társadalmi integráció fölé kerül, az a közös valóságértelmezéseket lehetővé tevő kommunikatív cselekvéseket gátolja.70
Mivel a késő modernitás lehetőséget teremt sokféle életmód és világnézet elsajátítására és aktív gyakorlására óhatatlan, hogy egyre több, egymással össze nem egyeztethető érdek és érték kerüljön szembe, így megítélésem szerint egyre kevesebb a lehetőség
az Arendt és Habermas által kidolgozott demokráciamodell megvalósítására. Azonban
felmerül a kérdés, hogy akkor mi a megoldás arra, hogy valamennyi partikuláris érdek
eljusson legalább arra a szintre, hogy elérése és megvalósítása vita tárgya lehessen?
3.2. Anthony Giddens
Giddens a modernitást az intézmények, a cselekvők s e kettő találkozási pontjai mentén történő változásokban definiálja.71 Először is a szakértői intézményrendszerekhez
kapcsolódva az egyének messzemenően meghaladhatják saját tapasztalati tudásukat
a cselekvési lehetőségek megválasztásának és lebonyolításának tekintetében. Ennek
emancipatorikus következménye, hogy a cselekvők soha nem látott mértékű reflexiós
potenciállal rendelkeznek. Ugyanakkor ennek van egy patológiás következménye is:
a szakértői tudások ismerethalmaza sohasem lesz mérhető az egyéni tapasztalati tudások mértékével, s az egyén így rá lesz utalva arra, hogy folyamatosan a szakértők
segítségét vegye igénybe. Ez azonban az egyénekben saját inkompetenciájuk képzetét
teremti meg, ami által elidegenednek hétköznapi cselekvéseiktől.72 Ennek azonban az
a hosszú távú következménye, hogy az emberek világhoz való viszonya is megváltozik. Itt tehát érdemes megjegyezni, hogy Giddens is elidegenedésről beszél, azonban ez
nála a hétköznapi cselekvések szintjén artikulálódik, míg Arendtnél a közügyek szintjén beszélhetünk „világtól való elidegenedésről”.
Giddens szerint a tradíciók fellazulásával – sőt, sok esetben akár eltűnésével – azonban az egyének magukra vannak utalva. A tradíciók jól ismert és meghatározott útjai
70 Sik 2015: 117.
71 Anthony Giddens: Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity, 1991, 137-139.
72 i.m. 137.

405

ELMÉLETI SÍKOKON

helyett a késő modernitásban egzisztenciális kérdések armadával kell mindennapjaik
során megbirkózniuk. Ebben nyújtanak számukra segítséget a már említett szakértői
intézményrendszerek. Ezek megválasztásához azonban az egyéneknek minden eddiginél magasabb politikai potenciállal kell rendelkezniük.73 Emellett nagyfokú szabadsággal is rendelkeznek a tekintetben, hogy melyik intézmény mely cselekvési stratégiáját
fogadják el és azonosulnak vele.74 Így tehát a premodern korhoz képest jóval nagyobb
mozgástér áll a cselekvők rendelkezésére. Azonban választásuktól függően kétféle szélsőség irányába mozdulhatnak el: a konzumerizmus vagy a marginalizáltság irányába.75
Az életstílus kialakításával és a folyamatos fogyasztói döntések meghozatalával elköteleződünk vagy a homogenitás vagy a fragmentálódás irányába. Azonban ennek túlzott
formája már patológiás következményeket vonhat maga után, mint amilyen az addikciók kialakulása vagy a depresszió. Giddensnél e két szélsőség az egyén szabad akaratából adódó egyéni választás következménye, míg Arendt szerint a modernitás megköveteli az egyénektől az uniformizálódás kényszerét, és az kerül marginális helyzetbe,
aki ennek nem tud eleget tenni. Azaz, nála egyik sem szabad döntés következménye.
Az is fontos különbség, hogy míg Giddensnél az egyének egymáshoz való hasonulása
vagy különbözősége a magánszféra s a hétköznapi cselekvések szintjén artikulálódik,
addig Arendtnél épp ellenkezőleg. Ő úgy gondolja, az egyének csak a közös, nyilvános
térben tudnak egyáltalán valamilyenek lenni, mivel önmagukat csak mások pluralitásának fényében tudják vagy így, vagy úgy interpretálni. Az egyének tehát a modernitásban egyszerre vannak kiszolgáltatva saját választásaik következményének, s a szakértői
intézményrendszerek által felkínált cselekvéskoordinációs stratégiáknak, amelyek épp
úgy beláthatatlanok.76 Ennek leküzdésére pedig három lehetőség áll a cselekvők előtt:
Először is az ontológiai biztonság megteremtése: az ontológiai biztonság az egyének
világgal való egyensúlyára utal, amelyben mind a halandó emberi élet múlandóságával, mind a közös, materiális világ megváltoztathatatlanságával, mind a mások által
elvárt kötelezettségekkel szemben megteremti az egészséges összhangot. Másodszor
a kockázatok kalkulálása: az egyének nagymértékben megnőtt választásszabadságával
párhuzamosan felértékelődött az aktív kalkuláció iránti igény. A cselekvők mérlegelik
a különböző szakértői rendszerek „kínálatát”, s nem köteleződnek el egyből, mielőtt
egyénileg meghoznák a végső döntést.77 Harmadrészt pedig az intézmények folyamatos monitorozása: a cselekvőnknek minden eddiginél nagyobb fokú tudatossággal kell
megválasztaniuk (élet)stratégiáikat és ellenőrizniük az általuk választott szakértői

73 Anthony Giddens: Beyond Left and Right. The Future of Radical Politics. Cambridge: Polity, 1995, 7.
74 Giddens 1991: 189-191.
75 i.m. 196-200.
76 Anthony Giddens: A késő modernitás körvonalai. Replika 82., 2013, 126-127.
77 Giddens 1991: 124-126.

406

METZ-RUSZKAI SZILVIA ÉVA

rendszerek működését. Giddens elsősorban itt tartja elengedhetetlennek a politikai potenciállal való rendelkezést. Azonban, mivel itt az egyéni egzisztenciák szintjéről van
szó, erre vezeti be az „életpolitika” fogalmát.78
Giddens úgy véli, a modern cselekvőt már csak az „utópisztikus realizmus”79 igazíthatja el az életben, azaz döntéseit mindenekelőtt az óvatosság és a kalkulálás kell, hogy
megelőzze. Ennek végső célja a cselekvő saját egzisztenciális és ontológiai biztonságának megóvása. Ehhez pedig a hétköznapi cselekvések rutinizálására van szükség, hogy
ezáltal az állandóság és folytonosság megteremtse az ontológiai biztonságot. Sik hívja
fel a figyelmet arra, hogy azáltal, hogy az ontológiai biztonság elérésének vágya által
motivált cselekvők a rutinok révén a fennálló – habermasi értelemben vett – Életvilágot
s ezáltal a status quo-t kívánják fenntartani, Giddens modernitáselmélete a habermasi
kommunikatív cselekvéskoordinációs elmélet komplementerének tekinthető.80
Giddens intézményi szinten is megnevez cselekvéskoordinációs stratégiákat: ezek
célja a globalizálódó kapitalizmus összeomlásának elkerülése, a nemzetállamok totalitárius tendenciáinak ellensúlyozása, valamint a fegyveres és ökológiai katasztrófák
elkerülése. Giddensnél tehát megragadható, hogy hasonló globális problémák foglalkoztatják, mint Arendtet vagy akár Habermast, azonban igyekszik elrugaszkodni a tisztán teoretikus síktól és pragmatikai válaszokat kíván adni a modernitás patológiáira.
Giddens szerint lényeges változás a modernitásban, hogy már nincsenek intézményi keretek által meghatározva és korlátozva az intim viszonyok81, amelyek szerepe
is megváltozott: ez az a terepe az életnek, ahol lehetőség van a megmutatkozásra és
a közös világ kialakítására. Ez azonban azon múlik, sikerül-e megteremteni a kölcsönös
bizalmat a feleknek egymás iránt. Ha ez sikeres, az alapja lehet az ontológiai biztonság
megteremtésének és a saját kompetenciánkban való elvesztett hit visszanyerésének.82
Ezeket a kölcsönös bizalmon alapuló intim viszonyokat nevezi Giddens „tiszta kapcsolatoknak”.83 A cselekvők közti kölcsönös bizalom Arendtnél is nagyon fontos, ő azonban nem használja ezt a kifejezést, helyette az ígéret és megbocsátás mechanizmusait
használja84, amelyeknek viszont ugyanaz a céljuk: az egyenlőség és kölcsönösség megteremtése.
78 i.m. 211.
79 Anthony Giddens: The Consequences of Modernity, Polity Press, Cambridge, 1990, 154-157.
80 Sik 2015: 113.
81 Giddens 1991: 88-90.
82 i.m. 94-98.
83 i.m. 96.
84 Az arendti cselekvés folyamata végtelen, amelynek sem következményei, sem interpretációi nem beláthatók. Azaz tulajdonképpen nincsenek korlátai sem. Mivel a cselekvés Arendtnél egyet jelent a „beszédcselekvéssel”, így nem visszafordítható az aktusa, nem lehet „meg nem történtté tenni”. Ezért van szükség az ígéret és megbocsátás aktusára, mert ezek
szabnak határt a cselekvésnek: az ígéret a kiszámíthatatlanságot, a megbocsátás a visszafordíthatatlanságot ellensúlyozza.
(Arendt 1998: 237.)
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Giddens szerint a modernitásban a tiszta kapcsolatok kulcsfontosságú szerepet töltenek be, mivel a cselekvéskoordinációs stratégiák megválasztásában és az identitásformálásában is jelentős szerepük van. Egyenesen úgy fogalmaz, hogy ezáltal a szabadság, mint olyan csak ezekben a tiszta kapcsolatokban tud létrejönni. Ez azonban egy
fontos különbség Giddens és Arendt között: a szabadság helye előbbinél kizárólagosan
a magánszféra, míg utóbbinál kizárólagosan a közszféra, így Giddens és Arendt szabadságfogalma egymást egyenesen kizáróvá válik.
Ugyanakkor Giddens szerint az ontológiai biztonság megrendülése – azaz, ha felborul az egyén és a világ közötti egyensúly – elvezet a közügyekkel (és a politikával)
szembeni közönyösség felé, ami viszont kiváltó oka annak, hogy az arendti szabadság miért nem tud létrejönni. A giddensi ontológiai biztonságra törekvés, és az arendti
szabadságra törekvés így egymással párba állítható: Giddens cselekvőit saját, egyéni
egzisztenciájuk és világgal való harmóniájuk motiválják és mozgatják, míg Arendt cselekvőit a közboldogság és a közszabadság eszményei éltetik. Úgy vélem, Giddens ezzel
nem zárná ki az arendti cselekvés lehetőségét sem, de azt az ontológiai biztonság eléréséhez és a tiszta kapcsolatokban megélt szabadság feltételéhez kötné. Ez azonban már
nem tesz eleget a cselekvés prepolitikai előfeltételeinek, azaz a cselekvők számára nem
a közboldogság elérése lenne a legfőbb cél, így értelme szerint a cselekvés sem tudna
megvalósulni.
Giddens a szakértői rendszereket a korábbi vallási dogmákhoz hasonlítja, mivel
a laikusok számára éppúgy megkérdőjelezhetetlen egy szakember szaktudása, mint
korábban a vallási tanok. Azonban, míg a vallásokban szigorú hierarchikus rendszer áll
fenn, az egyes szakértői csoportok és intézmények esetében nem beszélhetünk ilyesmiről. Ez azonban fokozza a már korábban említett kiszolgáltatottságot és bizonytalanságot. Ennek két patológiás következménye lehet a cselekvő felől: döntésképtelenség
vagy dogmatikus tekintélytisztelet kialakulása.85 Ez egy újabb közös pont Arendttel, ő
is a tekintélyelvűséget nevezi meg a modern kor egyik patológiás tendenciájaként, bár
ő a nyilvános szféra diszfunkcionálissá válásával köti ezt össze, ám ugyanakkor annak
egyik előzményeként szintén az egyházi hierarchiába vetett bizalom és a hit eltűnését86, valamint a common sense sérülését nevezi meg. Giddens is úgy látja, a modernitás elhozta a gondviseléssel szembeni szkepticizmust és a tudományosságba vetett hit
megrendülését. Ez annak a következménye, hogy már nincsenek örök tudások, minden bármikor megkérdőjelezhető és felülvizsgálható. Ez pedig már nem csak a tudósok
problémája, hanem a hétköznapi cselekvők életében is bizonytalanságot szül.87

85 Giddens 1991: 194-196.
86 Arendt 1998: 254-256.
87 Giddens 2013: 120-125.
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A tiszta kapcsolatokhoz hasonlóan a cselekvők és intézmények kapcsolatai is nagyban függnek a bizalomtól. Az, hogy képesek vagyunk az intézmények iránti bizalomra, a reflexivitásnak köszönhető. Azonban a monitorozás mechanizmusa miatt nincs
„szükségünk” bizalomra azokkal az intézményekkel szemben, amiket ellenőrizni tudunk. A bizalom egyik patológiás formája tehát az „erőfeszítés-alku”, ami egyfajta gyakorlati elfogadás a tényleges bizalom helyett.88
Giddens szerint a modernitásban a politika sem más, mint csak egy szakértői intézményrendszer a sok közül, amit a cselekvőknek figyelembe kell venniük. Így a politikusoknak nincs más lehetőségük, mint a cselekvők reflexiós és kalkulációs képességei
figyelembevételével politizálni. Mit jelent ez pontosan? Először is meg kell teremteniük
annak a lehetőségét, hogy a hétköznapi cselekvők is hozzáférhessenek a szakértelemhez, azaz az információkhoz. Másodszor, ki kell bővíteniük a cselekvési stratégiák körét. Harmadrészt folyamatosan fejleszteniük kell az autonóm és reflexív képességeket
az állampolgárok szintjén, továbbá a politikai legitimitásnak ezen a szinten is artikulálódnia kell.
Összegezve: a politikának nem csak figyelembe kell vennie a cselekvők autonómiáját,
hanem arra építkezve kell kidolgoznia saját cselekvéskoordinációs stratégiáját. Giddens ezt nevezi „generatív politikának”89, amelynek előfeltétele a képviseleti demokrácia „demokratizálódása”. Azaz ő sem tekinti elég demokratikusnak önmagában
a képviseleti demokráciát. Úgy fogalmaz, a demokrácia dialogikus, deliberatív jellegét
kell megerősíteni, mivel az jelenleg még csak a létező politikai berendezkedésekben
meglévő potenciál, de még nincs jelen a politikában. Ennek okaiként azt nevezi meg,
hogy még nem adottak a lehetőségek az uralommentes kommunikációhoz, valamint
a hatalmi egyenlőtlenségek is akadályozzák a dialógusok kialakulását.90
Arendthez hasonlóan Giddens is két utat lát91, méghozzá a képviseleti demokrácia és
a kommunizmus útját. Azonban az államszocialista rezsimek bukásával szerinte csak
a jóléti állam modellje maradt, aminek azonban a modernizáció kihívásainak köszönhetően folyamatosan visszaszorulnak a lehetőségei.92 Ahogy láttuk, Arendt kárhoztatja
a szociális kérdések politikai megoldását – helyette adminisztrációs úton keresztül
kívánná azokat megoldani –, s Giddens is azt mondja, hogy a politika sikertelen lesz
e problémák megoldásában, ha csak pusztán a materiális segélyezés módszeréhez
nyúlnak. Szerinte az „életpolitika” eszközeit kellene az emancipatorikus szempontok88 i.m. 119-122.
89 Giddens 1995: 92-97.
90 i.m. 124-133.
91 Jelen tanulmány keretében nem térek ki a Giddens által kidolgozott „Harmadik Út” koncepciójára, mivel az arendti
modernitáskritikával komparatív elemekre fókuszál a kutatásom. A „Harmadik Út” bevonása pedig szétfeszítené jelen tanulmány kereteit.
92 i.m. 51-70.
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kal egyesíteni, önsegítő csoportok és szakértői gárdák segítségével.93 Tehát Arendt és
Giddens is a szakértők szerepét hangsúlyozzák a szociális problémák megoldásának
ügyében, a politikai diskurzusokban történő megoldáskeresés helyett.
Ugyanakkor Giddens szerint a cselekvők számára jóval nagyobb mozgásteret biztosítanak az absztrakt intézményi rendszerek, mint korábban, azonban ez egyben egy
korlátozó mechanizmus is: ellehetetleníti az intézményrendszeren kívül való mozgást.
Erre vezeti be Giddens a „tapasztalás szegregációja” kifejezést.94 Azonban ennek a korlátozó mechanizmusnak a fenntartásához erős kontrollra s felügyeletre van szükség.
Ennek eredményeképpen a modernitásban elmosódnak a privát- és a közszféra határai.95 Azonban, míg ez Arendtnél gyakorlatilag a közszféra zsugorodásával, sőt szélsőséges esetekben teljes eltűnésével jár, addig Giddensnél ez egy kettős, kölcsönös folyamat: Először is, Giddens megemlíti a „civiltársadalom” létrejöttét, amely kontrollálja
a közszférát, ugyanakkor ezzel párhuzamosan a szakértői rendszerek sem hagynak
a magánszférának olyan részt, amit ne szabályoznának s próbálnának irányítani.
Tehát az Arendt által negatívan jellemzett társadalmi szféra Giddensnél is pozitívumként jelenik meg a civiltársadalom fogalmában. Ugyanakkor Habermashoz hasonlóan Giddens is problémaként tekint – a habermasi formulával élve – az Életvilág gyarmatosítására. Ennek elkerülésére kell az egyéneknek autonóm cselekvési stratégiákat
választaniuk, úgymint a fent jellemzett ontológiai biztonság megteremtése, kalkuláció
és monitoring. Ha e cselekvési stratégiákat nem csupán az egyéni egzisztenciális szinten alkalmazzák, hanem a politikára, mint intézményrendszerre is, akkor ilyenformán
az is ellenőrizhetővé és az állampolgárok által befolyásolhatóvá válik. Ennek kivitelezéséhez azonban az egyéneknek politikai potenciállal kell rendelkezniük, amelyek megteremtése a jelenlegi politikai hatalom feladata lenne. Azonban Giddens cselekvői csak
akkor válnak érdekeltté ebben, ha személyes ontológiai biztonságuk garantálva van.
Véleményem szerint ennek hiánya vezethet az apolitikusság kialakulásához.
Ha a giddensi kockázatkalkulálási és intézményrendszer-monitorozási stratégiákat
a politikai diskurzusokra vonatkoztatjuk, akkor véleményem szerint benne megvalósulhatna az arendti cselekvés is, amennyiben az egyéni cselekvési stratégiák egymással
összehangoltan, közösen valósulnának meg. A Giddens által megfogalmazott reflexivitás-igény ugyanis megközelíti az Arendt által áhított cselekvés fogalmát, azzal a különbséggel, hogy míg Giddens egyéni szinten, addig Arendt közös aktus eredményeként írja azt le. Azonban, ha a giddensi cselekvők együttesen érvényesítenék politikai
potenciáljuk által reflexivitásukat, akkor így közösen cselekvést hozhatnának létre. Így

93 i.m. 156-163.
94 Giddens 1991: 144-148.
95 i.m. 149-155.
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pedig megvalósulhatna a mindkét szerző által óhajtott „demokrácia dialogikusabbá válása”, valamint az állampolgári ellenőrzés a politika felett.
3.3. Scott Lash
Lash először is megfogalmazza az „áramlások társadalmának modelljét”, amelynek
lényege, hogy a modernitásban már nincsenek szilárd struktúrák vagy örök tudások,
hanem tőke-, információ- és kultúraáramlás határozza meg mikro- és makroszinten is
az egyének életét.96 Ezáltal felgyorsul a materiális világ termelése és fogyasztása is és e
folyamatok válnak az egyéni élet mozgatórugóivá. Ez az, amit Arendt a munka (labor),
mint olyan térnyerésével és az animal laborans diadalával azonosít.97 Azonban Lash ennek nem csupán patológiás oldalát fedezi fel: úgy véli, a modernitásban az egyének
soha korábban nem látott reflexiós potenciállal rendelkeznek, amit ő a szabadidő
megsokszorozódásának és új társadalmi csoportok kialakulásának az aktusához köt.
Ezek az új csoportok a szolgáltatói középosztály és a posztadoleszcens fiatalok. Mindezt a szervezetlenített kapitalizmus98 kialakulásának a számlájára írja, e csoportok pedig a hagyományos, azaz szervezett kapitalizmushoz képest újak. Azonban, míg Giddens racionális vagy kognitív reflexivitásról beszél, amelyben a cselekvők kalkulálnak,
mérlegelnek és ellenőrzést gyakorolnak az intézményrendszerek felett, Lash cselekvői
szubjektív, partikuláris véleményeik tükrében válnak reflexívvé, ez az, amit ő esztétikai
reflexivitásnak nevez. Lash szerint az egyének ennek értelmében a morális / politikai /
pragmatikus berögződésektől függetlenül, saját szubjektív, partikuláris szempontjaik
értelmében hozzák meg döntéseiket.99 Lash szerint ez éppen azért lehetséges, mert ma
már minden felgyorsult és a cselekvőknek nincs idejük mérlegelni és figyelembe venni
a normatív vagy racionális szempontokat, ezért döntenek pusztán „tetszés” alapján.
Itt tehát arról van szó, hogy az egyének személyes tapasztalataik, benyomásaik,
szubjektív ítéleteik alapján hozzák meg döntéseiket, szemben a kognitív racionalitással. Ezt tekinthetjük az értelemképződés radikális szabadságának is.100 De ez vajon jelentheti-e azt, hogy a giddensi reflexivitás-modellt el kell vetnünk? Vagy azt, hogy az
arendti-habermasi racionális eszmecserén alapuló döntéshozatal lehetőségtere bezárult? Megítélésem szerintem nem. Az én értelmezésemben az esztétikai reflexivitásnak akkor van helye, ha a Giddens és Habermas által emlegetett patológiák fennállnak
– pl. megrendül az ontológiai biztonság –, és az egyének nem lesznek motiváltak a racionális, belátáson alapuló kalkulálásra vagy közös vitára. Sik pedig azt a választ adja

96 Scott Lash – John Urry: Economics of Signs and Space, Sage, London, 1994, 11.
97 Arendt 1998: 139-144.
98 Scott Lash – John Urry: The End of The Organized Capitalism, Polity Books, Cambridge, 1987, 3-7.
99 Lash-Urry 1994: 56-58.
100 Sik 2015: 110.
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a fenti kérdésre, hogy az esztétikai reflexivitás kísérőjelensége a modernitásra szintén
jellemző instrumentális racionalizálódásnak, s a kettőt együttesen értelmezve kaphatunk választ a modernitás kihívásaira, mint például az anómia, vagy az új típusú egyenlőtlenségek meghaladása és az autonóm egyéni identitás kialakítása.101
Az esztétikai reflexivitásnak vannak emancipatorikus és patologikus hatásai is.
Előbbiek az egyének magánéletében, utóbbiak pedig makroszinten éreztetik hatásukat.
Pozitívuma, hogy az – Arendt és Habermas által is sokat emlegetett – tömegkultúra manipuláló tendenciáitól képes megvédeni az esztétikai reflexivitás felhalmozása az egyéneket. Az esztétikai reflexivitás bizonyos értelemben szabálykeresési folyamatként
is értelmezhető, mivel a modernitás (és a szervezetlenített kapitalizmus) felszámolta
a korábbi rendet, s így kitágul a lehetőségek horizontja, amelyben a cselekvőknek megvan arra a szabadsága, hogy saját értékítéletük alapján hozzák meg döntéseiket, függetlenül a korábbi berögződésektől. Így az esztétikai reflexivitás megteremti az individuális szabadságot, amely előfeltétele a világ megismerésének. Lash szabadságfogalma
abban áll, hogy az egyének maguk hozhatják létre a materiális környezetüket (azaz az
arendti értelemben vett előállítás (work) folyamatában szabadon vehetnek részt), és
saját maguk teremthetik meg azt a privát teret, amelyben mozogni kívánnak (azaz egy
privát-nyilvános teret, amelyben megmutatkozhatnak).102
Lash és Giddens abban az értelemben azonos álláspontot képviselnek, hogy a szabadságot mindketten a magánszférába helyezik és az egyének individuális minőségeként
jellemzik. Ez a fajta szabadság pedig mindkettejüknél előfeltétele a világ megtapasztalásának és a makrofolyamatokban való részvételnek, mint amilyen a politika. Azonban
Giddens elméletében a világ rendjének megbomlása egy patológia, ami fenyegeti az ontológiai biztonságot, ezáltal pedig az egyéni szabadságot, míg Lash elméletében éppen
ez a rend-nélküliség az alapja az esztétikai reflexivitás szükségszerű térnyerésének,
ami aztán megteremti az individuális szabadságot.
Továbbá Lash megfogalmazza, hogy a késő modernitásban az információ lesz az új
tőke, ennek felhalmozása és birtoklása alakítja ki az egyének pozícióját a társadalmi
hálózatokon belül.103 A nyugati mintára elsősorban a diszkurzív reflexivitás jellemző, azaz a szakértői réteg birtokolja az információk jelentős részét, s ők hozzák meg
a döntéseket.104 Az információ eloszlása tehát nem egyenletes, így újfajta társadalmi
egyenlőtlenségek alakulnak ki, s itt is lesznek leszakadó rétegek. Az információforrásától való hálózati távolság válik a társadalmi integráció fő szervező elemévé, ami
elsősorban az információ létrehozása és hozzáférése feletti jogban gyökerezik. Mivel
101 i.m. 103.
102 Scott Lash: Critique of Information, Sage, London, 2002, 118.
103 i.m. 4-5.
104 Lash 1994: 63.
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az előnyösebb helyzetben lévők számára pozíciójuk megtartása végett nagyon is kívánatos, hogy legyenek hátrányosabb helyzetben lévők, így őket az információkból való
kizárással tudják elnyomni. Így azonban elvágják a mobilitás lehetőségét előlük, s ezek
a szimbolikus egyenlőtlenségek így újratermelődnek, mivel a társadalmi integráció
a technikán és az információáramláson keresztül valósul meg. Bár véleményem szerint kérdéses, hogy ezt mennyire tekinthetjük valódi integrációnak, mivel az esztétikai reflexivitás értelmében mindenkinek lehetősége van a világ egyéni értelmezésére,
így azonban a habermasi értelemben vett társadalmi integráció ellehetetlenül, mivel
annak a közös világértelmezés az alapja. A lash-i integráció alapját ezzel szemben az
információáramlás adja, amely hálózati logika elvén működik és technikai előfeltételei
vannak. Így a közös világértelmezést felváltja a közös „technikai életforma” és a közös
információbirtoklás. Lehetséges egy olyan értelmezés is miszerint az integrációt, azaz
a stabilitást és biztonságot az információáramlás folytonossága szolgáltatja105, valamint
a technikai apparátushoz való ragaszkodás.
Az esztétikai reflexivitás nem pusztán mikroszinten érezteti hatását, hanem ez
határozza meg a politikai cselekvések lehetőségét és a politikai választásokat is. Lash
szerint a szervezetlenített kapitalizmus megszünteti a kollektív politikai érdekérvényesítés lehetőségét. Ugyanis az esztétikai reflexivitás felhalmozásának mértéke centrumokra és perifériákra osztja fel a társadalmi hálózatot, ezeken belül is zónákat képezve.106 Emellett a társadalmi integráció technikai megalapozása, azaz az információs
társadalom létrejötte akadályt állít a narratív jelentéstulajdonítás elé. Így azonban ellehetetlenül a demokráciához szükséges nyilvános tér és a kollektív fellépés lehetősége,
mivel a társadalom ilyen jellegű töredezettsége meggátolja az általános elvekért küzdő
társadalmi mozgalmak létrejöttét.107
Az esztétikai reflexivitás felhalmozásának és az információbirtoklás mértékének
függvényében alakuló partikuláris csoportok legfeljebb csak saját szubjektív érdekeikért lesznek képesek harcolni. Lash ez alapján megkülönböztet elő és halott zónákat,
előbbibe sorolja azokat a partikuláris csoportokat, amelyek saját érdekeikért képesek
emancipációs küzdelmet folytatni, utóbbiba pedig azokat, amelyek erre nem képesek.108 Közös nyilvános tér kialakítására pedig e halott zónák miatt nincs lehetőség,
mivel más integrációs logika mentén szerveződnek, így inkompatibilissé válnak az
információs hálózati logika mentén szerveződő élő zónákkal. Így azonban a legitimitás
megalapozásának tere sem jöhet létre Lash szerint, ami utat nyithat a legitimáció erőszakos megkérdőjelezése felé.
105 Sik 2015: 93-95.
106 Lash 2002: 28-30.
107 i.m. 34-37.
108 i.m.: 38.
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Lash modernitásértelmezésének fényében azt mondhatjuk, hogy a korunkra jellemző apolitikusságnak lehet kiváltó oka az individuális szabadság elérhetetlensége és az
esztétikai reflexivitás és információbirtoklás alapján a „halott zónához” való tartozás.
Lash szerint tehát a társadalom ilyen jellegű és fokú töredezettsége mellett nem beszélhetünk közös nyilvános-politikai térről és kollektív politikai érdekérvényesítésről sem.
A töredezettség oka, hogy egyes csoportok ki vannak zárva az információáramlásból és/
vagy meg vannak fosztva az esztétikai reflexivitás felhalmozásának lehetőségétől. Azaz,
ha az információkat mindenki számára elérhetővé tennénk és mindenki lehetőséget
kapna egyéni autonómiájának kibontakoztatására az esztétikai reflexivitás által, akkor
eltűnnének a szimbolikus egyenlőtlenségek és akkor ismét lehetne általános célokért
és elvekért küzdeni a nyilvános-politikai térben. Azonban, amíg ez nem történik meg,
addig csupán az információbirtokosok partikuláris érdekeiért folytatható küzdelem az
élő zónákon belül. Ez azonban nem tekinthető arendti cselekvésnek akkor sem, ha e
küzdelmek politikai diskurzus keretein belül folynak, mivel nem általános, a teljes közösséget érintő elvek és célok tartoznak célkitűzéseik közé.

4. A MODERNITÁSELMÉLETEK ÖSSZEKAPCSOLÁSA
Arató András és Jean Cohen vállalkoztak arra, hogy górcső alá vegyék Arendt és Habermas elméleteit és azok gyengepontjaira fókuszálva megalkossák saját modelljüket.109
Arató–Cohen először is amellett érvelnek, hogy Arendt tévesen ítéli meg a nyilvánosság
szerkezetváltozását, s az nem lineáris hanyatlástörténetként fogható fel. Úgy gondolják, a habermasi polgári nyilvánosság, ami a középkori reprezentatív nyilvánosságot
váltja, minőségi javulás a korábbi időszakokhoz képest. A gazdasági és politikai folyamatok összefonódása azonban kétségkívül átrajzolta a korábbi nyilvános terek működését. Azonban Arató–Cohen szerint a modernitásban megjelenő új, társadalmi szféra korántsem olyan borzasztó, mint ahogyan Arendt lefesti, sőt egyenesen kívánatos,
ugyanis szerintük a modern társadalmakban máshogyan nem is valósulhatna meg
a participáció.110 Arendt és Aratóék értelmezése között az a különbség, hogy Arendt
a participáció kiterjesztését nem tartja jónak, mivel a tömegmozgalmak potenciális bázisát látja bennük.111
Habermas a társadalmat két alrendszerre osztotta: Rendszerre és Életvilágra.112
Előbbi a politika és a gazdaság, utóbbi a polgári nyilvánosság és a magánélet terepe.
A Rendszert bürokratikus és technikai racionalitás uralja a formális, szerződéses viszonyok a meghatározók benne. Az Életvilágot a társadalmi normák, a kultúra és kritikai
109 Arató András – Jean Cohen: Civil Society and Political Theory, The MIT Press, Cambridge, 1994.
110 i.m. 199.
111 Sik 2012: 284.
112 Jürgen Habermas: A kommunikatív cselekvés elmélete. Gondolat Kiadó, Budapest, 2011.
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potenciál uralja, valamint az informális, személyközi kommunikáción alapú viszonyok
dominálják. Habermas azonban aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Rendszer bürokratikus szakértelmével folyamatosan bekebelezéssel fenyegeti az Életvilágot.
Arató–Cohen ezt a duális Rendszer-Életvilág felosztást ötvözte az arendti nyilvánosságelmélettel, így létrehozva a következő modellt: a nyilvánosság szférája közvetítő
szerepet tölt be a privát szféra és az állam között, ezt nevezik civiltársadalomnak. Úgy
vélik, ebben a szférában az állampolgárok közös okoskodása és érdekérvényesítő potenciálja révén megvalósul az Arendt által áhított közös cselekvés.113 Ennek két változatát
különböztetik meg, a polgári engedetlenséget és a társadalmi mozgalmakat. Utóbbi Habermas szerint akkor lehet legitim – és ilyen értelemben akkor tehet eleget a cselekvés
kritériumának –, ha az az általános érdeket képviseli.
Arató–Cohen szerint a modern civiltársadalom megteremti az állammal szembeni
érdekérvényesítés lehetőségét, ezért üdvözlik a társadalmi szféra megjelenését és kibontakozását az arendti nyilvános-politikai tér rovására. Úgy vélik, az arendti társadalmi szféra, amelyet ők a civiltársadalom fogalmával azonosítanak, olyan témákat és
ügyeket képes a nyilvánosság segítségével mindenki elé tárni, amelyeket a politikai diskurzusokból korábban kizártak vagy figyelmen kívül hagytak, ugyanakkor van politikai
relevanciájuk. Ezért gondolják úgy, hogy a civiltársadalom érdekérvényesítése megfelel
az arendti cselekvésnek. Arató–Cohen ugyanakkor nem vitatják, hogy egyre kevesebb
lehetőség nyílik e cselekvések kibontakoztatására, azonban úgy vélik, a Habermas által
megfogalmazott Életvilág integrációjával, azaz a racionalizálódás pozitív tendenciáival
kiegészülve így, a modernitásban egyszerre vannak jelen és működnek a romboló és az
emancipatorikus hatások is.
Habermas szerint a deliberatív demokrácia nem pusztán egy politikai formula,
hanem életforma, egyben a civiltársalom alapköve. A civiltársadalom Habermas szerint létrehozza a kommunikatív hatalmat és biztosítja a szabadság lehetőségét a magánszférában is. Úgy véli, a deliberatív demokrácia működése akkor lesz biztosított, ha
a jogok Rendszerszintű legitimációját az Életvilágban is sikerül biztosítani.114 Emellett
pedig a mindenkit érintő kérdésekre az Életvilág szintjén is keresnek megoldást. Ezzel
meglátásom szerint Habermas is az arendti cselekvés fogalmával azonosítja a civiltársadalom munkáját. Azonban Arendthez hasonlóan ő is attól fél, hogy a demokrácia
zavartalan működését folyamatosan fenyegeti a jogalkotás instrumentalizálódása.
Arató–Cohen definíciója szerint a civiltársadalom a kulturális tradíciók felülvizsgálatáért, a marginális helyzetben lévő társadalmi csoportok elfogadtatásáért, új politikai
diskurzusok megfogalmazásáért, valamint a gazdaság és a bürokrácia demokratiku-

113 Arató–Cohen 1994: 478-479.
114 Habermas 1996b: 429.
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sabbá tételéért folytat küzdelmet a hatalommal szemben.115 Habermas pedig a társadalmi mozgalmakkal és a lokális nyilvánosságokkal azonosítja a civiltársadalmat, amelyek
célja a mindenkit általánosan érintő témák politikai diskurzussá tétele. Azaz a civiltársadalmat, mint a társadalmi méretű tanácskozás egyedüli alternatíváját képzelik el,
amelyben a kulturálisan mozgósított közvélemény az informális nyilvánosság révén
képes az érvényesülésre.116 Habermas szerint az Agorának is van mai megfelelője, méghozzá a sajtó, mivel ma ez tölti be a politikusok vitapartnerének szerepét.117
E meghatározások szerint valóban felfogható az arendti cselekvés mai megfelelőjének a civiltársadalom.118 Azonban Arendt a civiltársadalom elődjével, a társadalmi szféra szakszervezeti és (társadalmi) mozgalmi kezdeményezéseivel szemben rendkívül
elutasító volt, úgy vélte, csupán a materiális egyenlőség és a több szabadidő az egyedüli
céljuk, nem pedig az emancipáció.119 Kérdés azonban, hogy a mai civiltársadalomról
hogyan vélekedne? Mivel Arendt a magánszférát – a háztartás, kereskedelem, elosztás
és fogyasztás mellett – a kulturális, vallási, tudományos, irodalmi, művészi és legfőképpen civil egyesületekkel azonosítja, így Benhabib szerint nem is kérdés, hogy a civiltársadalom az arendti magánszférához tartozna.120 Ugyanakkor az az alapvető különbség
az arendti magán- és a közszféra között, hogy vannak dolgok, „amelyeket el kell rejteni,
és vannak, amiket nyilvánosan meg kell mutatni”121, a mai civiltársadalom pedig olyan
ügyekért harcol, amelyek egyértelműen az utóbbi kategória alá sorolandók.
Benhabib szerint a modern civiltársadalom két demokratikus elven nyugszik: a reprezentálás szükségszerűségén, valamint az állam és az állampolgárok partikuláris
csoportjainak érdeke és véleménye közötti közvetítő szerepen. Így ő civiltársadalmat
a nyilvános vélemények független szférájaként gondolja el, amelyet azonban elhatárol
az arendti nyilvános-politikai tértől.122 E szférát úgy jellemzi, hogy a demokratikusság
igényének megfelelően mindenki számára egyenlő belépési lehetőséget kell biztosítani
a civiltársadalomba, amely szükségszerű és nélkülözhetetlen a politika számára, mivel a civiltársadalom jelöli ki a politika útját.123 Benhabib tehát a civiltársadalmat egy
harmadik, a magán- és közszféra között közvetítő térként gondolja el, akár Arató–Cohen, azonban szerinte ez nem tekinthető arendti cselekvésnek. Én úgy gondolom, mivel Arendt főleg a közérdeket hangsúlyozza a cselekvésben, nem lehet egyértelműen
115 Arató–Cohen 1994.
116 Habermas 1996b: 96.
117 Habermas 1993: 120.
118 Sik 2012: 282-289.
119 Arendt 1998: 71.
120 Benhabib 1996: 211.
121 Arendt 1998: 73.
122 Benhabib 1996: 207.
123 i.m.: 210.
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egyenlőséget vonni a mai civiltársadalom és az arendti cselekvés tere között. A civiltársadalom olykor valóban céljául tűz ki általános, mindenkit érintő ügyeket és problémákat, de többször küzd partikuláris érdekekért és értékekért. Így úgy gondolom,
különbséget kell tenni ezek között, tehát a civiltársadalom akkor, és csak akkor tekinthető arendti cselekvésnek, ha az általános, közérdekekért száll harcba az állammal
szemben.
A fenti négy modernitáselmélet (Arendt, Habermas, Giddens, Lash) sok hasonlóságot mutat, mivel mindegyik a késő modernitásról kíván kordiagnózist adni, feltárni annak patologikus és – ha vannak – emancipatorikus tendenciáit. A különbség közöttük
csupán az, hogy alapvetően más értékvonatkoztatás alapján, s ezáltal más perspektívából szemlélik ugyanazokat a folyamatokat. Arendt értékvonatkoztatásának középpontjában a szabadság áll, amely a közös nyilvános-politikai térben folytatott szabad
cselekvés révén jöhet létre. Habermasnál a demokrácia és a demokratikusság eszménye áll a középpontban, amelynek eléréséhez szintén a közös, szabad és uralommentes
kommunikatív cselekvés szükséges. Habermas Arendthez hasonlóan, azonban Giddenssel és Lashsel szemben az intencionális szint helyett a személyközi interakciók és
cselekvéskoordinációk vizsgálatát tartja elemzése fókuszában. Így belátható, hogy az
Arendt és Habermas által képviselt interszubjektív állásponttal szemben szükség van
olyan elméletekre, amelyek az egyének autonóm reflexivitásából indulnak ki. Annál is
inkább, mivel Arendt és Habermas elmélete kevésbé alkalmas pragmatikai tanulságok
levonására, míg azáltal, hogy Giddens és Lash az egyének felől közelítenek a modernitás patológiáihoz, konkretizálhatóvá és megragadhatóvá válnak ezek a korjellemzők.124
Arendt és Habermas egy ideális modellt állított fel, azonban elmulasztottak a cselekvők és a rendszer közötti viszonyra reflektálni. Giddens azonban éppen ezt a problémát
járta körül, egyrészt az egyének monitorozó és ellenőrző stratégiája, másrészt az intézményrendszerek reflexív potenciálja kapcsán, amelynek révén az intézmények folyamatosan monitorozzák a cselekvők igényeit, választásait. Lash pedig felrúgja a kognitív
racionalitás eszményét, amiből a másik három szerző kiindul, így egy új aspektusát tárja fel a cselekvők viselkedésének, amelyben a szubjektivitás, az esztétikai reflexió lesz
a mérvadó. A reflexivitás-elméletek tehát a cselekvők autonómiája felöl vizsgálódnak,
szerepük ezért megkerülhetetlen a modernitásértelmezések feltárása során. 125
Az Arendt és Habermas által elvárt közös cselekvésnek azonban előfeltétele kell,
hogy legyen az egyének autonóm reflexivitása, máskülönben nem lennének képesek
sem a közös jelentések kialakítására, sem saját álláspontjaik belátására és megfogal124 Sik 2015: 115.
125 A reflexivitás elméletek önmagukban azonban nem állnák meg a helyüket, mivel a reflexivitás morálisan semlegesnek
tekinthető, így nem lennének képesek strukturális szinten rámutatni a modernitás patológiáira. (i.m: 144-145.) Továbbá reflexivitás nem lehetne elképzelhető kommunikatív cselekvés és interszubjektivitás nélkül, mivel senki sem lehet önmagában
reflexív, csak a másokkal való közös cselekvés aktusában.
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mazására, azaz nem lennének képesek a cselekvésre. Arendt rávilágított, hogy ha –
giddensi szóhasználattal élve – csökken az állampolgárok relatív autonómiája a (köz)
ügyekkel kapcsolatban, az előidézheti azt, hogy a későbbiekben már nem is lesznek
kompetensek e kérdésekben, de legalábbis bizalmuk megrendül saját képességeikben.
A reflexivitás és a kommunikatív cselekvés tehát nem választható el egymástól, egymás
előfeltételei. Így belátható, hogy az arendti és habermasi modell komplementerének tekinthető a giddensi és lashi reflexivitás elmélet.126

5. ÖSSZEFOGLALÁS
Arendt a modernitás valamennyi patologikus tendenciáját az állampolgárok politikumból való kiszorulására és az apolitikusságra vezeti vissza. Így az általa áhított politikai cselekvés, amely az elhivatott, kompetens és állampolgári minőségükben egyenlő
cselekvők közös eszmecseréjét jelenti, lehetőségtere a modernitásban megszűnt. Így
a modernitás fő patológiás tendenciájaként az apolitikusságot nevezi meg. Úgy véli, ha
ismét lehetőség nyílna a cselekvésre, e folyamat visszafordítható lenne. Ez pedig egy
teljesen új kormányzati berendezkedés formájában lehetne megvalósítható.
Amellett érveltem, hogy ez az új forma, amelyre Arendt számos írásában utal, a deliberatív demokrácia. Habermas sok szempontból Arendt továbbgondolójának tekinthető. Benhabib nyomán rávilágítottam, hogy a habermasi konszenzuskereső racionális
vita és a kommunikatív cselekvés megfeleltethető az Arendt által leírt nyilvános-politikai térnek és a benne létrejövő cselekvésnek. Habermas az Arendt által elkezdett modellt egészítette ki és tette rendszerszerűvé, így született meg írásaiban a deliberatív
demokrácia habermasi modellje. Azért lehetne ez a legjobb megoldás, mert az egyének
a racionális vita során elismerik egymás személyes autonómiáját és kompetenciáját,
egyedül a jobb érv kerülhet fölénybe, azonban az, hogy melyik a jobb érv, nem a priori
adott, hanem a tanácskozás révén, közösen ismerik fel a résztvevők.
Azonban épp az a habermasi-modell erőssége, ami egyben a gyengéje is: a modern
tömegdemokráciák korában már annyira szétforgácsolódtak az egyéni életutak és an�nyiféle, egymással sok esetben össze sem egyeztethető partikuláris érdek és érték létezik egymás mellett, hogy a kompromisszum és a konszenzus lehetőségtere egyre
kisebb. Továbbá Arendthez hasonlóan Habermas is idealizálja modelljét, az uralommentes vita és az ideális beszédhelyzet csak a legritkább esetben valósítható meg egy
nemzetállami szintű közösségen belül. Így belátható, hogy az arendti cselekvés számára más terepet kell keresni a modern korban.
Ezen a gondolaton tovább haladva Habermas, Arató, Cohen, Sik és még sokan mások
arra a belátásra jutnak, hogy a modern civiltársadalom értelmezhető az arendti cselekvés alternatívájaként. Úgy vélik, mivel a civiltársadalom alapvetően az állammal
126 i.m: 140.
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szemben folytat küzdelmet olyan ügyek politikai diskurzussá tételéért, amelyek még
nem rendelkeznek politikai potenciállal, bár társadalmi relevanciájuk ezt megkívánná,
megfeleltethető az állampolgárok közös együtt cselekvésének az arendti terminológiában. Mivel a kulcsfogalom Arendtnél a közérdek, így én úgy gondolom, azoknak a civilmozgalmaknak és társulásoknak a törekvéseit tekinthetjük cselekvésnek, amelyek
általános akaratot képviselnek, azokat azonban nem, amelyek kizárólag egyes csoportok partikuláris érdekeiért folytatnak küzdelmet.
Giddens az állampolgári közönyösség okát az ontológiai biztonság megrendülésében fedezi fel, amely azonban az általa megnevezett cselekvéskoordinációs stratégiákkal – óvatosság, kockázatkalkulálás, intézmények monitorozása – orvosolható. Úgy
vélem, Giddens meglehetősen optimista álláspontja alkalmazható az arendti cselekvés
kiteljesítésére. Mivel, ha a giddensi cselekvők együttesen érvényesítenék politikai potenciáljuk által reflexivitásukat, amely magában foglalja a kockázatkalkulálást és az
intézményrendszer-monitorozási stratégiákat, létrejöhetne a politikum egy olyan alternatívája, amelyben közös állampolgári eszmecsere és kontroll révén születhetnének meg a politikai döntések. Giddens ugyanis Arendthez és Habermashoz hasonlóan
a demokrácia dialogikusabbá válását szorgalmazza, mivel ő is hosszú távon abban látja
a békés együttélés és a totalitás elkerülésének zálogát.127
Lash álláspontjából pedig egy modernebb választ kaphatunk arra, miért lehetetlenül
el az arendti cselekvés lehetőségtere. Újfajta megközelítésben, az információstársadalom kialakulásának patológiáin keresztül tárgyalja, miért nem lehetséges közös nyilvános-politikai tér kialakítása. Lash úgy véli, az információ egyenlőtlen elosztása ma
olyan új, szimbolikus egyenlőtlenségeket teremt, amely a társadalmat élő és halott zónákra töredezi, amelyek közt lehetetlenné válik a kommunikációs tér felállítása, mivel
működési logikájuk egymással összeegyeztethetetlen. Az élő zónákhoz tartozók saját
szubjektív partikuláris érdekeik érvényesítéséért küzdenek, amelyet az információ- és
az esztétikai reflexivitás felhalmozása okán hajthatnak végre; a halott zónákhoz tartozók pedig az információk eléréséből kizárva, a hálózati logikával ellentétes módon élik
életüket, amely nem csak inkompatibilis az élő zónákkal, de közönyössé is teszi őket
a „közös ügyek”128 iránt. Lash elmélete alapján úgy vélem, ha az információkat mindenki számára elérhetővé tennénk és mindenki lehetőséget kaphatna egyéni autonómiájának kibontakoztatására az esztétikai reflexivitás által, akkor eltűnnének ezek az új
szimbolikus egyenlőtlenségek és ismét lehetne általános célokért és elvekért küzdeni
a nyilvános-politikai térben.

127 Giddens 1995: 124-133.
128 Az idézőjel annak szól, hogy Lash értelmezésében nem is beszélhetünk közös ügyekről, annyira különböző módon
szerveződő rétegekként festi le az élő és halott zónákat.

419

ELMÉLETI SÍKOKON

Összegezve, bár a négy elmélet más-más értékvonatkoztatásból indul ki, de a közös ügyek iránti affinitás hiánya és a közös cselekvés lehetőségterének beszűkülése
valamennyi elméletből kimutatható. A politikával szembeni közönyre pedig több választ is kaphattunk az elméletekből: míg Arendt és Habermas az interakciók szintjéről,
addig Giddens és Lash az egyéni autonómia és reflexivitás szintjéről közelítette meg
a modernitás kihívásainak tárgyalását. Elméleteiket összevetve azt mondhatjuk, hogy
a politikai apátia oka a létező demokratikus intézményrendszerrel szembeni bizalmatlanság; az állampolgárok aktív politizálási lehetőségterének szűkössége; a partikuláris
érdekek összeegyeztethetetlensége; az egzisztenciális és ontológiai biztonság megrendülése; valamint az információstársadalom szimbolikus tőkéitől való megfosztottság
és kizárás.
Ezekre a problémákra azonban rendszerszintű válaszokat és megoldásokat kell adni
ahhoz, hogy az emberek újra érdekeltek és motiváltak legyenek a közös ügyek közös
rendezésében, s ehhez a megfelelő teret is biztosítani kell. Egyrészt növelni kell az
egyének autonómiáját a közügyekben, másrészt ösztönözni kell, hogy az őket érintő
kérdésekben legyenek reflexívek, harmadrészt mindenki számára elérhetővé kell tenni
az információkat és elő kell segíteni az egymástól eltérő érdekek közötti kompromis�szum lehetőségét. Véleményem szerint az arendti cselekvés és a deliberatív demokrácia csak ebben az esetben lehet működőképes. Addig is, az állampolgári érdekérvényesítés lehetséges módja az emancipációs és participációs civilmozgalmakban rejlik,
amelyek azonban csak részben fedik le az arendti cselekvés aktusát és önmagában nem
elégségesek az aktív demokrácia megteremtéséhez.
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SCHVÉD BRIGITTA KINGA

A hatalmi egyensúly
és a királyi előjog az
1701. évi angol
„pamfletháború” idején
Charles Davenant pamfletjei
a kortársak összevetésében
BEVEZETÉS
A különböző értelemben vett erőegyensúly-gondolat az orvosi, asztronómiai vagy gazdasági terminológia mellett a 16–17. századra a politikai nyelvezetben is megjelent mint
a geopolitikai értelemben vett erőegyensúly, a hatalmi egyensúly elve. Az elv eszmei
alapjainak szempontjából kiemelten fontos a 17–18. század fordulója, főként a spanyol
örökösödési háború (1701–1714) évtizede. A fogalom egyre elterjedtebb használatát, valamint a diplomáciai nyelvezetbe történő sikeres beépülését jelzi, hogy az örökösödési
háborút lezáró békék, a lefektetett utrechti békerendszer (1713–1714) néhány egyezménye már explicit módon tartalmazta a(z) „(európai) hatalmi egyensúly” kifejezést.
A 17. század második felétől Európa-szerte egyre több értekezés látott napvilágot
a hatalmi egyensúly eszményéről, amely a 17–18. század fordulójára az európai politika mellett az angol bel- és külpolitika fogalomtárába is bekerült; a toryk és whigek
egymással való versengése kiélesedett a belpolitikai, illetve az európai hatalmi egyensúlyról kialakult különböző vélemények mentén. A szigetország pamfletírói mindinkább úgy vélték, hogy Anglia a „kéz, amely megtartja az egyensúlyt” Európában. Erre
az egyensúlyra veszélyt jelentett XIV. Lajos és I. Lipót egymással rivalizáló politikája,
a Bourbonok és a Habsburgok nagyhatalmi szembenállása, amelynek hátterében a spanyol örökség kérdéses alakulása állt. Az angol uralkodó, III. Vilmos (1689–1702) egyensúlypolitikája a Habsburg Monarchia és Franciaország egyensúlyban tartására, illetve
az európai egyensúly ellenőrzésére irányult.
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Jelen tanulmány tárgya a III. Vilmos uralkodásának utolsó éveiben, ezen belül is
az 1701. évi angol „pamfletháború” során született egyes politikai értekezések, főként
Charles Davenant pamfletjeinek elemzése a hatalmi egyensúlyról és a királyi előjog
szerepéről való kortárs vélekedés kontextusában. A vizsgálat jelen keretek között
részletesebben Charles Davenant (1656–1714) „Értekezés a hatalmi egyensúlyról” (Essay Upon The Ballance of Power) és „Értekezés a háború, a béke és a szövetségkötések
jogáról” (Essay Upon The Right of Making War, Peace and Alliances) című, valamint
Jonathan Swift (1667–1745) „Diskurzus az athéni és római nemesek és a köznép közötti
versenyről és széthúzásról” (Discourse of the Contests and Dissentions between the Nobles and the Commons in Athens and Rome) című értekezésére terjed ki.1 Az említett három pamflet elemzése révén arra kívánok rávilágítani, hogy az utrechti békerendszert,
illetve a spanyol örökösödési háborút (1701–1714) megelőzően a hatalmi egyensúly elve
– a királyi előjog szerepéről való vélekedés részeként – milyen értelemben töltött be
egyre fontosabb szerepet az angol bel- és külpolitikában.2

A HATALMI EGYENSÚLY HISTORIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉSE
A hatalmi egyensúly fogalmának tisztázásával, annak elemzésével már a 19. század legelejétől foglalkoztak történeti munkák, mint például Friedrich von Gentz német nyelvű
munkája – amely 1806-ban Fragments on the Balance of Power címmel angol fordításban
is megjelent –, vagy Francis Gould Leckie An historical research into the nature of the Balance of Power in Europe (1817) című értekezése. A 19. századi historiográfia szempontjából kiemelhető Richard Cobden angol politikus neve, aki 1830-as és 1840-es politikai
írásaiban több ízben is foglalkozott a hatalmi egyensúly fogalmának fejtegetésével.3
Már a 19. század utolsó harmadától kezdve számos monográfia és egyetemi tankönyv alkalmazta az erőegyensúly modelljét annak érdekében, hogy könnyedén
bemutassa az 1814–1815. évi bécsi kongresszust megelőző európai nagyhatalmi palettát és annak főbb diplomáciai lépéseit. Az egyetemi tankönyvek kapcsán kiemelhető például Arthur Hassal első kiadásban 1905-ben megjelent The Balance of Power,
1715–1789 című, jól ismert egyetemi tankönyve, amely a 18. századi európai történelem
jobb megértése érdekében alkalmazta a hatalmi egyensúly modelljét. A második
világháborút követően, a nemzetközi kapcsolatok elméleti kereteinek kialakításával
egyidőben egyre több, különböző balance of power-modell jelent meg, amelyek külön-

1 Mindkét szerző értekezései esetében fontos megjegyezni, hogy a szerzők – meghatározó korábbi munkásságukat követő
– első politikai pamfletjeiről van szó.
2 A tanulmány tárgya a szerző „A hatalmi egyensúly elve az angol politikai médiában (1697–1720)” munkacímű doktori kutatásának részét képezi, melyben a hatalmi egyensúly elvének 17–18. századi kortárs angol recepcióját, illetve fogalomhasználatát vizsgálja különböző politikai médiumokon, illetve a hatalmi egyensúly korabeli politikai ikonográfiáján keresztül.
3 Lásd például: Cobden, Richard: The Balance of Power (1836). In: Chesson, F. W. (ed.): The Political Writings of Richard
Cobden (1804–1865). Collected Essays, 1835–1862. London, 1867. Volume I., Part II., Chapter III.
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bözőképpen fogták fel a hatalmi egyensúly történeti jelenségét. Így vált mérföldkővé
Hans J. Morgenthau elmélete (Politics Among Nations, 1948), Hedley Bull The Anarchical Society-elmélete (1977), Kenneth N. Waltz 1979-ben megjelent munkája (Theory
of International Politics) vagy John J. Mearsheimer The Tragedy of Great Power Politics
című monográfiája (2001).
Az 1960-as évtized különösen aktív volt a téma historiográfiájának szempontjából,
amikor egy aktívan működő békekutató intézetről (Peace Research Institute) is beszélhetünk.4 Per Maurseth jól ismert, 1964. évi szaktanulmánya például már kifejezetten
a hatalmi egyensúly jegyében történő politizálást tekintette át a reneszánsztól a francia
forradalomig.5 Ezekben az évtizedekben az aktuálpolitikai helyzetnek, azaz a hidegháborús időszaknak köszönhetően igen jelentős az angolszász történetírás tekintetében az amerikai történészek, politológusok és nemzetközi kapcsolatok-szakértők
munkássága a hatalmi egyensúly-fogalommal kapcsolatban. Ezek a munkák a történeti áttekintés jegyében sok esetben röviden kitérnek a 20. század közepére meghatározóvá váló hatalmi egyensúly-politika 19. század előtti gyökereire is; mint például
Martin Wight vagy Morton A. Kaplan vonatkozó írásai.6 A következő évtizedekben is
kiemelkedő a téma 19–20. századi történetével és jelenével kapcsolatos historiográfia;
az 1980-as évektől a mai napig meghatározó Michael Sheehan munkássága, valamint
Evan Luard The Balance of Power: The System of International Relations, 1648–1815 című
monográfiája (1992) és Richard Little The Balance of Power in International Relations.
Metaphors, Myths and Models című, 2007-ben megjelent munkája. Utóbbi már módszeresen elemzi az említett második világháborút követően kialakított balance of power-modellek alapján a hatalmi egyensúly elvének kora újkori és újkori szereplését.
A vonatkozó kutatások kapcsán az angolszász historiográfia mellett a német történeti és filológiai munkák is intenzíven foglalkoztak és foglalkoznak a hatalmi egyensúly
kora újkori gyökereivel, illetve későbbi történetével. A meghatározó munkák közül kiemelendő Heinz Duchhardt és Arno Strohmeyer, valamint Christoph Kampmann és

4 Ehhez kapcsolódik a Journal of Peace Research című folyóirat működése is, amelynek több száma is intenzíven foglalkozott
a 19–20. századi hatalmi egyensúly-politika előnyeivel és hátrányaival, annak elvi és fogalmi problematikájával.
5 Maurseth, Per: Balance-of-Power Thinking from the Renaissance to the French Revolution. Journal of Peace Research, Vol.
1, No. 2 (1964), 120–136.
6 Lásd például: Wight, Martin: The Balance of Power. In: Butterfield, Herbert – Wight, Martin (eds.): Diplomatic Investigations. Essays in the Theory of International Politics. Allen and Unwin, 1966. 149–175.; Kaplan, Morton A.: Balance of Power,
Bipolarity and other Models of International Systems. In: Gray, Richard B. (ed.): International Security Systems: Concepts and
Models of World Order. F. E. Peacock Publishers, 1969.
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Heinz-Joachim Müllenbrock munkássága, melyek módszertani szempontból példaértékűek vizsgálódásainkhoz.7
A 2000-es és 2010-es évek kutatásai közül a kora újkori hatalmi egyensúllyal kapcsolatban David Onnekink és Andrew C. Thompson publikációi emelendők ki, valamint
a nemzetközi kapcsolatok területéről M. S. Andersen 2016. évi doktori disszertációja (A Genealogy of the Balance of Power), amely egy fejezet erejéig érinti a kora újkori
hatalmi egyensúly értelmezésével kapcsolatos módszertani kérdéseket is. A magyar
nyelvű releváns publikációk tekintetében kiemelendő G. Etényi Nóra Pamflet és politika című monográfiája (2009), valamint Kontler László és Sashalmi Endre vonatkozó
publikációi,8 továbbá Kovács Zsolt Az európai hatalmi egyensúly kialakulása az 1697-es
rijswijki béke során című tanulmánya (2017). Összességében elmondható, hogy – leginkább a fogalom 20. századi politikai beágyazottsága miatt – a történettudomány, illetve a politikatudomány és a nemzetközi kapcsolatok legújabb szakirodalma is szívesen
foglalkozik a jelenkori mellett a kora újkori és újkori hatalmi egyensúly jelenségével és
a fogalommal kapcsolatban felvethető, eszmetörténeti szempontú módszertani kérdésekkel is – ám nem kifejezetten az angol forrásokra fókuszálva és nem az utrechti békét
megelőző és azt követő évtizedek mikrofilológiai szempontú megközelítése szerint.

A HATALMI EGYENSÚLY ELVÉNEK EREDETE
ÉS KORA ÚJKORI TÉRNYERÉSE
Az ókori aequilibrium potentiae („a hatalom egyensúlya”) gondolatából eredeztethető
későbbi hatalmi egyensúly-fogalom magját képező balance („egyensúly”) a 12–13. század folyamán gyökerezett meg a középkori politikai (köz)nyelvben a vulgáris latin bilancia szó átvétele útján.9 A balance kifejezés a 12. századtól megtalálható az ófrancia, a 13.

7 Lásd például: Duchhardt, Heinz: Balance of Power und Pentarchie. Internationale Beziehungen 1700–1785. Ferdinand Schöningh, 1997.; Strohmeyer, Arno: Ideas of Peace in Early Modern Models of International Order: Universal Monarchy and
Balance of Power in Comparison. In: Peace, War and Gender from Antiquity to the Present: Cross-Cultural Perspectives. Hrsg.
von Jost Dülffer und Robert Frank. Essen, 2009. 65–80.; Strohmeyer, Arno: Theorie der Interaktion. Das europäische Gleichgewicht der Kräfte in der Frühen Neuzeit. Böhlau, 1994.; Kampmann, Christoph: Die Balance of Europe und die Präzedenz
der englischen Krone: Zur Rechtfertigung englischer Gleichgewichtspolitik im 17. Jahrhundert. In: Bosbach, Franz (ed.)
et al.: Imperium / Empire / Reich: Ein Konzept politischer Herrschaft im deutsch-britischen Vergleich. De Gruyter Saur, 1999.
69–90.; Kampmann, Christoph: Die Englische Krone als „Arbiter of Christendom”? Die „Balance of Power” in der politischen
Diskussion der späten Stuart-Ära (1660–1714). Historisches Jahrbuch, 116 (1996) 321–366.; Müllenbrock, Heinz-Joachim: The
Culture of Contention: A Rhetorical Analysis of the Public Controversy about the Ending of the War of the Spanish Succession,
1710–1713. Wilhelm Fink Verlag, 1997.
8 Lásd például: Kontler László: Az állam rejtelmei. Brit konzervativizmus és a politika kora-újkori nyelvei. Atlantisz, 1997.; Sashalmi Endre: Az emberi testtől az óraműig. Az állam metaforái és formaváltozásai a nyugati keresztény kultúrkörben 1300–1800.
Kronosz, 2015.; Sashalmi, Endre: The Novelty of the Utrecht Peace Settlement (1713). Central European Papers, 3 (2015) 2,
20–33.
9 Az ófrancia balance főnév („egyensúly; mérleg; egyenleg”), equilibrium főnév („egyensúly”) és balancer ige („[ki]egyensúlyoz”) – amelyek ugyanebben a formában átkerültek a középangol nyelvbe is – a középkori latin bilancia főnévből
(„egyensúly”), illetve a későlatin equilibrium főnévből („egyensúly”) és bi-lanx főnévből („kétserpenyős mérleg”) eredeztethetők. (Online Etimology Dictionary: Balance, https://www.etymonline.com/word/balance [utolsó megtekintés: 2021.05.25.];
Lexico [Oxford]: Balance, https://www.lexico.com/en/definition/balance [utolsó megtekintés: 2021.05.25.])
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századtól pedig a középangol nyelvben is. A Balance alkalmazása a 15. századtól kezdve
német nyelvterületen is kimutatható, azonban a kifejezés a későbbiekben a német terminológiába nem épült be olyan erősen, mint a francia, az angol és az olasz nyelv esetében; a 16. században megjelent Gleichgewicht („egyensúly”) – a latin aequilibritas és
hasonló kifejezések tükörfordítása – miatt német nyelvterületen egyre inkább háttérbe
szorult a Balance használata. A Gleichgewicht a 18. század közepére fel is váltotta a Balance használatát, amely a 19. századra szinte teljesen eltűnt a német terminológiából.10
A német nyelvben számos hasonló kifejezés is használatban volt az idők során, amelyek
valamilyen formában tartalmazták a Gewicht („súly”, például das Gegengewicht halten,
„az ellensúly fenntartása”) és a Waage („mérleg”, például Gleichstand der Waagschalen,
„a mérlegek egyenlősége”) fogalmakat. A némettől eltérően és az angol, illetve a francia
nyelvhasználathoz hasonlóan az olasz bilancia kifejezés is régóta használatban volt.11
A hatalmi egyensúly elvének eszmei gyökereit az ókori görög antikvitásban találjuk.
A külkapcsolatokra vonatkoztatott erőegyensúly modelljének (vö. aequilibrium potentiae) első jelei Démoszthenész (Kr. e. 384–Kr. e. 322) athéni politikus–szónoknál fedezhetőek fel. A középkor évszázadaiban ritka volt az ilyen jellegű átültetés, de felhasználták például a császárok és a pápaság kapcsolatának leírására (vö. invesztitúra-harc). Az
említésre méltó ókori előzményeken, így az aequilibrium potentiae fogalmán túl a hatalmi egyensúly elvének tényleges kidolgozása a 15. századi Itáliában történt meg.
Az itáliai háborúk korszakában Velence, Milánó és Firenze megkötötte a lodi
békeszerződést és védelmi szövetségbe tömörült az Itáliai Liga név alatt (1454). Ekkor
kezdték el a hatalmi egyensúly elvének fogalmát valódi értékekkel felruházni olyan
szerzők, mint például Francesco Guicciardini firenzei diplomata Storia d’Italia (1537–
1540) című munkájában. Miután 1519-ben V. (Habsburg) Károlyt német-római császárrá választották, egyre komolyabb veszélyként kezdték értelmezni az univerzális
monarchia (monarchia universalis) lehetőségét az európai államok vezetői. Egy olyan
bipoláris rendszer jött létre Európában, melyben V. Károly egyetlen komoly ellenfele I.
Ferenc francia király volt. Ebben az időszakban vált a hatalmi egyensúly elve a kisebb
európai államok politikai irányelvévé – a két európai nagyhatalom túlzott erejének ellensúlyozására. Ezt az állapotot hamarosan megváltoztatta az 1517-től egyre komolyabb
változásokat hozó reformáció terjedése, amely felbomlasztotta az addigi európai vallási
egységet, és meggyengítette a Német-római Birodalom politikai egységét is.
Az újabb itáliai háborúk, valamint a cateau-cambrésis-i béke (1559) eredményeképpen a Német-római Birodalom és Franciaország közötti bipoláris egyensúly véget ért,
a monarchia universalis eszménye már a múlté volt, ahogy azt Giovanni Botero is leírta
10 Kovács Zsolt: Az európai hatalmi egyensúly kialakulása az 1697-es rijswijki béke során. Külügyi Szemle, 16 (2017) 3. sz. 18.
11 Strohmeyer, Arno: Gleichgewicht der Kräfte. In: Enzyklopädie der Neuzeit Online (2019); Hrsg. von Friedrich Jaeger.
http://dx.doi.org/10.1163/2352-0248_edn_COM_274517 (utolsó megtekintés: 2021.05.25.)
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Delle relationi universali (1591–1596) című munkájában. Azonban a következő évszázadban is folyamatosan használt toposz maradt az univerzális monarchia fogalma, amely
a Spanyolország, majd Franciaország univerzális monarchiává válásától való félelem és
veszélyérzet formájában Európa-szerte folyamatosan tárgyalt téma maradt a politikai
értekezésekben, pamfletekben és történeti munkákban.
A harmincéves háborút (1618–1648), majd az azt lezáró vesztfáliai békét (1648) követő
évtizedekben, a 17. század második felére egyre több értekezés látott napvilágot a hatalmi egyensúlyról, amely az európai politikai gondolkodás egyre fontosabb vezérfonalává
vált. Már a 16. század politikai nyelvezetében is egyre gyakrabban szerepelt az „ellenséges hatalmi egyensúly” típusa, azaz a hatalmi egyensúly bipoláris modellje, melynek
kedvelt metaforája a kétserpenyős (súly)mérleg volt. A korszak emblémáskönyveiben
gyakorta ábrázoltak az igazságosság nőalakja (Iustitia) mellett kétserpenyős súlymérleget, amely a 16. századtól kezdve gyakran és előszeretettel alkalmazott metaforája
volt az (erő)egyensúly ábrázolásának.12 Ennek egyik korai 17. századi angol példája
Henry Peacham (1576?–1643?) Minerva Britanna című, 1612. évi emblémáskönyvének
egyik ábrázolása, melyen egy égből lenyúló kéz – mintegy utalva az isteni elrendelés
szerepére is – egy kétserpenyős súlymérleget tart, melynek egyik serpenyőjében egy
ágyú, másik serpenyőjében pedig egy babérkoszorú és egy toll látható, amelyek együtt
lehúzzák az ágyú serpenyőjét. Ahogy az az embléma leírásából (subscriptio) is kiderül,
az ágyú Mars, a babérkoszorú és a toll pedig Minerva szellemiségét testesíti meg,13
hiszen az általuk képviselt erő és tudás együttesen szükséges a sikeres háborúkhoz,
illetve egy állam sikeres vezetéséhez. A harmincéves háború időszakában, majd azt követően megnövekedett az Európa új rendszeréről szóló utópikus pamfletek száma nemcsak Európa-szerte – különösképpen német és francia területen –, hanem Angliában is.
A különböző erők egyensúlyának gondolata a kora újkorra az élet számos területét áthatotta, így például a gazdasági (vö. kereskedelmi egyensúly, balance of trade),
az orvosi (vö. vérmérsékletek egyensúlya, balance of humors),14 a filozófiai (vö. a szenvedélyek egyensúlya, balance of passions), az élettani (vö. kinematika – kinematics) és
az asztronómiai (vö. vonzás és taszítás egyensúlya, balance of attraction and repulsion)
terminológiában, továbbá a politika (vö. hatalmi egyensúly, balance of power) területén

12 Schröder, Peter: The Concepts of Universal Monarchy and Balance of Power in the First Half of the Seventeenth Century
– A Case Study. In: International Law and Empire: Historical Explorations. Ed. Martti Koskenniemi – Walter Rech – Manuel
Jiménez Fonseca. Oxford, 2017. 91–93.
13 Peacham, Henry: Minerva Britanna, or a Garden of Heroical Deuises, Furnished, and Adorned With Emblemes and Impresa’s
of Sundry Natures: Newly Devised, Moralized, and Published. London, 1612. 44.
14 A vérmérséklettel (lat. temperamentum) kapcsolatos elméletek már az ókori görög orvoslásban is megjelentek, melyek
nagyban befolyásolták a későbbi korok orvosi, pszichológiai és irodalmi kutatásait is. Kiemelendő Hippokratész görög orvos,
aki először különböztetett meg különböző vérmérséklet alapján négy személyiségtípust és azok egyensúlyának fontosságát
(vö. humorálpatológia).
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is megjelent.15 A hatalmi egyensúly fogalma geopolitikai értelemben a 17. század végére, 18. század elejére épült be fokozatosan az európai, így az angol politikai nyelvezetbe,
mint az egyes államok hatalmának „elosztása”, illetve (ki)egyensúlyozása a túlhatalom
megakadályozásának érdekében.

A HATALMI EGYENSÚLY SZEREPE AZ EURÓPAI ÉS AZ ANGOL POLITIKAI
GONDOLKODÁSBAN A 17–18. SZÁZAD FORDULÓJÁRA
Ahogy láthattuk, az erőegyensúly-modell ókori, valamint reneszánsz mintákból táplálkozva itáliai környezetben alakult ki a 16. századra, és olyan klasszikus politikai történetírók munkáin keresztül, mint Niccoló Machiavelli vagy Francesco Guicciardini,
fokozatosan teret nyert Európában. A kora újkorra a fogalom egyértelműen az univerzális monarchia fogalmával szemben jelent meg. A vesztfáliai békét (1648) követő évtizedekben, legfőképp az 1670-es és 1680-as évektől kezdve a hatalmi egyensúly gondolatára egyre inkább a status quo fenntartásának, illetve a dinasztiák és államok közötti
kapcsolatok védelmének egyik lehetséges hatalomtechnikai eszközeként tekintettek.16
A 17. század második felében zajló – többnyire dinasztikus okokból folytatott – háborúk (kiemelten az 1667–1668-as spanyol–francia, ún. devolúciós háború, majd az 1688
és 1697 közötti pfalzi örökösödési háború, másnéven kilencéves háború) következtében
kifejezetten előtérbe kerültek a hatalmi egyensúly elvének érdekében kitervelt politikai
szövetségkötések, mint például a kilencéves háború idején létrehozott augsburgi liga,
valamint az abból 1689-ben alakult Nagy Szövetség, melyben a Német-római Birodalom,
a Holland Köztársaság, Anglia, Spanyolország, a Savoyai Hercegség és Svédország állt
szemben XIV. Lajos francia király államával.17 A háborút lezáró multilaterális rijswijki
békeszerződések, amelyeket 1697. szeptember 20. és október 30. között kötöttek meg
a hollandiai Rijswijk városában, magukba foglalták a francia–angol, a francia–holland,
a francia–spanyol és a francia–német szerződéseket, melyek deklaráltan a kontinentális
hegemónia potenciáljának csökkentéséről szóltak. A hatalmi egyensúly elvének
alkalmazása Nyugat-Európában, illetve Angliában erre az időszakra, azaz az úgynevezett „dicsőséges forradalom” (1688–1689), majd a kilencéves háborút (1688–1697)
lezáró rijswijki béke (1697) idején vált szilárdan megalapozottá. Ezekben az években
az európai hegemónia elérésére törekvő francia nagyhatalmi politika viszonylagos

15 Strohmeyer, Arno: Balance of power. In: Encyclopedia of Early Modern History Online (2015). Ed. Graeme Dunphy – Andrew Gow. http://dx.doi.org/10.1163/2352-0272_emho_COM_020274 (utolsó megtekintés: 2021.05.25.)
16 Bosbach, Franz: Monarchia Universalis. Ein politischer Leitbegriff der Frühen Neuzeit. Göttingen, 1988. 83–84., 87–88.;
Gelderen, Martin van: Universal Monarchy, The Rights of War and Peace and the Balance of Power: Europe’s Quest for Civil
Order. In: Reflections on Europe: Defining a Political Order in Time and Space. Ed. Hans-Åke Persson – Bo Stråth. Brussels,
2007. 66–68.
17 Nolan, Cathal J.: Wars of the Age of Louis XIV, 1650–1715: An Encyclopedia of Global Warfare and Civilization. Westport
– London: Greenwood Press, 2008., 320–330.; Renger E. de Bruin – Haven, Cornelis Van Der – Jensen, Lotte – Onnekink,
David (eds.): Performances of Peace: Utrecht 1713. Leiden – Boston: Brill, 2015. 13.
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visszaszorításával a Habsburg Monarchia európai nagyhatalommá emelkedett,
Anglia politikai súlya pedig ténylegesen megnövekedett, ezek következtében pedig
egy új típusú, többpólusú európai hatalmi rendszer kialakulása indult meg, amelyet
a szövetkező államok igyekeztek a hatalmi egyensúly elvének megfelelően alakítani.
Az angol politikai gondolkodás szempontjából nézve jelentős 16. századi előzményekről beszélhetünk a hatalmi egyensúly gondolata terén. Anglia ekkoriban még
perifériális királyságnak számított az európai nagyhatalmi palettán, ám VIII. Henrik
(1509–1547) uralkodása alatt már egyre fontosabb egyensúlyozó szerepet töltött be
a szigetország Franciaország és a Habsburgok között. I. Erzsébet (1558–1603) ezt a politikai vonalat követte a nagyhatalmi politizálás terén, pénzügyi segítséget kínálva Spanyolország minden ellenfelének. A hatalmi egyensúly elvének angliai szerepét vizsgálva elmondható, hogy a szigetországban is egyre fontosabb szerepet töltött be a fogalom
a 17. század második felétől, legfőképp az 1660-as évektől kezdve, amely a külpolitika
mellett a belpolitikában is teret nyert.18
Az angol belpolitikát tekintve megfigyelhető, hogy egyre inkább köznapivá vált a fogalom használata; mintegy fegyverként kezdték el felhasználni a hatalmi egyensúly
elvét a politikai viták során, mind az angol Parlamentben, mind például a politikai publicisztikában.19 1688–1689 után Anglia szerepe jelentősen megnövekedett az európai
politikai színtéren, a szigetország külpolitikájában pedig fontos szerep jutott a hatalmi
egyensúly elvének. Az utrechti békeszerződések (1713–1714) megkötése után a hatalmi
egyensúly gondolata a brit külpolitika egyik kulcsfontosságú tényezőjévé vált, valamint
a teljes európai nagyhatalmi politizálást tekintve is jelentős elv lett a 18. században,
egészen a francia forradalom kitöréséig.
David Onnekink holland történész véleménye szerint éppen a kilencéves háború éveire tehető a hatalmi egyensúly későbbi eszméjének megszületése, amit a háborút követő időszakban – már teljesen kiérlelt koncepcióként – elsőként éppen Charles Davenant
angol politikus és pamfletíró alkalmazott 1701. évi pamfletjeiben.20 A kilencéves háborút lezáró rijswijki béke jelentősége abban rejlett, hogy végleg megteremtette az 1670es évektől egyre gyakrabban tárgyalt és propagált európai hatalmi egyensúly eszméjét,
amelyet a kor politikai szereplői mindinkább elfogadtak az európai államrendszer

18 Sheehan, Michael: The Development of British Theory and Practice of the Balance of Power before 1714. History, 73
(1988) 29–36.
19 Kampmann, Christoph: Die Englische Krone als „Arbiter of Christendom”? Die „Balance of Power” in der politischen
Diskussion der späten Stuart-Ära (1660–1714). Historisches Jahrbuch 116 (1996). 360–366.
20 Onnekink, David: The Last War of Religion? The Dutch and the Nine Years War. In: War and Religion after Westphalia,
1648–1713. Ed. David Onnekink. Farnham, 2009. 71.
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kialakításának egyik normájaként.21 Ebben a helyzetben egyre inkább úgy vélték az
angol pamfletírók, hogy Anglia a „kéz, amely megtartja az egyensúlyt” Európában.22
A hatalmi egyensúly elvének egyre elterjedtebb használatát és a politikai nyelvezetbe való sikeres beépülését legjobban a spanyol örökösödési háborút (1701–1714) lezáró
utrechti békerendszer (1713–1714) jelzi, melynek egyes szerződései elsőként tartalmazták – immár explicit módon – az „európai hatalmi egyensúly” kifejezést. Az utrechti
békeszerződéseket 1713. április 11-én és július 23-án kötötték meg a hollandiai Utrecht
városában, melyek részben lezárták az 1701 és 1714 között zajló spanyol örökösödési
háborút. A hatalmi egyensúly elvét és fogalomtisztázását explicit módon tartalmazták
a békeszerződések, mely innentől kezdve az egyik legfontosabb célkitűzése lett
a korszak nagyhatalmi politikájának.23
A harmincéves háború, majd a vesztfáliai békerendszer által hozott változások sok
szempontból fordulópontot jelentettek a hatalmi egyensúly elvének szempontjából,
a 16. században elterjedt bipoláris modellt a 18. század végére fokozatosan felváltotta egy önszabályozó európai hatalmi rendszer elgondolása. Összegezve elmondható,
hogy a vesztfáliai béke után Európa nagyhatalmai – Franciaország, Spanyolország és
a Habsburg Birodalom, majd az utrechti béke után Anglia (1707 után Nagy-Britannia)
is – közötti kényes egyensúly biztosította az európai békét. Ahogy azt Jean-Pierre Bois
is kifejtette, erre az időszakra kialakult az a metódus, hogy az európai államok közös
tárgyalások, békekongresszusok útján rendezzék vitás kérdéseiket. A tárgyalások legfontosabb eszköze erre az időszakra a területcsere lett (például Elzász).24 Azonban az
1668 és 1748 közötti időszakban ez az európai egyensúly átalakult – a vesztfáliai béke
rendszere közösen elfogadott alap lett, a határok megszilárdultak. A 18. század második felében már más működési elvekről beszélhetünk – ez a korábbi egyensúly felbom21 Kovács: Az európai hatalmi egyensúly kialakulása, 17–18.; Devetak, Richard: ‘The fear of universal monarchy’: Balance of
Power as an Ordering Practice of Liberty. In: Liberal World Orders. Ed. Tim Dunne – Trine Flockhart. Oxford, 2013. 135–136.
22 Thompson, Andrew C.: Balancing Europe: Ideas and Interests in British Foreign Policy (c. 1700–c. 1720). In: Ideology and
Foreign Policy in Early Modern Europe, 1650–1750. Ed. David Onnekink – Gijs Rommelse. Farnham, 2011. 270–271.
23 Lásd például az 1713. áprilisi angol–francia békeszerződés két kiemelt részletét: „[…] for obtaining a general peace, and
securing the tranquillity of Europe by a balance of power”; „[…] by making an immoveable balance to maintain the equilibrium, which is intended to be placed in Europe”. („Peace and Friendship Treaty of Utrecht between France and Great Britain,
April 1713, Letters Patents by the King, which admit the Renunciation of the King of Spain to the Crowns of France, and
those of M. the Duke of Berry, and of M. the Duke of Orleans, to the Crown of Spain”. In: Chalmers, George: A Collection of
Treaties between Great Britain and Other Powers: Volume I. London, 1790. 348.; a dőlt betűvel szedett kiemelések tőlem – S.
B.) Továbbá lásd például az 1713. júliusi angol–spanyol békeszerződés II. cikkelyének következő részletét: „[…] to settle and
establish the peace and tranquility of Christendom by an equal balance of power”; „[…] in pursuance of the fundamental and
perpetual maxim of the balance of power in Europe”; „[…] for obtaining a general peace, and securing the tranquillity of Europe
by a balance of power”. („Peace and Friendship Treaty of Utrecht between Spain and Great Britain, July 1713, Article II”. In:
Chalmers, George: A Collection of Treaties between Great Britain and Other Powers: Volume II. London, 1790. 43–44., 61.; a dőlt
betűvel szedett kiemelések tőlem – S. B.)
24 Bois, Jean-Pierre: Paix d’Équlibre et Équilibres de paix en Europe aux XVII et XVIII siécles. In: A szentgotthárdi csata és
a vasvári béke. Oszmán terjeszkedés – európai összefogás (La bataille de Saint-Gotthard et la paix de Vasvár. Expansion Ottomane
– Coopération Européenne). Szerk. Tóth Ferenc – Zágorhidi Czigány Balázs. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017.
287–304.
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lott, a francia forradalom és a napóleoni háborúk után pedig a bécsi kongresszussal
(1815) új modell jelent meg, amely a nemzetek közötti együttműködésre építve képzelte
el az európai béke megteremtését és megtartását.

A SPANYOL ÖRÖKSÉG KÉRDÉSE – AZ 1698. ÉS 1700. ÉVI FELOSZTÁSI
SZERZŐDÉSEK
Az 1680-as évektől kezdve XIV. Lajos és I. Lipót egymással rivalizáló politikája, a Bourbon- és a Habsburg-dinasztia nagyhatalmi szembenállása valódi veszélyt jelentett az
európai hatalmi egyensúlyra, melynek hátterében a spanyol örökösödés kérdéses alakulása állt. Ennek következtében III. Vilmos angol király egyensúlypolitikája a Habsburg Monarchia és Franciaország egyensúlyban tartására, illetve az európai egyensúly
ellenőrzésére irányult.25 A gyenge és betegeskedő spanyol király, II. Károly gyermektelensége miatt már jóval a rijswijki békekötés előtt az európai politika központi
kérdése volt a spanyol örökösödés alakulása, de Rijswijkben még nem került sor ennek
megtárgyalására.
Anglia és Hollandia igyekezett békés úton, különtárgyalások útján megállapodást
kötni Franciaországgal annak érdekében, hogy kizárják a teljes spanyol örökség egyik
vagy másik dinasztiára szállásának lehetőségét. Az első felosztási szerződést 1698 októberében kötötték meg Hágában, amelynek értelmében Franciaország és a Habsburg
Monarchia megosztotta volna Spanyolország itáliai birtokait, a spanyol korona pedig II.
Károly akkor kijelölt örökösére, József Ferdinánd bajor hercegre szállt volna. 1699-ben
azonban meghalt a kijelölt örökös, és 1700 márciusában a felek egy újabb, második
felosztási szerződést kötöttek Londonban.
A második felosztási szerződésben arról állapodtak meg a felek, hogy Franciaország kapná az itáliai spanyol területeket, a spanyol trón pedig I. Lipót császár fiára,
Károly főhercegre – a későbbi VI. Károly császárra – szállna, ami II. Károly spanyol
király számára, aki utolsó végrendeletében kitartott amellett, hogy a spanyol királyság
integritását mindenáron tartsák meg, elfogadhatatlan volt. A spanyol uralkodó saját
örökösének Anjou Fülöp herceget, XIV. Lajos unokáját nevezte meg, aki V. Fülöp néven
később Spanyolország királya lett. Amennyiben XIV. Lajos ezt nem fogadta volna el,
a végrendelet értelmében Spanyolország egésze a Habsburg császár fiára szállt volna.26
II. Károly végül pár hónappal később, 1700. november 1-jén halt meg, XIV. Lajos pedig november 16-án elfogadta a spanyol uralkodó végrendeletében foglaltakat, amivel
megszegte a második felosztási szerződést és megtagadta szövetségeseit, Angliát és
25 Coward, Barry – Gaunt, Peter: The Stuart Age. England, 1603–1714. 5th ed. London–New York, 2017. 365.; Claydon, Tony:
William III. Profiles in Power. London–New York, 2002. 152–158.
26 Rule, John C.: The Partition Treaties, 1698–1700: A European View. In: Redefining William III: The Impact of the King-Stadholder in International Context. Ed. David Onnekink – Esther Mijers. Taylor and Francis (Kindle Edition), 2007. 105–106.;
110–111.
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Hollandiát. Mindezek következtében 1701-ben kitört a végül hosszan elhúzódó, egészen
1714-ig tartó spanyol örökösödési háború.

AZ ERŐEGYENSÚLY ÉRTELMEZÉSE ÉS A KIRÁLYI ELŐJOG
SZEREPE CHARLES DAVENANT ÉS KORTÁRSAI 1701. ÉVI POLITIKAI
PAMFLETJEIBEN
Charles Davenant (1656–1714) angol közgazdász és tory politikus 1701. évi három,
egy kiadásban megjelent politikai pamfletje27 – Jonathan Swift munkáival ellentétben – méltatlanul feledésbe merült a hatalmi egyensúly fogalmának eddigi vizsgálata
szempontjából. Davenant neve leginkább a külkereskedelmi és államháztartási témákat fejtegető pamfletjei révén vált ismertté,28 aki 1675-ben szerezte meg cambridge-i
jogi diplomáját. Gazdasági érdeklődésének köszönhetően 1678 és 1689 között jövedéki
biztosként (Commissioner of Excise) tevékenykedett, mellette 1685-ben a cornwalli St.
Ives képviselőjeként – mint tory politikust – beválasztották az angol Parlamentbe is.
Anna királynő (1702–1714) uralkodásának idején, 1703-tól 1714-ben bekövetkezett haláláig a Vámhatóságnál (Cumtoms service) működött főfelügyelői (Inspector-General of the
Exports and Imports) pozícióban.29
A Davenant személyével és munkásságával foglalkozó szakirodalom zöme gazdaságtörténeti, illetve gazdaságelméleti szempontú elemzés; leginkább a kereskedelmi
egyensúlyt (balance of trade) fejtegető írásait helyezik előtérbe.30 Politikai pályájának
is köszönhetően azonban munkásságában hangsúlyeltolódás figyelhető meg 1699–
1700 után. Innentől kezdve egyre több politikai pamfletje jelent meg, ahogy azt David
Waddell is megjegyzi,31 aki gazdasági írásainak elemzésén túl egyedüli kutatója volt
Davenant életrajzi adatainak, amelyeket kiadatlan, 1954. évi oxfordi doktori disszer-

27 [Davenant, Charles:] Essays Upon: I. The Ballance of Power. II. The Right of Making War, Peace, and Alliances. III. Universal
Monarchy. London, 1701. A három, egy kiadásban megjelent röpirat közül érezhetően az első, hatalmi egyensúlyról értekező
pamfletet szánta a szerző a vezető értekezésnek. Az értekezések a szerző életművének Sir Charles Whitworth parlamenti
képviselő által válogatott, 1771. évi ötkötetes kiadásában is helyet kaptak: The Political and Commercial Works of that celebrated writer Charles Davenant. (…) Volume I–V. Collected and revised by Sir Charles Whitworth, Member of Parliament. London,
1771. (Az említett három értekezés a harmadik kötetben került kiadásra.) Az első, 1701-es kiadás esetében nem került feltüntetésre Davenant neve sem a címlapon, sem a belső oldalakon, azonban a szerző kiléte a kortársak számára egyértelmű volt,
és a későbbiekben maga Davenant is saját írásai közé sorolta az említett értekezéseket, amelyeket a szakirodalom is neki
tulajdonít. Az eddigi kutatások csak részben érintették Davenant politikai értekezéseit, és kevésbé foglalkoztak azok európai,
illetve angol bel- és külpolitikai vonatkozásaival. Emiatt érdemes mélyebb vizsgálat alá vetni a tory politikus említett írásait,
különösen a hatalmi egyensúlyról és a királyi előjogokról (avagy felségjogokról) való kortárs vélekedés kontextusában.
28 Hont, Istvan: Jealousy of Trade. International Competition and the Nation-State in Historical Perspective. Cambridge–London, 2015. 201–202.
29 Waddell, David: Charles Davenant (1656–1714) – A Biographical Sketch. The Economic History Review, 11 (1958) 2. 279–
280.; 284–286.
30 Waddell David: The Writings of Charles Davenant (1656–1714). The Library. Transactions of the Bibliographical Society, 5
(1956) 3. 206–212.; Waddell: Charles Davenant, 281.; Hont: Jealousy of Trade, 59–62.
31 Waddell: Charles Davenant, 282.
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tációjában összegzett.32 Ahogy azt legújabban például David Onnekink és Andrew C.
Thompson is megjegyezte, éppen a kilencéves háború éveire tehető a hatalmi egyensúly későbbi eszméjének megszületése, amit a háborút követő időszakban elsőként egy
angol pamfletíró alkalmaz teljesen kiérlelt koncepcióként – aki nem más, mint Charles
Davenant 1701-ben.33
A Davenantnak tulajdonított, feltételezhetően 1701 első felében megjelent értekezésekben a szerző egyértelműen a korábbi felosztási szerződések ellen emelte fel a hangját. A három röpirat közül az – érezhetően a vezető értekezésnek szánt – első, hatalmi
egyensúlyról értekező pamflet legfőképp az 1700. évi második felosztási szerződést
kritizálja hosszasan, „végzetes szerződésnek” (fatal Treaty) titulálva azt, amely végeredményét tekintve „egész Spanyolország uralmát a francia hatalom vagy befolyás alá
utalta”.34 Davenant kihangsúlyozza a spanyol örökösödési kérdés alakulásának veszélyét, összekapcsolva Anjou Fülöp herceg öröklését egy univerzális monarchia létrejöttének potenciális veszélyével, amely komolyan veszélyezteti „Európa szabadságjogait”
(the Liberties of Europe).35 Gazdasági szakemberként arra is több alkalommal felhívja
az olvasók figyelmét, hogy Franciaország megerősödése a későbbiekben komoly külkereskedelmi akadályokat okozhat Angliának, hiszen Franciaország rövid időn belül „kitúrhatja” (supplant) Angliát a spanyol és török kereskedelmi érdekeltségeiből. Emellett
komoly veszélyt jelent az angol kereskedelemre, hogy Flandria francia kézre került,
valamint az is, hogy Spanyolország és Itália kikötőinek felügyelőivé a franciák váltak.
Davenant a pamfletekben érezhetően csatlakozik a kortárs angol pamfletírók által
számos alkalommal megfogalmazott gondolathoz, amely szerint Angliának vezető
szerepe van az európai hatalmi egyensúly külső felügyeletében, a status quo fenntartásában. Dicsérettel illeti a kilencéves háborút lezáró 1697. évi rijswijki békét, hiszen
véleménye szerint Anglia ekkor volt utoljára kiválóan jó külpolitikai helyzetben.36
Azonban az 1690-es évek lépései, legfőképp a felosztási szerződések már negatív értékítéletet kapnak az első pamfletben. Davenant véleménye szerint a franciákkal kötött
megállapodás azt sugallta, hogy Anglia gyenge, ez pedig felbátorította a franciákat arra,

32 Waddell, David: The Career and Writings of Charles Davenant (1656–1714). Kiadatlan doktori (PhD) disszertáció. Oxford,
1954.
33 Onnekink, David: The Last War of Religion? The Dutch and the Nine Years War. In: War and Religion after Westphalia,
1648–1713. Ed. David Onnekink. Farnham, 2009. 71.
34 „has brought the whole Dominion of Spain under the French Power or Influence” ([Davenant:] Essay Upon I. The Ballance of
Power. London, 1701. 77.)
35 [Davenant:] Essay Upon I. the Ballance of Power, 4.
36 A rijswijki békekötés hírének parlamenti megtárgyalása kapcsán 1697 decemberében a Parlament alsóháza (House of
Commons) kifejezte örömét III. Vilmos felé, és úgy vélte, hogy a békekötéssel sikerült az uralkodónak „visszaállítania Anglia
privilégiumát, mint az európai erőegyensúly fenntartója” (restore England’s privilege as the keeper of European balance of
power), mely tanúsítja, hogy valóban úgy gondolták, hogy az ország kifejezetten jó külpolitikai helyzetbe került a békekötés
következtében. (Journal of the House of Commons: Volume 12, 1697–1699. London, 1803. British History Online: https://www.
british-history.ac.uk/commons-jrnl/vol12 [utolsó megtekintés: 2021.05.25.])
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hogy „megzavarják Európa békéjét” (to disturb the Peace of Europe).37 A hatalmi egyensúlyt fejtegető első értekezés központi része lényegében azt elemzi, hogyan tudna
Anglia visszatérni vezető, az európai egyensúlyt őrző szerepéhez, amelyhez Davenant
véleménye szerint mindenekelőtt az szükséges, hogy megoldást nyerjenek az Angliát
sújtó belpolitikai problémák, illetve a belső parlamenti viszályok.
A korszak Angliájában a hatalmi egyensúly központi fogalma olyan egyéb fogalmakkal kezdett el összefonódni, mint például a közérdek (public interest), a közös jólét
(common welfare) és az államérdek (reason of State). Mindezek mellett az univerzális
monarchia (universal monarchy) elleni közös fellépés szükségessége kapcsán is kiemelt
szerepet kapott az erőegyensúly gondolata. Ebben az értelemben az univerzális monarchia fogalmába beletartozott minden egyéni érdekek (private interests) eredményezte
negatívum. I. Erzsébet angol királynő (1558–1603) uralkodásának idején az univerzális
monarchia elleni küzdelem az európai kontinens körüli viták központi kérdésévé vált
Angliában, majd a Stuart-restauráció idején újfent felélénkült ez a vita Franciaország
terjeszkedése miatt. „Anglia érdeke” idővel már magában foglalta a belpolitikai vitákat, a vallási és gazdasági, kereskedelmi érdekeket is, így sokszor vallási terminológiába ágyazva jelent meg az erőegyensúly gondolatisága, például a protestáns érdek
(Protestant interest) fejtegetése során.38
A korszak politikai szerzői, így például Davenant mellett Lord Bolingbroke, Jonathan
Swift vagy Daniel Defoe is hangsúlyozzák az optimális parlamenti vita szükségességét,
a Parlamentnek mint a közös gondolkodás fő helyszínének politikai fontosságát.39 Általánosságban a korszak valamennyi politikai szerzője kitér arra, hogy számos belpolitikai probléma az ország kiegyensúlyozatlan alkotmányából (unbalanced constitution),
illetve az egyéni érdekektől vezérelt politikai lépésekből származik, a közérdek viszont
sosem hazudik.40 Davenant legfőképp második, „A háború, a béke és a szövetségkötések jogáról” szóló értekezésében (The Right of Making War, Peace and Alliances) fejti ki
részletesen, hogy számos korábbi angol uralkodó önös érdekei (private interests) megakadályozták az angol nemzetet abban, hogy felismerje, milyen veszélyek fenyegetik
az országot az európai kontinens felől, ahol megbomlott a hatalmi egyensúly.41 Ennek

37 [Davenant:] Essay Upon I. The Ballance of Power, 33.
38 Andersen, M. S.: A Genealogy of the Balance of Power. PhD Thesis, Department of International Relations, London School
of Economics, 2016. 77. Az európai protestáns érdek a hatalmi egyensúly fontosságával összekapcsolva Davenant első
pamfletében is megjelenik, lásd például: [Davenant:] Essay Upon I. The Ballance of Power, 43.
39 Claydon, Tony: William III. Profiles in Power. London: Longman, 2002. 201–208.; Thompson: Balancing Europe, 278.;
Andersen: A Genealogy of the Balance of Power, 93.; [Davenant:] Essay Upon I. The Ballance of Power, 89–101.
40 Andersen: A Genealogy of the Balance of Power, 78.
41 Davenant a legzsarnokibb angol uralkodók egyikének éppen I. Erzsébet királynő édesapját, VIII. Henriket nevezi meg.
([Davenant:] Essay Upon II. The Right of Making War, Peace, and Alliances. London, 1701. 193.)
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kapcsán a korszak gondolkodóihoz képest radikális módon szinte teljességgel elveti
a királyi felségjogok – vagy királyi előjogok (royal prerogatives) – létjogosultságát.42
A korszakban a közérdek fogalma belpolitikai értelemben kiterjedt mindarra, ami az
államnak objektíven jó, külpolitikai értelemben pedig elkezdték kiterjeszteni a fogalmat
Európa egészének objektív érdekeire is. Davenant többször kitér annak fontosságára,
hogy belpolitikai viszonylatban az állampolgári jogok zsarnokságtól való védelme csak
egy kiegyensúlyozott alkotmány segítségével lehetséges, külpolitikai értelemben pedig
Európa érdekeit csak a hatalmi egyensúly alkalmazása tudja megvédeni az univerzális
monarchia veszélyeitől.43
A szerző élesen kritizálja az elmúlt évek politikai vezetését, és hosszasan fejtegeti,
hogy az egész Parlament összehívása és tanácsának kikérése nélkül egy szűk politikai
tanácsadó csoport döntött az elhibázott felosztási szerződések megkötéséről, mely csoport se az ország, se Európa érdekeit (the interest of Europe) nem tartotta szem előtt.
A korszakban egyre inkább előtérbe került a nemzeti egység fontossága, ezzel kapcsolatban pedig a pártviszálykodások veszélyei, a toryk és whigek szembenállásának káros
hatásai, és a kiegyensúlyozott alkotmányosság fontossága. Erre vonatkozóan a korszak
politikai pamfletjeinek szerzői előszeretettel dicsérték az ősi angol alkotmányt és az
alkotmány egyensúlyát (balanced constitution). A közérdek (public interest) kedvelt analógiája volt a korszakban többek között a commonwealth fogalma,44 valamint a politikai
test (body politic) középkori eredetű metaforája. Mindezek megjelentek Davenant elemzett pamfletjeiben is, aki új megközelítéssel élve tudatosan összekötötte a közérdeket,
illetve az ország lakosainak (body politic) érdekét a nemzet érdekével (national interest),
és ezek egyik legfontosabb elemeként az európai hatalmi egyensúly biztosítását nevezte meg, amelyben a kortársak és Davenant véleménye szerint is vezető szerepe van
Angliának.45 Davenant további újítása volt fogalmi szempontból, ahogy a nemzeti érdekkel megegyező fogalmakat több alkalommal is határozottan összekapcsolta az európai protestáns érdekkel (the Protestant interest throughout all Europe); ilyen módon egy

42 Az angol uralkodó egyik történelmi előjoga a Parlament feloszlatása, amely a legvitatottabb előjognak számít, de a törvényhozói hatalom tekintetében az uralkodó másik, belpolitikai szempontból kiemelten fontos előjoga a törvények szentesítése is. A királyi előjogokat a külpolitikai ügyek terén a mai napig sok esetben alkalmazzák; ennek kapcsán fontos kiemelni,
hogy az uralkodó hatáskörébe tartozik például a külföldi államok elismerése, a hadüzenetek és békekötések kiadása és
a nemzetközi szerződések megkötése. A királyi felségjogok szerepéről és hatásköréről lásd bővebben többek között: Smith,
Paul (ed.): Bagehot: The English Constitution. Cambridge–New York, 2001. 180–181., 210–212.
43 [Davenant:] Essay Upon I. The Ballance of Power, 36–38., 45–48., 85–89.
44 A commonwealth fogalmának – amely a korszakban általánosságban az állam (state) fogalmát helyettesítette – eredetéről, a fogalom kortárs értelmezési lehetőségeiről lásd bővebben: Early Modern Research Group: Commonwealth: The Social,
Cultural and Conceptual Contexts of an Early Modern Keyword. The Historical Journal, 54 (2011) 3. 659–687., különösen:
660–661.
45 [Davenant:] Essay Upon I. The Ballance of Power, 3.
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összeurópai fogalommal, a protestáns érdekkel is alátámasztotta a hatalmi egyensúly
érvényesítésének fontosságát.46
Az univerzális monarchia a korszak gondolkodása szerint mind a bel-, mind a külpolitikában aláássa a közérdeket és az objektivitást a pénzérdeken és annak „bűntársain”
keresztül. A külpolitikában ezek önkényes kormányzást (arbitrary government), a belpolitikában pedig korrupciót eredményeznek, a korrupt politikusok pedig feladják Anglia ősi alkotmányát (the ancient constitution).47 Ez hangsúlyosan megjelenik Davenant
elemzett értekezéseiben, aki kifejti, hogy az eddigi politikai döntéshozók, akik a felosztási szerződésekkel nem megfelelő irányba sodorták az angol külpolitikát, az ország ősi
alkotmánya ellen vétkeztek rossz kormányzásukkal (Misgovernment) és korrupciójukkal (Corruption).48 Davenant egyértelműen jelzi, hogy veszélyt jelent az alkotmányra és
Európára, ha nem védelmezik a hatalmi egyensúlyt, és az első pamflet összegző gondolataiban erélyesen hangsúlyozza az önkényes hatalommal (arbitrary power) szembeni
fellépés fontosságát, összekötve ezt a gondolatot az univerzális monarchia veszélyeivel.
Bírálja a pénzérdekektől eltorzult politikusok tevékenységét, akiket véleménye szerint
kicsit sem érdekel, hogy mi lesz Európa egyensúlyának (the ballance of Europe) sorsa,
vagy hogy az európai egyensúly „mérlege merre hajlik”.49
Davenant az első pamfletben említett belpolitikai problémák fejtegetését egyértelműen összekapcsolta a spanyol örökösödés problematikájával és a második felosztási szerződés hosszas kritizálásával. Véleménye szerint a felosztási szerződésekkel
Anglia és ezáltal Európa is az 1697. évi rijswijki béke eredményeit veszítette el. Több
alkalommal is utal arra, hogy a második felosztási szerződéssel és XIV. Lajos lépéseivel
egy potenciális univerzális monarchia formálódik Franciaország alakjában, és az első
pamflet utolsó oldalaihoz közeledve egyre erélyesebben sürget akár egy Franciaország
elleni háború vállalására is Európa erőegyensúlyának fenntartása érdekében – hiszen Anglia az európai egyensúly őrzője,50 és lépéseket kell tennie annak érdekében,
hogy „Franciaország erejét kordában tartsák”.51 Utalva a rijswijki békére kifejti, hogy
a legtöbb, amiben Anglia reménykedhet, hogy a külpolitikai helyzet abba a mederbe
kerül vissza, amelyben a rijswijki béke megkötésekor volt, és hogy Spanyolország
a továbbiakban nem lesz francia befolyás alatt.52

46 [Davenant:] Essay Upon I. The Ballance of Power, 43.
47 Andersen: A Genealogy of the Balance of Power, 78.
48 [Davenant:] Essay Upon I. The Ballance of Power, 85.
49 „which side the Scale inclines” ([Davenant:] Essay Upon I. The Ballance of Power, 3.)
50 Davenant az első pamflet központi részében ezzel kapcsolatban úgy fogalmaz, hogy Angliának akcióba kell lendülnie
annak érdekében, hogy „megőrizzék Európát”, valamint „Anglia erőegyensúlyt biztosító szerepét” (to preserve Europe, and to
maintain our Post of holding the Ballance). ([Davenant:] Essay Upon I. The Ballance of Power, 87.)
51 „to keep the Power of France within due limits” ([Davenant:] Essay Upon I. The Ballance of Power, 85.)
52 [Davenant:] Essay Upon I. The Ballance of Power, 86–87.
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Az eddigiekben elemzett Davenant-pamfletek mellett számos kortárs szerző, így például Jonathan Swift (1667–1745) és Daniel Defoe (1660–1731) pamfletírói munkássága
került már számos alkalommal a kutatások homlokterébe, azonban nem feltétlenül
a hatalmi egyensúlyról való kortárs vélekedés kontextusában. Különösen Jonathan
Swift erőegyensúlyról vallott nézeteit érdemes Davenant kapcsán megfigyelni, hiszen
Swift európai hatalmi egyensúllyal kapcsolatos nézetei komoly vita tárgyát képezték a kortársak között. Az ír származású pamfletíró a későbbiekben az 1710 és 1714
közötti tory Oxford-kormány egyik legfőbb propagandistája és a The Examiner című
lap szerkesztője volt. Mindezek mellett Swift az 1713. évi utrechti béke és a spanyol
örökösödési háború lezárása idején a megszülető béke egyik legfőbb védelmezője és
propagálója volt. Ezzel kapcsolatban 1711-ben írta meg a toryk Franciaországgal kötendő béketervét támogató nagysikerű pamfletjét „A szövetségesek és a legutóbbi kormány
magatartása a jelenlegi háború kezdete és viselése során” (The Conduct of the Allies, and
of the late Ministry in beginning and carrying on the Present War) címmel. Az 1701. évi
„pamfletháború” idején még whig nézeteket valló Swiftnek a korabeli pamfletháborúban szerzett sikerei kevésbé kapcsolódtak a whigekről alkotott összeesküvés-elméletéhez, ahogyan azt a modern kritikusok legtöbbje állítja; sikere véleményem szerint
inkább a hatalmi egyensúllyal kapcsolatos innovatív fogalomhasználatához köthető.
Swift 1701. évi, „Diskurzus az athéni és római nemesek és a köznép közötti versenyről
és széthúzásról” (Discourse of the Contests and Dissentions between the Nobles and the
Commons in Athens and Rome) című értekezésében két különböző egyensúly-fogalom
sikeres összekapcsolása figyelhető meg – az erők fizikai vagy anyagi egyensúlya, és
a hatalom politikai vagy jogi egyensúlya. Swift állítása szerint mindkét téren sikeresnek
kell lennie az angol kormányzatnak, az angol uralkodónak pedig alkotmányos pozíciójából kifolyólag feladata, hogy fenntartsa a belpolitikai egyensúlyt – annak érdekében,
hogy megvalósulhasson az európai hatalmi egyensúly további biztosítása.53
Davenant, James Drake vagy Charles Leslie 1701. és 1702. évi értekezéseinek Swift
írásával történő összevetése során véleményem szerint még inkább kidomborodik
Swift „ősi egyensúly” (ancient balance) fogalma, amely a szisztematikus korlátok között tartott királyi előjog fontosságát hangsúlyozta,54 szemben a rivális és „modern”
egyensúly-fogalmakkal, amelyek vagy teljesen eltörölték a királyi előjog szerepét (lásd
Davenant vagy Drake), vagy korlátlanul dicsőítették azt (lásd Leslie).55 Swift egyik fő állítása, hogy a belpolitikailag hatékony királyi előjog, azaz az uralkodó képessége nemesei és a köznép érdekeinek kiegyensúlyozására az egyetlen hatékony eszköz, amellyel
53 [Swift, Jonathan:] Discourse of the Contests and Dissentions between the Nobles and the Commons in Athens and Rome.
London, 1701. 5–6.
54 [Swift:] Discourse, 51–53.
55 Gertken, M. Charles: Jonathan Swift, Sir William Temple and the International Balance of Power. PhD Dissertation, The
University of Texas at Austin, 2013. 115–116., 169–177.
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az uralkodó valódi kiegyensúlyozó szerepet tölthet be egy kiépülő univerzális monarchia fenyegetésével szemben.56

KONKLÚZIÓ
Charles Davenant 1701. évi politikai pamfletjeiben kihangsúlyozta egy újabb háború
vállalásának szükségességét Európa védelme és Franciaország univerzális monarchiájának megállítása érdekében, melyek kapcsán véleménye szerint az a legfontosabb,
hogy Anglia fenntartsa hatalmi egyensúlyozó szerepét Európában. Pamfletjeiben nem
csak III. Vilmos külpolitikáját és általánosságban az angol uralkodó királyi előjogainak
szerepét kritizálta, illetve az előjogok létjogosultságát kérdőjelezte meg, hanem határozottan szót emelt az 1700. évi második felosztási szerződés és annak propagálói ellen.
Davenant szerint a szerződés túlzottan jó pozícióba helyezte Franciaországot, legfőképp II. Károly spanyol király utolsó végrendeletének fényében. Davenant politikai pályafutását tekintve tory politikus volt, emiatt különös lehet az elemzett pamfletek hangvétele és tartalma, parlamenti pártja, a toryk ugyanis nem támogatták az ország újabb
háborús elköteleződését, Davenant mégis erélyesen szólította fel olvasóit a franciákkal
szembeni fellépésre és egy újabb háború vállalására.57
Davenant hatalmi egyensúlyról alkotott elképzelését, illetve az erőegyensúllyal kapcsolatos fogalomhasználatát 1701. évi politikai pamfletjeiben még a régi típusú bipoláris modell dominálta, melynek metaforája a kétserpenyős súlymérleg volt.58 Fogalomhasználata azonban már számos új gondolatot tartalmazott, melyek ugyanabban
a formában köszöntek vissza más politikai szövegekben a spanyol örökösödési háború
végéig (1713–1714). Anna királynő 1702. évi beszédében például – Davenant egy évvel
korábbi pamfletjeinek hangvételével és tematikájával megegyezően – kihangsúlyozta,
hogy a Franciaország és Spanyolország ellen indítandó háborút „az európai hatalmi
egyensúly és szabadság megőrzéséért” vívja Anglia, „Franciaország túlzott hatalmának
csökkentését célozva”.59 Az elemzett Davenant-pamfletekben megjelenő számos kifejezés – mint például az „Európa szabadságjogainak megőrzése” (preserving the liberties
of Europe), vagy „az általános közjó, béke és Európa egyensúlyának” (the general good,
56 [Swift:] Discourse, 12–13.
57 Ebben nagy szerepe lehetett annak, hogy Davenant 1701-ben még jó megélhetést biztosító pozíció nélkül – 1689 és 1703
között nem volt állása – és épp következő parlamenti ciklusára készülve igyekezett a vezető whig politikusok figyelmét elnyerve valamilyen komolyabb gazdasági pozíciót szerezni. Ez végül csak 1703-ban sikerült számára, ami után észrevehetően
meg is változott politikai pamfletjeinek hangvétele – a franciaellenesség mellett a hollandok elleni fellépés megjelenésével.
(Waddell: Charles Davenant, 285–287.) A legújabb szakirodalomban is említést kap az a tény, hogy a tory Davenant 1701. évi
három értekezésében a whigek univerzális monarchiáról és hatalmi egyensúlyról vallott nézeteit egyesítette; lásd például:
Thompson, Andrew C.: After Westphalia: Remodelling a Religious Foreign Policy. In: War and Religion after Westphalia,
1648–1713. Ed. David Onnekink. Farnham, 2009. 61–62.
58 Sashalmi, Endre: The Novelty of the Utrecht Peace Settlement (1713). Central European Papers 3 (2015) 2. 28–31.
59 „(…) for preserving the Liberty and Balance of Europe, and reducing the exorbitant power of France.” (Her Majesty’s
Declaration of War Against France and Spain: 1702. május 4. C. Bill and the Executrix of T. Newcomb, 1702. 1.)
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the peace and the balance of Europe) fontossága – pedig explicit módon szerepelt többek
között például az 1713. júliusi angol–spanyol békeszerződésben is.60
A hatalmi egyensúly elve a 18. századi állampolitika és a politikai publicisztika hangsúlyos elemévé, valamint a kialakuló államközi kapcsolatok elméletének egyik kulcsfogalmává vált.61 Nem véletlen, hogy a 18. század elején az utrechti egyezség államközi
szerződéseiben alkalmazták először a hatalmi egyensúly fogalmát nemzetközi jogi értelemben.62 Azonban már a 17. század végén és a 18. század elején aktív politikai szerzők is eltérő álláspontokat képviseltek az egyensúlyi politika célját illetően, illetve angol
területen a politikai pártok polarizációjának egyik legfőbb motorjává vált a külpolitika,
valamint az azzal kapcsolatos különféle stratégiák kialakítása III. Vilmos, majd Anna
királynő uralkodásának idején. A hatalmi egyensúly elvének angol bel- és külpolitikai
középpontba kerülésével a 18. század elejére a toryk és whigek egymással való versengése kiélesedett az egyensúlyról való különböző véleményformálás és érvelés mentén.
Ennek érzékeltetésére és rövid bemutatására szolgáltattak példát az 1701. évi angol
„pamfletháború” során íródott egyes politikai értekezések, főként Charles Davenant
és Jonathan Swift (európai) hatalmi egyensúlyról és királyi előjogról szóló pamfletjei.

60 Például „egész Európa szabadsága és biztonsága” (the liberty and safety of all Europe), vagy „Európa általános békéje”
(the general peace of Europe). („Peace and Friendship Treaty of Utrecht between Spain and Great Britain, July 1713, Article
II”. In: Chalmers, George: A Collection of Treaties between Great Britain and Other Powers: Volume II. London, 1790. 43., 56.)
61 Black, Jeremy: The Theory of the Balance of Power in the First Half of the Eighteenth Century. A Note on Sources. Review
of International Studies, 9 (1983) 1. 55–58.
62 Sashalmi Endre: Az emberi testtől az óraműig. Az állam metaforái és formaváltozásai a nyugati keresztény kultúrkörben,
1300–1800. Pécs, 2015. 23–24.
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TÓTH BALÁZS

A demokrácia elfeledett
évszázadai
A demokrácia szó használatának
középkori elemzése

Jelen munkámban azt kívánom megvizsgálni, hogy a demokrácia szó széleskörű használata hogyan és miért tűnhetett el többnyire a római kor utáni évszázadokban. Úgy
gondolom, hogy a kézenfekvő válaszok mellett (sokáig nem is ismerték az ókori filozófusok munkáit, illetve az államhatalom isteni eredete volt az elfogadott nézet) van más
indok is: nagyon alaposan és pontosan használták a fogalmakat – így a demokráciát is –
és igyekeztek többnyire szűk teológiai és filozófiai keretek között tárgyalni. Nem voltak
olyan megengedőek a demokrácia fogalmának használatával, mint a későbbi korokban
vagy manapság. Ennek bizonyítására vállalkozom.
Munkámban olyan alapvető művekre támaszkodom, mint Otto Brunner, Werner
Conze és Reinhart Koselleck által szerkesztett Történeti alapfogalmak „A demokrácia”
szócikke. A demokrácia történeti fogalmainak sokfélesége ma is ebből érthető meg legjobban, de mivel az eredeti kiadás óta már negyven év telt el, fontos az egyes pontokra
vonatkozó további szakirodalom feltérképezése is. Ezért olyan művek alapján is meg
kívánom vizsgálni a témát, mint a John Dunn által szerkesztett A demokrácia: befejezetlen utazás című kötet középkorra vonatkozó tanulmányai vagy éppen Janet Coleman
munkái.
Mivel a középkorban a köznyelvben vagy a politikai diskurzusban nem igazán használták a demokrácia fogalmát, így főként politikai filozófusok műveire szűkítettem le a vizsgálódásomat, mint például Al-Farabi, Aquinói Szent Tamás, vagy épp Páduai Marsilius
írásai. Az ő munkásságuk rávilágít arra, hogy habár a Katolikus Egyházban használtak
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mai szemmel demokratikus módszereket (pápaválasztás, szerzetesrendekben zajló
választások) azonban ezeket sosem párosították a demokrácia fogalmával vagy ezekre
nem használták a demokrácia kifejezését.
Úgy gondolom, hogy alábbi munkámmal rá tudok mutatni arra, hogy miért nem
használták a demokrácia fogalmát, és magyarázatot szolgáltatni, hogy miért tűnt el
több évszázadra. Ennek megválaszolása fontos hiszen ez kevésbé kutatott terület, és
ki tudja rajzolni a demokrácia szó történetének középkori paradigmáját vagy mintáját.
A módszertan, amelyre az alábbi munkámat is építem, az interpretatív-diszkurzív
elmélet. Ennek egyik kikötése a lokalitás, így fontos hangsúlyoznom, hogy a demokrácia szó használatát vizsgálom meg, nem pedig a mögötte lévő eszmét. Nem lehet az
európai, illetve nyugat-európai kultúrkörön kívül vizsgálódnom, hiszen jelenlegit tudásunk szerint a volt Római Birodalom határain kívülre nem igazán jutott el a demokráciáról szóló bármilyen írásos forrás a kora középkorban.
Azonban fontos érintenem az arab filozófiát is. A muszlim birodalmak terjeszkedése
erőteljesen érintette a kontinenst, elég arra gondolni, hogy 1492-ig jelen voltak az Ibériai félszigeten. Az ő kulturális körük pedig egészen a mai Iránig tartott. Így úgy vélem
az arab filozófusok munkái is nexusban vannak az európai kultúrkörrel, hiszen – amint
majd láthatjuk –, az ókori görög gondolkodók munkái Al-Farabi művei révén is eljuthatnak a középkori európai filozófusokhoz.
Fontos továbbá meghatároznom, hogy milyen időintervallumban kívánom vizsgálni
a demokrácia szó használatát, mit értek pontosan középkor alatt. A forrásfeltárásaim alapján úgy tűnik számomra, hogy csupán az érett és a kései középkorban, tehát
a 10-15. századig terjedő idősávban lehetséges a demokrácia szó kutatása. Ez annak köszönhető, hogy jelenlegi tudásunk alapján nem maradt fent a kora középkorból írásos
nyoma a demokráciának. Ahogy már említettem, a demokráciáról szóló ókori forrásoknak fordításai, kommentárai és az ezek hatására készült munkák lévén maradtak fent,
de azok csak ebben az 5 évszázadban születtek. Így tehát, amikor a középkor kifejezést
használom, az érett és kései középkort értem alatta.

MÓDSZERTAN
Az alábbi tanulmányomat az interpretatív-diszkurzív módszer keretein belül szeretném vizsgálni, mint ahogy ezt fentebb már említettem. Úgy gondolom, hogy munkám
elején illendő bemutatnom ezt a módszert, illetve rámutatni a nehézségeire és a megoldásaimra ezzel kapcsolatban.
A módszer maga a politikát értelmezett realitásnak tekinti, tehát erősen konstruktivista, sőt gyakorta posztmodernnek is titulálják. Teszik ezt jogosan, ha a posztmodern
fogalmat nem „kiürülten”, hanem minimum Jürgen Habermas szavaival a „modernitás
önreflexiójaként” definiáljuk (Szabó 2014, p. 21). Ez az elmélet más, hiszen egy teljesen
új nézőpontot és gyakorlatot kínál a politikatudomány számára.
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A módszer interpretativitása – tehát értelmező, magyarázó – tulajdonsága Clifford
Geertz antropológushoz vezethető vissza. Az ő munkásságába nem kívánok belemenni,
azonban a társadalmi valóság értelmezésének pár jellemvonása fontos a módszer megértése szempontjából. Az egyik ilyen, hogy ,,Az ember szimbólumokkal élő, koncepciókat
gyártó, jelentéskereső állatként való felfogása egyre népszerűbbé válik a társadalomtudományokban és a filozófiában” (Geertz 2001, p. 23). Ez tehát azt is jelenti, hogy minden
ember jelentés adó és jelentés fejtő, ez pedig a szimbólumokban és szövegekben ölt
testet. Ezt a szövegvalóság elvének hívja Szabó Márton (Szabó 2003, p. 56).
Fontos megjegyeznem még azt is, hogy az értelemező tudomány nem kíván örök
igazságokat vagy tényeket megőrizni, hanem így fogalmaz:
Magyarázataink meggyőző erejét nem értelmezést nélkülöző adatok
tömegén, abszolút ritka leírásokon kell lemérnünk, hanem azon, hogy
a tudományos képzelet mennyire képes bekapcsolni bennünket idegen
emberek életének vérkeringésébe.
(Geertz 2001, p. 209).
Tehát a módszer nem az adatok, elméletek vagy ahogy Szabó fogalmaz a „egyre többet tudás diadalmenete” (Szabó 2003, p. 64), hanem próbálkozás egy új szemlélet kialakítására, feltárás, vagy épp horizontok jelzése. Ez az újszerűség segítségemre lehet
a későbbi fogalomelemzés és a demokrácia szó használatának paradigmáinak megállapításában. Azonban nem kívánok hosszasan elidőzni Geertznél, hiszen fontosabb az elmélet jellemzése, amely alapján eldönthetem, hogy ez a módszer megfelelő-e a témám
megvizsgálásához.
Az alábbiakban a módszer főbb jellemzőit kívánom összefoglalni Szabó Márton leírása alapján, majd rátérek arra, hogy a demokrácia szó használata és ennek kutatása,
hogyan illeszthető be ezen módszerbe.
Az első, hogy a politikában lehetséges folyamatok játszódnak le, tehát többféle létrejövő valóságot eredményezhet. A második az emberek értelemadó és értelemfejtő
tevékenysége. Tehát a különféle diskurzusok értelmezései a politikát alakító tényezők
közé tartoznak, nem állnak külön tőlük. A harmadik, hogy a lehetséges valóság nem
univerzális, hanem lokális természetű, így az erre vonatkozó értelmezés is. Negyedik:
a kutató be lesz vonva a politikába. Más módszereknél (normatív, leíró vagy a lokális-tematikus elméleteknél) azt láthatjuk, hogy a kutatót a politikai valóság fölé helyezték
(kritikusként) vagy mellé állították (vizsgáló, javaslattevő vagy szakértő szerepben). Lényegében megfigyelők és megfigyeltek leszünk egyszerre. Azonban ez az involváltság
nem azt jelenti, hogy a hatalomban részt kíván venni a módszer használója, ezért meg
kell találni, hogy hol a határ a politikában a bent és a kint lévőségben. A következő
tulajdonsága, hogy más politikaelméleti módszerek a természettudományokra kidol-
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gozott lényegkereső összehasonlításokkal kívántak általános megállapításokat tenni,
addig a diszkurzív módszer egy lehetséges kritériumot mutat fel és onnan fogalmaz
meg elméleti megállapításokat (ezt a későbbiekben bővebben kifejtem). A hatodik tulajdonsága pedig a posztmodern karakterét jellemzi. Az interpretatív-diszkurzív elmélet
a vizsgálandó tárgyat sokkal részletesebben világítja meg. Az igazság nem a módszertől
függ, hanem a kutató kreativitásától. Nem alkalmaz általános megállapításokat vagy
magyarázatokat, hanem a jelenségeket értelmezi. Ahogy Szabó fogalmaz: „jóllehet
módszeresen vizsgálódik, de módszert a tárgyához igyekszik igazítani, és nem írja elő a szabályok alkalmazásának módjait” (Szabó 2014, pp. 21-22).
Az alábbiakban azt kívánom megvizsgálni, hogy ez a módszer alkalmas-e az alábbi
kutatásom kutatásához.
Az első tulajdonsága úgy vélem alkalmazhatóvá teszi a demokrácia szó használatának kutatásában. Elég, ha arra gondolunk, hogy a demokrácia szót hogyan használja
két különböző állam politikusa, sőt akár egy adott államon belül két ellentétes párt vagy
politikus miként interpretálja. Így többféle valóság jöhet létre: egy politikai cselekvés
(beszéd, felszólalás, törvényjavaslat elfogadása) más-más valóságot hoz létre. Tehát az
emberektől nem független a demokrácia szó használata, nem lehet objektíven beszélni
a fogalomról az absztrakt léte miatt.
A második tulajdonság szorosan kapcsolódik az előzőhöz. A „homo politicus” ad értelmet a demokráciának, illetve az ezekről szóló diskurzusok is alakítják a politikát. Ez
azt is jelenti, hogy a demokrácia szó használatáról kialakuló diskurzusokat is meg kell
vizsgálnom. Ez egy problémát vet fel: hiszen az anyag mennyisége a fogalomtörténet és
a későbbi kutatásaimnál is feldolgozhatatlan lenne1, így erre a későbbiekben egy megoldást kell találnom.
A harmadik a lehetséges valóság lokalitása. A demokrácia szó használatának kutatásában ez a pont is eléggé labilis. Ennek oka, hogy lényegében minden nyelvben megtalálható a demokrácia, így kézenfekvő lenne univerzális magyarázatot találni. Ennek
a kiküszöbölésére is megoldást kell találnom.
A negyedik pont alapján én, mint a kutató be leszek vonva az általam vizsgált témába, nem pedig a politikai valóság fölé helyezkedek, ha ezt a módszert választom. Ezért
fontos hangsúlyoznom, hogy nem kívánok egy normativista munkát készíteni, nem kívánom megmondani, mi a jó vagy a rossz, vagy a helyes és helytelen használati módja
a demokráciának. Azonban természetesen azt is el kell fogadnom, hogy a demokrácia
szó használatának vizsgálatával én magam is alakítom annak történetét.
A politikaelméletek természetesen a természettudományokhoz igyekeztek visszanyúlni és általános magyarázatokat adni. A probléma, hogy minél általánosabb egy ma1 Ez a középkori demokrácia szó használatának kutatásának kapcsán nem lesz probléma, hiszen meglehetősen szűkösek
a forrásaink, ahogy azt majd láthattuk, de természetesen ennek a tanulmánynak a keretein belül bőségesen elegendőek.
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gyarázat a társadalomtudományokon belül, annál több problémát és kérdést vet fel,
a magyarázóereje csökken. Ezt ez a módszer kiküszöböli. Maga a demokrácia is egy
absztrakt fogalom és természetesen nem lehet egy mondatban összefoglalni, mint egy
természettudományi fogalmat. Azonban úgy vélem lehet találni olyan választóvonalakat és kritériumokat a demokrácia szó használatának történetében, amelyek alapján
fel lehet építeni egy elméletet arra vonatkozóan, hogy milyen paradigmaváltások történtek.
Az értelmező-diszkurzív politikaelmélet posztmodernitása segítséget is nyújt nekem abban, hogy a témámat minél részletesebben, kreatívabban vizsgáljam. Értelmezni kívánom, hogy hogyan alakult a demokrácia szó használata, nem pedig általános
magyarázatokat, szabályokat vagy egy új demokráciaelméletet alkotni. Ez a módszer
megadja azt a szabadságot, hogy a jelenségeket értelmezzem és ne legyek szigorú szabályok közé zárva.
Az elméletet német nyelvterületen alkalmazták legkorábban. Carl Schmitt a 20. század politikai valóság értelmezésére az 1932-es A politikai fogalma című munkájában
használta. Ebben, a politikai szereplők tevékenységéhez kapcsolta a politikai határainak
és sajátosságainak értelmezését. Ide tartozik Hannah Arendt is, aki pedig a politika létezését az emberek közötti viszonyok terébe helyezte, gondolok itt a politikai térben
lévő cselekvésekre és beszédekre, valamint ezek vizsgálatára (Olay 2016).
A német „iskolához” tartozik még természetesen Reinhart Koselleck történeti időről
szóló munkái is, amelyek szembe mentek a klasszikus német filozófia egyenes vonalú
idő észlelésével a történelem kapcsán. Ahogy fogalmaz, a történelmi idő:
társadalmi és politikai cselekvési egységekhez kötődik: konkrétan cselekvő és szenvedő emberekhez, intézményeikhez és szervezeteikhez.
Mindegyikünknek megvan a maga sajátos, belülről fakadó viselkedésmódja, amely egy sajátos időbeli ritmussal párosul.
(Koselleck 2003, p. 10)
Az angolszász kultúrkörben ez a módszer nem terjedt el túlságosan. Amerikában
főként a normatív módszert preferálják ma is.2 Az angoloknál főként Quentin Skinner
képviseli, de ő nem fogalomtörténetről ír, hanem politikai retrorikaelméletről, és ellentéteben a német iskolával nem a fogalmakat vagy a nagyobb időtávokat tartják az
eszmetörténet elemzésének középpontjában.

2 Azonban a kommunitárius politikaelmélet képviselői az egységes és átfogó magyarázatok helyett lokálisan, közösségekben gondolkoznak és a politikák eltérő logikái az értelmezésekben jelennek meg, amely már mutatja ennek a módszernek
a jeleit (Szabó 2014, p. 23).
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Kari Palonen finn politikai filozófus a politika fogalmáról írott Küzdelem az idővel
című fogalomtörténeti monográfiájában a filozófiai művektől egészen a parlamenti
hozzászólásokig vizsgálja a politika fogalmának alakulását. Azt állítja, hogy „a cselekvő
politika, illetve a területenként elgondolt politika különböző és részben egymással vetélkedő politikafogalmat jelentenek” (Palonen 2009, p. 9). Munkájában megkísérli keverni
a német és az angol iskola módszereit. Skinner retorikai eszmetörténetét és Kosselleck német fogalomtörténetének szintézisét úgy éri el, hogy egyfelől a politikáról szóló
gondolkodást és beszédeket egy hosszú időkeretben írja le és elemzi azok változásait.
Ugyanakkor a fogalomhasználatot hozzáköti a politikai praxishoz és a politika
cselekvésfogalmát kilenc toposzhoz köti és vizsgálja. Palonen felfogása szerint magának a retorikának megismerési funkciója van.
Úgy vélem, hogy a fentebb bemutatott rövid külföldi kitekintés is azt mutatja,
hogy ennek az módszernek van létjogosultsága és a demokrácia szó használatának
elemzéseként használható. Azonban meg kell említenem az elmélet problémáit,
amelyek ugyan nem súlyosak, de lényeges észben tartani őket.
Szabó Márton három fő problémát is kiemel azzal kapcsolatban, amikkel meg kell
küzdenie az elméletnek. Ő nagyon pozitívan azt állítja, hogy ez még egy fiatal módszer,
így kevés és csak részleges problémákkal küzdhet, ráadásul a kritikák olyanoktól jönnek, akik megrekedtek a régebbi módszereknél, amelyeken az interpretatív-diszkurzív
módszer túl akarna már jutni.
Az egyik ilyen probléma, hogy a korábbi elméleteket képes lesz-e magába integrálni.
Ez azért lenne szükséges, hiszen az „egy tudomány egy módszer” metódus megkön�nyítené a politikatudomány dolgát. A második probléma, hogy nem tudni, mikor kezdik
el elfogadni a politikai élet és az állampolgárok ezt az elméletet, valamint használni
azt. Ez azért nehézkes, mert egy politikus és egy átlagpolgár számára is könnyebb egy
empirikus adatot megnézni, értelmezni és összehasonlítani, majd ezek figyelembevétele után megoldani egy problémát. Nem foglalkoznak azzal, hogy hogyan gondolkodunk. Pedig ezzel – véli Szabó, és magam is egyetértek vele – elébe mehetnénk a problémáknak. A harmadik nehézség, amivel meg kell küzdenie az elméletnek, hogy van-e
konszenzuális tudás vagy pedig különböző perspektívákból lehet csak megfogalmazni
érvényes elméleti megállapításokat (Szabó 2014, pp. 23-24).
Az elmélet relatív fiatalsága és innovációs képessége úgy vélem azonban sikeresen
megoldja ezeket a problémákat. Felmerülhet az a kérdés is, hogy a tudományos haladást szolgálja-e ez az elmélet? Úgy vélem teljes mértékben: a viták és új módszertani
megközelítések egy friss és innovatív nézőpontot nyújtanak a tudományos élet számára, amely segíthet új távlatokat nyitni a jövőbeli kutatásokban.
Az interpretatív-diszkurzív elmélet elemzése után úgy tűnik számomra, hogy megtaláltam a megfelelő módszert a munkámhoz. Azonban három fő kikötést muszáj hangsúlyoznom, amelyekből az első kettőt már a fentiekben is említettem.
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Az első, hogy az interpretatív-diszkurzív módszer használatánál figyelembe kellene
venni minél több beszédet, felszólalást, írást a demokrácia szó használatával kapcsolatban. Azonban a demokrácia szó legalább az elmúlt 2700 évben folyamatosan velünk
van.3 Ezalatt az idő alatt annyi politikai beszéd gyülemlett fel, hogy az kezelhetetlen
és feldolgozhatatlan lenne. Ez vonatkozik a demokráciáról szóló művekre, a politikai
cselekedetekre vagy éppen a közemberek gondolkodására. Fontos tehát, hogy megállapítsam miket veszek alapul és vizsgálok meg.
Könnyen belátható, hogyha a demokrácia szó használatát a kezdetektől vizsgáljuk,
akkor kevés politikai beszéd áll rendelkezésünkre (vagy teljes mértékben hiányzik bizonyos érákból) az ókorból vagy a középkorból számunkra, így ezeket nem fogom vizsgálni. Amik a megfigyelésem központjában állnak, azok a politikai filozófusok és gondolkodók munkái, hiszen ez az anyagmennyiség már lényegesen szűkebb és könnyebben
kezelhető, és a tanulmányom elején már leszögeztem a pontos időintervallumot, amely
alatt a középkort értem és vizsgálom.
A második probléma, amelyre megoldást kell találnom, az a lokalitás kérdése. Mint
ahogy említettem, manapság minden nyelvben megtalálható a demokrácia. Azonban
ez nem azt jelenti, hogy a vizsgálódásom univerzális lenne. Maga az interpretatív-diszkurzív módszer is a lokalitást követi. Ahogy a fentiekben is említettem itt is probléma
lenne, hogy túlságosan nagy lenne a kutatási terület és ezt szűkítenem kell.
A munkám egy diskurzuselemzés, ahol a demokrácia szót vizsgálom nem pedig
a mögötte lévő eszmét. A demokrácia szó használata népszerű a világban, de elég az
ázsiai kultúrára gondolni, ahol ez a szó sosem létezett. Kínai fordításban a demokrácia
lényegében a nép és az uralkodni szóból áll össze. Ez azonban egy erőltetett fordítás,
amely az 1800-as évek közepén érkezik Kínába. Ugyanis eredetileg a császárságot (a
monarchiát) értették ez alatt és ez azt jelentette, hogy a nép uralkodója (ruler of the
people). Ennek a jelentését változtatták meg a nép uralmára (rule by the people) (Lord
2019). Tehát a demokrácia szó használatát az európai, illetve nyugat-európai kultúrkörön belül vizsgálom, de ahogy említettem már a középkori elemzésnél fontos az arab
filozófusok műveit is kutatnom, hiszen ebben a korban az európai kultúrkör részeinek
tekintem a munkájukat.
A harmadik pontban pedig újra tisztáznom kell és ki kell hangsúlyoznom, hogy nem
kívánok normatív vagy morális megállapításokat tenni a demokrácia használatával
kapcsolatban.
Összefoglalva: magyarázó és értelmező módszerrel kívánom megvizsgálni, hogy
hogyan alakult a középkor folyamán a demokrácia szó használata. Ezek alapján pedig

3 Sőt az Oxfordi Egyetem gondozásában megjelent Democracy: A World History című kötetében legújabban a Babilonnal és Hammurapival kezdődik a demokrácia története (nem a használata természetesen), tehát még ezer évvel korábban
(Kaplan 2015, pp. 5-6).
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úgy vélem képes leszek felvázolni a demokrácia szó használatának középkori paradigmáját – ha van ilyen – illetve rámutathatok arra, hogy miért is tűnhetett el látszólag
ebben az érában.

A PARADIGMAVÁLTÁS KEZDETE
A demokrácia szó és annak használata főként Arisztotelész és Platón által vált ismerté
a nyugati középkori gondolkodók számára. A különböző fordítások és leiratok megmaradtak (a jelenlegi tudásunk alapján nagyjából a legkorábbi teljes művek a 900-as évekből
származnak), de ezekkel érdemben nem foglalkoztak. Elsőként az arab és zsidó filozófusok kezdték ezeket lefordítani, kommentálni és erre alapozva saját munkát készíteni.
Al-Farabi egy ilyen filozófus volt, és a 10. században munkásságában A Politikai rendszerben már szóba került a demokrácia, hiszen Platón és – feltehetőleg – Arisztotelész
tanulmányozása közben találkozott vele. Tanítója Yuhanna ibn Bukhtishu nesztoriánus
keresztény gondolkodó volt, aki kapcsolatba hozható az alexandriai görög filozófiai iskolával, akiknek képviselői később Antiókiába, majd Bagdadba vándoroltak.
Fontos megemlítenem, hogy Al-Farabi forrásai korlátozva voltak. Csupán Platón
Állam és a Törvények munkája, illetve Arisztotelész Nikomakhoszi Etikája volt bizonyítottan elérhető az arab filozófus számára (Syros, 2008. p. 303). Azonban úgy vélem
érezhető Arisztotelész államtanának hatása és ezt alátámasztják a munkái is. Valószínűleg Arisztotelész Politikájának csupán töredékei voltak elérhetőek számára, hiszen levelezéseiben homályosan, mintha említené a művet (Pines, 1975, pp. 150-152).
Úgy gondolom, hogy akár tanítója révén is találkozott Arisztotelész munkáival, vagy
legalábbis ismerte az ő gondolatait (ez érezhető az írásán is, ahogy látjuk majd), de
teljes bizonyosságot nem tudok állítani ezzel kapcsolatban.
Magyarázatra szorul az is, hogy az alábbiakban miért csak az ő munkásságával
foglalkozom. Ennek oka az időbeli elhelyezkedése. Az ő munkája a legkorábbi az általam vizsgált korszakban, és az ő hatása érezhető más filozófusok írásain, mint például
Ibn-Színán, Ibn-Rushdon vagy épp a főként arabul alkotó zsidó rabbi Maimonidészen.
Azonban ők később éltek, amikor már rendelkezésre állnak olyan európai források is
demokrácia szó használatával kapcsolatban, amelyek már a fentebb említett európai
kultúrkörbe esnek.
Azonban ellentétben az ókori filozófussal, ő egy olyan világban élt (Bagdadban), ahol
csak a kalifáknak vagy szultánoknak volt hatalom a kezében, tehát nem létezett „népképviselet”. Fontos kiemelni, hogy a demokráciát úgy fordította át görögről, hogy az
nem tartalmazta, hogy mégis ki uralkodik (a görög demokrácia a démosz és kratosz szavak összetételeként népuralmat jelent). A demokrácia szót a középkori arab filozófusok
al-madina al jamaiyya-nak fordították, amely azt jelenti, hogy egy „nagyobb csoport
összejövetele” (Najjar 1980, p. 110). Érdekesség, hogy manapság az arabban nem ezt
használják, hanem a nagyon is európai hangzású dimuqratiyyat.
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Nem meglepő módon Al-Farabi Platónra alapozva a demokráciát igencsak negatívan
tünteti fel. Megkülönböztet eszményi vagy erényes várost és ennek ellentétét a műveletlen vagy tökéletlen várost (amely hasonlatos Platón ideális államához). Al-Farabi
a boldogság kereséséből vezeti le elméletét és szerinte a boldogság a legnagyobb foka
az emberi tökéletességnek, és ezt egy ember csak a városokban érheti el (McGinnis és
Reisman 2007, p. 105). Az arab filozófus kiindulási pontja Arisztotelész metafizikája és
a neoplatonizmus. Utóbbi alapján a boldogság koncepciója az anyagtól való mentesség.
Ezt csak úgy lehet elérni, ha eltávolítjuk a városból a rosszat és elérjük vele az erényességet is.
Véleménye szerint a tökéletlen városokban nem ismerik az igazi boldogságot, és
csak olyan életcélokat hajszolnak, mint a gazdagság, a test épsége vagy az élvezetek és
vágyak szabad követésének lehetősége. Ezen műveletlen városoknak hat fajtájuk van,
és a hatodikat nevezte közösségi városnak, azaz olyan városnak, ahol demokrácia van.
Egy ilyen várost a szabadság határoz meg, ahol a lakosok célja, hogy mindenki azt tehessen, amit akar és vágyaik elérésében semmi sem gátolja őket (Al-Farabi 1963).
Platónhoz hasonlóan ő sem mond semmit a vallás szerepéről, holott muzulmánként
(feltehetőleg síita, azonban ez nem megállapítható pontosan) elvárható lehetett volna.
Ez azonban nem a véletlen műve: a szabadságot komolyan gondolta, így az állam egy
ilyen demokratikus városban nem határozhatja meg a vallást. Ez Platónnál érthető
módon nem került elő, de egy muzulmánnál még negatívabb színben tünteti fel a demokráciát (Orwin 2015).
Ahogy már említettem arról, hogy ki vezeti a demokráciát (pontosabban a nép általi
vezetésről a demokratikus városban) nem mondd semmit. Ennek okát már fentebb említettem: neki nem volt saját tapasztalata, nem a népuralmára épülő hatalmi közegben
élte az életét, mint Platón. Az ő idejében és földrajzi helyzetében a közvetlen kormányzás ismeretlen volt és nem ír ebből kifolyólag semmit az esetleges választásokról sem.
A másik ok, amelyet munkájában megtalálhatunk – és a későbbiekben ki is fejtek –,
hogy egy ilyen demokratikus városban:
Akik-e város sokaságából valók, és birtokolják, amit a vezetőik birtokolnak, fölényben lesznek azokon, akiket vezetőiknek hívnak. Azok, akik
rajtuk uralkodnak, a sokaság akaratából teszik ezt és az uralkodóknak
követniük kell az ő óhajaikat.
(Al-Farabi 1963, p. 50)
Tehát, ha a demokratikus város lakója lemond a szabadsága egy részéről, úgy
uralkodóvá válhat, amíg követi a sokaság akaratát. Ezt úgy érheti el, hogy vagy megvásárolja a tisztséget, vagy pedig a város lakói megkedvelik különböző tettei miatt (biztonságot ad a városnak vagy teljesíti a vágyaikat). Ez a hatalma azonban a fent említett
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idézet alapján is csak egy névleges uralom lehet. Azonban fontos megjegyezni – és a későbbiekben ez fontos lesz –, hogy a demokratikus városra jellemző sokszínűség nem
csak negatívumként jelenik meg, hanem úgy is, hogy kialakulhatnak erényes csoportok, amely táptalajt nyújthat egy eszményi város alapjainak (Al-Farabi, 1963).
Tehát valamilyen fajta uralkodója egy demokratikus városnak lehet. Al-Farabi két
típusú vezetőt különít el a demokratikus városban. Az első uralkodó egyenlő a város
lakóival, de a különböző fentebb említett tetteivel a sokaság kinevezi vezetőnek. Ő
cselekedeteivel egyenértékű megbecsültséget és jólétet kap, ezért ő nem áll a többiek
felett, így hívhatjuk egyenlő uralkodónak. A másik fajta vezető az alattvaló uralkodó, aki
a sokaság alatt áll. Ez úgy lehetséges, hogy megosztják vele a város lakói tulajdonaikat,
de semmit sem kapnak a vezetőtől cserébe. Úgy kerülhet hatalomra, hogy valamiért
a sokaság megbecsüli például annak elismeréseként, amiért korábban az ősei a városért tettek (Al-Farabi, 1963 p. 50). A sokaság alattvalója lesz így, hiszen semmit sem
adott a hatalmáért, ezért folyamatosan kényszerben van, hogy visszaadjon valamit, ami
viszont a város lakóinak kívánságai lesznek.
Ebből is látszik, hogy Al-Farabi mennyire nem tudta elképzelni a nép uralmát. Ez
egyfajta vegyes rendszer, amely egy furcsa „korrupt vezetői-demokráciát” jelenthet,
ha megpróbáljuk nevesíteni. Hiszen a demokrácia városában élőknek szabadsága, sokszínűsége és az emberek közötti egyenlősége megmarad, azonban mégis van egy egyszemélyi vezetőjük, aki tulajdonképpen bevásárolja magát a hatalomba.
Mondhatnánk, hogy ez hasonlatos ahhoz, hogy a demokráciák végérvényesen vagy
zsarnokságba, vagy – jobb esetben egy jó uralkodóval, aki a közjót nézi – királyságba
fordul, az arisztotelészi államtan szerint. Azonban Al-Farabi szerint ilyen formában
egyik sem valósulhat meg. Erényes vezető, tehát aki egy királysági jó államformát hozhatna el, nem juthat hatalomra, hiszen, amint erényes döntéseket hozna a boldogságot
kereső, élvhajhász sokasággal szemben rögtön elüldöznék vagy megölnék. Zsarnok pedig szintén nem kerülhet hatalomra, hiszen nem a közjavát tartaná szem előtt és az
erényes király sorsára jutna. Egy demokratikus államban így tehát csak egy „egyenlő
uralkodó” vagy egy „alattvaló uralkodó” lehetne, akiknek szabad akaratuk úgy korlátozódik, hogy csak azt tehetik meg, amit a sokaság kíván.
Ebből érezhető is, hogy miért nem működne a rendszer, hiszen ki akarná úgy megvédeni a demokrácia városát, hogy semmit sem kap cserébe. Ki akarna olyan vezető
lenni, akinek mindenét meg kell osztania a város lakóival, de ahogy valami más döntést
hozna, elüldözik vagy megölik. Egyedül úgy működhetne, ha az „uralkodó-jelölt” legfőbb vágya és a boldogságának megtestesítője az lenne, hogy a város lakóinak akaratát
maradéktalanul teljesítse és cserébe ő ezért megbecsültséget és címet kap, de ez nem
lenne igazi boldogság az arab gondolkodó szerint.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy Al-Farabi az összes többi tökéletlen várost többes
számban tárgyalja, azonban a demokrácia városát egyes számban (Al-Farabi 1963 pp.
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42, 50, 51). Hiszen úgy véli ez a város nem képes katonai terjeszkedésre és képtelen
megvédeni magát, így a többesszám teljesen felesleges. A túlzott szabadság miatt úgy
gondolja, ez a kormányzati forma nem tudna elterjedni vagy egyáltalán hosszú távon
fennmaradni (Orwin 2015). Érdekes összevetni a mai demokrácia fogalmunkkal és gyakorlati megvalósításával, amelynek a 20. századi történetében lényegében azt láthattuk, hogy hogyan terjed el a világban. Ez szintén azt mutatja, hogy mennyire mást gondolunk ma a demokráciáról, és amikor használjuk egy erős politikai rendszert értünk
alatta, amely terjeszkedésre nagyon is képes.
Al-Farabi értelmezéséből láthatjuk, hogy a különbség az ókori filozófusok gondolkozása és ő közötte, hogy teljesen hiányzik a nép általi irányítás, tehát annak a lehetősége, hogy politeia, tehát a sokaság jó uralma alakulhasson ki (Orwin 2015). Ebből azt
lehetne leszűrni, hogy a demokrácia szót teljesen negatívan használja – mint az ókori
filozófusok – és semmiféle paradigmaváltásról nem lehet beszélni. Azonban ő látja a lehetőséget a demokráciában.
Az alábbiakban azt kívánom ismertetni, hogy Al-Farabi miért fest sokkalta pozitívabb képet a demokráciáról, mint Platón. A görög filozófus anarchikus állapotokat tárt
elénk, (ahol a bűnözőket is elengedik, megszűnik a férfi és a nő közötti megkülönböztetés, de még az ember az állatól való megkülönböztetése is) de Al-Farabi úgy írja le,
hogy:
Mindenki szereti [a demokratikus várost] és mindenki szeret benne lakni, hiszen nincs semmilyen emberi kívánság vagy vágy, amelyet a város
ne tudna kielégíteni.
(Al-Farabi 1963, p. 51)
Szerinte egy ilyen városban lehetőség van arra, hogy erényes emberek nőjenek fel.
Ez egy alkalom is arra, hogy a demokráciából egy jó alkotmány megtalálásával egy
erényes várost alapítsanak (Khaldi 2003, p. 390). Al-Farabi szerint különböző erényes
csoportosulások kialakulhatnak a demokratikus városban, (különböző céhek, vallási
vagy hasonló gondolkodású emberek laza csoportjaként) és mai szóval egyfajta „civil
társadalmat”4 képezve elindíthatják a demokratikus várost az erényes várossá alakulás
útján. Ez azért is lehetséges, mert Al-Farabi szerint is a demokratikus városban jelenhet meg a legtöbb erényes egyén5, akik a demokrácia városában a maguk képére tudják
transzformálni a közösséget, így egy erényes város jöhet létre.
4 Muhammad Ali Khalidi a New York-i egyetem filozófia professzora maga is megjegyzi a fentebb már hivatkozott tanulmányában, hogy a szó anakronisztikus ebben a kontextusban, de magam is úgy vélem, hogy ez írja le legjobban a csoportosulást.
5 Természetesen azt is el kell mondani, hogy Al-Farabi szerint a tökéletlen városok közül a demokratikus városban a legtöbb rossz egyén is.
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A demokrácia pozitívabb megítélésre onnan is eredhet, hogy az etnikai sokszínűség
az iszlámban egy erény. Al-Farabi élete nagy részét Bagdadban élete le, amely az Abbászida Kalifátus fővárosa volt és ebből is kifolyólag etnikailag rendkívül sokszínű. Ez is
hozzájárulhatott ahhoz, hogy a demokráciát pozitívan kezdte el használni, hiszen a város, – habár az ő idejében már túl volt a kulturális zenitjén – kereskedelmi és kulturális
központ volt, amely ennek a sokszínűségnek is köszönhető. Hozzá kell tennem azt is,
hogy a görögök városállamban gondolkodtak, nem egy olyan birodalmi közegben élték
le életüket, mint Al-Farabi, aki természetesen így a sokszínűséget még pozitívabbnak
találta.
Összeségében elmondható, hogy a középkorban Al-Farabi és a későbbi arab filozófusok is egy rossz kormányzati formának tekintették a demokráciát és negatívan is használták. Al-Farabi úgy gondolta, hogy a demokrácia vegyes rendszer, ami ebből kifolyólag korrupt. Ez a neoplatonizmusából is következik, hiszen a demokráciában szabadok
az emberek, de ez erkölcstelen, hiszen a szabad ember a vágyait követi. Aki az anyagból
felszabadul csupán az lehet igazán szabad, így a politikai szabadság számára nem jelenti a szabadságot. Al-Farabi koncepciója Arisztotelész és a Platón filozófiai szintézise, és
ő maga is egy neoplatonista irányt követett.
Azonban el kell mondani azt is, hogy érezhető egyfajta paradigmaváltás a szó
használata körül. Hiszen valóban nem egy ideális városként használják és írják le,
de Al-Farabinál láthattuk, hogy ő a tökéletlen városok között a második legjobbnak
tartja, hiszen látja benne a fejlődési lehetőséget, sőt szerinte a demokratikus város
transzformálódhat legkönnyebben egy erényes várossá. Tulajdonságaiban a timokratikus városok valóban közelebb állnak az erényes városhoz, de transzformálhatóság
szempontjából a demokratikus város tud a legkönnyebben erényes várossá alakulni
(Khalidi 2003, p. 393). Ez az, ami változott az ókori görögökhöz képest, akik a demokráciát a legrosszabb kormányzati formának látták és sokkal előbb gondolták, hogy abból csupán anarchia lesz. Véleményem szerint itt egy pardigmaváltás kezdődött a szó
használatában, de természetesen a teljes képhez az európai filozófusok munkáit is
meg kell vizsgálnom.
Nem gondolom, hogy bővebben bele kellene folynom az arab filozófusok munkáiba,
hiszen a vizsgálódási kereteim margóját érintik. Azonban fontosnak tartottam kifejteni, hogy a középkorban az ő munkásságuk volt az első, amely a demokráciával foglalkozott és megpróbálták a saját tér és idő mátrixukba beleilleszteni. Nyugaton erre a 13.
századig várni kellett.

AZ EURÓPAI GONDOLATOK
Európában a demokrácia szó használata sokáig egyáltalán meg sem jelent. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy megszűnt volna, hanem egy furcsa hibernációba került,
hiszen azok a kevesek, akik ismerték a szót, többnyire csupán az arisztotelészi államtan

453

ELMÉLETI SÍKOKON

egyik fajtájaként használták. Úgy tűnhet számunkra, hogy egyszerűen „elfelejtették”
a görög munkákat.6
Ez természetesen csak nagy túlzással lehet igaz, azonban az alábbiakban arra kívánok rávilágítani, hogy a demokrácia szó használata miért tűnik el, illetve van-e olyan
fogalom vagy szó, amely használata alatt ma demokráciát értenénk. Természetesen
a tézisem szempontjából is fontos ez, miszerint a fogalmakat nagyon pontosan használták, így a demokrácia ezért nem került elő. 21. századi szemüveggel nézve rámutathatunk arra, amely azt feltételezi, hogy végső soron a ma használt demokrácia szó alapjai
a középkorban léteztek?
Ha a középkori itáliai városállamokra gondolunk, rögtön a demokrácia gyakorlati
megvalósulására asszociálunk. Pedig – ahogy a továbbiakban is részletezem – a szó
pusztán csak elméleti szinten maradt meg és valószínűleg a városállamok vezetői
elszörnyedve hallgatnák azt, aki a rendszerüket demokratikusnak meri nevezni. Az ő
önkormányzatiságuk lényegében az egyeduralommal szemben való fellépésként értelmezhetőek.
Kormányzótanácsokra épülő kormányzási formát alakítottak ki (amelynek elnöke
volt a podesta), választási és önkormányzati rendszerrel. Azonban ez nem nevezhető
valamiféle „proto-demokráciának”, hiszen általában, akit megválasztottak podestának
az a saját érdekkörének kedvezett, így párhuzamosan kialakultak mellettük azoknak
a csoportoknak a tanácsai és vezetői, akik kirekesztve érezték magukat. Emiatt természetesen belviszályok alakultak ki és a 16. század végére a legtöbb városállamban
lemondtak az önkormányzati alkotmányukról, hogy a hatalmat örökletes módon egy
uralkodó családnak adják át (Skinner 1995, pp. 97-99).
A középkori Európában csak későn a 13. század közepén találkozunk magával a demokrácia szóval. Arisztotelész műveit ugyan többségében el lehetett már latinul is érni,
köszönhetően az arab fordítóknak, de ezek hiányosak voltak, illetve a fordítások pontatlanná tették a szövegeket. A legfontosabb probléma az, hogy Arisztotelész összes műve
elérhető volt kivéve a Politika, amelyben tárgyalja a demokráciát is. Ez kapcsolódik az
előzőekben tárgyalt Al-Farabihoz is, hiszen habár érezhető Arisztotelész államtanának
hatása, valószínűleg a Politikának csupán töredékei voltak elérhetőek számára, ahogy
már fentebb ezt említettem. További bizonyíték, hogy korábbról nem maradt fent latin
nyelvű fordítása a könyvnek Európában, hogy a Párizsi Egyetem 1255-ös tantervében
Arisztotelész összes munkája szerepel, de a Politika nincs említve köztük (Schütrumpf
2014, p. 14).
Erre egészen egy flamand domonkos rendi szerzetes Willem van Moerbeke (vagy
magyarosan Moerbekei Vilmos), fordításáig kellett várni. Valamikor az 1270-es évek6 A középkori európai gondolkodók Platónt nem olvashattak, hiszen egészen a 15. századig nem állt rendelkezésükre
csupán a timaioszi dialógus töredéke. Ariszototelészt viszont ismerték, de erre még a munkámban kitérek.
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ben fordította le Arisztotelész Politikáját, és ez az első teljes görög-latin fordítása a műnek (két fordítás maradt fent, az első részleges és gyengébb, míg a második a teljes és
sokkalta jobb fordítás). Azonban ez sem nevezhető teljesen tökéletesnek, hiszen a latinban nem létezett a demokrácia szó, Moerbeke egyszerűen görögről átírta latinra a szót
(Skinner 1995, p, 100).
Az érdemi kommentárok és munkák csak ezután keletkezhetnek, ezért is tartom
fontosnak Moerbeke munkáját, mert ez adja meg az alapot a demokrácia szó középkori
használatának és emiatt a demokrácia szó fennmaradt és nem módosult. Azonban a demokrácia az ő olvasatában: „az a kormányforma, amely nem a közérdeket, hanem a szegények javát szolgálja” (Skinner 1995. p. 100). Ez az, ami miatt fontos lesz hiszen megadja
a negatív alaphangot a demokrácia szóval kapcsolatban a későbbi gondolkodóknak is,
mint például Aquinói Szent Tamásnak, akinek Moerbeke kortársa volt, szinte egy időben foglalkoztak Arisztotelész munkájával.
Aquinói Szent Tamás a középkor egyik legfontosabb keresztény filozófusa volt. Ő rá
is nagy hatással voltak az ókori görögök munkái, és természetesen Arisztotelész munkáit is tanulmányozta. Tamás műveiben nagyon összeszedetten foglalja össze a középkor politikához kapcsolódó addigi tudását és az elméletek gyakorlati megvalósítását
(szuverenitás, alkotmányrendszer, választások, népképviselet, törvényhozás, tulajdonjog, adózás). Fontos kiemelni azonban, hogy nem csak Arisztotelész befolyásolta
a munkáit, hanem azok a fordítások és kommentárok, amelyek arab vagy zsidó filozófusok alkottak. Ilyenek voltak a fent említett Al-Farabi műveiből is táplálkozó Ibn-Rusd
vagy Ibn Szína művei (Coleman 2000, pp. 83-84).7
A továbbiakban sem kívánok túlságosan eltérni a fő témámtól, így Aquinói munkáinak is csak azon részét vizsgálom, ahol szót ejt a demokráciáról, illetve, hogy ő hogyan
is használja a fogalmat és mit ért alatta. Leghíresebb művében a Summa Theologiae-ben
(A teológia foglalata), illetve A fejedelmi kormányzásról szóló tanulmányában találkozhatunk a demokráciával. Habár úgy tűnhet, hogy csodálja az itáliai városállamok önkormányzatiságát, és köztársaságait – az évente cserélt elöljárók által igazgatott várost
sokkal hatékonyabbnak tartja, mint egy királyt, aki sok városon uralkodik (Skinner 1995,
p. 101) – érezhetően átveszi azt a negatív hangot, amelyet már Moerbekénél is láthattunk:
Ha pedig a gonosz kormányzást sokak gyakorolják, demokráciáról van
szó, vagy a nép uralmáról, amikor tudniillik a plebejusok népe a sokaság
hatalmánál fogva elnyomja a gazdagokat. Így ugyanis az egész nép lesz
mintegy egyetlen zsarnok.
(De regimine principium ad regem Cypri I, 2)
7 Ehhez hozzátartozik, hogy a párizsi egyetem megosztott volt az arisztotelészi filozófiában, hiszen sokan az arab (főképp
Ibn-Rushd) interpretációját támogatták, de Aquinói Szent Tamás igyekezett ezekkel vitába szállni.
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Arról van itt szó, hogy a demokráciában a „szegény köznép” elnyomja a gazdagokat,
így lényegében egy szegények által zsarnokként vezetett államról van szó.8 A zsarnokság egy rossz kormányzati forma és ő is szót emel ez ellen, illetve figyelmeztet annak
kialakulására. Azonban nem csupán arról van szó, hogy elutasítja a demokráciát, egy
megfelelő erkölcsi és politikai erényekkel rendelkező osztály uralmaként elfogadhatónak tartotta (Nyirkos 2019, p. 63). Az egyeduralmat (monarchia), a kevesek uralmát
(arisztokrácia) és a többség uralmát elfogadható politikai berendezésnek tartotta. A demokrácia gyakorlatban nem zsarnokság, de sokkal könnyebben vezet zsarnoksághoz,
mintha egy vezető lenne, és még mindig jobb, mint az oligarchia, amelyet még a demokráciánál is rosszabb kormányformának gondolt.9 Aquinói Szent Tamás egy vegyes
kormányzatot preferál. Lényegében Arisztotelész politeiájához hozzáadta a közép
kori közösségek különböző jellemzőit és római jogi kifejezésekkel újra értelmezte azt
(Coleman 2000, pp. 113-114).
Természetesen a „vegyessége” nem ebből következik, hanem abból, hogy a fentebb
már említett kormányformákat vegyíti: tehát a királyságot, az arisztokráciát és a demokráciát. Ahogy A teológia foglalatában megfogalmazza: az összevegyített kormányzat (amely a legjobb), a királyságot, (ahol az államot egy valaki kormányozza) az arisztokráciát (legjobbak uralma), illetve a demokráciát (nép kormányzata) ötvözi (Summa
Theologiae I-II q. 95 a. 4). Ezt a későbbiekben így tisztázza:
A legjobb állam ugyanis olyan, hogy jól vegyíti a királyságot, amennyiben egyvalaki áll az élén; az arisztokráciát, amennyiben többen is kormányoznak erényük alapján; és a demokráciát, azaz a népuralmat, amen�nyiben az elöljárók a népből választhatók, és a nép választhatja meg őket.
(Summa Theologiae I-II q. 105 a. 1 c.)
Ezek alapján láthatjuk, hogy a demokrácia (illetve annak elemei) nem annyira negatív, mint ahogy azt elsőre gondolnánk Aquinói Szent Tamásnál sem. Azonban nem
kívánok belebonyolódni a vegyes kormányzat mélyebb elemzésébe. Ez ugyanis nem
azonos sem a demokráciával sem a politeiával, csupán átvesz részeket belőle, illetve
a joguralmat hozzáadja.
Arisztotelész latin fordításai és Aquinói munkája is érezhetően lökést adott a demokrácia szó sűrűbb felbukkanásához. Oresmei Miklósnál a 14. században a demokrácia egy olyan államrendet jelentett, amelyben az uralom a népi tömegek kezében van,
tehát nem történik lényegi változás. Ő azonban már a demokratizálni igét is használ8 Aquinói Szent Tamás egész nép alatt nem a társadalom egészét értette, hanem a szegény réteget, amely többségbe kerülhet (Nyirkos 2018, p. 22).
9 Érdekes az összevetés Al-Farabival, hiszen, amíg ő a pozitív átmenetet hangsúlyozza a demokratikus városból az erényes
városba, Aquinói a zsarnokság felé vezető utat látja benne.
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ja, amely meglehetősen negatív színben tűnteti fel, ellentéteben a mai jelentésével és
használatával:
Azok a demagógók, akiknek most hatalmuk van, és akik a nép kedvében akarnak járni, a felsőbíróságon vagy a szolgabíróságon demokratizálnak sok mindenről; más szóval a közösségnek hízelegvén túl sok
jelentéktelen dolgot tesznek, és parancsolnak.
(Brunner, Conze, Koselleck 1999, p. 35)
A demokrácia középkori szó használatának kutatásának nehézsége, hogy a fogalmakat nagyon pontosan használták. Ezért csak következtetni lehet arra, hogy mit értettek
demokrácián, amikor azt nem az arisztotelészi értelemben használták. Admonti Engelbert a családi helyzeteket is úgy írta le, hogy a családapa az asszonya felett arisztokratikusan uralkodik, a gyermekein monarchikusan, a fiatalabb testvérek felett olgiarchikusan és a szomszédos gazdaságok pedig demokratikus formában szövetkeznek
(Brunner, Conze, Koselleck 1999, pp. 38-39).
Mostani munkámban fókuszában azonban a demokrácia szó használata áll, illetve,
hogy mennyire szigorúan használták a fogalmakat a középkorban. Erre a következő
példa a választás témaköre, hiszen a mai értelmezésünkben ez jelenti azt, hogy valami
„demokratikus”, és a demokrácia elválaszthatatlan részévé vált.
Páduai Marsiliusnál a demokráciát az alkotmányformák bemutatásánál használja, illetve teljes egészében átveszi Arisztotelész felosztását a Béke védelmezője című
munkájában. Megkülönböztet „jól mérsékelt” és hibás alkotmányformákat. Előbbire
az a jellemző, hogy az uralkodó döntései egyeznek az alattvalóival és kölcsönösen előnyös rendszer alakul ki közöttük, míg az utóbbiban ez nincs meg. A jól mérsékeltekhez természetesen a monarchia, arisztokrácia és a politeia tartozik, míg a hibásokhoz
a zsarnokság, oligarchia és a demokrácia (Marsilius, 2005, pp. 40-41). Pontosan elkülöníti a politeiát a demokráciától. Előbbi ugyebár közös minden féle kormányzással vagy
vezetéssel, valamint tartalmazza a mérsékelt uralkodás azon jellemzőjét, hogy a polgár
részt vehet a vezetésben (saját képességeinek megfelelően) és konszenzusra hozhatja
a polgárok akaratát. Marsilius szerint a demokrácia ezzel szemben az az uralkodás,
ahol a szegények soksasága határozza meg a vezetést, és egyedül uralkodnak a többi
polgár akarata vagy konszenzusa nélkül (Marsilius 2005, p. 42).
Ez természetesen a demokráciát ismételten egy negatív színben tünteti fel. Azonban
az érdekes, hogy miért is írta meg 1324-ben a művét. Ugyanis ekkor a városa elvesztette a választott kormányzati rendszerét és örökletes (Carraresi család) signorátusa alá
került (Skinner 1995, p. 103). Marsillius szembe állítja a két rendszert és a választott
kormányzat mellett érvel. Választás nélkül ugyanis csak utódlással, a terület megvásárlásával, ajándékozásával vagy pedig hódítással kerülhet hatalomra bárki, azonban ez
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inkább rossz uralmat eredményez. A jól mérsékelt hatalom bármely típusa úgy jöhet
létre, hogy az uralkodó alattvalóival egyetértésben kerül hatalomra, tehát a nem választott királyok vagy vezetők kevésbé „önkéntes” alattvalók fölött uralkodnak. Így szerinte
a választott kormány felette áll a nem választottnak, tehát a választás útján érhetjük el
a legjobb uralkodót és az igazság érvényesülését (Marsilius 2005, pp. 47-48).
Tehát a választás fontos szerepet játszik a jó és igazságos uralom eléréséhez, de ezt
nem nevezi demokráciának, habár a 21. század szemüvegén keresztül beleláthatjuk.
Hiszen a választott tisztségviselők a nép fizetett képviselői lesznek, így a főhatalom
a nép kezében van, tehát lényegében valamiféle népszuverenitásról van itt szó. Marsilius hangsúlyozza, hogy ha a hatalom gyakorlói visszaélnek a hatalmukkal és nem a köz
érdekében kormányoznak, akkor a szuverén nép jogosult lesz arra, hogy elmozdítsa
őket a hivatalukból (Skinner 1995, p. 105). Természetesen azt ehhez hozzá kell tenni,
hogy a nép alatt ő is a nemességet értette.
A választás és szavazás témakörében a Katolikus Egyház sem hagyható ki, azonban,
nem kívánok olyan mélyen foglalkozni vele. Ugyanis a pápaválasztás és a szerzetesrendek működtetését anakronisztikus lenne a demokrácia gyakorlati tovább élésének
tekinteni, habár mai szemszögből demokratikusnak tűnhetnek.
A pápaválasztás kezdetben közfelkiáltással történt, amely a legdemokratikusabb
módja a választásoknak, hiszen nincs kisebbség, mindenkinek ugyanaz az akarata. Ez
azonban nyilván hosszútávon nem fenntartható, és végtelen vitákra adott lehetőséget,
még akkor is, amikor a bíborosi kollégium vette át a pápaválasztás jogát. Ezért egy kétharmados szabályt vezettek be (így a kisebbség számára vétójogot adva), de továbbra is
az egyhangú szavazást preferálták. Hasonló szavazásokat alkalmaztak a szerzetesrendek is – elsőként a domonkosok – alulról szerveződő formában. Az egyes rendházak
külön megszavazták ki képviselje őket a tartományi és általános rendi gyűléseken. Itt
egyszerű szótöbbség alapján határoztak a rendfőnököktől elkezdve a különféle határozatokon át az új rendtagok felvételének szabályozásáig (Nyirkos 2019, pp. 64-65).

A PARADIGMAVÁLTÁS ELŐSZELE
Amint láthattuk Arisztotelész és Platón demokráciáról szóló munkái – némi késéssel
ugyan – felbukkannak a középkorban is. A negatív hangvétel a demokráciáról fennmarad ugyan, de amint láthattuk nem teljesen a jó-rossz, pozitív-negatív skálán gondolkoznak róla már az arab filozófusok sem. Habár Al-Farabi nem védi meg a demokráciát
(sőt elképzelni se tudja a népuralmát, uralkodókban gondolkodik, egy vegyes rendszert
létrehozva), de láthattuk, hogy ő el tudja azt képzelni azt, hogy egy demokratikus városból idővel egy erényes város legyen. A demokrácia szót nem használja, törekedett arra,
hogy pontosan leírja, hogy a démosz és kratosz szavak összetétele pontosan mit jelent.
Európában később kezdenek el a demokrácia szóval foglalkozni és használni azt.
Moerbekei Vilmos latinra való demokrácia fordítása jelentette meg az utat a szó hasz-
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nálatára, azonban érdemi kommentárt Aquinói Szent Tamásnál vélhetünk felfedezni.
Lényegében a demokrácia szót egy olyan rendszer leírására használták, amely a szegények javát használja és elnyomja a kisebbséget, egyfajta zsarnokként fellépve. Azonban
fontos, hogy a demokrácia gyakorlatban nem zsarnokság, de sokkal könnyebben vezet
oda. Véleménye szerint a legjobb a vegyes kormányzat, amely tartalmazza a nép uralmát is, tehát olyan elemet, amely a demokráciából emel át.
Elmondható, hogy a demokrácia fogalmát az ókori alkotmányformák filozófiai-irodalmi taglalása közben használták. Konkrét politikai viszonyokra való alkalmazásra
várni kellett, amely szintén azt mutatja, hogy mennyire pontosan kívánták használni
a fogalmat és nem olyan megengedően, mint a későbbi korokban vagy manapság. Hiszen tévedés lenne az itáliai városállamokat demokráciának tekinteni – ők sem tekintették magukat annak – de hozzájárultak az újkori demokrácia elmélet és gyakorlat kifejlődéséhez. Az ókor óta először hangoztak el – ahogy Páduai Marsiliusnál is láthattuk
– érvek a népi hatalom mellett, és elhintették azt a gondolatot, hogy a népi kormányzás
nem csupán utópia, hanem politikai valóság is lehet.
Természetesen nem arról van szó, hogy a középkorban demokráciáról beszélhetünk. Úgy vélem azonban rá tudtam világítani arra, hogy mennyire pontosan használták a fogalmakat, és nem kívánták akár a népi hatalmat, az önkormányzatiságot, vagy
pedig a választásokat a demokrácia szóval keverni. A demokrácia szó használatának paradigmája a középkorban az ókorihoz kapcsolódik, de a paradigmaváltás kezdete azonban érezhető. Megjelennek azok az elvek, amelyeket ma a demokrácia szó használata
közben gondolunk és értünk. A teljes paradigmaváltásnak a középkor csak előszele, az
a kiindulási pont, amelyből az újkor és a felvilágosodás gondolkodói kidolgozzák a demokrácia szó használatának pozitív paradigmáját.
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TÓTH MIKLÓS BÁLINT

Múlt és jelen közt.
A nosztalgikus érzület
politikaelméleti elemzése
Márai Szinbád hazamegy
című művében
A nosztalgikus beállítódás politikaelméleti szakirodalma igencsak hiányos, sőt szegényes, ami már csak azért is meglepő, mert a nosztalgia mint a politika területén is
jelentkező fenomén évszázadok-évezredek óta erősen formálja a társadalmi együttélés
kereteit. Ahogy Fischer Gábor felhívja rá a figyelmet (Fischer, 2016, p. 96), hangzása
dacára a kifejezés nem ógörög eredetű, hanem újkori nyelvi képződmény. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy a klasszikus idők emberei számára ismeretlen lett volna a jelenség; mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a Homérosz Odüsszeuszát útján oly’ erősen
kínzó honvágy. A főhős Alkinooszhoz intézett alábbi szavaiban (Homérosz, 1974, p. 542)
is ennek példáját láthatjuk:
„Ámde ti, nagysietősen, amint fölfénylik a hajnal,
engem, a gyötrődőt, indítsatok újra hazámba,
sok baj után, s elhagyhat az élet utána, ha láttam
birtokomat, háznépem s nagytetejű palotámat.”
A babiloni fogságtól kezdve a római szaturnáliákon át a Trianon-élményig bezárólag
megannyi kultúr- és politikatörténeti példát említhetnénk a nosztalgia jelentőségét bizonyítandó, épp ezért kiváltképp feltűnő a témába vágó politikaelméleti írások szinte
teljes hiánya. Ezt részben magyarázhatjuk azzal, hogy ezen attitűdöt kezdetben orvosi problémának, egyfajta pszichés betegségnek tartották (Natali, 2004, p. 10; Nikelly,
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2004, p. 183), amelyben szenvedők kezelésre szorulnak. Ez a felfogás ráadásul megváltozott formában a progresszív politikai gondolkodás integráns elemévé vált, hiszen
ezen megközelítés perspektívájából nézve a nosztalgikus attitűd a társadalmi haladás
kerékkötőjeként jelenik meg. Ez a szemlélet tükröződik a nosztalgiával foglalkozó – jellemzően kultúr- és irodalomtudományi – szakirodalom talán legtöbbet idézett munkájában is, amelyben Susan Stewart társadalmi betegségként (social disease) azonosítja
az érzületet. (Stewart, 1992, p. IX)
A haladó szellemiségű nosztalgiaértelmezéstől kíván elszakadni a vonatkozó irodalom másik iránya, melyből érdemes kiemelni Svetlana Boym (2001) és Su (2005) könyvét. Az előbbi szerző interpretációjában a nosztalgia voltaképpen a modern időfelfogással (Boym, 2001, p. XV) és a progresszió „csőlátásával” (tunnel vision) helyezkedik
szembe s kínál alternatívát mindazoknak, akik számára egzisztenciálisan elfogadhatatlan a korunk centrális elemét adó haladásközpontú szemléletmód.
Mindazonáltal azt is látnunk kell, hogy a politikaelméleti hiátus nem kis részben
a modern politikatudomány karakterére vezethető vissza. Ezen diszciplína – vagy talán
mondhatjuk, hogy általánosságban napjaink tudománya – világunk jól megfogható és
kvantifikálható elemeire szorítkozva igyekszik megérteni a társadalmi folyamatokat,
az ezzel járó módszertani szigor miatt viszont kifejezetten ódzkodik attól, hogy nehezebben megragadható, ám az emberi közösségek szempontjából nem kevésbé jelentős
problémákat tegyen górcső alá. Ennek következményeképp azonban számos politikai
kérdés kimarad a politológiai vizsgálódás homlokteréből, amely számottevő hatással
van a mindenkori politikai közösség életére.
A következő oldalakon a fenti szituációra reflektálva egy olyan szépirodalmi szöveg
segítségével igyekszem politikai szempontból értelmezni a nosztalgia természetét,
amely első pillantásra majdhogynem apolitikus alkotásnak tűnik. A Krúdy Gyula életművének méltó emléket állító Szindbád hazamegy című kisregényében Márai Sándor
már-már zavarba ejtő hitelességgel imitálja azon magyar író félreismerhetetlen stílusát, akinek neve egybeforrt a nosztalgikus életérzéssel. A művet joggal nevezi Czetter
Ibolya a „szemfényvesztés regényének” (Czetter, 1995), hiszen egy-egy, Máraira jellemző,
ám finoman elrejtett megoldást leszámítva akár Krúdy is írhatta volna.
Természetesen felvethető, hogy a nosztalgia jellemzőinek megértésének érdekében
miért egy imitációt, s miért nem egy eredeti Krúdy-szöveget teszek meg a vizsgálat tárgyának. Ennek alapvetően két oka van. Az első a nosztalgikus beállítódás szimbólumává vált Szindbád-történetek sajátos szerkezetében rejlik. Finta Gábor helyesen mutat rá
arra, hogy „a Szindbád-műveket több tekintetben a töredezettség, a szaggatottság jellemzi.
A főhős személye összefűzi az írásokat, de Szindbád nem egységes résztvevője a történeteknek. Alakja tehát csak részben teremti meg az egységet; a mögötte húzódó elbeszélői
nézőpont fontosabb.” (Finta, 2000, p. 411) A szövegeket összefűző laza kapocs és a sajátos – a nosztalgikus érzülettel egyébként kétségkívül összhangban lévő – látásmód elő-
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térbe helyezése a politikatudós számára kiváltképp furcsa helyzetet eredményez: noha
bármelyik Krúdy-műben könnyedén fölismerhetjük az íróra jellemző összetéveszthetetlen világszemléletet, a mozaikszerű struktúra ugyanakkor rendkívül megnehezíti
a nosztalgikus attitűd mibenlétének analitikus meghatározását. A Szindbád hazamegy
viszont egyfajta esszenciaként magába sűríti az oly’ nehezen megragadható Krúdy-világ minden jellegzetes vonását, ekképpen alkalmassá válik a nosztalgia karakterének
elemzésére.
A Márai-regény preferálásának másik oka abban keresendő, hogy míg Krúdy világképében a nosztalgikus beállítottság politikai értelmezhetősége dacára egy, a politikumtól távol eső fogalomnak hat, addig Márai művében a letűnt vagy letűnőben lévő
polgárság helyzetére vonatkozó reflexió sajátos politikai-társadalmi többlettöltetet is
kap. Ezen specifikus értelmezési réteg még érzékletesebbé teszi, hogy a Szindbád képviselte életérzés a társadalom szintjén is eleven és élő politikaformáló erő.
Tanulmányomban a szóban forgó irodalmi alkotás segítségével két idősíkot párba
állítva elemzem a nosztalgia politikaelméleti vonatkozásait: arra kívánok rámutatni,
hogy ezen politikai attitűd esetében sajátos interakció mutatható ki a jelenhez (Van) és
a múlthoz (Volt) kötődő mozzanatok között. A nosztalgikus érzület rétegzettségének
feltárásával egyértelművé válik annak a politikum területén is érvényesülő komplex
mivolta.

1. VAN
Dacára annak, hogy a nosztalgia kapcsán az átlagember fejében először minden bizon�nyal a múlthoz való görcsös ragaszkodás gondolata jelenik meg, fontos látnunk, hogy
a nosztalgiázó egyén gondolkodásának kiindulópontja a jelenben és annak sajátos felfogásában gyökerezik. Így van ezzel Szindbád, a „hajós, író és úriember” (Márai, 2015,
p. 7)1 is, aki élete utolsó napján az éppen létező valóság keretei közt igyekszik rálelni
a letűnt múlt nyomaira.
1.1. Az otthontalanság otthona
Legyen szó személyes vagy politikai helyzetértékelésről, minden átfogó eszmefuttatás
nélkülözhetetlen mozzanata, hogy megfogalmazója határozott vélekedéssel bírjon az
őt körülvevő környezetről. A társadalmi létezés kontextusának meghatározása természetesen megtalálható Szindbád világról alkotott elképzeléseiben is, akinek nézeteit
erősen befolyásolja a negatív életértelmezés.
A nosztalgikus beállítódással telített perspektíva alapélménye, hogy a valaha vitalitás jellemezte politikai közeg napjainkra végletesen és helyrehozhatatlanul válságba
sodródott. Ennek hátterében az húzódik meg, hogy az egykor dinamikus és összetartó
1 Tanulmányomban a vizsgálat tárgyát képező regényre csupán az oldalszám megadásával hivatkozom.
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politikai közösség kohéziója egyértelműen tovatűnt. Önmagán túlmutató jelentősége
van annak, hogy utolsó óráiban Szindbád egy fürdőt, egy kávéházat és egy vendéglőt keres föl. Az ezen helyeken felidézhető és újra átélhető élmények mellett legalább olyan
fontos szempontként jelenik meg, hogy ezek az intézmények a társas kapcsolatok kialakításának és ápolásának klasszikus terei: természetesen számít, hogy milyen a dögönyözés minősége, vagy hogy a kimért bor megfelel-e a kényes vendég szigorú elvárásainak, azonban legalább akkora súllyal esik latba, hogy az emberi érintkezéseknek
egykor helyszínt biztosító közösségi csomópontokon még fellelhető valami a régi idők
mára már felbomló politikai közösségéből.
Hasonló elgondolás ötlik fel Szindbádban, amikor a világunk sivárságának megfelelően ritkaságszámba menő dicséretei egyikeként megbecsüléssel szól az – egyébként
teljesen részeg – tollkereskedőkről. Tevékenységükben a régi korok hagyományainak
továbbélését látja, hiszen „már Széchenyi megmondotta, hogy az iparosodás és a kereskedelem lesz Magyarország jövője”. (p. 22) A „merkantilvilág” szintén az emberi viszonyok
megalapozásának és csiszolásának egyik legalkalmasabb terepe. Függetlenül attól,
hogy eladni vagy venni szeretnénk termékeket, az egymásra rakódó emberi interakciók sokasága megköveteli az egyénektől, hogy a piacon, vagyis a közösségi érintkezések
e helyszínén elfogadható, sőt kellemes partner benyomását keltsék.
A nosztalgiázó ember számára a centrális problémát az jelenti, hogy napjainkra
szinte teljesen eltűntek azok az intézmények, amelyek az ember társas lény mivoltából
fakadó igényeket képesek lennének kielégíteni. A korábbi, élettel teli politikai közösség helyét egy végletekig atomizálódott társadalom – Ady kifejezésével élve „a nagy
társadalomtalanság” (1913, p. 393) – vette át, amelyben az individuumokat összekötő
szövedékek gyakorlatilag megszűntek. Nem kizárt, hogy a mindennapok felszínes valóságában még látszólag megtalálhatóak a társas relációk egyes formái, s bizonyos céltalan és értelmetlen szórakozási módok még mindig fellelhetőek, ám az érdemi témákat
tárgyaló eszmecsere egyértelműen kiveszett korunkból.
A közösség és közösségiség elsorvadását azért éli meg oly’ tragikusan a nosztalgiázó egyén, mert az így létrejövő világ a maga embertelen idegenségével már egész
egyszerűen nem kínál többé otthont számára. S hogy mi tesz egy adott politikai teret
otthonná? Annak ellenére, hogy mindannyiunk más és más dolgokat társítana ezen
fogalomhoz, mégis pontosan tudjuk, hogy mit jelent otthon lenni valahol. Ez a taxatíve
nem leírható érzület az emberi ésszel át nem fogható világmindenség egy adott pontján
kerít minket hatalmába, ahol a létezéssel szükségszerűen együttjáró nehézségek és
szenvedések közepette megleljük a nyugalom, a biztonság és különösen az ismerősség (Duyvendak, 2011, p. 27) egyedülálló szigetét. Az utóbbi hiánya különösen kínozza
Szindbádot; nem csak azt érzi, hogy a ma társadalma valahogy távol áll tőle, hanem az
utcákon járók sem tudnak őróla semmit. (p. 29) Noha köztük jár, ez a politikai közösség
már nem az ő politikai közössége.
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Egy kozmopolita gondolkodású személy könnyen azt felelné a fenti problémára, hogy
ha itt nem érzi otthon magát, keressen vagy teremtsen a világ másik pontján egy új
otthont, ám a nosztalgiázó ember tisztában van ezen vállalkozás kudarcra ítéltségével:
„A külországokról csak a képeslapokon olvasott, mert azt tartotta, hogy úriember ne menjen idegenbe, ahol gyanúsak a borok, ismeretlen összetétellel
készülnek az étkek s érthetetlen nyelven hazudnak a nők. Egyszer komolyan
gondolt reá, hogy elmegy Krakkóba, de a csomagolás pillanatában tétovázni
kezdett, vállat vont, s aztán inkább csak Pozsonyba utazott, mert ott ismert
egy főpincért, aki tudott valamit a bécsi versenyek lovairól. A külvilág nem
vonzotta Szindbádot, s Bécs volt a világnak az a legtávolabbi pontja, ahol
a hajós otthon érezte magát.” (pp. 106-107)
Szindbád utolsó napja fájón mutat rá arra, hogy az otthonosságérzet elvesztésével
tovatűnik a társadalom ügyeiben való eligazodás képessége is, hiszen idegenül és a helyét keresve mozog ott, ahol korábban oly’ járatos volt. Időnként kifejezetten az az érzése támad, hogy nemcsak a régi ismerősöknek veszett nyoma, hanem mintha a beszélt
nyelv is más lenne, mint korábban: valahogy nem ért szót a ma embereivel, olybá tűnik,
hogy az egyes kifejezéseken sem ugyanazt értik, mint egykor. Ebben a reménytelenül
otthontalan világban arra szánja végső óráit, hogy rábukkanjon a régi idők még darabokban megtalálható elemeire, és utoljára átélje őket.
1.2. Korszerűtlen elmélkedések
A nosztalgia emberét ugyan általában nem foglalkoztatja az a kérdés, hogy milyen folyamatok következtében jutottunk el abba a lehangoló állapotba, hogy „a világkép megváltozott, senki nem volt már pontosan a helyén” (p. 66), ám gondolkodásának határozott
vonása, hogy a jelenlegi helyzet nem megérthető az idevezető események történetiségének tanulmányozása nélkül.
A nosztalgikus látásmód mögött álló történelemfelfogás középpontjában az a meg�győződés áll, hogy napjaink sanyarú viszonyai egy régóta tartó és megállíthatatlan
dekadens időszak következményeképpen jöttek létre. A mindent átható romlásérzet
igazi tragikuma a ma és a tegnap közt feszülő fájdalmas különbségben leledzik; elképzelhető, hogy a régi idők boldogságát az elbeszélések alapján valamelyest azok is átérzik, akik nem tapasztalták, de a jelen elviselhetetlen sivárságáról csak a nosztalgiázó
egyénnek lehet valós képe, mert korunk élhetetlensége a dicsőséges múlt fényében
válik nyilvánvalóvá.
Ezen történelemértelmezés szerint az események egymásutánisága egyfajta hanyatlásként jellemezhető. A nosztalgikus beállítódás voltaképpen úgy tekint a mögöttünk álló társadalmi folyamatokra mint egy fordított irányú haladásra. A permanens
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javulást vizionáló progresszív gondolkodással szemben a nosztalgiázó ember számára
a történelem a kollektív bomlás manifesztációja, amelynek végpontjában a ma lehangoló valósága áll.
A negatív tendencia azonban a legtöbb esetben nem külső okra vezethető vissza,
hanem rendszerint az áll mögötte, hogy a társadalom nem értékelte megfelelően a korábbi berendezkedés harmonikus egységességét, s csábító, ám üres víziókért cserébe
feladta a létjogosultságukat évszázadokon keresztül bizonyító közösségi szokásokat.
Annak ellenére, hogy a radikális felforgatás szószólói szerint a fennálló tradíciók nem
mások, mint gépies mechanizmusként funkcionáló társadalmi beidegződések, a nosztalgiázó egyén tisztában van azzal, hogy a szervesen egymáshoz illeszkedő hagyományok összessége sikeresen formálta a jó élet lehetőségeit biztosító kereteket. Az organikus módon létrejött társadalmi konstelláció tehát önmagán túlmutatva a közösség
stabilitását garantáló politikai rend centrális elemévé vált.
A mából nézve azonban a kiszámítható és boldog idők képe már alig belátható, hiszen
a hosszantartó bomlási folyamat következtében a közösségi lét tartópillérei semmivé
lettek, és napjaink kaotikus világa már csak elvétve emlékeztet az egykor volt otthonra.
A szembeötlő diszharmónia időszakában éppen ezért különösen meg kell becsülni azon
tudás hordozóit, amely még hordoz valamit a rég letűnt politikai rendezettség korából:
[Szindbád] „Szerette az öregedő magyarok tekintélyes és mégis szerény életmódját, kézlegyintésüket, amint apró köves címergyűrűvel ékített, kiduzzadó, kékes erektől és borsónyi szeplőktől jellegzetes kezüket felemelik, hogy
jelt adjanak az élet rendetlenségében, s e mellékes mozdulattal, mint aki
már mindent látott, elutasítanak valamilyen hetvenkedő és szemtelen divatot.” (pp. 99-100)
A nosztalgikus attitűdnek a múlt alig fellelhető emlékeihez való vonzódását gyakran tekintik egyfajta irracionális és céltalan szentimentalizmusnak, ám határozott
tartalmú politikai üzenete van a valaha megtapasztaltak pillanatnyi felidézésének:
azt szimbolizálja, hogy szétesett társadalmunkban kizárólag úgy tudunk ideig-óráig
újra politikai lényként élni, ha szigetszerűen képesek vagyunk létrehozni az elveszett
politikai rend kicsinyített mását, és így a darabjaira hullott univerzumban ideiglenesen
módunkban lesz lehatárolni egy klasszikus és bevált törvények alapján működő
közösségi teret. A nosztalgiázó embernek természetesen nincsenek illúziói: pontosan
érti, hogy a történelem menetéből ekképpen kiszakított valóság nem lesz maradandó,
mert a lerombolt társadalmi keretek már nem visszaállíthatóak.
A nosztalgikus beállítódású egyén már csak azért sem áltatja magát, mert látja,
hogy „a hetvenkedő és szemtelen divatok” hullámszerű váltakozása szisztematikusan
mossa el a már többszörösen bizonyított tradíciók rendszerét. Időszakosságuk ellenére
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a fel-feltörő trendek roppant veszélyesek, mert ellehetetlenítik azt, hogy az értékálló
életformák és intézmények hosszú távon és kiszámítható módon megteremthessék
a minőségi léthez szükséges feltételeket, ugyanakkor pusztító mivoltuk dacára valahol végtelenül komikusak is. A nosztalgiázó ember csak lenéző mosollyal gondolhat
a hirtelenül fel-, majd ugyanolyan gyorsan eltűnő tendenciákra, hiszen tudja, hogy
a volatilis közhangulat és közakarat nincsen befolyással az általa vallott kortalan
magatartásminták értékességére. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a nosztalgikus
beállítódás ilyen tekintetben vitathatatlanul antidemokratikus: érzéketlenül, sőt
kifejezett ellenszenvvel tekint a többség rapszodikusan alakuló elvárásaira, s szilárd
meggyőződése, hogy a fundamentális politikai kérdéseknél helyrehozhatatlan károkat
okozunk, vagy pontosabban már okoztunk azzal, hogy a döntéshozatalkor ekkora
súllyal vettük figyelembe a nép szeszélyeit.
A nosztalgia történelemszemléletének másik jellegzetessége az erőteljes technológiaellenesség. Ennek oka, hogy a nosztalgikus attitűd végzetes bűnnek tartja a progresszív észjárás azon igyekezetét, miszerint valamiféle megkérdőjelezhetetlenül fensőbbséges tudásra hivatkozva megkísérli meghaladni az általa avíttnak és maradinak
bélyegzett társadalmi struktúrákat, és ennek eredményeképpen kíván a korábbi betokosodott és a legújabb idők kihívásaira válaszolni nem tudó berendezkedés helyére egy
minden értelemben modern politikai rendszert állítani. A nosztalgiázó ember azonban
határozottan úgy véli, hogy a napjainkban szinte feltétel nélküli értéknek gondolt technikai fejlődés valójában módszeresen lerombolja az élhető emberi világot azáltal, hogy
a már bevált és otthonossá lett társadalmi működésmódokat hibátlanul funkcionáló,
ám lélektelen és sivár mechanizmusokra cseréli. Erre az elgondolásra rímel Szindbád
eszmefuttatása is, amelyet egy, Budapest utcáin már ritkaságszámba menő bérkocsit
felfedezvén fogalmaz meg: „Mindenki gépkocsin járt, mely sebes volt és büdös, s kocsikázni már nem, legföllebb csak közlekedni lehetett vele”. (p. 21)
Elmondható tehát, hogy a nosztalgiázó egyén bátran és büszkén vállalja annak ódiumát, hogy őt a tömegek negatív jelzővel illetik, és maradinak, korszerűtlennek vagy
egyenesen retrográdnak tartják. Számára a történelem nem mutat követendő irányt,
mert a progresszió mára szinte mindent kilúgozott világából, ami miatt hazáját egykor
otthonának érezte.
1.3. Idegenül
A visszafordíthatatlanul végbement, ebből fakadóan perspektíva nélküli hanyatlástörténet fényében logikusan vetődik fel a kérdés, hogy a nosztalgikus életérzésből milyen
politikai pozíció következik a ma atomizált társadalmi viszonyai közepette.
Szindbád lelki alkatának meghatározó vonása az átfogó magányosságérzet, ugyanis
az a benyomása, hogy a korunkra jellemző nyüzsgő közösségi életben ismeretlenül és
társtalanul mozog. Ezen karakterisztikum sajátosan kétirányú helyzetet eredményez;
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ahogy ő sem tud tájékozódni napjaink megváltozott rendjében, úgy meggyőződése,
hogy a számára homogén és arctalannak tűnő sokaság sem érti meg őt:
„A gáláns, hadaró és sugárzó értelmű francia, a jókedvű, bővérű és szertelen
olasz, a faképű, lassú érzésű ánglius, kinek idegei olyan vontatottan mozogtak, mint a mozgóképszínházban a lassított felvételek, a sunyin kíváncsi és
verejtékes buzgalomban érzékelő német, a vakaródva Istent kereső és megváltásról locsogó muszka, a lengyel, aki, szegény, hivatásosan búsult és rikkantgatott, mert hazájának az a sajátsága, hogy időnként elvész: egy sem
értette meg a magyart.” (pp. 90-91)
A meg-nem-értettség ráadásul kiegészül egy sajátos fölényérzettel is, amelyet az
a tudat táplál, hogy a Szindbád által vallott értékek magasabb rendűek, mint az éppen
forgalomban lévő divathullám. Ezen vélekedés jelentősen befolyásolja a nosztalgikus
beállítódásnak a politika területén manifesztálódó magatartásmintáját is. A „nemes
sértődöttség” (p. 93) mint a közösségben tanúsítandó viselkedést implicit módon, ám
következetesen alakító pszichés tényező a mindennapos érintkezések során önként vállalt elszigetelődést okoz.
Ha politikatudományi terminológiával közelítünk a fenti problémához, akkor
a Szindbád gondolataiban felfedezhető gőggel vegyes magányosságérzet a társadalom
szintjén egy jól kivehető arisztokratikus alapállásként2 értelmezhető. Ennek lényegi
mozzanata, hogy a nosztalgikus érzület úgy ítéli meg, hogy a nép értékvesztett többségével szemben az általa képviselt eszmék és létforma preferálandóak. Elvei azonban
sikertelenségre vannak ítélve, ugyanis a demokrácia korában a változékony közakarat
az éppen aktuális divatokat követve folyamatosan fölforgatja a hagyományok által kimunkált társadalmi együttélés rendjét. Ebben a történelmi helyzetben a nosztalgiázó
egyénnek már nincs helye:
„Mindössze arról volt szó, hogy úrnak és írónak született egy világban, melynek nem volt többé szüksége igazi urakra, sem igazi írókra – mert a kettő,
Szindbád szerint, egy és ugyanaz.” (p. 32)
Kétségtelenül igaz az az általánosságban elterjedt nézet, miszerint a nosztalgikus
beállítódás a visszahozhatatlan múltba való vágyódás miatt gyakran nem tudja felvenni
2 Szerb Antal arra hívja fel a figyelmet, hogy Krúdy írásainak ezen vonása tovagyűrűző hatással bír olvasóközönségére is:
„amikor Krúdy egy »mintha…« kezdetű mondattal céljaláthatatlan kirándulásra indul el, az olvasó is elindul felfedező útra a saját
emlékeibe. Éppen ezért ez a művészet sohasem lehet a nagy olvasótömeg élvezete, mert az átlagembernek nincs fantáziája, és
nincsenek valóságos, emocionális emlékei. Hatása az elit szűk körére van korlátozva, arisztokratikus művészet ez.” (Szerb, 1972,
p. 431)
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a versenyt a cselekvésorientált és proaktív ideológiákkal, azonban azt is érdemes
észrevenni, hogy egyes vonásai révén hathatósan képes formálni a politikai teret. Ezek
közé tartozik az erőteljes identitásképző és -megtartó jellege is, amely szintén összefügg
arisztokratikus karakterével. Hihetetlen elszántságot és politikai tudatosságot teremt
az a meggyőződés, hogy a többség által vallott, megvetendő értékrendszerrel szemben
Szindbád még igenis tisztában van azzal, hogy a lepusztult jelenben mik a méltó módon megélhető emberi élet feltételei. Sőt nem egyszerűen tisztában van vele, hanem
minden nehézség ellenére a letűnt múlt egyes mozzanatait legalább a saját, szűk környezetében képes ideiglenesen felidézni s ily módon a valóság részeként megjeleníteni.
Amellett, hogy a nosztalgiázó ember személyisége felől nézve az effajta identitásalkotás döntő fontosságú, feltűnő az arisztokratikus különállás közösségteremtő ereje is.
Árulkodó, hogy élete utolsó napjának túlnyomó részét Szindbád nem szeretett családja körében kívánja eltölteni, hanem olyanok társaságában, akik ugyanúgy megtapasztalhatták a dicső múltat és elszenvedik a nyomasztó jelent. Várdali, a segédszerkesztő
vagy Artúr, a mesélő azért tarthatnak vele a számvetés és visszaemlékezés óráiban,
mert Szindbád bennük régi társait, szövetségeseit, egy meggyötört sorsközösség tagjait látja. Kívülállásuk ráadásul csak tovább erősíti a köztük meglévő szoros köteléket,
hiszen összetartozásuk még plasztikusabbá válik a ma társadalmából való kiközösítettségük fényében.
Az előbb kifejtettek alapján könnyen arra a következtetésre juthatnánk, hogy a nosztalgia tisztán arisztokratikus karakterrel bír, de ez ebben a formában leegyszerűsítő tévedés lenne. Való igaz, hogy a nosztalgikus beállítódásra kifejlett állapotában jellemző
a napjaink elkorcsosult normáitól való távolságtartás, de érdemes hangsúlyozni, hogy
ezen érzület megélése teljességgel független attól, hogy az adott csoport vagy illető
milyen társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkezik. A dicsőséges múlt iránti vonzalom
a közösségi hierarchia bármely szintjén elhelyezkedő egyén számára elérhető, nem kötött semmiféle privilégiumhoz. A tegnap boldogságának fölidézése a legtöbbször nem
követel emberfeletti erőfeszítést, hanem csak arra van szükség, hogy visszahozzuk
az elveszett otthonosság valamely elemét. Szindbád számára ez akár „egy pohár hideg
trencséni borovicska, fiatal hagyma, tokaszalonna és soroksári kenyér”-ben (p. 57) megtestesül, de természetesen a tartalmi tényezők minden esetben egyediek, hiszen ki-ki
otthonosságérzetének emlékéhez szorosan hozzátartozik valamifajta specifikusság és
exkluzivitás.
Ha innen nézzük, akkor a nosztalgiának van egy sajátosan demokratikus oldala is,
hiszen mindenki számára adott lehetőség, hogy önnön vagy közössége múltját a megvetett mával szemben aranykorként azonosítsa. Az ilyen értelemben vett egyenlőség
azonban a nosztalgikus beállítódás létrejöttének pillanatában sok apró, a legtöbbször
egymástól elszigetelt érzületre darabolódik. Hasonló szerkezetük dacára ezen érzelmi-mentális konstrukciók nem párbeszédképesek; a nosztalgiázó egyének vagy kö-
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zösségek mindegyike úgy ítéli meg, hogy a rajtuk kívül eső folyamatok sivárságával
ellentétben a maguk partikuláris világa képviseli az igazi értéket. Az alapjaiban egalitárius életérzés tehát végeredményben egy határozottan arisztokratikus struktúrában
kulminálódik.
1.4. Mese, mese, mátka
A nosztalgia természetéről gondolkodva a legtöbb embernek először minden bizon�nyal a végeláthatatlan elbeszélések jutnak eszébe. Ez egyáltalán nem véletlen, ugyanis
a nosztalgikus attitűdhöz egy specifikus és könnyen felismerhető beszédmód tartozik.
Ezen megnyilatkozásforma egy nagy múltra visszatekintő hagyomány része, ami
implicit módon már hősünk névválasztásában is megjelenik. Szindbád mint a mitikus
Kelet legendás alakja, az Ezeregyéjszaka (p. 41) történeteinek szereplője egy olyan világ hangulatát idézi föl, amelynek valóságossága legendák ködébe burkolódzik. Ennek
azért van jelentősége, mert ez a sajátosság megszabja, hogy miként szólhatunk mindarról, ami ott történt.
Mondandója előadásakor a nosztalgiázó ember gyakorta a mesélés eszközét hívja
segítségül, de látnunk kell, hogy itt a mese klasszikus műfajától eltérően nemigen fedezhető fel bemutatandó eseménysorozat, vagyis nincs cselekmény. Sőt kijelenthetjük,
hogy az esetek többségében még konkrét és könnyen körülhatárolható tárgya sem feltétlenül van az elbeszélésnek. Helyette egy érzékekre és érzelmekre ható, tipikusan
deskriptív megszólalási módról beszélhetünk, melynek a tovaveszett dicsőség ecsetelésére irányuló szándékai markáns esztétizáló jelleget kölcsönöznek.
Annak ellenére, hogy a hétköznapokban mindannyian rögtön fölismerjük a nosztalgikus elbeszélésformát, egy-egy rövid idézettel inkább felvillantani, semmint megvilágítani lehet a természetét. A jellegzetes vonások egyike az érzékekre hatni kívánó,
túlburjánzó múltleírás:
„Illatos volt a régi magyar tél, hurka, újbor, torma, báli éjszakák pacsulija,
áthevült, tánctól és érzelemtől megizzadt testek, szekrény tetején száradó birsalmák, fenyőpálinka, vadhús szaga keveredett benne, s mintha a házakban
és lakásokban békét kötöttek volna egymással az emberek tél idejére: minden
ablak oly sárga fénnyel világított, mint a rőzserakás, melynek parazsa fölött
a makk disznó gubás öregembere melengeti bütykös kezeit.” (p. 102)
A felületes szemlélőnek talán úgy tűnhet, hogy az előbbiekben vázolt formai-stiláris jegyek csupán az irodalomtudomány képviselői számára érdekesek, de mélyebbre
tekintve azt láthatjuk, hogy a politikai valóságértelmezés szempontjából is komoly jelentőséggel bírnak. Áttételes módon erre utal Finta is, amikor össszefüggés vél felfedezni a minket körülvevő világ interpretációja és e sajátos megnyilatkozási forma közt:
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„A dezilluzionizmus korában az anekdota kiürül mint történetmondás, de megmarad mint
beszédmód.” (Finta, 2000, p. 409) Igaz tehát, hogy a nosztalgiázó ember gondolkodása
alapvetően múltorientált, azonban hiba lenne szem elől téveszteni azt a tényt, hogy
a tegnapról való merengésében legalább akkora szerepet játszik az, hogy miként tekint
a jelenre, pontosabban a jelenlegi önmagára. Fontos észrevenni, hogy a múlt pompájának néha már-már kényelmetlenül részletes leírása legalább annyira szól a nyomasztó
mából való menekvésről, mint a napjainkra kiveszett hagyományok felidézéséről.
Az emlékezés és az elbeszélés módja tehát ily módon egyértelműen az identitásprobléma részének tekintendő. (Gintli, 2005, p. 67) A nosztalgikus beállítódás előző
fejezetben részletezett jellemzője, a „nemes sértődöttség” magában foglal egyfajta állandó frusztrációt is, hiszen korunk társadalmával való inkompatibilitása a nosztalgiázó
egyén számára – még ha ezt arisztokratizmusa miatt rendszerint tagadja is – valójában kellemetlen. Ha innen nézzük a nosztalgikus beszédmód sajátságait, kiderül, hogy
a múltat érintő terjengős lamentálás mellett ugyanolyan súllyal esik latba az a vágy,
hogy ideig-óráig elfelejtődjön a jelen gyötrelmessége. Ennek megfelelően a nosztalgiázás egyszerre vonz és taszít; noha az egyén számára egyfajta menekülőutat jelent a boldog időkhöz való visszatérés, a kényszeres mesélés mögött folyton ott rejlik a tudat,
hogy a tehetetlen emlékezés voltaképpen csak pótcselekvés, amely a meglévő sanyarú
helyzet elfedésének vágyával folyton-folyvást fölhívja a figyelmet saját nyomorúságára.
A múlt és a jelen közti szakadatlan utazás3 tehát nem más, mint az elviselhetetlen
létfeltételek elfedésére irányuló törekvés. Azonban bármennyire is igyekszik a nosztalgikus látásmódú ember maga mögött hagyni problémáit, szándéka sohasem valósulhat
meg teljesen. A nosztalgia tökéletlenségét az okozza, hogy az elbeszélt múlt dicsősége
mögül folyamatosan fölsejlik a szomorú ma képe. Sőt azt is állíthatjuk, hogy a tegnapról szóló romantizáló beszámoló kizárólag az aktuálisan megélt időszak szenvedéstörténetével összevetve nyeri el igazi jelentőségét. Ebből következik, hogy a hazugság,
vagy legalábbis önámítás sohasem válhat abszolúttá, s megfordítva: a fájdalmas igazság
hol bújtatott, hol szembeötlő módon, de megszüntethetetlenül ott rejlik a nosztalgikus
diszkurzív térben.
Ezen érzület kommunikációs jellegzetességeit elemezve kitűnik, hogy az ebből
a perspektívából megnyilatkozó egyén vagy közösség a látszat ellenére elsősorban nem
mással kívánja megosztani az elveszett boldogsághoz fűződő emlékeit, hanem mondandója igazából önmagának vagy önmaguknak, tehát a múltat átélt keveseknek szól.
Ezzel összefüggésben szintén nyilvánvaló, hogy a mesélés információátadás helyett
identitásformálásra és önmegerősítésre szolgál. Ennek megfelelően a megtörtént ese3 Az ifjú Szindbád védjegyévé vált vándorló életvitel egyáltalán nem csak fizikailag értendő, hanem a nosztalgiázó beszédmódra tekinthetünk úgy is mint a tegnap és a ma közti szüntelen utazásra. Az is beszédes, hogy míg Szindbád utolsó napján
a helyváltoztatás gyakorlatilag minimálisra redukálódik, és a háza, a fürdő, a kávéház és a vendéglő közt zajlik, addig ezzel
ellentétes módon elméjében még szabadabban járja be múltjának legfontosabb helyszíneit.
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mények és a megtapasztalt élmények – talán sokadjára – ismételt bemutatása nem
unalmat kelt, hanem legalább a diszkurzív világban visszahoz valamit Szindbád szerelmekben, örömökben, kalandokban gazdag ifjúkorából.

2. VOLT
Miután áttekintettük a nosztalgikus perspektíva jelenben rögzített kiindulópontjait,
rátérhetünk arra, hogy az érzület inherens múltorientáltságát vizsgálván milyen általános sajátosságokat fedezhetünk fel. A „régi, szép idők” utáni sóvárgás analitikus
elemzése azért is elengedhetetlen, mert a letűnt aranykorral nem csupán egy történelmi periódus veszett tova, hanem az egzisztenciális feltételrendszer olyan dimenziói is
helyrehozhatatlanul roncsolódtak, mint a tudás, az erkölcs vagy a vallás szférája.
2.1. Hol volt, hol nem volt
A nosztalgia történeti jellegű szemlélete kapcsán már szó esett arról, hogy a régmúlt
boldogsága iránt vágyódó illető vagy közösség a tegnap még napjainkban is fellelhető
egy-egy mozzanata segítségével igyekszik megidézni a valaha volt tökéletesség emlékét. Ezen keresgélés jellemzően mozaikszerű4 karaktere mélyén azonban felsejlenek
egy komplex és részletesen kidolgozott múltértelmezés szerkezeti elemei.
Az életérzés magvát az adja, hogy a ma sanyarú világában a méltó módon megélhető emberi élet lehetőségei olyannyira beszűkültek, hogy a korszellemnek behódolni nem akaró egyénnek csak az egykori idill felelevenítése nyújthat vígaszt. A kézzelfogható jelennel párhuzamosan lebegő-lebegtetett múlt az aktuálisan létezőtől
gyökeresen eltérő, ám koherens mentális struktúrát alkot. Napjaink nyomorúságos
földhözragadtságával összevetve az egykor volt berendezkedés megemelődik s felértékelődik. Helytállónak tűnik Hart megállapítása, aki hasonlóságot vél felfedezni
a nosztalgia és a mítosz teremtette világok közt (Hart, 1973, p. 411), hiszen mindkettő
a hétköznapok rögvalóságától minőségileg eltérő, szinte földöntúli realitásként jelenik meg képzeletünkben.
Korunk kaotikus társadalmi viszonyrendszerével szemben az aranykor emléke az
alternatíva létezését, a „volt másként is” bizonyosságát nyújtja, amelyről a nosztalgiázó
személy ugyan pontosan tudja, hogy nem restaurálható, de a manapság tapasztalható
szétesettség közepette legalább az ideálok szintjén megadja a különb élet lehetőségét.
A régi idők legfőbb értéke abban keresendő, hogy a stabil, kiszámítható és ismerős feltételrendszer a közösség tagjaiban a rend és a rendezettség érzetét keltette. A harmonikus egységesség azt is magában foglalja, hogy ezen politikai környezet minden eleme

4 Szindbád is hasonló módon igyekszik rekonstruálni a múltat: „Mint egy kutató, aki cserepekből, törmelékekből, műremekek
vásott darabkáiból iparkodik újra megalkotni egy eltűnt korszak nagyszerűségét, újra felépíteni egy letűnt világ ízlését, épületeit és
életszokásait, úgy nézte Szindbád is az étlapot, mindenütt, amerre hányatott életében megfordult.” (p. 134)
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és szereplője ott volt valaha, és azt a funkciót töltötte be, amire ténylegesen való. Az
ekképpen felfogott helyénvalóság tette lehetővé, hogy tevékeny és sikeres történelmi
periódusként tekinthessünk vissza a hőskorra.
Politikaelméleti szempontból is igen tanulságos Czetter Ibolya észrevétele, aki arra
mutat rá, hogy Márai „megmerevült, visszatérő formulái”-nak egyike, az igazi kifejezés
Szindbád gondolkodásában kiváltképp sokszor tűnik föl. (Czetter, 1995, p. 27) A tegnap és a ma minduntalan előbukkanó összehasonlítása során nemegyszer azzal kell
szembesülnie hősünknek, hogy az eredeti értékeket tapasztalván a jelen kínálta opciók
csupán gyenge imitációnak hatnak. Napjaink hamisságának szembeszökő példája, amikor a vendéglőben az őt nem ismerő főpincér hús nélküli levest, azaz falslevest ajánlott
Szindbádnak, mire a törzsvendég elvárásaival tisztában lévő felszolgáló rögtön korrigált, s ragut javasolt helyette. (pp. 132-133)
A mitizált tegnap eddig vizsgált karakterisztikumai alapján elmondható, hogy
a nosztalgikus múltinterpretáció az esetek többségében nem felel meg a modern historiográfia megkövetelte történeti hűség és autenticitás elvárásának. Ebben az értelemben az elbeszélésében szereplő történelmi ív nem tekinthető objektívnek és minden
tekintetben kielégítőnek, ám hiba lenne azt gondolni, hogy elsődleges funkciója a hiteles múltábrázolás lenne. Helyesebben járunk el, ha ehelyett a nosztalgiát a politikai
gondolkodás sajátos formájával, az utópikus észjárással hozzuk összefüggésbe. (Boym,
2001, p. XIV) Akárcsak más utópikus elképzelések, a nosztalgikus víziók is egy szenvedésektől és földi nehézségektől mentes politikai rendszer képét vázolják föl, amelyben
lehetőség nyílik a tökéletes és felhőtlen emberi boldogság megélésére.
Dacára annak, hogy az általában a baloldali gondolkodásmódhoz köthető utópikus
felfogás centrumában jellemzően egy eddig sehol sem tapasztalt jövőbeli rendszer
víziója áll, kisebb számban ugyan, de léteznek jobboldali utópiák is, amelyek középpontjában álló politikai berendezkedések legtöbbször a múltból eredeztetik magukat.
Az ezek közé sorolandó nosztalgikus politikai látomások esetében is igaz Kolnai Aurél
megállapítása, miszerint az idealizált múlthoz való ragaszkodás csökkenti az utópiák
centrális elemét adó perfekcionizmust. Ahogy ő fogalmaz, a tradicionalista utópikus
észjárás világa egyfajta „»második választás«”, egy „»tompított« utópizmus, amely nem
egy teljesen új valóságot, a méretre »szabott« emberi tökéletesség kicsinyített mását képzeli
el, hanem a társadalmi rend egyik – a jelenben vagy a múltban létező – történelmi modelljébe kapaszkodik.” (Kolnai, 2003b, p. 167)
Az effajta belső korlátozottságból adódóan a jobboldali utópikus észjárás valósághoz fűződő viszonya különbözik baloldali szellemi rokonaiétól, ugyanis ebben a rendszerben nincsen szükség az éppen fennálló rend gyökeres és radikális fölforgatására,
hanem szándéka egy letűnt állapot felidézésére irányul. Ebből két dolog következik:
egyrészt a nosztalgiázó ember által megálmodott világ nem tér el oly’ mértékben a realitástól, mint a jövőorientált vágyálmoké, másrészt a nosztalgikus elgondolások utópi-
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kus karaktere nem feltétlenül jelenik meg sem az azokat exponálók felfogásában, sem
az analitikus szemlélődők leírásaiban.
Az előbbiekkel áll összefüggésben az a nosztalgiával kapcsolatban gyakorta előkerülő sztereotip álláspont, hogy ezen világlátás a fennálló állapotokból visszatekintve
a régi idők negatívumait elhallgatja, és az elveszett múltról merengve csak a pozitív
vonásokat emeli ki. A sajátosan tompított utópizmus miatt azonban tévedés lenne azt
feltételezni, hogy a korábbi időszakokban élőknek ne kellett volna problémákkal és nehézségekkel találkozniuk a mindennapok során:
[felesége] „Elhozta a csendet, melyben voltak apró neszek is, veszekedés,
jókedvű csörömpölés a konyhán, danázás, mely alkonyat felé hangzik fel
az óbudai ház udvarán, mikor a háziasszony és a cseléd versenyt vasalnak
húsvét előtt, s a szénparázs és a frissen mosott, vasalt fehérnemű üde, ünnepies illata keveredik a sebtiben főzött vacsora, a zsírban sistergő hagyma,
a borjúmáj és a petrezselymes újburgonya szagával…” (pp. 15-16)
Mint látható, Szindbád elbeszélésében az emberi együttélés során felbukkanó
konfliktusok ugyanúgy megjelennek, ám múltértelmezésének sajátossága, hogy a szinte hibátlan összkép egy-egy, elszórtan fellelhető elemeként e bonyodalmak említésre is
alig méltó nyűgként rögzülnek gondolkodásában. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a mából nézve tökéletesnek ható idők harmóniájában irrelevánssá válnak és gyakorlatilag
feloldódnak a társas léttel szükségszerűen együttjáró súrlódások.
Függetlenül attól, hogy a nosztalgikus múltkép nem feltétlenül zárja ki egyes negatív elemek meglétét, valóban nem problémamentes az a módszer, ahogy rekonstruálni igyekszik a letűnt aranykort. Ezen érzület mint egyfajta egyezkedés kontinuitás és
diszkontinuitás között (Atia – Davies, 2010, p. 184) a megtörtént eseményekhez való
valamilyen szintű rögzítettsége okán ugyan nem moshatja el teljesen a realitás és irrealitás közti határt, de az emlékekből történő önkényes szemezgetés kétségkívül egy olyan
történelmi érát állít elénk példának, amely az emberi természettől meglehetősen távol
áll. Az utópikus észjárás Kolnai által is bírált vonása, a feszültség- és konfliktusmentes
politikai berendezkedésre való törekvés – illetve ebben az esetben annak a múltban való
megtalálása – a nosztalgia esetében is nemegyszer abszurd elgondolásokat eredményez:
„A hajósnak az volt a véleménye, hogy nem is komoly ember, akinek bizonyos korban nincs megfelelő méretű hasa. Mert a has tekintély volt Szindbád világában, a régi, másik Magyarországon a has jelképezte, hogy viselője
nem holmi futó ember, hanem megfontolt férfiú, aki munkahelyén, családjában, élete minden fordulatában tapasztaltan és hűségesen állja meg a helyét.” (pp. 42-43)
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Talán megkockáztathatjuk, hogy Szindbád tudatának legmélyén tisztában van azzal,
hogy az általa idealizált tegnapról való merengés bizonyos tekintetben inkább komikus,
semmint tiszteletreméltó, ám ismét érdemes hangsúlyozni, hogy a múlt felidézésében
elsősorban politikai szempont játszik szerepet és csupán másodrendű a történeti hűség
kérdése. Közelebb járunk az igazsághoz, ha a nosztalgiának a konstruktív felejtésre
és a múltkép stabilizálására vonatkozó szándékát (Su, 2005, p. 10) emeljük ki, amely
végeredményben nem más, mint „egy túlélési stratégia, egy módja annak, hogy értelmezhetővé váljék a hazatérés lehetetlensége.” (Boym, 2001, p. XVII) Ebbe a félig tudatos, félig
tudattalan magatartásba bele van kódolva, hogy az általa mitizált tegnap egyes elemei
abszurditásba és irrealitásba hajlanak, ám más utópikus társadalmi feltételrendszerekkel ellentétben a nosztalgikus világkép sohasem szakad el teljesen a valóságtól, ezzel
összefüggésben pedig bizonyos keretek közt képes párbeszédet folytatni az övéével
nem egyező elgondolásokkal.
2.2. Szunnyadó bölcsesség
Talán elsőre nem feltétlenül tűnik evidensnek, de más beállítódáshoz vagy politikai attitűdhöz hasonlóan a nosztalgia esetében is érdemes figyelmet fordítani a felmerülő
ismeretelméleti dilemmákra. Ennek oka a fogalom kettős karakterében rejlik: elmondhatjuk, hogy az érzület emocionális része mellé társul egy jól leírható intellektuális
mag is, amely – mint minden más szellemi fenomén – szükségszerűen magán visel
bizonyos episztemológiai meghatározottságokat.
Szindbád egzisztenciális alapélménye, hogy az őt körülvevő társadalom az emberi
létezés fundamentális vonásaival sincsen tisztában. Meggyőződése, hogy mindazok,
akikkel nap mint nap érintkezik, nincsenek a méltó módon megélhető élethez szükséges tudás birtokában, ebből fakadóan a közösségi interakciók látszólagos gördülékenysége csupán elfedi azt a tényt, hogy a ma embere már nem rendelkezik azon ismeretekkel, amelyek egykor mindenki számára nyilvánvalóak voltak. Az intellektuális
szegénység általánossá válása sajátos helyzetet teremt: elsőre talán azt gondolhatnánk,
hogy a nem-tudás nem-tudása az önreflexió esélyének kizárásával megadja az önfeledt
boldogság lehetőségét, ám az igazság ezzel szemben az, hogy a szellemi hiátus valójában csak eltakarja, de jobbá nem teszi a többségi társadalom szánni való életét. Úgy is
fogalmazhatnánk, hogy az egykor volt boldogság nem-ismerete még attól is megfosztja
a tömegeket, hogy legalább az ideák szintjén képet alkothassanak egy ténylegesen harmonikus világról.
Vélt szellemi felsőbbrendűsége éppen ezért különös pozicionálásra készteti a nosztalgiázó egyént. A leépült intellektusú társadalomban társtalannak érzi magát, mert
a középszerűséget standardnak tekintő sokasággal szemben őneki még van tapasztalata az aranykorról. Ez azonban nemcsak terhet, hanem rendszerint tennivalót is jelent számára, hiszen az elsötétedés idején rá hárul a feladat, hogy megőrizze egy jobb
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berendezkedés emlékét. Persze nem ringatja magát abba az illúzióba, hogy képes lesz
mindenkivel megismertetni a hőskor világát – vagyis nem áltatja magát azzal, hogy
módja lesz levezényelni egy sajátos felvilágosodást –, ám az ősi tudás egyik utolsó hordozójaként kötelessége ápolni a régiek által ránk hagyományozott, de már csak nyomokban fellelhető szokásokat.
A nosztalgiázó ember jellemzően nem fordít nagy hangsúlyt annak megindoklására,
hogy a vele szemben állóknak miért kellene érvényesnek tekinteniük a múlt utópikus
értelmezését. Ennek oka, hogy magától értetődőnek veszi, hogy az általa átélt és megtapasztalt tökéletesség elmesélése önmagában legitimitást nyújt számára egy olyan
korban, amely nívótlansága okán egyébként sem támaszthat vele szemben érdemi intellektuális követeléseket.
A fentiekből következik, hogy a nosztalgikus perspektíva episztemológiai tekintetben gyökeresen eltér a tudományos gondolkodásmód hideg racionalitásától. Míg az
utóbbinak meghatározó vonása a transzparens érvelésre való törekvés, addig ezen beállítottság nem látja sem szükségesnek, sem lehetségesnek, hogy igazolja mondanivalója
helytállóságát, hiszen bármennyire is igyekszik precízen és részletekbe menően leírni az elveszett Paradicsom természetét, a tiszta ész eszközeivel teljességgel sohasem
lesz képes átadni a mitikus régmúltba nyúló idők egyedi atmoszféráját. A steril ráció
fogyatékosságait ellensúlyozandó megszólalásaiban vegyíti az észelvű és az emocionális elemeket, s ily módon egy sajátságosan kettős elbeszélésmódot alkalmaz. Pontosan
fogalmaz Fülöp László, aki a nosztalgiázó személyek szellemi karakterét illetően a következő észrevételt teszi5:
„Egyébként is létezésmódjuknak nem erős oldala a helyzetelemző készség,
a gondolkodói készenlét, az intellektuális átélés. Nagyobbrészt hangulatokban, érzelmekben, megérzésekben és rögtönzött gesztusokban, pózokban,
szerepjátékokban, különféle ceremoniális aktusokban és vallomásos hangultsági állapotban élnek.” (Fülöp, 1986, p. 86)
A fentiektől nem független, hogy a nosztalgikus látásmód a megszerezhető bölcsesség forrását a további indokolást nem igénylő hagyományban véli felfedezni. Úgy véli,
hogy a mára már elfeledett tradíciókban rögzült tudás magába sűríti mindazt, ami ahhoz szükségeltetik, hogy képesek legyünk megbirkózni a létezést folyamatosan kísérő
nehézségekkel. A mélyreható intellektuális krízis elsőszámú oka az, hogy napjaink társadalma a békés közösségi együttélés szabályait lefektető szokásokat a racionalizálás
szépen csengő, ám végeredményét tekintve pusztító követelményére hivatkozva mód5 Igaz, hogy Fülöp megjegyzése Krúdy hőseire vonatkozik, de megállapítása ugyanúgy helytálló az általunk vizsgált Máraimű esetében is.
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szeresen eltávolítja a kollektív ismereteink közül. Nem véletlen, hogy a régi korok emberei oly’ gyanakvó tudatossággal szelektáltak az újszerűségükkel látványosan kérkedő
szellemi divatok közt:
„Könyv kevés akadt csak az ilyen házban, s Szindbád nem bánta ezt, mert
a könyvek nagy többségét gyanakvással szemlélte, s azt tartotta, hogy a ros�sz könyv, amely hazudik és érzeleg, többet árt, mintha semmiféle könyvet
nem olvasnak a jó szándékú emberek. »A rossz irodalom tanította meg hazudni a nőket, dölyfösködni és becsvágyuk után loholni a férfiakat. Okosabb,
ha kalendáriumot olvasnak« – morogta a hajós.” (p. 99)
Mint látható, a nosztalgia embere erőteljes averzióval viseltet az emberi tényezőktől
lecsupaszított rációval szemben, hiszen az aranykor utáni idők legfontosabb tapasztalata, hogy az ésszerűség és a korszerűség mindenekfölöttiségét hirdető eszmék kíméletlenül aláássák az egykor öröknek gondolt bölcsességet. Mindazonáltal Szindbád
és sorstársai tisztában vannak azzal, hogy a fennálló helyzetben hasztalan lenne az
ősi tudás ismételt elterjesztésén munkálkodni. Ebben a szellemi értelemben is kietlen
világban csak akkor nem süllyedünk le a társadalom többségének alacsony nívójára, ha
távol tartjuk magunkat a hullámszerűen fel-feltörő intellektuális vitáktól.
Ez a felfogás testesül meg Artúr, a mesélő magatartásában is, kinek védjegyévé vált,
hogy bármely élethelyzetben képes volt a legmélyebb álomba szenderülni. Megan�nyiszor megesett ez, mikor Szindbádot elkísérte a szerkesztőségbe, ahol a fontoskodó
szedők s mettőrök fel és alá szaladgáltak, „mintha az Aranybulla első példányának kéziratával iparkodnának valamely földi hatalmasság színe elé.” (p. 45) Ez a látszólag jelentéktelen mozzanat mutatja meg, hogy a totális önizoláció még a leghangosabb tiltakozásnál is lesújtóbb vélekedést takarhat az uralkodó diskurzusról, s ekképpen válik az
alvás az érvényben lévő szellemi standardok bojkottjának szimbólumává.
2.3. Ellenszélben
Szindbád világszemléletét mélyen áthatja a tudat, hogy a végbement történelmi változások radikálisan fölforgatták a morál terrénumán hosszú időn keresztül fennálló rendet. Ezen érzés mibenlétét leginkább talán a romlás és a romlottság fogalmaival ragadhatjuk meg; a nosztalgiázó ember megítélése szerint az egykor tömegesen elfogadott
és vallott értékrendszer szembeszökő módon lepusztult, kötőereje semmivé foszlott,
s helyét alantas normák vették át. A múlt időkkel összevetve érzékelhető igazán, hogy
a jelenlegi állapothoz vezető folyamatok milyen kétségbeejtő ívet írnak le:
„Mikszáth nagyobb író volt, mint Zöldi Márton, aki a vége felé hanyatlott
kissé, de az írók kiálltak egymásért, s titkos vérszerződésben éltek, melyet
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az erénycsősz bugris, a tehetségtelen és botfülű akarnok s a betű sáfárjai ellen kötöttek. Ifjúkoromban még úgy tisztelték a magyar betűt a szakmában,
mint az Oltáriszentséget a hívők. Az írók néha elzüllöttek, de az irodalom
szent volt, mint a haza és a férfierény. Elképzelhetetlen volt Kiss József idejében – aki pedig nem vetette meg a pénzt, s szívesen elüldögélt közgyűlések
után a nagybankok igazgatóinak szobáiban –, hogy hirdetési ügynökök írjanak bírálatot írók vérrel, ideggel, áldozattal és szenvedéllyel alkotott műveiről.” (p. 64)
Világos, hogy Szindbád mondanivalója nem a példaként említett egyének erkölcsi
karakterére vonatkozik, hanem a züllés a közösség egésze esetében érzékelhető. Másképp fogalmazva: a nosztalgia embere szemében a magánerkölcsök romlásán túl a hanyatlás legnagyobb tragikumát az adja, hogy a közmorál olyan alacsony szintre süllyedt,
amely már a társadalmi kohéziót is ellehetetleníti. A mindenki által osztott elvrendszer
szertefoszlása következtében tehát a politikai közösség erkölcsi fundamentumai váltak
légneművé.
Ennek lecsapódását figyelhetjük meg a Szindbád figurájától elválaszthatatlan férfi–
női tematikában is, amely mögött húzódó krízis mélyén egzisztenciális bizonytalanság
található. A tradicionális nemi szerepek és a hozzájuk kapcsolódó hagyományos érintkezési formák mint az erkölcs és a kultúra egymással szorosan összefonódó területét
egyaránt meghatározó viselkedésmódok mára a végletekig erodálódtak, ami azt okozza, hogy a társas viszonyrendszer érzékenységet igénylő gazdag rétegzettsége helyett
olyan normák nyertek teret, „ahol a szerelmet úgy játszották, mint a bridzsjátékot, s az
emberek oly teli szájjal, hadarva és nyálat köpködve beszéltek érzéseikről, mint a ligeti kikiáltó a barlangvasút titkairól.” (p. 88)
A moralitás eresztékeinek meglazulását történelmi kontextusba helyezi, hogy
Szindbád nem általánosságban a tovatűnő közösségiséget siratja, hanem egy különös
társadalmi képződmény, a polgár letűnte fölött lamentál. Ezt azért fontos kiemelni,
mert amikor a polgárságról beszélünk, nem egyszerűen egy sajátos jellemzőkkel bíró
rétegről, vagyis nem egy osztályról van szó, hanem közelebb járunk az igazsághoz, ha
egy viselkedésszociológiai jelenségként (Bartha, 2014) definiáljuk. Ennek megfelelően
Szindbád gondolkodásában a polgáriság eszménye jóval több mint a társadalmi struktúra egy meghatározott kategóriájához köthető magatartásminta. Sokkal inkább nevezhető vállalandó létformának, amelyben a stabil anyagi háttér, a magabíró életvitel,
a közélet iránti felelősségérzet vagy a klasszikus műveltség mellett óriási hangsúly kerül a szilárd erkölcsi alapállásra is.
A fentiek fényében a nosztalgiázó embernek arra a kérdésre kell választ találnia,
hogy egy, az alapvető morális elvárásoknak is megfelelni képtelen világban miként folytathat olyan életet, amely összhangban van a régi korok erkölcsiségével. Tekintettel
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arra, hogy a fennálló viszonyrendszer a maga romlottságával kizárja annak esélyét,
hogy a társadalom visszatérjen a tiszteletreméltó elvekhez, Szindbádnak a széles körű
változtatás reménye nélkül kell megfogalmaznia erkölcsi alapállását.
Erre a problémára kínál sajátos megoldást a nosztalgikus beállítódás. Képviselői
ugyan nem naivak s nem gondolják, hogy az általuk megfogalmazott erkölcsi ideálok még valaha általánosan elfogadottak lesznek, ám azzal a reális ambícióval igenis
felléphetnek, hogy ezekben a moralitás iránt érzéketlen időkben ismét felkeltsék az
emberekben rejtező erkölcsi érzékenységet. Su helyesen veszi észre, hogy itt kevésbé
az absztrakt etikai elgondolásokra kerül a hangsúly; sokkal inkább az a fontos, hogy
a nosztalgikus beszámolókat hallgató kevesekben megerősödjön a felismerés, hogy az
egymással gyakran konfliktusban álló tennivalók és felelősségek összehangolásra szorulnak. Ebben segíthet a múltorientált habitus:
„A nosztalgikus narratívák hozzájárulhatnak az előbb említett folyamathoz
azzal, hogy megragadható képeit nyújtják olyan emberi igényeknek, amelyek
nincsenek kiszolgálva. Ha a nosztalgia nem is feltétlenül támogatja az egyéneket abban, hogy megoldást találjanak a fenti igényekre, legalább képessé
teszi őket arra, hogy észleljék magukat az igényeket.” (Su, 2005, p. 175)
Ez az önként vállalt tevékenység természetesen megkövetel egy karakteres erkölcsi
önmeghatározást, hiszen a morális szempontok komolyanvétele előfeltételezi, hogy
a gondolkodó és magamagával vitatkozó ember olyan lényként tekintsen önmagára,
mint akinek a jó és a rossz, a helyes és a helytelen közti különbségtétel mindennapos
feladatot jelent. Ez jelen helyzetben különösen nagy felelősséggel jár, mert a nosztalgiázó egyénnek egy zsigerileg romlott környezetben kell hűnek maradnia a klasszikus
eszmékhez.
Innen nézve válik világossá, hogy emlékezni és emlékeztetni valójában becsületbeli ügy; nem tehetünk úgy, mintha az éppen érvényben lévő normarendszer vállalható
lenne, s pláne nem azonosulhatunk vele, hiszen tapasztalataink révén pontosan tudjuk, hogy égbekiáltó különbség feszül a tegnap és a ma erkölcsi nívója közt. A morális
konformitás elfogadhatatlanságából következően a nosztalgikus attitűd nem pusztán
egy a megannyi választható érték és magatartásmód közül, hanem az egyedüli tartható
álláspont egy védhetetlen korban. A múltba révedni és az elveszett Paradicsom után
vágyakozni tehát annyit tesz, mint nem megtagadni mindazt, ahová valaha tartoztunk
és amiben egykor közösen hittünk.
Bizonyos alapvonásai okán, így például passzivitásából fakadóan a nosztalgia hiányos vagy legalábbis csökevényes pozícióként jelenik meg a politikai mezőben, ami azt
okozza, hogy számos tekintetben szinte elkerülhetetlenül kudarcra van ítélve a proaktív ellenfelekkel szemben. Kétségkívül meglévő gyengeségeit azonban nemegyszer
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képes ellensúlyozni az egyik legfontosabb politikai értéknek számító lojalitás minden
más szempont elé helyezésével, ugyanis a hűség és az elvek melletti elkötelezettség
még a remény nélküli világban is szilárd önazonosságot és jelentős megtartóerőt képes
biztosítani.
2.4. Vegyétek és egyétek
Szinte toposz, hogy Szindbád megszállott módjára hódol az evés gyönyöreinek, ám az
talán kevésbé szembetűnő, hogy a látszólag tisztán materiális természetű étkezés – és
tágabb értelemben a főhős képviselte nosztalgikus attitűd – sok szempontból a vallásos
gondolkodás jegyeit mutatja. Ez számunkra azt jelenti, hogy a nosztalgia politikumának vizsgálatakor nem mellőzhetjük a politikai teológia látásmódját és fogalmi apparátusát.
A régi és az új rend, a Volt és a Van közti törés ezen a szinten újfent egy tapintható
kettősségben jelentkezik. Míg a mitikus múlt emlékezetével szorosan összekapcsolódik
a földöntúliság érzete, addig a lehangoló jelent minden ízében a nyomorult anyagiság
hatja át. Ezt a szembenállást a szent és a profán konfliktusával írhatjuk le a legszemléletesebben. A kettő közti szakadék fájdalmas mivoltát még inkább nyilvánvalóvá teszi
a lelkiség teljes hiánya, a tátongó üresség és a beteljesülés lehetetlensége, amely vitathatatlanul napjaink sajátja. Ezzel ellentétben áll a szentséggel teli múlt képe, amely
még fogékony volt a kézzelfogható realitáson túli világra:
„Az ebéd volt az a pillanat, mikor az élet gondjai és reménytelenségei közepette a magyar
ember egy pillanatra magába szállott, lelki szemeit elfordította a gondok fekete tájaitól, s
úgy ült le a fehér kendővel megterített asztalhoz, mintha valamilyen ősi pogány szertartásnak áldozna most. Nem volt véletlen az sem, hogy szép régi szokás szerint a magyar ebéd
előtt keresztet vetett, a családfő összefonta kezeit, s amíg a háznép illedelmesen várakozott,
rövid imát mormolt, s csak aztán merítette meg kanalát a levesben.” (pp. 130-131)
A fenti idézet két szempontból is roppant tanulságos a politikaelmélet számára.
Egyrészt kiemelendő, hogy azonosság helyett egyfajta analógiát kíván érzékeltetni
a nosztalgia és a vallásos felfogás közt, másrészt arra is felhívja a figyelmünket, hogy
a nosztalgia kvázi-transzcendenciára való igénye és érzékenysége nem kötött semmiféle hitéleti hagyományhoz. A pogány és a keresztény motívumokra való egyidejű utalás
egyértelműsíti, hogy a nosztalgikus beállítódás általánosságban érez rokonságot azon
tradíciókkal, amelyek valamifajta emberfölötti magasabbrendűségre hivatkoznak.
Ezek alapján tekinthetünk úgy a nosztalgiázó magatartásra mint egy lelki-szellemi törekvésre, mely a jelenbeli üdvtelenség kínzó állapotára igyekszik választ találni
azáltal, hogy fel-, vagy pontosabban megidézi a régmúlt dicsőségét. Ilyen értelemben
a nosztalgikus habitusú ember kísérletet tesz arra, hogy feloldja az idősíkok (a tegnap
és a ma) és a transzcendens minőségek (a szent és a profán) közti feszültséget. Így
nyer új értelmet Szindbád döntése, miszerint halála előtt még egyszer ellátogat egy
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klasszikus vendéglőbe s rég nem fogyasztott ételeket vesz magához, hiszen az „étkezés
nem valami helyett történik meg, hanem az anyagi kultúrát emeli a spiritualitásba, nem
pusztán az életrendet jelöli ki, hanem az otthonosságról, a létezés számára biztosított és
meghitté vált belakásáról kínál megbízható információt.” (Fried, 2012, p. 200)
Innen nézve válik világossá, hogy a nosztalgikus attitűdöt kísérő erős esztetizáltság
és masszív strukturáltság valójában az érzület kvázi-vallásos vonásaival függ össze. Legendás az a tudatosság és szinte túlhajtott aprólékosság, amely Szindbádot a múltidéző
étkezés6 egésze alatt jellemzi. Ennek oka, hogy a folyamatot egyfajta szertartásként
fogja föl, melynek sikere nagyban azon múlik, hogy a múltat megelevenítő egyén szigorúan tartja-e magát a végrehajtandó rítusokhoz. A megfelelő asztal kiválasztása, az
elköltendő ételről való gondolkodás vagy az ízlelés megkomponáltsága mind-mind a ceremónia részét képezik. A rituálé jelentőségét a jelen levő pincérek is átérzik; a mysterium tremendum (Otto, 1997, p. 22) delejezi meg őket, azaz valami borzongató félelemmel vegyes tisztelettel igyekeznek vendégük kedvére tenni és ekképpen hozzájárulni az
emelkedett atmoszféra megteremtéséhez.
A nosztalgia kvázi-szakrális mivolta nem merül ki a fenti ceremoniális elemekben. Nemcsak az egyes lépések köthetők a vallásos érzülethez, hanem a helyszínnek
is transzcendentális jelentősége van. Szindbád utolsó napjának összes állomására
– a fürdőre, a kávéházra, a vendéglőre – is igaz az a megjegyzés, amelyet a hajós az
„igazi kocsmá”-val kapcsolatban tett: „Kegyhely volt az, a férfiúi élet egyik zarándokhelye, a merengés, múltba nézés, jövőt szemlélő ábrándozás komoly és ünnepélyes gyülhelye.”
(p. 144) Ezzel összhangban a nosztalgiázó egyénekre vagy közösségekre gondolhatunk
úgy mint zarándokokra, a nosztalgiázás pedig felfogható rendhagyó búcsújárásként is,
melynek résztvevői koruk sivárságában igyekeznek felszínre hozni a valaha öröknek
hitt szentséget.
Mindazonáltal Szindbád és a társaság tagjai a szakralitás megidézésével nem táplálnak hiú reményeket, mert a helyrehozhatatlanul eltévelyedett társadalom nyilvánvalóan nem alkalmas a materiálison túli dimenzió befogadására. A helyzet súlyosságát
akkor érthetjük meg igazán, ha felismerjük, hogy az előző fejezetben ecsetelt kollektív
romlottság végeredményben teológiai meghatározottságú. Sőt olybá tűnik, mintha az
emberek nem is kívánnának ellenállni a bűn vonzásának: „Az egész város eladná a lelki
üdvösségét egy jó befutó-tippért, nők feláldozzák erényüket, hogy húsz pengővel megfogadhassák valamelyik új istálló titkos csődörét, s nincs többé ünnep és áhítat sehol, a zöld gyepen sem.” (p. 75)
Ebből a komor helyzetértékelésből következik, hogy – bármennyire is szeretnék –
Szindbádék nem függetleníthetik magukat a mindent eluraló hitehagyottságtól, s te6 Nem lehet nem észrevenni, hogy ezen a ponton is egy bibliai utalással van dolgunk: világos, hogy ez az ebéd lesz Szindbád
utolsó vacsorája.
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vékenységük egyedül arra irányulhat, hogy ideig-óráig visszahozzák a lelki sivárságba
a spiritualitás rég tapasztalt légkörét. A nosztalgiázás során kreált emelkedettség tehát
átmeneti, „innen szükségszerűen vissza kell térni a gondok közé; a rituálénak lehet olyan
funkciója, amely elfedni szándékozik a reménytelenségeket, színjáték (lehet) az egész szertartás, amely ugyan megidézi a szakrális elemeket, de ezek csupán erre a meghatározott
órára képesek eloszlatni a gondokat.” (Fried, 2012, p. 204)

3. KONKLÚZIÓ. A NOSZTALGIA EREJE
A Szindbád-jelenség politikaelméleti szempontú elemzése során nyilvánvalóvá vált,
hogy a nosztalgia mint attitűdszerű politikai alapállás figyelemreméltóan összetett természettel bír, ennek megfelelően igenis rászolgál a kutató érdeklődésére. Hasonlóan
más politikai érzületekhez azt tapasztalhattuk, hogy idomtalansága dacára jól körülírható intellektuális maggal rendelkezik: nem determinál, hanem hajlamosít bizonyos
magatartásminták követésére.
Analitikus szemmel nézve egyértelműnek látszik, hogy a nosztalgikus beállítódás
nem redukálható pusztán a céltalan múltba vágyódásra. A politikai mezőben is jelen
lévő szindbádi életérzés esszenciáját lehetetlen tételszerű felsorolással megfogalmazni, épp ezért még egy összegzés erejéig is kudarcra ítélt próbálkozás lenne összeszedni
minden szükséges és elégséges elemét; ahogy hozzátartozik az otthontalanság tudata,
a történelem menetével való elégedetlenség vagy a saját felsőbbrendűségéről vallott
meggyőződése, úgy szintén megemlítendő jellegzetes esztetizáltsága vagy vallásokat
imitáló szerkezete.
A fentiek fényében tehát kijelenthető, hogy feltétlenül újragondolásra szorul a nosztalgiával kapcsolatban gyakorta érvényesülő leegyszerűsítő, patologikus megközelítés.
Mint látható, ezen politikai érzület komplexitása olyan sajátos vizsgálati módszert igényel, amely távol esik az amorf politikai fogalmak elemzésétől vonakodó modern politikatudomány eszköztárától. A Szindbád hazamegy ily’ módon látványosan szemlélteti,
hogy a szépirodalmi látásmóddal járó specifikus perspektíva újszerű észrevételekkel
képes gazdagítani a felhalmozott politikai tudásanyagot.
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Excentrikus álmodozó
vagy racionális gazdálkodó?
Gróf Batthyány Tivadar (1729–1812) pályaképe
és gazdasági lehetőségei

BEVEZETŐ
Dolgozatunk a Habsburg Birodalom egységesülő piacába beilleszkedő, Magyarországot
érintő legfontosabb infrastrukturális, gazdaság- és kereskedelempolitikai kérdéseket
vizsgálja, egy nyugat-dunántúli, árutermelésben érdekelt arisztokrata életpályájának
vázlatos megrajzolásával.1 Munkánk célja tehát az, hogy történelmi forrásokon alapuló hiteles képet rajzoljunk a késő tereziánus kortól I. Ferenc uralkodásának korai szakaszáig tevékeny birodalmi gróf, valóságos belső titkos tanácsos, vállalkozó, gépész és
feltaláló Batthyány Tivadar (1729–1812) bányavállalkozói, manufaktúra-üzemeltetői, hajóépítő tevékenységéről, és ezt a pályaképet beillesszük a korszak gazdaság- és közlekedéstörténeti diskurzusába.2 A tárgyalt kérdés kifejezetten interdiszciplináris probléma:
több egymástól igencsak különböző történettudományi szakterület metszéspontjában
helyezkedik el. Ez főképp a fókuszban álló személy hosszú életpályákájának és szer1 Az életrajzírás elméleti megközelítéséhez lásd: Bödeker, Hans Erich: Biographie schreiben, Göttingen, Wallstein Verlag,
2003; Loriga, Sabina: La biographie comme problème, in: Revel Jacques: Jeux d’échelle. La micro-analyse a l’expérience.
Párizs, 1996, 209-231.
2 Alapvető életrajzi adatok, valamint családtörténeti és a Batthyány család levéltári anyagaira vonatkozó adatokat lásd:Verzeichniss der in dem Stammbaume der fürstlichen und gräflichen Familie von Batthyány vorkommenden Familienmitglieder sammt biographischen Daten, Bécs, 1896, Zimányi Vera: A herceg Batthyány család levéltára, Budapest, 1962. A
névváltozatok használatáról a történeti irodalomban és a forrásokban későbbiekben szólunk. A dolgozat mintaadó munkái
H. Balázs Éva: Berzeviczy Gergely, a reformpolitikus 1763-1795. Budapest Akadémiai Kiadó, 1967; Szakály Orsolya: Egy
vállalkozó főnemes. Vay Miklós báró (1756-1824), Budapest, ELTE, Eötvös Kiadó 2003; Kurucz György: Keszthely grófja
Festetics György, Budapest, Corvina Kiadó, 2013.
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teágazó tevékenységének köszönhető. A gazdaságtörténeti, és biográfiai vizsgálódások
mellett elkerülhetetlen a közlekedéstörténet és a közlekedéstudomány, valamint az azt
megalapozó technika- és tudománytörténeti vizsgálódásokba bocsátkozni, mivel a gróf
idejének jelentős részét a hajóépítésnek, és az újtípusú hajója fejlesztésének szentelte.3

A BATTHYÁNY CSALÁD GAZDASÁGI LEHETŐSÉGEI A 18. SZÁZADBAN
A Batthyány család birtokainak jelentősebb része, és maga a birtokigazgatási központ
szintén, a 17. századtól egyre inkább a nyugat-dunántúli régióba tevődött át a korábbi
délvidéki területekről. Ennek közvetlen kiváltó oka, hogy a család már a 15-16. századtól töltött be magas rendi méltóságokat, és Bécs közelsége meghatározó fontosságú
volt, ha a hivatali és birtokadminisztrációs tevékenységeket összhangba kívánták
hozni. Főispánokat főkamarást, főpohárnokot, országbírót, nádort és hercegprímást is
találunk a család tagjai közt, valamint magas rangú katonai vezetőket: főkapitányi és
tábornagyi rangú családtagok is említhetők. A Batthyány család tagjai vitézségükkel
generációk óta kitüntették magukat, számos törökellenes harcban bukkantak fel: az
1526-os mohácsi ütközettől a törökkel vívott felszabadító háborúkig és az örökösödési,
illetve a hétéves háborúban szintén magas katonai tisztségeket betöltve találjuk meg
a nevüket. Szolgálatukért, valamint a hadviselés finanszírozására fordított költségeik
kárpótlása gyanánt további – főként dél-dunántúli – birtokadományokban részesültek,
melyeket előnyös házasságok révén tovább bővítettek.4 Kiemelendő e téren a Strattman-családból származó Eleonóra (1672–1741), aki férje Batthyány II. Ádám (1662–1703)
halála után a férjétől örökölt adósságokat rendezte, és a kincstártól, és más adósoktól
a kintlévőségeket erélyes fellépést tanúsítva beszedette. Fiait Károlyt, és Lajost udvari
kapcsolatait ügyesen használva magas pozíciókig segítette, valamint a családi birtokállományt további vásárlásokkal főként Baranyában megnövelte.5
A család presztízse és az általuk tulajdonolt birtokrendszer nagysága Batthyány Tivadar apja, Batthyány Lajos (1696–1765) nádor életében érte el tetőpontját. Batthyány
Lajos anyjától a testvérével Károllyal történt osztály után az uradalmakon túl igen
jelentős pénzügyi alapot, kölcsönökről szóló kötelezvényben mintegy 558.500 forintot
örökölt.6 1746-tól haláláig kitartóan gyarapította a családi birtokállományt: a felmenői és oldalági rokonainak inscribált és elzálogosított földjeit kiváltotta, és ezeken túl
vásárolt is további birtokokat, illetve nem törlesztett hitelek fejében átvett egész ura3 Átfogó irodalom a korszak technikai újításairól Singer Charles. et al.: A History of Tecnology Vol. I-V., Oxford, Oxford
at the Clarendon Press, 1954-1958. IV. kötetében kapunk képet. További hajózástörténeti szakirodalom: Gonda Béla: A
magyar hajózás, Budapest, Műszaki Irodalmi és Nyomdai Vállalat, 1899; Dezsényi Miklós, Hernády Ferenc. A magyar
hajózás története, Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1967.
4 Zimányi Vera: i.m. 5-6.
5 Bakács István: A magyar nagybirtokos családok hitelügyletei, Budapest, Történeti statisztikai kötetek, 1965, 84-86.
6 MNL OL P 1313 Majoratus Lad. 31. Nr. 16/32
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dalmakat, mint például Kisbért.7 Magát a nádort azon túl, hogy a korabeli Magyarország első számú méltósága, egyik legnagyobb földbirtokrendszer fölött diszponáló
mágnása volt, Bakács megállapításával összhangban, a magyar nagybirtokosság bankárjának is tekinthetjük, lévén, hogy 1766-ban megközelítőleg 1.445.400 Ft feljegyzett
kölcsönt találhatunk a bécsi és körmendi Directio pénztárkönyveiben, melyeket főként
az Eszterházy, Zichy, Pálffy, Batthyány és Széchényi család tagjainak nyújtott, valamint további 342.698 Ft kölcsönösszeggel volt adós neki egy sor középbirtokos.8
A nádor elsőszülött fia, III. Ádám (1722–1787) – a későbbi báni helytartó és ezredparancsnok, Vas vármegye főispánja – örökölte a hercegi rangot és a hitbizományi
birtokokat, de már apja életében tetemes mennyiségű adósságot halmozott fel, melyet
apja 1754–56 között rendezett. Ádám nem örökölte apja takarékosságát, és nem volt
jó gazdája a rá bízott jószágoknak, igy 1777-re további 494.390 Ft adósságot halmozott
fel.9 A második fiú, József (1727–1799) az egyházi pályát választva 1776-ban hercegprímás, 1778-ra bíboros lett. A nádor két kisebb fia, Tivadar és Fülöp (1734–1795) voltak,
akik közül Fülöp katonai pályára lépett, Tivadar pedig a nádor harmadik fia, a további
birtokgyarapításnak, a gazdálkodásnak és a mérnöki pályának szentelte éltét.10 A négy
fiú 1765-ben, Batthyány Lajos halálakor megosztozott a nádori évek alatt felhalmozott
vagyonon, így a témánk szempontjából fontos Tivadar gróf komoly pénzügyi alaphoz
jutott: a 2.372.000 Ft értékre becsült birtokvagyon, illetve az 1.468.000 Ft értékű aktív
kintlévőség negyedéhez, összesen 960.000 Ft értékű vagyonelemhez jutott.11 A birtokok és a kötelezvények elosztásánál figyelembe vették a birtokadottságokból eredő
birtokértékkülönbözeteket, és az értékegyeztetést további kötelezvények elosztásával
tették igazságossá. A nádor testvérének Károly hercegnek 1773-as halálával ismét jelentős summa, mintegy 400.000 Ft értékű birtok került a kezelésébe.12

GRÓF BATTHYÁNY TIVADAR, EXCENTRIKUS ARISZTOKRATA VAGY
RACIONÁLIS ÜZLETEMBER?
A fenti kérdésre röviden válaszolva azt mondhatnánk, hogy mindkettő. Hajózási kísérletei, extravagáns luxushajói, és az egyedülálló, rejtélyes szerkezetnek köszönhetően a
folyásiránnyal szemben közlekedni képes önjáró hajóját tekintve, melyek hírnevet szereztek számára mindenképpen az első meghatározás tűnik találónak. Panegirikuszok,

7 MNL OL P 1313 Senioratus Lad.21 Nr. 70.
8 Bakács István: i.m. 88.
9 Bakács István: i.m. 89.
10 Zimányi Vera: i.m. 7.
11 MNL OL P 1313 Majoratus I.2. Lad. 33/1. Nr. 23.
12 MNL OL P 1313 67.d 33.
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metszetek, újságcikkek örökítették meg egyedülálló, önjáró, vízi járművét (Batthyanyisches Wassermaschine), Bécsben és Pozsonyban tartott vízi parádéi kivívták a széles
nézősereg ámulatát. Mind ezek mellett az előzőekben vázlatosan ismertetett pénzügyi
és birtokállományra vonatkozó adatokból látható, hogy apja halálát követő osztozkodás
eredményképp, annak ellenére, hogy harmadik szülött fiúgyermeke volt a nádornak,
Batthyány Tivadar a Dunántúl egyik jelentős uradalomhálózata felett rendelkező földbirtokosává vált. A maga után hagyott iratokat átnézve azt láthatjuk, hogy a birtokaira
gondot fordító, modern, szinte mintagazdaságszerű, árutermelést folytató földbirtokos
képe bontakozik ki előttünk. A gróf mezőgazdasági profilú birtokokon túl szerteágazó
tevékenységet folytató fabrikák, hajóácstelepek, textilmanufaktúrák és bányák felett
is tulajdonjoggal bírt, és ezeket is a lehetőségek szabta kereteken belül profitábilis módon, a korszakban egyedülálló műszaki és gazdasági könyvtárára támaszkodva szakszerűen igazgatta.
1756-ban vette feleségül Esterházy Filippinát (1734–1811), Esterházy Ferenc (1683–
1754) tárnokmester lányát, a későbbi nagy egyházi beruházásiról ismert Esterházy Károly (1725–1799) egri püspök testvérét, és ezen házasság révén jelentős hozományhoz
és pártfogókhoz jutott.13 Több gyermekük is született, az első két lány fiatalon meghalt.
Harmadik lányuk, Eleonóra (1760–1831) felnőve egy Althan grófhoz ment feleségül,
és Maria Ludovika császárné mellett főudvarmester asszony lett. Antal József névre
keresztelt fiuk (1762–1828) a tarcsafürdői birtokot kapta meg, és a fürdő fejlesztésével
foglalkozott, és végül az ő leszármazottjaira szállt a hercegi rang, miután 1870-ben
Fülöp herceg utód nélkül meghalt.14
Egy 1804-ben, az élete utolsó szakaszában keletkezett irat szerint: Borostyánkő,
Nagytszentmihály, Rohonc, Nadelburg, Bozsok, Üszög, Mosgó, Somodor, Siklós, Bicske, Kisbér, Ozály, Bród és Grobnik uradalmakat birtokolta, de ez korántsem a teljes
állománya a javainak, mivel Vasszécsényben, Tarcsafürdőn, Loipersdorfban és Pesten
is voltak további érdekeltségei, ha csak a földtulajdon jellegű javakat vesszük számításba, és házait, lerakatait, hajóácstelepeit figyelmen kívül hagyjuk.15 Az uradalmak
Vas vármegyei részét apjától, a baranyai birtokokat pedig gyermektelenül elhalt Károly nagybátyjától örökölte, valamint lévén, hogy minden testvérét túlélte tőlük is
háramlott rá földbirtok. Emellett vásárolt is birtokokat: a hovátországi Ozály, Bród,
Grobnik, valamint Nadelburg és a hozzátartozó fémmegmunkáló üzem ilyen jellegű
szerzemény volt, mely utóbbinak a kifizetéséhez három bécsi házát és a hozzájuk tartozó ligetes kertet, mely a Währingerstraßén volt található el kellett zálogosítania.16
13 MNL OL P 1313 Fasz. 55. Lad. 34. Nr. 10. Matrimonialia.
14 Zimányi Vera: i.m. 127.
15 MNL OL P 1322, 185. Lad. 222. Schulzriegl.
16 Müller, Herta: Die k.k. Nadelburger Fabrik zu Lichtenwörth, Bécs, 1941. 86-89.
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Batthyány Tivadart leginkább a természettudományok, a korszerű technikai eljárások, a legmodernebb találmányok, valamint az ésszerű gazdálkodás kérdései érdekelték. Műszaki könyvtárában ott sorakoztak a legújabb mechanikával, bányászattal, vízépítéssel és egyéb mérnöki tudományokkal foglalkozó művek.17 1755–1766-ig az Udvari
Kamaránál valóságos belső titkos tanácsos, később az Udvari Kancellárin töltött be hivatalt, így testközelből figyelhette azoknak gazdaságpolitikai döntéseknek a megszületését, melyek a magyar árutermelésbe bekapcsolódó nemességet hátrányosan érintették.18 Az 1770-es évektől az árutermelésbe bekapcsolódva saját maga is szembenézett
azokkal a kereskedelem- és gazdaságpolitikai problémákkal, melyek a Magyarország
hiányos infrastrukturális adottságaiból és a magyar termékeket sújtó vámpolitikai rendelkezésekből fakadtak. Délvidéki uradalmain termelt gabonáját és főként Vas vármegyében, illetve osztrák területeken elhelyezkedő manufaktúráiban előállított termékeit
nehézségek árán tudta csak értékesíteni. Ezirányú gondolatait foglalta össze 1790-ben
megjelent Widerlegung… című kereskedelempolitikai profilú röpiratában.19

BÁNYAVÁLLALTOK ÉS MANUFAKTÚRÁK
Tivadar gróf figyelmét fiatalkorában a Batthyány uradalom, főként Vas vármegye határmenti területén elhelyezkedő, bányái keltették fel. Már a középkor óta működtek itt
különböző nyersanyagok kinyerésére szolgáló bányák, tárnák, erre támaszkodva pedig
huták, réz- és vashámorok. A bécsi udvar gazdaságpolitikájába illeszkedő módon és a
korszakban jellemzően itt is újranyitott bányák üzembehelyezéstől, illetve új tárnák kiépítéséről volt szó. Borostyánkő nem tartozott a családi hitbizományhoz, így lehetőség
nyílt arra, hogy még az apja életében, 1763-ban örökségként megkaphassa a gróf, hogy ott
bányászati tevékenységet folytasson. Mivel a Batthyány család a 17. században két ágra
bomlott: a hercegi ág II. Kristóf (megh. 1685.) leszármazottjai és a grófi ág I. Pál (megh.
1674.) leszármazottjai az uradalmakat megosztották egymás közt, így történt a bányákkal és a bányákhoz tartozó földekkel is. Speciális volt a helyzet a borostyánkői uradalom
esetén mert itt a két ág közös érdekeltségében maradtak a bányák és a hozzájuk kapcsolódó infrastrukturális háttér. Tivadar a megosztást figyelmen kívül hagyva művelésbe
vette a bányákat, és 1771-ben a család másik, grófi ágának üzemeltetésében lévő bányákat
egyesítette saját borostyánkői bányászati vállalatával.20 A borostyánkői bányavállalat kén,
17 Endrei Walter: Batthyány Tódor műszaki könyvtára, Technikatörténeti források III. MTA Könyvtára, Budapest, 1995.
18 Kökényesi Zsolt: Az Udvari Kamara magyar tisztségviselői a 18. században, Századok, 155. évfolyam, 2021. 2 szám.
435.
19 Batthyány Tivadar: Widerlegung des falsch genannten unpartheiischen Worts an die Bürger von Ungarn zur Beherzigung vor der Krönung Ihres Königs, Kiadási hely nélkül, 1790. MTA Könyvtár, Magyar Tört. O.586. A röpirat fordítása
és a forráskiadásként való megjelentetése előreláthatólag még 2022-ben megtörténik Ambrózy Gábor és Hursán Szabolcs
szerkesztésében.
20 Schuch, Albert: Zur Geschichte des Bergbaus in südlichen Burgenland (18 bis 20 Jahrhundert), Burgenländische Forschungen, Eisenstadt, 2000, 35.
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réz és kénsav előállítással foglalkozott, a Helytartótanács Departamentum commerciale
felé megküldött manufaktúratabellák tanúsága szerint változó számú alkalmazottal, 85101 közé tehető dolgozói létszámmal üzemeltek eme vállalatai. Az itt kinyert nyersanyagokat bécsi, soproni, pozsonyi felvevő piacokon értékesítette az 1786-os esztendőben. 21
A bányászati vállalkozásainak fejlesztésén kívül számos különböző manufaktúra
létesítésébe is befektetett. Loipersdorfban tű-és rézárugyárat alapított, mely mintegy 23 család megélhetését biztosította, és a borostyánkői nyersanyagra támaszkodott.22 Nadelburgban (ma Bécsújhely egyik városrésze Lichtenwörth néven) 1769-ben
vásárolt egy fémmegmunkáló üzemet, mely eredetileg a bécsújhelyi püspökségé volt,
és festék és fűrészmalomként üzemelt. A megvásárolt létesítményben működött egy
szöghámor is, melyet átalakított vas- és rézáru-fabrikává, és ún. nürnbergi árut, azaz
fémtömegcikket: varrótűt, gyűszűt, gyertyatartókat, evőeszközöket állítottak elő, de
gyártottak itt szerszámokat és kardpengét is. Egy 1774-es levele alapján jövedelmező
beruházás lehetett, legalábbis, ami Lengyelországból származó exportbevételt illeti.23
Malmokat, lerakatokat, halfeldolgozó üzemet, téglaégetőt építtetett Ozályban és
Bródban, gyapjúszövetmanufaktúrája és majolika- és kőedénygyára működött Kisbéren.24 A kisbéri textilmanufaktúra egy 1771-1772 körül kelt jelentés szerint 10 fővel üzemelt; a kisebb textilmanufaktúrák közé tartozott, és flanelt, puchói és karasia posztót állított elő, mely anyagok az alacsony minőségű textil-alapanyagok közé
tartoztak.25 Egy másik posztókészítő takácsüzemet létesített a tarcsafürdői birtokon,
mely üzem a saját uradalmakról származó nyersanyagot hasznosított, és ugyanitt dohányfeldolgozót is működtetett.26 A manufaktúratabella tanúság szerint fő gond az
üzemmel, hogy a dohánykivitel tiltott az örökös tartományok felé.

VÍZÉPÍTÉS ÉS HAJÓZÁSI VÁLLALATAI
A gróf a fentebb vázlatosan bemutatott bányászati és manufaktúra-üzemeltető tevékenységén túl folyószabályozási munkálatokba is fogott horvátországi birtokain, hogy
a Kulpa folyón hajózható csatornát építsen. 1774-ben ozályi birtokára utazott, hogy folytassa azokat a vízrendezési munkálatokat, melyek Ozály-környéki birtokait és Károlyváros közti folyószakaszt szándékoztak összekötni a Fiumei kikötővel, vízi úton megteremtve a lehetőséget a megtermelt áruk tengeri kijutására, és a tengermelléki közvetítő

21 MNL OL C 64 Nr. 5379/2019.
22 MNL OL C 64 Nr.5380/2019.
23 MNL OL P 1314 Nr. 66.623.
24 Korabinsky, Johann Matei: Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von Ungarn, Pressburg, 1786. 305.
25 K. Karlovszky Endre: Magyar gyár- és kézműipar 1771–74-ben, Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 3. Évfolyam,
1896, 8.
26 MNL OL C 64 Nr. 5380/2019.

493

TÖRTÉNELMI KONTEXTUSBAN

kereskedelmében megjelenő iparcikkek behozatalára. Bátyjának, Józsefnek beszámol
erről Bécsben kelt 1774-es április 5-ei levelében:
… a gyermekeimet igencsak megviselte a böjt egészségileg, minek következtében a feleségemnek nincs nagy bizalma az útrakeléshez mindenféle
ingóságaival, pedig hamarosan Ozályba kell mennem befejezni a félbehagyott csatornát a Kulpán. A császárné igen sürgető, jobban, mint valaha
az ilyen fajta munkálatok tekintetében, és bosszankodik, hogy más nemzetek felülmúlnak minket közlekedési utak és lehetőségek tekintetében.27
Folyószabályozási és a hajózást megkönnyítő munkálatok alatt azonban még nem a
reformkor után kibontakozó és a 19. század folyamán egyre intenzívebbé váló, nagyívű
árvízszabályozási munkákat kell érteni; jelen esetben a mederben a hajózást akadályozó sziklák robbantással történő szétzúzása, farönkök kiemelése, homokzátonyok
széttolása, valamint hajóvontatóutak rekonstrukciós munkálatai szerepelt a tervek
közt. Ezirányú térképvázlatokat többet is találhatunk a Helytartótanács Tervtárában,
melyeknek java része a Acta sceundum referentes Batthyánykra vonatkozó iratai közül
kerületek kiemelésre (1. ábra)

1. ábra. Vízrajzi térképvázlat homokpadok széttolásáról és 19 hajómalom áthelyezéséről.
MNL OL S 12. Div. XVI. Nr.23:13. 1778.
27 MNL OL P 1314 Nr. 66.628.
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Érdekes és művelődéstörténeti szempontból is figyelemreméltó a Batthyány
Tivadar ozályi birtokáról készült felvétel, mely a hajóvontató embereket munkaközben
ábrázolja az amúgy kataszteri felvételként készült térképen (2.ábra)

2. ábra. Birtoktérkép részlet hajóvontatókkal: Készítő: Johan Becker 1801.
Jelzet: MNL OL S 20. Nr.107.

Előzménye ennek a folyószabályozási vállalkozásnak minden bizonnyal az, hogy
Batthyány 1766-ban részvényesként tagja lett a Temesvár-Trieszt Kereskedelmi Társaságnak, mely érdekelt volt a bánsági gabona, dohány és más ipari növények tengeri
kikötőkhöz való kijutásában.28 A folyószabályozással és a tengermelléki kereskedelem
pártolásával egy időben jelentkezik hajóépítési vállalkozásának szándéka, s ez volt az
az elfoglaltság, mely egész életét végigkísérte, és nevét híressé tette.
1777-ben elkészültek első hajói, melyek kereskedelmi hajóként üzemeltek, és Horvátország és Bécs között közlekedtek. 1781-ben a Magyar Hírmondó adott hírt az új
és méretes Batthyány-féle rajnai típusú vitorlásról, a Bucentaurusról, mely szeptember 30-án érkezett Horvátországból. Formája olyan, amilyen a fregatt-típusú hajóké,
alacsony merülése még a Száván való közlekedésre is alkalmassá tette a korabeli be-

28 Eckhart Ferenc: A bécsi udvar gazdaságpolitikája Mária Terézia korában, Budapest, Budavári Tudományos Társaság,
1922, 235.
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számoló szerint.29 A vitorlás hossza 52,27 méter volt, merülése 1,26 m, teherbírása
10.000 hl gabona.30 A hajót a leírás szerint a Rajnán használatos vitorlások módjára
építették, és minden valószínűség szerint Mathias Heppe császári hajóépítőmester
tervei alapján készültek. Ezt a feltevést alátámasztja az is, hogy Batthyány levelezése
alapján kimutatható, hogy jól ismerte az említett mestert, és a vitorláshajó méretei és
merülése alapján feltűnő rokonságot mutat egy 1770-es Heppe mester által tervezett
hajóval, melynek tervei megtalálhatók a Hofkammerarchiv tervtárában.31 Heppe 1770től Károlyvárosban tartott fenn hajóépítő üzemet, de az, hogy a Batthyány-féle hajóépítőüzem és a Heppe mester által működtetett milyen viszonyban álltak egymással
nem világos egyelőre.
A következő években több hasonló, bár kisebb teherbírású hajót építtetett, melyeket eladott a Willeshoven-féle kereskedelmi társaságnak, mely társaság célja a Bécs
és a Krím-félszigeti Herszon közti rendszeres kereskedelmi kapcsolat létesítése volt.
Később a kereskedelmi társaság megvásárolta Batthyánytól a már említett Bucentaurus vitorlást is, melyet méretei alkalmassá tettek tengeri utak lebonyolítására: nem
kellett az átrakodással időt vesztegetni, amikor a Fekete-tengerhez ért a hajó. Ez a
vitorlás 1788-ig volt szolgálatban, ekkor futott zátonyra, és ez volt ismereteink szerint
az első magyar építette tengerjáró hajó.32
Az 1790-es évek elején áttelepítette hajóácstelepét a pozsonyi-Dunára, ahol hajózási kísérleteivel elmélyültebben foglalkozhatott. Minden valószínűség szerint Pozsonyban építette meg – a szintén Bucentaurus névre keresztelt – önjáró hajóját, mely nagy
feltűnést keltett, mind tojásforma alakja miatt, mind titokzatos meghajtó szerkezete
miatt. Egy 1797-es Magyar Hírmondó tudósítás szerint a hajó mindennemű „vonók és
hajtók nélkül” nagy terhet képes szállítani. Batthyány a hajóra és az azt működtető
szerkezetre szabadalmi oltalmat kért, és kapott, mely szabadalmat 1793-ban jegyezték
be.33 Az önjáró Bucentaurust 1797-ben mutatta be tervezője az udvari méltóságok előtt
egy pozsonyi hajós felvonuláson, melyen maga a császár és a császárné is jelen volt
metszet szövegezése alapján. A hajós felvonuláson a Bucentaurust kisebb hajókíséret
vette körül, melyet két rézmetszet is megörökít. A Közlekedési Múzeum Képtárában
őrzött kevésbé díszes darabon hat kisebb hajót tüntetett fel a rajzoló. A metszet tanúsága szerint a felvezető vitorlást egy zenészekkel megrakott csónak követte, ez után
jött a fellobogózott Bucentaurus, melyről díszlövéseket adtak le. A hajó felénk eső
oldalán a vendégek számára fenntartott hajókban nemes urak szemlélhették az „új29 Magyar Hírmondó, 1781. 667.
30 Bíró József: Batthyány Tódor hajóépítő és hajózási kísérletei, in: Czére Béla (szerk.): Közlekedési Múzeum Évkönyve
1. 1896-1971, Budapest, Közlekedési Dokumentációs Vállalat, 1971, 247.
31 Bíró József: i.m. 244.
32 Endrei Walter- Tardy Lajos: Batthyány Tódor hajója, Élet és Tudomány, XVIII. évf., 1963, 1302.
33 MNL OL P 1313 I.2.28. Nr.114. A Magyar Királyság területére érvényes hajóépítési szabadalmi oklevél
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fajta” hajót, mely két kisebb méretű, de kialakításában hasonló tojásforma hajót vontatott. Érdekessége ennek az ábrázolásnak, aminek az alapja egy lappangó akvarell34,
hogy ábrázolja a kis tornyot a felépítmény kupolaforma tetején, mely megfeleltethető
a mai parancsnoki hídnak. A kupolaforma alá bejutni fel-le tolható ajtókon lehetett, és
körben a felépítményen elhelyezett ablakok eresztették be a fényt az utastérbe.

3. ábra. Batthyány Tivadar Bucentaurus hajójának pozsonyi bemutatója 1797,
színezett rézkarc, Budapest Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeuma, ltsz. 28562.

Arról, hogy az ovális legömbölyített belső kialakítása pontosan milyen volt, számos
leírás és tervrajz tanúskodik. A hajón több díszes kabin mellett volt konyha, és fogadóterem, mely társasági események színteréül is szolgált. Több fennmaradt tervrajz
is beszámol a belső terek elrendezéséről, bár ezek nem jelzik a meghajtószerkezetet,
melynek mindenképpen az utastér alatt kellett lennie. A hajót kereszt- illetve hosszmetszetben ábrázoló színezett rajz hét helyiségre tagolja az utasteret.

34 Tüskés Anna: Batthyány Tódor hajóinak képzőművészeti ábrázolásai, Művészettörténeti értesítő, 2004, 176.
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A hajót magát valószínűleg hajótestbe hajtott lovak hajtották egy fogaskerék áttételű járgányhajtómű segítségével, mely a hajótestben elrejtve kapott helyet.35 Ez a
megállapítás következtetéseken alapszik, mivel ezideáig részletes leírás vagy tervrajz
nem került elő a Batthyány-féle meghajtó szerkezetről (Batthyanyisches Wassermaschine), azonban ennek a meghajtási, erőátviteli rendszernek Európa-szerte léteztek a hajózási és a molinológiai szakirodalom által leírt módszerei, a gróf pedig bányáiban,
fémmegmunkáló manufaktúráiban és malmaiban számos malomelven működő meghajtási eljárást alkalmazott, könyvtárában sorjáztak a mechanikus erőátvitel témájával foglalkozó művek.36
Számos leírás és szabadalom tanúskodik arról, hogy járgánymeghajtású, illetve
ló- és ökör-hajtotta hajókat terveztek korábban is. Kéziratos krónikák tartalmaznak
ezekről miniatúrákat, rajzokat37, de ilyen volt az 1543-ban vízre szálló Blasco de Garray által tervezett hajó, melyet két lapátkerék hajtott, bár ezt a hajót negyven ember
hozta működésbe. Az első olyan hajót, melyet a történeti források alapján igavonó
állatok ereje működtetett működött Prince Rupert, Duke of Cumberland, II. Károly angol király unokatestvére, hadvezér és feltaláló alkotta meg 1680 körül a polgárháború
dúlta Angliában. Sajnos keveset lehet tudni a hajó műszaki paramétereiről, de az angol
haditengerészet kötelékében szolgálatot teljesítő hajót négy, olykor nyolc ló hajtotta,
és leírták róla, hogy egy alkalommal egy Chatham melletti próbaút során gyorsabban
haladt, mint egy 16 evezősből álló evezőshajó. 1682-ben a Medway-torkolat közelében
szolgált vontatóhajóként, és leírások szerint képes volt a Brit Királyi Haditengerészet,
a Royal Navy legnagyobb hadihajóit is mozgatni, a Temze-torkolatba ki- és bevontatni.38
Maurice de Saxe, a magyar történetírásban Szász Móric francia marsall és hadmérnök szintén tervezett ilyen hajót, és közölt adatokat a hajó működési elvéről és a vele
folytatott kísérletekről a Machines et inventions approuvées par l’Academie royale des
sciences, depuis son établissement jusqu’à present című kiadványban.39

35 Bíró József: i.m. 259.
36 Példának okáért: Héron, Cous, Salomon de egybekötve: Buch von Lufft- und Wasser-Künsten ... / deme beygefügt
Joannis Baptistae Aleotti; vier Lehrsätz von Lufft und Wasser Künsten ... aus dem Lateinischen ins Teutsche gebracht
durch Agathum Carionom... mit einem Anhang von allerhand Mühl-, Wasser- und Grotten-Werken aus Salomon De Cous
...vorgestellet, MTA RBK 542.325.
37 Egy katonai tárgyú középkori ismeretlen szerző által írt kézirat a De rebus belicis, majd Ibn al-Razzaz al Jazari 12041206 között készült kézirata is tartalmaz példákat. Az előbbi ökrök által meghajtott római kori hadihajót ábrázol, a másik
kézirat számos malomszerű szerkezetet mutat be, melyeket állati erővel működtetnek. Lásd erre: Ambrózy Gábor: Malomszerkezet mozgatta hajók I. rész: A mechanikus meghajtású hajó történetének rövid áttekintése, Természet Világa, 151.
évfolyam, 2020. 9. szám, 386-392.
38 Crisman K. J., Cohn A. B.: When Horses Walked on Water, Horse-powered Ferries in Nineteenth Century America,
Washington, London, Smithonian Institution Press, 1998, 10.
39 Saxe, Maurice de: „Machine pour remonter les bateaux”, Gallon, Jean Gaffin: Machines et inventions approuvées par
l’Academie royale des sciences, Tom 6., Párizs, 1732, 41−45.
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4. ábra. Maurice de Saxe hajótervei a Machines et inventions…c. műből 1732.

Ismerve Batthyány Tivadar technikai újítások iránti fogékonyságát, ezekkel az
erőátviteli rendszerekkel, hajózási metódusokkal tisztában lehetett. A hajóval kapcsolatban egyelőre sok homályos pont van: nemcsak a hajtómű pontos paraméterei
tisztázatlanok, hanem a hajó további sorsa, és az is, miért szakadtak meg a további
kísérletek. Annyi bizonyos, egy 1796-os jégzajlás megrongálta a hajót, melyet a gróf
rendbehozatott. Legutolsó információ a hajóról egy hirdetés az 1802. június 19-i Wiener Zeitung hasábjain, ekkor a bécsi Duna-szakaszon volt kikötve a hajó és a környék
olyan nevezetes pontja volt, ami hivatkozási pontként szerepelt.40
Egy 2018-as éveben lezajlott kutatási projekt keretében kísérletet tettünk a hajót
működésbe hozó szerkezet rekonstrukciós rajzának elkészítésére. A hipotézis szerinti, két egymástól független, a hajó két végén elhelyezkedő, állati erővel működtetett
szárazmalmot helyeztünk el a fedélzet alatti hajótestben, az alábbi elrendezéssel.

40 Wiener Zeitung, Nr. 49, 1802. június 19. 2288.
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5. ábra. A Bucentaurus lehetséges meghajtási terve két szárazmalommal, hátratolt
lapátkerékkel, kereszttengellyel.

Adott esetben horizontális síkban forgó nagy fogaskerék a kerék síkjára merőleges
fogazással adja át a forgómozgást a vertikális síkban forgó tengelyen lévő pálcás dobnak, az ugyancsak vertikális síkban forgó kis fogaskerék pedig a horizontális síkban
forgó pálcás dobnak. A meghajtó állatok, melyek lehettek akár magyar parlagi lovak
– hiszen 155 cm-es marmagasságukkal, a táplálkozásukat jellemző igénytelenségükkel és ellenállóságukkal mindenképp jó választásnak bizonyulhattak e célra – a nagy
fogaskerék fölött vagy alatt járhattak.41
A hajó megalkotásának költségei tetemesek lehettek, és összeségében nem hoztak
áttörést, nem váltak elterjedt teherszállító közlekedési eszközzé, melynek számos oka
lehet. Mindenekelőtt az, hogy nem volt megoldott a hajó működését támogató infrastrukturális háttér, hiszen a hosszújáratú közlekedéshez pihent lovakra lett volna
szükség, és ahogy haladunk a 19. század első évtizedeiben már inkább a gőzhajózás
hozta lázba az áruszállításban érdekelt vállalkozókát, nem pedig az állati erő hajtotta
monstrumok. Egy másik 1802-es leírás szerint a Dunán volt lehorgonyozva és a közösségi élet egyik meghatározó pontjává vált a Bucentaurus, fedélzetén fényes ünnepségek és nagy kártyapartik folytak.

41 Ambrózy Gábor: Gróf Batthyány Tivadar Bucentaurus hajójának rekonstrukciós lehetőségei, Furkó Bálint Péter (szerk.):
Az önképtől és tudásreprezentációtól a hatalommegosztásig - tanulmányok a bölcsészettudomány, a hittudomány és a jogtudomány területeiről, Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem; L’Harmattan Kiadó, 2019.

500

AMBRÓZY GÁBOR GYÖRGY

„Ma társaság és bál vólt Gróf Battyáni Tódor palotás nagy hajóin. Egyik szálában
vólt a’ tántz a’ másikban pedig állotak a’ frissítő italok, a’mellyeknek vólt divatja a nagy
meleg miatt, mellyet a Duna vizének egyéb iránt hidegítő ereje meg nem enyhíthetett.
Vóltak mind az egyik, mind más három kis hajón tágas helyek, a’hol a’ kártyázó Vendégek számára készen állottak a’ kártyákkal rakott asztalok. Ezentúl minden szerdán
illyen bált ád itt a Duna hátán a Gróf Battyáni Tódor Ő Excellentziája.42
Batthyány Tivadar még élete utolsó éveiben is aktív üzletember volt, bár a kísérletezéssel felhagyott, 1804 és 1806 között további birtokokat vásárolt bányaművelési
szándékkal Karintiában: Glanegg, Oberaich és Trabuschgen uradalmakat vette
meg.43 A gróf és a családja idejének nagyrészét Bécsben töltötte, ahol a Tivadar
grófnak három háza volt, ám e házakat 1786-ban elárverezték, hogy a lichtenwörthi rézárugyárat kifizethesse. 1786 és 1793 között nem egészen világos hol éltek,
életvitelszerűen, de 1793-tól a bécsi Collalto palotában laktak. Tivadar gróf felesége
után egy évvel, 1813-ben halt meg bécsi palotájában, feleségével a németújvári családi sírboltban nyugszanak.

42 Magyar Hírmondó 1802.5.
43 Verzeichniss der in dem Stammbaume der fürstlichen und gräflichen Familie von Batthyány vorkommenden Familienmitglieder sammt biographischen Daten, Bécs, 1896. 17.
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BALOGH GERGŐ

A magyar irodalmi
modernség négy stratégiája
A polgári, az esztétista, az avantgárd
és a nemzeti-konzervatív irodalomszemléletről

1. PROGRAMOK ÉS FOLYÓIRATOK
A folyóiratok első oldalain programmokat olvashatunk, viszont az irodalmi programm szinte kivétel nélkül folyóiratok segítségével igyekszik érvényesülést szerezni. A folyóiratoknak is típikus életjelenségei vannak.
Programmatikusan indul és addig éli heroikus hőskorát, ameddig alapítói fejlődőben vannak és a kitűzött célok megvalósításáért küzdenek.
Amint a vezérgondolat lassan beteljesedik vagy elhomályosodik, vagy
amint az első ösztönzések, melyek a folyóiratot életre hívták, kiapadnak,
elkövetkezik a folyóirat második, csendensebb életkora. Ennek jellegzetes tünete a nostalgia: a folyóirat kezdi önmagát historizálni, leírja kezdetének és első sikerének történetét, emlékszámokat és emlékbeszédeket
ad ki és a legszívesebben megint elülről kezdené pályafutását.1
A folyóiratok életciklusának Thinemann Tivadar által 1930-ban adott, némileg ironikus leírása a „programm” feltűnése és végső kimerülése közötti átmenet mozgásának
megjelenítésére épül. Thienemann „programm”-ja a folyóiratok viszonyában elválaszthatatlan a közvetítését lehetővé tévő mediális feltételrendszertől, de nem redukálható
1 Thienemann Tivadar, Irodalomtörténeti alapfogalmak, Danubia, Pécs, 1931, 245–246.
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annak hatókörére. A programok ugyan folyóiratokban válnak olvashatóvá, ám ez nem
jelenti szükségszerűen azt, hogy csupán a folyóiratok programjaiként lennének megragadhatók. A program közvetítőközege a folyóirat, azonban eredendő működési elveit
nem ez, hanem az az irodalmi szerveződés határozza meg, amely a programot első
ízben létesíti (és amelynek ágensei a későbbiekben „a kitűzött célok megvalósításáért
küzdenek”). A program létesítésének e művelete – ha úgy tetszik, Walter Benjamin pers
pektívájából a „jogtételező” (rechtsetzend) erőszak2 – ugyanakkor önmagában még nem
lehet képes azokat a feltételeket is előállítani, amelyek a program fennmaradásához és
érvényesüléséhez szükségesek. A programok, bár megelőzik az intézményes közvetítés formáit, az esetek döntő többségében ráutaltak azokra (elképzelhető egyáltalán más
eset?), és mint ilyenek, kénytelenek betagozódni azok struktúráiba önnön fennmaradásuk és érvényre juttatásuk érdekében – Benjamin felől nézve ez a „jogfenntartó” erőszak terepe. A folyóirat az a zóna, amelyben a létesülés és a konzerválás, az intézmény
előtti és az intézményes egymásba fonódik, és megkülönböztethetetlenné válik. Ekként benne bizonyos fokig felcserélhetővé válnak egymással a programot magát is létre
hívó hatóerők (egy egyén vagy csoport irodalomszemléleti pozíciója és ennek reprezentációja mint cselekvési programm, előírás), valamint a program végrehajtását lehetővé
tévő és éppen emiatt a kibontakozását végső soron megszabó, irányító közvetítőközeg.
A folyóirat létesülése ennek értelmében egy második, az elsőt felülíró, kikezdő eredet
létesülése is. Ezért válik a „programm” története a folyóiratokévá („A folyóiratoknak is
típikus életjelenségei vannak.”). A program végrehajtása a program intézményesülésének pillanatától a folyóirat életciklusába csatornázódik: a folyóirat úgymond emlékezik
a benne ható programra, de nem értelmezhető annak megtestesüléseként.
Thienemann leírása szerint a folyóiratok életciklusa a „heroikus hőskor”, továbbá
a vezérgondolat beteljesedésével (a médium és a program eggyé válásával) vagy elhomályosulásával (a program médium általi eltöröltetésével) jelentkező második, kon
templatív – a folyóirat története felett szemlélődő – korszak kettősében azonosítható.
Ez utóbbi az indulás aktusára emlékezve „legszívesebben” újralétesítené a meglévő
intézményt, vagyis lerombolná azt, méghozzá éppen azért, mert önnön tekintetének
történeti tárgyává válva a kezdet (vagy második eredet) nosztalgiája keríti a hatalmába.
Amennyiben a folyóirat mint intézmény eredete felülírja a programét mint cselekvési
modellét, a folyóirat történeti önszemlélete nem a program, hanem a folyóirat intézményes kibontakozásának történeteként válik érzékelhetővé, ami azt is jelenti, a folyóiraton eluralkodó nosztalgia elvi szinten is gátat vet a program további hatásának,
hiszen felfüggeszti a program újradefiniálásának (beteljesedés) vagy újralétesülésének
2 „Az erőszak mint eszköz mindig vagy jogteremtő, vagy jogfenntartó.” Walter Benjamin, Az erőszak kritikájáról, ford. Bence
György = Uő., Angelus Novus. Értekezések, kísérletek, bírálatok, vál. Radnóti Sándor, Magyar Helikon, 1980, 40. Walter Benjamin, Zur Kritik der Gewalt = Uő., Gesammelte Schriften. II/1., szerk. Rolf Tiedemann – Hermann Schweppenhäuser, Suhrkamp,
Frankfurt am Main, 1991, 190.
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(elhomályosulás) műveleteit, tehát a folyóiratot működtető hatóerő potenciális újjáteremtését. Fontos észrevenni, hogy a folyóirat, amely újrakezdené saját történetét,
a jogteremtő erőszaknak a jogfenntartó erőszakba való becsatornázását ismételné el,
vagyis az intézmény születésének azon pillanatát, amely a folyóirat történetének motorjául szolgáló programot erodálni kezdte. A jogfenntartó erőszak eminens formájaként azonosítható folyóirat történeti önszemlélete, emlékezeti teljesítménye következtében tehát teljes mértékben elveszíti kapcsolatát a programmal, annak – a valójában
feledő emlékezés mozzanata révén bekövetkező – végső felbomlását is okozva ezzel.
A folyóiratok világa innen nézve a program érvényre jutásának lehetőségfeltétele és
felszámolója, a létesülés és a felbomlás körforgásának területe.3
A fentiek arra mutathatnak rá, hogy a közösségi cselekvés médiumaként értelmezhető modern folyóiratok és a bennük megfogalmazott programok milyen bonyolult,
korántsem egyértelmű viszonyban állnak egymással. A folyóiratok programja nem azonos a folyóiratok intézményével, ugyanakkor a folyóiratok története a programok megvalósulásának vagy meg nem valósulásának történeteként is értelmezhető. A folyóirat
egy program lefutásának médiuma, de nem a program megtestesülése. Az előbbiekből
következik, hogy a folyóiratok – az intézmények – mindig lehetséges arculatváltása
anomáliákat okozhat program és médium viszonyában. A program természetesen képes lehet részlegesen megváltozni, módosulni, azonban csakis bizonyos elemeinek történeti léptékben is tetten érhető azonossága – például az esztétikai önelvűség értéke
a Nyugat esetében Ignotustól Babitsig – biztosíthatja a folyóirat-identitás alapstruktúrájának, vagyis a létesülés és a fenntartás egymásra vonatkozásának belső egységét.
Ha megbomlik a program és az intézmény e szerkezete (például politikai pálfordulás
következtében), és ennek következtében a program történeti változatai között áthidalhatatlan szakadék keletkezik, e szakadás perspektívájából már nem ugyanarról a folyóiratról beszélünk, vagy másként: csak névleg (vagyis intézményi szinten) beszélhetünk
ugyanarról. A magyar irodalmi modernség legtöbb irodalmi folyóirata – jellemzően
pénzügyi okok miatt – ugyanakkor nem bizonyult elég hosszú életűnek ahhoz, hogy
effajta jelenségekről adjon számot.
A honi modernség szerkezetében a gazdag és szerteágazó folyóirat-kultúra következtében a program- és intézménylétesülés – nem pedig a második eredet – struktúramozzanata dominál, amely mozzanat döntően irodalomszemléleti, politikai és nemzedéki alapon is megkülönböztette az újonnan színre lépő, folyóiratok körül csoportosuló
társaságokat, mozgalmakat az irodalmi tér többi ágensétől. A modern irodalmi folyóiratok programnyilatkozatainak vizsgálata tehát a magyar irodalmi modernség többdi-

3 Vö. Gergő Balogh, Afformative, Afformance, Afformativity. The Critique of Performativity in Werner Hamacher’s works,
Litteraria Pragensia, Vol. 30. (60), 48–75. A tanulmány egy rövidebb változata: Balogh Gergő, Afformatív. A performativitás
kritikája Werner Hamacher munkásságában, Alföld, 2019/6., 72–89.
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menziós történeti differenciálódásához biztosít hozzáférést. A modern irodalmi tudat
szempontjából a különböző programok reprezentációja és ezek egymáshoz való viszonya
a modern irodalomszemlélet különböző formáival és ezek dinamikus, konfliktusokkal terhelt rendszerével szembesíthet. Ahogy Margócsy István megállapítja, a „folyóiratok nem
egy utópikusan elképzelt egységes és homogén nemzeti irodalom képzetével operálnak
[…], hanem mindig új látószöget kívánnak felállítani és érvényesíteni az irodalom terén
– funkciójuk ezért lehet oly megtermékenyítő (bizonyos irodalomszemléletek számára
pedig olyannyira kárhoztatható). A folyóiratnak szükségszerű létformája tehát a vita
[…], hiszen már azáltal, hogy sajátos keretben mutatja fel a neki tetsző képet az irodalomról, más látószögekkel és keretekkel szembe kell, hogy kerüljön […].”4 A programok
innen nézve az irodalmi modernség inherens diszkurzív tagolódásáról, vagyis a modernség egymással versengő koncepcióiról tanúskodnak. Nem arról tehát, ami a 19. század
utolsó és a 20. század első évtizedeiben intézményes szinten ilyen-olyan okok és véletlenek közbejátszásával végül megvalósult, hanem arról, ami egyáltalán elgondolható.

2. AZ IRODALMI MODERNSÉG VERSENGŐ KONCEPCIÓI
Mivel a fentiek értelmében a magyar irodalmi modernség szemléleti pozíciót strukturális helyekként értelmezem, ahelyett, hogy mintegy katalógusszerűen az irodalmi
termelés összes szereplőjét végigtekinteném,5 itt az 1894-től futó Uj Időkre, a Nyugat
legfontosabb közvetlen előzményére,6 vagyis az 1905-ben elinduló, szintén Osvát Ernő
által szerkesztett Figyelőre – mely lényegében már az 1908-ban elinduló legendás folyóirat pozícióját is megteremtette (ez az oka annak, hogy a Nyugat Ignotus-féle programjáról7 itt nem lesz szó – már csak azért sem, mert Osvát maga a két folyóiratot
4 Margócsy István, A folyóirat-kultúra a magyar irodalomban, 2000, 2016/1., 80. Lásd még ehhez: 83–84.
5 Ezért lásd: Buzinkay Géza, A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásig, Wolters Kluwer, Budapest,
2016. Különösen: 300–309; 368–374.
6 Pók Lajos, A Nyugat előzményei. Négy folyóirat, Irodalomtörténet, 1957/3., 285–303. Különösen: 293–297.
7 „Kelet népe – s e perctől fogva nem idegen. Az idegen ám ne tudja, hogy miért csügg ez a maréknyi nép az életen. […]
A nyelve lehet, hogy csak neki szép, s költői lehet, hogy csak az ő szívéhez szólnak. Lehet, hogy csak helye van a világban, de
nyomot nem hagy benne, s amin csügg, értéktelen, s amit akar, mértéktelen. Lehet, hogy maga magának sem igaz barátja;
megrontóihoz hű, legjobb fiaihoz mostoha. Lehet, hogy amit érte tesznek, fitymálja, s maga is vak az iránt, ami kebeléből
sarjad. Lehet állhatatlan, lehet jó sorban elkapatott, bal szerencsében ellankadó. Mindez lehet, de mindebből csak az következik, hogy legyen szeme a világban való helyzete iránt, legyen mértéke a maga kicsinysége, legyen számítása a maga
ereje felől. Vigyázzon arra, hogy meg ne szólják, értesse meg, amit csak maga ért, s amit magának nem kíván, ne tegye felebarátjának. De ahhoz, hogy élni akar, csak neki magának van köze, mert köszönni életét is csak magának köszönheti. Amit
teremt, legyen bár másodrendű, hacsak a legtöbb, amit tud és megbecsüli, mert ő teremtette. Érjen el többet vagy kevesebbet: csak jussát tartsa mindenre és idegen ne legyen semmitől. A nap s az emberiség s a történelem keletről nyugatra tart.
Kelet népének is ez az útja, s ha járja: azon nap alatt jár, annak az emberiségnek a felese, annak a történelemnek az alakítója,
mint a legnagyobb nemzetek. Kicsinységben tán nem szabad, hogy viszont lenézze, akik őt lenézik, és nagyon kell szeretnie,
akik őt szeretik. A szeretetnek sok módja van, s egyet sem szabad fitymálnia; fia pedig mentül kevesebb van, annál több iránt
kell türelmesnek lennie. Ez minden, amivel kelet népe a nyugatnak tartozik. Ennyit megér az, hogy mégis csak magának él,
mikor részt vesz a világ életében, s hogy a helyet, melyen kívül a nagy világon más nincsen számára, ez a nagyvilág mégis
csak az önnön biztonsága őrálló helye gyanánt védje és bástyázza körül. A Csaba útja az égen írt utat honfoglaló kelet népének. S így van megírva, hogy égen és földön, tudásban, szépségben és munkában mindenütt honfoglaló legyen kelet népe.”
Ignotus, Kelet népe, Nyugat, 1908/1., 3. Hasonló okokból nem lesz részletesebben szó A Toll és a Szép Szó programjáról sem:
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összekötő kapocs) –, az 1915-ben feltűnő avantgárd folyóiratra, A Tettre, valamint az
1923-tól megjelenő, a Nyugatnak tulajdonított esztétikai pozícióval még címe által is
szembehelyezkedő Napkeletre, pontosabban ezek programjaira8 szűkítem a vizsgálat
fókuszát.9 Az így kibontakozó körkép a magyar irodalmi modernség négy nagy stratégiáját, vagyis a polgári, az esztétista, az avantgárd és a nemzeti-konzervatív irodalmi
gondolkodás pozícióit vázolja fel.
2. 1. Az Uj Idők
A Herczeg Ferenc szerkesztésében megjelenő Uj Idők programnyilatkozatában nem
csupán a megcélzott olvasóközönséget jelöli ki, hanem a nekik szánt, direkt a számukra előállított – feltételezett igényeikre felelő – tartalmak általános körét és funkcióját is:
A magyar családhoz fordulunk kérésünkkel, hogy adjon helyet asztalánál,
ha felismerte bennünk bizalmas jóbarátját. Szórakoztatni és gyönyörködtetni akarjuk önöket irással és képekkel, a melyekhez az anyagot első
sorban abból a világból meritjük, a mely önöket leginkább érdekli: a magyar társasélet világából. […] A magyar család is új időket él, a mióta arra
a feladatra vállalkozott, hogy magyar társaséletet szervezzen. Ezt a fela-

„Az élet, események alakulása, a valóság nagy mozidrámája nem szokott programmot adni, – az élet nem jósol és nem igér
és nem igazol és nem vállal semmit – az élet él és cselekszik. / Akik ezt a folyóiratot csinálják, az élet krónikásai akarnak
lenni, de életnek nemcsak azt látják, hiszik és vallják, ami odakint, a valóságban, hanem azt is, ami bent a szivben és értelemben történik. / Programmot tehát ennyit adunk csak: néhány nevet. Az iró neve, ugy érezzük, nem puszta tulajdonnév
– jelkép az, – az örök vállalkozás tengerében, mint a kaleidoszkóp hármas tükre, hanem változatlan, mert mindig megujuló
lehetőségét jelenti az ember megváltásának – hitet és hüséget a szépség és jóság és igazság szentháromságában. // »A Toll«
szépirodalmi és kritikai hetilap munkatársai: Bálint Imre, Bárdos Artur, Dénes Zsófia, Egyed Zoltán, Hevesy Andor (Páris),
Karinthy Frigyes, Kárpáti Aurél, Kemény Simon, Kosztolányi Dezső, Krudy Gyula, Lakatos László, Lázár Miklós, Márai Sándor, Relle Pál, Sárközi György, Somlyó Zoltán, Szász Zoltán, Szép Ernő, Szini Gyula, Zilahy Lajos, Zsolt Béla.” [Sz. n.], [Cím
nélkül], A Toll, 1929/1., 23. „A TOLL a haladó magyar értelmiségé / PROGRAMJA: / A kritikának jogaiba való visszahelyezése,
/ a háboru után összekuszált fogalmak tisztázása, / a magyar szellemi közvélemény felfrissitése / a legjobb magyar irók,
költők, müvészek és ujságirók közremüködésével.” [Sz. n.], [Cím nélkül], A Toll, 1929/4., 23. „»Szép szó« magyarul nem
fölcicomázott kifejezést, hanem testet öltött érvet jelent. A szép szó nemcsak eszközünk, hanem célunk is. Célunk az a társadalmi és állami életforma, melyben a szép szó, a meggyőzés, az emberi érdekek kölcsönös elismerése, megvitatása, az
egymásrautaltság eszmélete érvényesül. Fellépésünkkel, írásainkkal, gondolatainkkal, értelmességre hivatkozó hitünkkel
az emberi egység igényét próbáljuk ismét életre hívni, a réginél fejlettebb egységre tartó haladottabb igényt, a modern,
maga-magát fegyelmező, rendbefoglaló szabadságot.” József Attila, Szerkesztői üzenet = József Attila Összes tanulmánya
és cikke. 1930–1937. II., szerk. Tverdota György – Veres András, s. a. r. Sárközi Éva, József Attila Társaság – L’Harmattan,
Budapest, 2018, 1061–1062.
8 A magyar folyóiratok programjainak és tág értelemben vett programcikkeinek – nem mindig megbízható – forráskiadásá
ért lásd: Program és hivatás. Magyar folyóiratok programcikkeinek válogatott gyűjteménye, vál., a folyóirat-ismertetéseket és
a jegyzeteket készítette Kókay György – Oltványi Ambrus – Vargha Kálmán, Gondolat, Budapest, 1977.
9 Habár jelentősége messzemenően indokolná, A Hét itt nem kerül a vizsgálódás körébe, mivel indulása környékén nem tett
közzé – szerkesztői–főmunkatársi autoritással bíró – programot. Csupán 1899-ben jelentkezett, méghozzá egy alapvetően
retrospektív irányultságú önreprezentációval: Kiss József, Krónika II. Egy lapról, egy évfordulóról és egy szerkesztőről, A Hét,
1899. december 24, 845–846. A lap irodalomtörténeti szerepéhez lásd: Juhász Ferencné, Az irodalomszemlélet változásáról
a századfordulón. A Hét 1890–1905, Irodalomtörténeti Közlemények, 1969/5, 566–577. Juhász Ferencné egyébként Alexander
Bernát Irodalmi bajok című cikkét (1890. január 5., 11–13.) nevezi „programnak tekinthető” munkának. Uo., 567. Azt, hogy
ez mennyire nem egyértelmű, jelezheti, hogy kicsivel később már arról szól, hogy A Hét programja „az 1890-es évek végére
már világosan kialakul”. Uo., 568.
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datát csak ugy teljesitheti, ha a régi időkből öröklött nemzeti tőkéjét, faji
sajátosságait, hagyományait, hajlamait és tehetségeit teljesen beleilleszti
az új idők modern keretébe és alapjává teszi a speciális magyar műveltségnek. Az igazi, az élő irodalom és művészet részint vezeti, részint követi ezt az átalakulást. / Mi, mint ujság, ezt az irodalmat és ezt a művészetet
akarjuk ápolni és olvasóinkkal megismertetni, olyan formában, hogy ne
jusson eszébe senkinek irigyelni azokat a külföldi irodalmakat, a melyek
egy régi, megállapodott – és nekünk idegen világ életével foglalkoznak.
/ Nem igérünk sokat, de egy igéretünket meg fogjuk tartani: az Uj Idők,
ha megnyerte az önök barátságát, sohasem fogja megsérteni a társasélet
legelső szabályát és nem fogja önöket untatni soha.10
A fenti programból három csomópont rajzolódik ki különösen élesen: a család (amihez a szülőkön és gyermekeken túl ekkor a személyzet is hozzátartozhat),11 a társasélet12 és a megváltozott társadalmi-kulturális körülmények összessége, vagyis a társadalmi modernitás gyorsuló ütemű kibontakozása. Az Uj Idők arculatát és karakterét
eszerint ezek összjátéka, megváltozott viszonyai határozzák meg. Ez azt is jelenti, hogy
a lap az individuum helyzetének modern átértékelődése helyett a családot érintő elmozdulásokat helyezi a középpontba, vagyis implicit módon nem az egyént, hanem
a családi életközösséget határozza meg a társadalom alapegységeként. A családnak
mint ilyennek azért módosultak a lehetőségei, mert lét- és életmódjában a közelmúltban alapvető változások álltak be: társasági életet kezdett el szervezni és élni. A társasélet – társadalmi (hierarchia) és kulturális (a társas viselkedés etikettje)13 konvenciókat
egyaránt létesítő/elismétlő – szervezése a polgári társadalom kiépítésének egy módja.14
10 Herczeg Ferenc, Az olvasóhoz, Uj Idők, 1894/1. (december 16.), 1.
11 „CSALÁD, (1), (csal-ád) fn. tt. család-ot. Régente gyakran egyjelentésünek vétetett a cseléd szóval. 1) Legtágabban ért.
egy vérséghez s atyafiságba tartozó személyek öszvege. […] 2) Szükebb ért. egy apa és anya alatt élő gyermekek, a hozzájuk
tartozó háznéppel, cselédséggel együtt. 3) Legszorosb ért. szülék és gyermekeik együtt véve.” A magyar nyelv szótára. 1. kötet,
szerk. Czuczor Gergely – Fogarasi János, Athenaeum, Budapest, 1874, 868.
12 „TÁRSASÉLET, (társas-élet) ösz. fn. Élet, melyet valaki társaságban tölt. Különösen családi és társadalmi élet.” A magyar
nyelv szótára. 6. kötet, szerk. Czuczor Gergely – Fogarasi János, Athenaeum, Budapest, 1874, 121.
13 A lap 1930-ban előfizetőinek még egy illemkódexet is adományoz: Az Uj Idők Illemkódexe. Ilse Meister könyvének
felhasználásával és az Új Idők munkatársainak közreműködésével, szerk. A szerkesztői üzenetek rovatvezetője, Singer és
Wolfner Irodalmi Intézet, Budapest, 1930.
14 Az 1892-ben induló Magyar Géniusz ezzel szemben leginkább az arisztokráciát szólította meg: „Ez alkalommal is legelső kérésünk a közönséghez: fogadja rokonszenvesen, szeretettel ezt az új vállalatot, mely ezúttal teszi meg első lépéseit
ama magasztos czél felé, melyet maga elé kitűzött. […] A magyar géniusznak, a diadalmasan terjedő magyar szellemnek
akarunk szolgálatába lépni. Magyar szellemet akarunk társadalmunk minden rétegében, irodalmunk minden árnyalatában, művészetünk minden alkotásában. / Ez a mi programmunk, ez a mi jelszavunk, ez a mi törekvésünk. Ennek akarunk
kifejezést adni lapunkban, melyet nem komolykodó nagyképűséggel fogunk összeállítani, de fiatal, pezsgő életet akarunk
látni hasábjain. A magyar irodalom és művészet legkiválóbb bajnokai sorakoztak mellénk, hogy ebben a törekvésünkben
támogassanak bennünket, s mi büszkék vagyunk erre a támogatásra, mert ez a mellett bizonyít, hogy czéljaink és törekvéseink visszhangra találtak legjobbjaink lelkében. […] Magas irodalmi niveaun álló tartalom, műbeccsel bíró illusztrácziók, de
különösen az actualis események gondos feldolgozása lesz zsurnalisztikai feladatunk. […] A modern technika minden vív-
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Rendkívül lényeges kitétel azonban, hogy a polgári társadalmat működtető elveknek
nemzetieknek kell lenniük, vagyis a polgárság gyakorlatainak kiterjesztése nem alapulhat külföldről importált mintákon. A Magyarországon kiépülő, léptéket váltó polgári
kultúra, mint a program hangsúlyozza, a magyarság „öröklött nemzeti tőkéjét, faji sajátosságait, hagyományait, hajlamait és tehetségeit teljesen beleilleszti az új idők modern
keretébe és alapjává teszi a speciális magyar műveltségnek”. Az örökül kapott értékek
– a magyar népszellem diszpozíciója és hagyományai – nélkül tehát nem képzelhető
el új, modern szemlélet. A modernizáció innen nézve történeti integrációs folyamat,
amely a megismerés egyes, meghatározott múltbéli formáit és ezek lehetőségfeltételeit
a világ átalakuló rendjének viszonyában alkalmazza, ennek kereteibe illeszti. Az így
létrejövő ötvözet egy, a múlt irányába nyitott, ám azt a jelenhez való hozzáférés imperatívuszának alárendelő alakzatként válik elgondolhatóvá. A modernitásban átalakuló
műveltségszerkezet Herczeg programja szerint tehát semmi esetre sem tekinthet el
(„a feladatát csak ugy teljesitheti”) attól, ami adódik. A modern mint ilyen nem a régit
meghaladó, a minden ízében új és eredeti jelölője. A modernitás ebben az összefüggésrendszerben nem más, mint az a korszak, amely saját hozzáférhetőségének megteremtése érdekében újrakonfigurálja a nemzeti sajátosságokként felismert attribútumok
körét a jelen viszonyában. Az új eszerint nem törli el a régit, sőt az előbbit épp ez utóbbi
teszi önálló korszakként felismerhetővé, mivel a modern korban az örökül kapott válaszok már nem alkalmazhatók minden további nélkül a lehetséges élethelyzetekre.
A polgárság társadalmi önszerveződését éppen ezért kell hogy új felhajtóerő irányítsa.
A folyóirat – a program szép antropomorfizmusával, mely az Uj Időket magát is
a társasélet egy ágensévé avatja: – asztalhoz engedése egy olyan intim, familiáris-baráti
viszony kialakítását jelenti, amelynek következtében a család élete e felhajtóerő által
vezetett életközöséggé válik. A család ekkor dialogikus viszonyba lép a lappal: ahhoz,
hogy asztalhoz engedje, fel kell benne ismernie a „bizalmas jóbarátját” (Kiemelés – B. G.),
vagyis már eleve a kor által kondicionált kérdésekkel kell az Uj Idők felé közelítenie.
A program implicit belátásai szerint modern válaszok tehát már eleve modernnek
tekinthető kérdésekre adhatók. A család mint társadalmi alapegység eszerint csakis
effajta kérdéseket támasztva válhat képessé a modernitás struktúráiba való intézményes betagozódásra, a tudás befogadására (folyóirat) és újralétesítésére (társasélet).
Ahogy látható, a társadalmi modernitás az idézett részben mindenekelőtt az irodalmi és képzőművészeti modernséggel („irással és képekkel”) kapcsolódik össze, ez az
oka az irodalom kitüntetettségének (az Uj Idők, és itt fontos a sorrend, „Szépirodalmi,
mányának felhasználásával iparkodni fogunk minél tökéletesebb illusztrációkat közölni. Olvasóink tapasztalni fogják, hogy
a legnagyobb költségektől sem riadunk vissza, hogy előfizetőinknek igazán becses műveket nyújthassunk. Arisztokrácziánk
körében a MAGYAR GÉNIUSZ-nak már is sok barátja van […]. Bizalommal tekintünk tehát a művelt magyar olvasóközönség
pártolása elé, mert a hozzánk ezrével érkező levelekből látjuk, hogy a közönség vár, óhajt, kiván ilyen lapot, mint a MAGYAR
GÉNIUSZ.” Hevesi József – Karczag Vilmos, Tisztelt olvasóinkhoz!, Magyar Géniusz, 1892/2., o. n.
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Művészeti és Társadalmi Képes Hetilap”-ként határozta meg magát). Az irodalom egyszerre irányítója és követője az előbbi folyamatoknak („Az igazi, az élő irodalom és művészet részint vezeti, részint követi ezt az átalakulást.”), vagyis egyszerre értelmezhető
egy, a társadalom struktúráit befolyásolni, átalakítani és hozzáférhetővé tenni – sőt,
bár ez igencsak idegen a program szellemétől, ellene sem szól semmi: akár kompromittálni – képes erőként, valamint egy, a társadalom már létező állapotát reprezentáló, és ekként azt meg nem bolygató művészeti ágként. A folyóirat, mely az irodalom
e kettős természetét szóhoz juttatja, szelektál („ezt az irodalmat és ezt a művészetet”)
és közvetít („megismertetni”), ezzel is ápolva és kibontakozásához segítve a nemzeti
hagyományokból felhangzó, ám a modern kor kérdéseire válaszokat kínáló irodalom
eszményét. Az „igazi, élő”, tehát Magyarországon életteliként felismerhető, a magyar
kultúra életösszefüggéseiből megszülető és azokhoz utat kínáló irodalom az Uj Idők
programjának tanúsága szerint az előbbiek mellett szórakoztat és gyönyörködtet, de
nem untat (az unalom az előbbiek felől nézve a társasélet produktív folyamatainak felszámolója). Az irodalom, amely a modern, a társaséletet tápláló műveltségszerkezet
megalapozásában érdekelt, ekként nem csak közvetíti a nemzeti hagyományokat, hiszen az olvasást a szabadidő eltöltésének egy kellemes módjává teszi.
A hagyományközvetítés és az esztétikai élvezet itt feltűnő együttállása biztosítja
az élő magyar irodalom színvonalát. Az idegen nyelvű irodalmak ebből a perspektívából nem csupán azért kevésbé – vagy ha a folyóirat célkitűzései sikerülnek („hogy
ne jusson eszébe senkinek irigyelni azokat a külföldi irodalmakat”), egyáltalán nem
– irigyelhetők, mert egy olyan világról szólnak, amely, ellentétben a magyarországival,
„régi, megállapodott”, és mint ilyenek, a magyar polgári közönség számára eredendően
applikálhatatlanok (erre mutathatnak rá a szövegrész oppozíciói: magyar/idegen, dinamikus/statikus, új/régi), hanem azért is, mert a modern magyar irodalom szórakoztató- és esztétikai élvezeti értéke – egy jó, bizalmas, baráti társalgás mintájára lekötve
a közönség figyelmét – gátat szab az egyéb irányú, Kazinczy-féle nemzetközi tájékozódáskényszer fellépésének.
Herczeg Ferenc Uj Idők-programja az irodalmi modernség egy, a társadalmi modernitással szorosan összefüggő és azzal kölcsönhatásra lépni kész koncepcióját létesíti.
A modernség e változata egyszerre mozgósítja a nemzeti hagyományokat mint szemléletformáló és a mű által közvetítendő alapot, valamint az olvasásnak mint szabadidős és
ezért értelemszerűen a szabadidő kellemes eltöltéseként felfogott, szórakoztató tevékenységként való elgondolását.15 Az irodalmi mű ebben az értelmezői keretben a múlt
és a jelen, a nemzeti felelősségvállalás és az esztétikai integratív találkozási helye,

15 A szórakoztató karakter nagyfokú 19. századi előtérbe kerülésére mutat rá: Szajbély Mihály, A nemzeti narratíva szerepe
a magyar irodalmi kánon alakulásában Világos után, Universitas, Budapest, 2005.
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amely a nemzetépítés egy új korszakának, a polgári kultúra modern újraformálásának,
kiszélesítésének és megszilárdításának szolgálatában áll.
2. 2. A Figyelő
A Figyelő programját szerkesztője, Osvát Ernő hirdette meg a lap első számában. Ez
a program az Uj Időknél látotthoz képest egy radikálisan különböző nemzeti diszpozíciót tematizál, melynek viszonyában a programtörekvéseknek és az általuk hívott
irodalmi kultúrának már első ránézésre is sokkal inkább korrekciós, mint affirmatív
szerep jut:
Sehol több tehetség el nem pusztul, mint Magyarországon. És elpusztulnak, nem munka közben, nem lázban, nem az energiájuk halálos tusájában, – elpusztulnak pihenő férfikarral, mielőtt a fejlődés homály-útját
elhagynák, nyomtalanul és csak kevesektől észrevéve, mintha csak vázlatoknak születtek volna. Magyarország a Teremtésnek egy ilyen vázlatkönyve; egy gyönyörű, nagy márványhegység, tele reliefekkel, kiugró
fejekkel, karokkal, emberrészletekkel à la Rodin, melyek nem bírják kiszabadítani törzseiket: a körülmények nyomása és valami zsibbasztó varázslat megköti őket. És jön az idő, és lépései alatt elkopnak a gyönyörű
emberarcok… Az irodalomtörténet az ő csoportemléküket választhatná
a maga hátteréül. Mert a mi irodalmunkban oly sokan vannak, akik csak
voltak. Száz kezdetet látunk és száz közül egy egész pályát. […] És milyen
tehetségesek a mi kezdőink! Milyen középszerűek – általában – a mi íróink! Milyen kevéssé érvényesülnek éppen a legtehetségesebbek!16
Az idézett szövegrész Magyarországot mesebeli, ám veszélyes tájként jeleníti meg,
ahol – a vázlat figurájának implikációi szerint – semmiféle tehetség sem lehet képes
kibontakozni, teljessé válni, saját jelenlétének érintettségébe kerülni és ekként a jelenlét totalitásának állapotába jutni. A tehetség kibontakozásának két tényező is ellene
dolgozik. Egyfelől a külső „körülmények nyomása”, amely a rodini analógia nyomán
az emberi alakok és a környezetük metonimikus érintkezése – itt Rodin azon szobrai
közül, melyeket Osvát is ismerhetett, eszünkbe juthat például a Danaida [1889], a Krisztus és Mária Magdolna [1894], az Isten keze [1896] vagy a Búcsúzás [1898]) –, szigorú
értelemben vett elkülöníthetetlensége felől is elgondolható. A „körülmények nyomása”
szintagma ennek értelmében egy tényleges, anyagi megtartóztató erővel bíró, a test
kikülönülésének lehetőségfeltételeként azonosítható, ám e kikülönülés teljessé válásának mindazonáltal gátat is szabó foglalat figuráját implikálja. A vázlatos, speciálisan
16 Osvát Ernő, Motívumok = Program és hivatás, 372–374.
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magyar emberi létezés kiteljesedésnek lehetőségét a Figyelő programjának tanúsága
szerint másfelől belső problémák számolják fel. A szövegben szereplő „zsibbasztó varázslat” olyan erőként gondolható el, amely a testre gyakorolt anesztetikus hatás révén
szerez érvényt magának, és így ellehetetleníti a test kikülönülésének, környezetével
szemben kivívott szabadságának mozgás általi elnyerését. A külső és a belső okok
együttesének rendkívüli hatékonysága abban áll, hogy az nemcsak korlátozza, hanem
eredendően megszünteti a mozgás lehetőségét: a magyar Rodin-figura akkor sem szabadulhat, ha a megkötő varázs bizonyul hatástalannak (hiszen ekkor környezete ellenállásába ütközik), és akkor sem, ha a környezet enged szorításából (hiszen ekkor az
anesztetikus hatás él még mindig).
A figurák egyidejű külső és belső korlátozása ekként biztosítani képes azt, hogy
a vázlatból soha ne váljon önálló identitással bíró – környezetéből kikülönült –, független entitás. Ez mindenekelőtt azért jelent problémát, mert az idő antropomorf
alakja állandó mozgásban létéből kifolyólag lépteivel könyörtelenül lecsiszolja a „nagy
márványhegység” felületét, aminek következtében felismerhetetlenné válnak az abból előtűnő arcok. A márványhegységből való kikülönülés, az attól való függetlenedés
gyakorlati lehetetlensége, ahelyett, hogy a felületének részeként – mintegy materiális
tárolójukként – megőrizné őket, a magyar alkotókat eszerint kiteszi a felejtésnek, egyfajta arcroncsolás, vagy ha úgy tetszik, „ellen-prosopopoeia” révén.17 A századfordulós
magyarországi viszonyok, mint a program diagnózisában olvasható, ily módon százból
kilencvenkilenc esetben nemhogy a tehetség kibontakozását nem támogatják, de még
a pályaív lefutását sem teszik lehetővé – az egy, akinek pályája lesz, ennek inverzén
valamilyen szinten tehát rendelkezik az anyagi korlátok leküzdésének képességével és
az anesztetikus hatásra való immunitással –, hanem már kezdeteiben felszámolják azt;
nem arcot és hangot adnak, hanem eltörölnek és elnémítanak. Ennek tragédiája az
érvényesülni tudás és a tehetség aszimmetrikus viszonyában keresendő. Habár rengeteg tehetséges fiatal szerzőről lehet tudni, kibontakozásuk valószínűtlensége miatt,
így Osvát, irodalmunkban mégis a középszerűség, a kiemelkedni képtelenség lesz az
uralkodó.
A program a tehetség kifutásának módja szerint két, egymástól merőben eltérő típusú írót különböztet meg egymástól:
Vannak erős íróink, kiknek köteteiben egy lépés haladást nem lehet kimutatni: tízévi munkájukban a fejlődésnek egy perce sem telt el; legkülönbözőbb tollvonásaik dátumait fel lehetne cserélni; érezzük, hogy az
írók sohasem tudnak fejlődni: a saját talentumukhoz; nem felejtenek és
nem tanulnak; de mi megszokjuk őket és elszokunk tőlük. Ezek a saját
17 Vö. Mészáros Márton, Reformáció, közvetítés, nyilvánosság, FISZ – Ráció, Budapest, 2014, 105–106.
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kezdeteik ködében elakadt talentumok. Önmaguk töredékei. És vannak
mások, éppen az ellentéteik, akiket idő előtt elöregítenek a századok,
melyeknek kábító kultúrvilágán szellemük keresztülszáll, élvezve és
szenvedve, önbizalmukat aggályokra és kételyekre váltva, impresszióik
gazdagságában elmerülő teremtőerővel. Ezek a saját talentumaik fölé
fejlődő egyéniségek, akik elmélyednek és belesüllyednek a saját mélységeikbe.18
Az alul- és a felülteljesítő írók Osvát által körvonalazott alakjai közül az előbbiek
a márványhegységben rekedteknek feleltethetők meg, míg utóbbiak lehetnek azok,
akik képessé válhatnak az attól való önállósulásra. Ezeket az alakokat a szöveg a mozdulatlanság és a mozgás trópusai révén különíti el egymástól.
Az „önmaguk töredékei”-ként, tehát potencialitásukat nem kiaknázva létező írók
csoportja e leírásban a statikus állandóság képzeteivel érintkezik. Hiába „erős íróink”,
írásművészetük nélkülözi a haladást, a célorientált, hiszen az organikus kibontakozás
érvényre juttatásába becsatornázott mozgást. Mint ilyenek, alapvető konfliktusban
állnak az irodalmi modernség – és a társadalmi modernitás – újításkényszerével és
ezzel összefüggő haladáselvével. A mozgás hiányának szemléletesen körülírt állapota
ugyan nagyfokú stabilitást kölcsönöz az írói szubjektumoknak (aminek akár pozitív
hozadéka is elgondolható: a közönség itt mindig tudja, mire számíthat, és így az író
a változó időkkel szemben biztonságot kínáló irodalmi konvencionalizmus bástyájává
válik [„legkülönbözőbb tollvonásaik dátumait fel lehetne cserélni”], ami persze el is
idegenítheti a közönséget [„mi megszokjuk őket és elszokunk tőlük”]), ennek áraként
azonban az irodalmi tevékenység gyakorlatainak totális befagyasztását követeli meg. Az
ebben az állapotban alkotó írók, mint a program kiemeli, „nem felejtenek” (ami, mint
Nietzsche figyelmeztet rá, rendkívül veszedelmes, sőt az életet ellehetetlenítő tényező),19 „és nem tanulnak” (tehát nem képesek saját tévedéseik, tévútjaik korrekciójára),
vagyis nélkülözik írásgyakorlataik tudattalan és tudatos manipulációjának képességét
– akár azt is lehetne mondani, a program keretei között tevékenységeik köre egyfajta ellenalakzatát képezi a nagyfokú írói tudatosságot megkövetelő irodalmi modernségnek20
(„Még az ékezetek is fontosak” – írja Kosztolányi 1913-ban).21
Ellentétben az írók előbbi csoportjával, azok, akik a mozgás tartományához kapcsolódnak („melyeknek kábító kultúrvilágán szellemük keresztülszáll”), a permanens
változás képeivel válnak megragadhatóvá. Az öregedés időbeli mozgása, az élvezet és
18 Osvát, I. m., 374.
19 Vö. Friedrich Nietzsche, A történelem hasznáról és káráról, ford. Tatár György, Akadémiai, Budapest, 1989, 31.
20 Lásd: Walter Benjamin, Az alkotó mint termelő, ford. Pór Péter = Uő., Angelus Novus, 777.
21 Kosztolányi Dezső Tevan Andornak, Budapest, 1913 = Uő., Levelek – naplók, s. a. r. Réz Pál, Osiris, Budapest, 1996, 254.
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a szenvedés khiasztikus összetartozása (a szenvedés élvezete vagy az élvezetben rejlő
szenvedés) és ezzel egy időben implikált váltakozása, az önbizalom elvesztése és az
aggályok, kételyek – mint inherens módon dinamikus fenomének – annak helyébe lépése, valamint a benyomásoknak („impressziók”), az érzékiségnek a művészi teremtőerővel való összekapcsolódása (a benyomások alkotásokká való transzformálása) mind
olyan tényezők, amelyek a fejlődés alakzatának képezik a részét. A fejlődés itt éppen
azért válik lehetségessé, akár az eleve megadatott tehetség mértékén túllépő módon
is, mert az effajta alkotók sohasem juthatnak nyugvópontra, nem állapodhatnak meg
(felejtenek és emlékeznek, állandó változásban, keletkezésben vagy az öregedés képe
felől épp: pusztulásban vannak), sőt, ha az írók előbbi csoportja önmaga töredékeként
definiáltatott, ez utóbbiak nyugvópontjuk hiányában értelemszerűen túlnőnek
magukon, többé válnak önmaguknál. Az írók ezen, a dekadencia tág értelemben
vett fogalmával (a lelki öregség kitüntetése a fiatalság, vitalitás ellenében, érzékiség,
szenvedés és élvezet, kétely, „kábító kultúrvilág”, a benyomások tengerében való – a veszély implikációit is hordozó – elmerülés trópusa) erősen érintkező csoportja a Figyelő
programjában nem más, mint a modern alkotóké. Azon szerzők csoportja, akik, mivel
a mozgás és az anesztetikus hatás leküzdése („melyeknek kábító kultúrvilágán szellemük keresztülszáll” [Kiemelés – B. G.]) lényegükhöz tartozik, képesek lehetnek, új
korszakot nyitva a magyar irodalomtörténetben, kivívni a „nagy márványhegység”-től,
tehát a belső és külső erőket egyaránt érvényesítő, a tehetséget illetően dekonstitutív
magyar viszonyoktól való önállósulást, méghozzá a művészet általánosabb – az előbbiek
perspektívájából: nemzetek feletti – zónája felé elmozdulva. Az irodalom autonómiája,
amennyiben az itt felvázolt összefüggésrendszerben az alkotás abszolút szabadságát –
mint egy, a program támasztotta imperatívuszt – jelöli, Osvát írásának tanúsága szerint
csakis ennek az elmozdulásnak a végrehajtásával valósítható meg.
A program zárlata, amellett, hogy nyomatékosítja és kibővíti a fentebbieket, közvetett módon bejelenti azt, hogy az újonnan fellépő alkotói nemzedék habitusa mindennek tekinthető, csak békésnek nem, és ezért az irodalmi tér jelenlegi berendezkedésének nagyon is számolnia kell színre lépésükkel:
Az ideálok a halottaknál is gyorsabban lovagolnak.22 A komolyság az ifjúkori mesék közé kerül. A tollakat nagyon is hamar fogja el a »minden
mindegy« blazírtsága. […] És ezek a megható büszke tollak lesznek vezetői irodalmi ifjúságunknak. // Az individualizmusnak – mely különben
megmarad a jövő mottójának – kétségtelen túlzásai közé tartozik az is,
hogy magánüggyé tette az irodalmat. Az egyéniségek egymás ellenségeivé fejlődtek, és meghamisították a saját esztétikájukat. Ebben az ellen22 „Utalás Bürger Lenore c. költeményének egyik sorára: Hurra! Die Toten reiten schnell!” Program és hivatás, 375.
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ségeskedésben – mely inkább érdekek, mint eszmék harca volt – veszett
el az irodalom belső komolysága. Törekvések, melyek megbecsülik egymást, egyéniségek, kik békében élnek, és nem kívánják, hogy mindenki
az ő módjukon legyen boldog, vagy inkább boldogtalan: ezek a jövő emberei és törekvései. És abban a fiatal gárdában, melyet előttünk verbuvál
magának irodalmunk: ez a belátás és ez az akarat még nem érett meg.23
Az új irányzat reprezentatív alkotói az idézett rész szerint nemcsak (dekadens) diszpozíciójuk, hanem a szövegeik tematikus szintjén uralkodó mintázatok révén is elkülönülnek a korábbi nemzedékektől. A komolyság – és a holdudvarába tartozó egyéb,
vélhetőleg a nemzeti felelősségvállalás rendjéhez tartozó elemek – demisztifikálása
ugyanis implicit módon előtérbe állítja az artisztikus, tematikus és rímtechnikai dimenziókban egyaránt értelmezhető játékosságot (előbbi emblematikus alkotása a magyar irodalmi modernségben Kosztolányi Dezső Akarsz-e játszani?-ja lesz, utóbbié pedig
a szintén általa írt Esti Kornél éneke), ahogy a „»minden mindegy« blazírtsága” maga is
a heroikusság, lelkesültség és pátosz irányából mutat a komolyság kódjait felforgató és
újradefiniáló nihilizmus felé.
A Figyelő programja az irodalom ezen áramlata – és ahogy korábban látható volt,
az ezt előállító alkotók – mellett tesz hitet. Ugyanakkor az irodalom „belső komolyság”-ának helyreállítása, mely az individualizmusból következő személyes érdekérvényesítés eredményeképp számolódott fel – a program, az ezt kiváltó ok azonosítása során meglehetősen enigmatikusan fogalmaz („meghamisították a saját esztétikájukat”)
–, ettől az alkotói generációtól sem várható. Az irodalom belső komolysága az egyének fent kifejtett, boldog békéjének analógiáját alapul véve a leginkább talán egyfajta
esztétikai pluralizmus formájában képzelhető el, amelynek keretein belül az irodalmi
mű szűkebb értelemben kívül kerül az egyéni érdekérvényesítés, a politikai szféráján.
Ugyanakkor ezt a kívülre kerülést éppen az egymást ki nem záró és ekként megtűrő,
létüket – nem pedig irodalmi értéküket – illetően egyenértékű művek védelmének nagyon is politikai elve teszi lehetővé, az esztétikai szféráját, a művek egymáshoz való viszonyát egyfajta, az ellenségeskedés megnyilvánulásaitól mentes irodalmi köztársaság
formájában rendezve el.
Osvát a politikai exklúziós stratégiáinak helyébe ekként az esztétikai – az egyéni szabadság megóvásának liberális politikai alapelvére épülő – inklúziós műveleteit lépteti,
mindazonáltal, mint ő maga is megjegyzi, ennek megvalósulása mindössze jövőbeli
lehetőség képzelhető el. A jelenben az irodalmi tér effajta szerveződése csakis fiktív
lehet. Olyannyira, hogy a program különös zárlata pontosan a fiatal alkotói gárdának
az ettől a belátástól/akarattól (itt: törekvéstől) vett távolságára mutat rá. Azok a fiatalok
23 Osvát, I. m., 374–375.
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tehát, akik a Figyelő lapjain képviselik a modern irodalmat, az irodalmi térbe belépve
nem a békés egymás mellett élés, vagy ha úgy tetszik: a virágozzék minden virág elvét
vallják magukénak, hanem az elkülönülésen és kizáráson alapuló politikai cselekvés logikáját. Ez azt is jelenti, hogy mint láthattuk, habár esztétikai értelemben a modernség
vonulata iránt elkötelezett alkotókként értelmezhetők, felléptükben nem intézhetők el
egy kézlegyintéssel, mivel képesek és hajlandók is érvényt szerezni saját művészetüknek – bírnak az Osvát által igencsak nagyra értékelt ambíció („ez a kapkodás az örökkévalóság után”)24 attribútumával. A program e sugallata felér egy burkolt fenyegetéssel:
jönnek a fiatalok, akik tehetségesek, képzettek, önállóak és – az irodalmi élet fennálló
rendjére nézvést – veszélyesek.
Az irodalmi modernség Figyelő-féle változata mind a szerzők szubjektumát, mind
az általuk előállított művek esztétikai mibenlétét, mind pedig a fennálló intézményes
struktúrákat illetően a magyar irodalomtörténet egy minden korábbitól különböző korszakát ígéri („Neveket könnyű volna említeni”; „Már ma lehetne példákat felhozni.”).25
A modernség ebben az összefüggésrendszerben nem a társadalmi modernitás kihívásaira adott válasz, hanem olyan pozíció, amely éppen az irodalmi alkotás társadalmi feltételeitől való eltávolodás révén jöhet létre. A program nem a nemzeti hagyományokat,
valamint az azzal fenntartott kommunikatív viszonyt, hanem az egyéni teremtőerőt
helyezi a középpontba. Azonban végső soron ez az erő a társadalmi viszonyok megváltoztatásának motorjává válik, és ezért nem tekinthető maradéktalanul irodalomimmanensnek. Habár Osvát programja az irodalom köztársaságát utópiaként jeleníti meg,
a szöveget záró „még nem érett meg” (Kiemelés – B. G.) szavak, miközben tagadják e
koncepció jelen idejű megvalósíthatóságának realitását, azt is sugallják, hogy a lapban
színre lépő fiatalok egy nap majd megérnek erre is.
A Figyelő az irodalomközvetítés egy olyan koncepcióját jelenti be, amely a magyar
társadalom előre kódolt működési elvének (ezt jelöli a „nagy márványhegység” trópusa) ellenében kívánja ápolni az irodalmi ifjúságot, és ezzel, az irodalmi szocializáció, valamint élet egy párhuzamos intézményét létrehozva, a társadalomba egy, a társadalom
logikájától idegen horizontból avatkozzon be, és így a magas színvonalú irodalomnak
– továbbá az annak megalkothatóságáig való eljutásnak – a korabelinél inkább kedvező
környezetet hozzon létre.
2. 3. A Tett
A Tett két – szempontunkból eltérő mértékben lényeges – programcikkel is szolgál. A lap
entréja Szabó Dezső tollából származik, ugyanakkor a következő évfolyamban Kassák Lajos lesz az, aki Programm című írásával előírja-meghatározza és hitelesíti végül a magyar
24 Uo., 374.
25 Uo.
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avantgárd folyóirat irodalmi törekvéseit. Amíg Szabó főként a világháború irodalmi
hatásaival foglalkozik, és az esztétizmus végét jelenti be, annak folytathatatlanságát hangsúlyozva és „egy új szociális”, a korábbi irányzatokkal radikálisan szakító irodalom eljövetelét beharangozva (de az általánosságokon nem túllépve),26 addig Kassák jellegzetes,
pontokba szedett kiáltványa az „uj irodalom” ismérveit részletekbe menően vázolja fel.27
1. Az uj irodalomnak (amely, ha nem is a háboru alatt született meg, de
izmosodásához, az előbbi generáció világfájdalmas hangulatpepecselésétől a tudatos akarat lirájába fejlődéséhez nagyban hozzájárult a háboru) mint egy szükségszerü társadalmi jelenségnek állandó kontaktust
kell tartania minden progressziv gazdasági és politikai mozgalommal és
nagyjainak csak ugy, mint a kereskedelmi, ipari és politikai faktoroknak
vezető szerepet kell követelniök az állami gépezet irányitásában, a meglévő törvények reviziójánál és az ujak megcsinálásánál.
Az első pont amellett, hogy Szabó programcikkével megegyező módon elutasítja az
irodalomnak az írók korábbi generációjához kötött, itt tulajdonképp egységesen hangulatlírának bélyegzett formáit, bejelenti az akarat költészete felé való elmozdulást. A különböző alkotói csoportok közötti szembenállás tehát egyszerre generációs-társadalmi
és poétikai természetű, egyszerre kötődik az élethez és az irodalomhoz. Kassák ennek
megfelelően az előbbieket nem is választja el élesen egymástól. Az akarat az idézett
rész tanúsága szerint mindenekelőtt az esztétikai és a politikai szféráit integráló alakzat, amely az irodalmi alkotást eltávolítja a személyességtől, vagyis a „világfájdalmas
hangulatpepecselésétől”, és közelebb viszi a társadalmi cselekvés gazdasági-politikai
formáihoz. Az effajta irodalomnak „állandó kontaktust kell tartania minden progres�sziv gazdasági és politikai mozgalommal”. Ahogy látható azonban, Kassák Programmjában hosszú távon az „uj irodalom” művelőinek személyükkel is képviselniük kell az
26 „A sok halál után nagyon élet lesz az irodalom: a megtágult emberi szánalom új horizontokba löki határait. Amint
meghaltak a világháborúban – komikusan, cégéresen – történelmi osztályok, úgy meghal az esztétizmus. Az irodalom igen
mohón fog egybeélni minden életet, mint valaha a fiatal naturalizmus. […] Meghalt a művészeti és irodalmi esztétizmus,
most nem először, de talán a leghosszabb időre. A szép túláradja a művészetet s az élet szélesebb szépség, mint a szép.
Olyan égető jogok születtek, olyan nagy éhségek lettek szent tartozássá, hogy a l’art pour l’art boci-boci tarkája egy időre
érdektelenné lesz. A jövőt alakító, forrongó, nagyszerű humanumoknak ebben az új, ízzó káoszában minden splendid isolation, tour-d’ivoire, éneskedés, szópecérség hiábavaló mókává szegényül. A művész, az író megint munkás lesz a munkások,
a harcos a harcosok között. / Mert maga a szép, mint lelki történés épen olyan élethodító fegyvere életünknek, mint fogunk
vagy karunk, vagy szerelmünk. Sőt talán a leghatalmasabb és legegyetemesebben ható. A szép a legzsúfoltabb praktikum.
Benne találkozik minden törekvés, amely az élet megoldására törekszik. A művészet a bibliai szép, mely a lelkek sokaságát
győző táborokba teregeti. Ideák, irányok, érdekek, korok először és első sorban mindig sub specie artis győznek és minden
egyéb győzelem csak e győzelem nyomán lehetséges. / Valószínű, hogy egy új szociális irodalom fog következni e tegnap és
ma individuális művészete után. De az új törekvések nem lesznek harcban a tegnapi szépségekkel: eszköz és építőanyag lesz
az a rengeteg eredmény, amire az individuális keresések rátaláltak. […] Hiszen formákon és szavakon túl a tegnap, a ma és
a holnap művészete egy és ugyanaz az akarat: minél több emberiesség ebben a vad kuszáltságban, minél több csillapítás az
élet sajgásaira.” Szabó Dezső, Keresztelőre, A Tett, 1915. november 1., 1–2.
27 A programból származó idézetek forrása: Kassák Lajos, Programm, A Tett, 10. szám (1916. március 20.), 153–155.
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irodalmi és a társadalmi szférák közötti szoros szövetséget: „nagyjainak” szerepet, sőt
„vezető szerepet” kell vállalniuk (mi több: „követelniök”) a társadalom irányításában,
beépülve az államirányítás szerveibe. Az akarat irodalma eszerint felemészti, pontosabban eleve nem engedi érvényre jutni az irodalmi autonómia modern koncepcióját,
hiszen a „progresszívnek” tekintett áramlatokhoz való csatlakozás, az azokkal folytatott párbeszéd, azokhoz fűződő kapcsolat kialakítása és fenntartása a program szerint
az alkotás elsődleges céljai közé kell hogy tartozzék, ráadásul az irodalom e formájának
művelői maguk sem élhetnek csak és kizárólag az írásnak, amennyiben a magukra vállalt multifunkcionális értelmiségi szerep szerint tevékenyen be kell avatkozniuk a társadalom politikai, gazdasági és jogi rendszereibe. Az „uj irodalom” alkotója az esztétikai és társadalmi integrációjának médiuma.
Maga a mű, vagyis a társadalmi cselekvés letéteményese, mint ismert, és mint a második, harmadik, negyedik és ötödik pont is nyilvánvalóvá teszi, Kassák szerint nem
illeszkedhet az európai irodalom hagyományfolytonosságába:
2. Az uj irodalomnak, hogy önmaga fontosságát beérhesse s igazságaival
és szépségeivel, amelyek mindig az élet lényegéből formáltattak, hatni
tudjon: szabadulnia kell minden konvencionális „eszmei” és technikai
pányvából. Mert mindaz ami a tegnapi müvésznek alkotó forma, vagy
tartalmi lényeg volt, az a mai alkotónak csak lejtőbe vágott csatorna lehet
a lényeg elvesztéséhez.
3. Az uj irodalom nem esküdhetik fel egyetlen izmus zászlaja alá sem.
Amint nem ismerheti el a krisztianizmus uj lehetőségeit, ugyanugy homlokkal kell nekimennie a futurizmusnak is. Mert amig az egyik végleten aszkéták bámulják köldöküket már évezredek óta, a másik végleten
hiu primadonnák a háboru apoteozisát énekelik... Minden iskola a dekadens esztéta, vagy a külsőséges virtuoz, vagy a szent középszerüség
fémjelzője.
4. Az uj irodalomnak reagálnia kell minden természeti jelenségre. Részére nem lehet tér és időbeli áthidalhatlanság. Segitő társa minden
tudománynak és viszont, elismeri és eszközeivel iparkodik megvilágitani
a spirituális erőket, egyenlően énekébe akarja olvasztani a lélek misztériumát, a vér és hus erótikus nagyszerüségét, a szemétdomb tavaszi
méreg párázását a technika végtelenre éhes marconigráfját, a globuszt
mérő lokomotivokat, az eget tapogató aeroplánokat és a nagy csöndet is
amin a tárgyak lelke beszél.
5. Az uj irodalom a szabaduló akarat kapunyitója. Szkeptikus és enthuziaszta egyszerre. Szerelmese minden elérhetetlennek, de közömbösen
lép át a halott isteneken, a rögeszmék lila ködén.
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A formai lehetőségek radikális kitágítása eszerint elsősorban a tartalmi elemek akadálytalan és maradéktalan érvényesülése miatt lényeges, hiszen, ahogy a második pont
felhívja erre a figyelmet, az „uj irodalom” az életből táplálkozik. Ugyanakkor itt, ellentétben Adyval, nem a – mitikussá növelt – megélt élet, a tapasztalat, a szubjektivitás
formális struktúrái játsszák a főszerepet, hanem az élet megélése az annak kereteit és
lehetőségeit formáló politikai-gazdasági-jogi (első pont), továbbá erotikus, spirituális és
technikai stb. erők (negyedik pont) viszonyában. Ebből a perspektívából a mű megalkotásának hagyományos eljárásmódjai, amelyek Kassák számára a formai és „eszmei”
tradíciókhoz való ragaszkodást testesítik meg, éppen azért elvetendők, mert az élet és
annak lényege nem ragadható meg többé adekvát módon olyan kifejezésformákat alkalmazva, amelyek a korábbi – az életet az irodalomtól elválasztó és ekként az élet felől
az irodalom felé forduló – generációk szemléleti horizontját reprezentálja.28 A „lejtőbe
vágott csatorna” trópusa, mely ebben az összefüggésrendszerben a formai-technikai
tradíció követésének és egy mélyebb szinten: az irodalom életről való leválasztásának eredményét, vagyis a „lényeg” elvesztését hivatott megjeleníteni, értelemszerűen
a nem domesztikált természet jelenségeivel helyezkedik szembe.
A program trópusa tehát implicit módon utal arra, hogy a formai-technikai tradíció
éppen úgy számolja fel az élet „lényegének” megmutatkozását, szükségszerűen korlátozva és redukálva azt, amiként a csatorna szabályozza a lejtőről lezúduló víz útját.
Az irodalom e dimenziója innen nézve nem egyszerűen csak kereteket kínál a nyelv
számára, beléptetve azt az irodalmi megnyilatkozások világába, hanem tervezhetővé,
vagyis előre kiszámíthatóvá, mechanikussá teszi a műveket.29
A formai-technikai hagyomány uralmának elutasítása Kassáknál ezért a legkevésbé sem anarchikus gesztus, mint ahogy vitacikkében Babits állítja (vegyük észre: még
csak nem is az isteneken, hanem a „halott”, vagyis élettelen isteneken való átlépésről
van szó). „Nem alkotni tovább – írja Babits – a meglevő formák szerint, nem is új formákat teremteni, hanem törni a régieket, lerázni és megtagadni mindent, ami törvény
és forma: ennyit jelent A Tett propagandája: valóságos irodalmi anarchia az: s – ne áltassuk magunkat! – anarchia a mai ifjúságnak csakis rokonszenves lehet.”30 Deréky Pál
e vélekedés kapcsán joggal jegyzi meg, hogy Kassák számára „a hagyomány” itt megfi-

28 Ez a gondolat visszatér Kassák egy 1927-es írásában is: Kassák Lajos, Az új versről = Uő., Csavargók, alkotók. Válogatott
irodalmi tanulmányok, Magvető, Budapest, 1975, 408–410.
29 Kassák e kritikai meglátáshoz lásd még: Kassák Lajos, Önarckép – háttérrel = Uő., Csavargók, alkotók, 32, 35. Kritikája
ellenére ugyanakkor a mechanikusság Kassák költészetében nagyon is fontos poétikai szereppel bír. Ehhez lásd: Konkoly
Dániel, A performativitás természete. Hang-szerek, esztétikai tapasztalat és hagyomány Kassák Lajos Számozott költeményeiben = Verskultúrák. A líraelmélet perspektívái, szerk. Kulcsár Szabó Ernő – Kulcsár-Szabó Zoltán – Lénárt Tamás, Ráció,
Budapest, 2017, 461–462.
30 Babits Mihály, Ma, holnap és irodalom. Ars poetica forradalmár költők használatára = Uő., Esszék, tanulmányok I., összegyűjtötte, a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta, Belia György, Szépirodalmi, Budapest, 1978, 437.
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gyelhető „elutasítása nem rituális gyilkosság volt (Babitsék annak tartották), hanem az
önállóság kinyilvánítása”.31
Az elutasítás célja Kassáknál mindenekelőtt a nyelv organikus működésének szóhoz
engedése, amely ahelyett, hogy az előre kijelölt pályákon mozogna, a maga véletlenszerű, tervezhetetlen – ennyiben pedig nem emberi – létmódját juttatja szóhoz, radikálisan egyedi költői megnyilatkozásokat eredményezve. Ez azt is jelenti, hogy Kassák
perspektívájából a modern irodalom egyáltalán nem elég modern. Akárcsak a régebbi korok irodalmai, mind a századfordulós esztétizmus, mind pedig az azt felváltani
igyekvő futurizmus adós marad a nyelv felszabadításával, amely feladat ezért az „uj
irodalomra” marad. Az izmusoktól vagy tágabban: a különböző iskoláktól és eszmetörténeti alakzatoktól való elfordulás gesztusa, amiről a harmadik pont tudósít, jelöli ki azt
a három stratégiát, amely modellezheti az irodalmi nyelv emancipációjának ellehetetlenítését: 1. a „dekadens esztéta” a világ és a mű szembeállítása révén vágja el azokat
a szálakat, amelyek a művet a világhoz organikus módon kötik (ne feledjük: az „uj irodalom” „szükségszerü társadalmi jelenség” [Kiemelés – B. G.]); 2. a „külsőséges virtuoz”
a nyelv esztétikai dimenzióját előtérbe állítva háttérbe szorítja, korlátozza azokat az
erőket, amelyek az irodalmi kifejezésformák motorjaként azonosíthatók („szabaduló
akarat” [Kiemelés – B. G.]); 3. a „szent középszerüség” pedig a tartalom (vagy belső) oldalán vezeti be azt a normarendszert, mely strukturális szinten akadályozza az akarat
felszabadítását, és amelyet a külsődleges virtuozitás a forma médiumában modellál.
Az „uj irodalomnak” ebben az értelemben kell kiszabadulnia „minden konvencionális »eszmei« és technikai pányvából”. Kassák írásában az irodalom – formai-technikai
és „eszmei” – emancipációja az akarat és ezáltal az élet emancipációjának mozzanata
is.32 Ebből a perspektívából jól látható, hogy a Programm további, egyre enigmatikusabbá váló, az „uj irodalom” karakterét definiáló pontjai maguk is az élet, az akarat és az
irodalom viszonyának fent vázolt hármas rendszere irányából válnak értelmezhetővé.
A hatodik pont elutasítja a háborút, de pártolja a vetélkedést (az erők kioltása vs.
összeütközése); a hetedik az irodalomnak a nemzeti önlegitimáció gyakorlataiba való
betagozódását helyezi tilalom alá; a nyolcadik az irodalom komolytalanságát utasítja el (értve komolytalanságon itt a fenti értelemben túl személyes, nem emancipatórikus törekvéseket); a kilencedik arra hívja fel a figyelmet, hogy az irodalomnak az
31 Deréky Pál, A vasbetontorony költői. Magyar avantgárd költészet a 20. század második és harmadik évtizedében, Argumentum, Budapest, 1992, 44.
32 Az irodalom emancipációjának programja A Tett eszmei örököseként fellépő Ma folyóiratban is hangsúlyos marad:
„»MA« címmel uj folyóiratot indítottunk meg. / A folyóirat szerkesztője Kassák Lajos. / Ismeretes az a művészi programm,
mely Kassák Lajos és a köréje csoportosult iró- és képzőművészek munkásságát irányítja. / Ezen programm kiteljesítésére
alakult a »MA« és szerkesztőnk személye bizonyosság arra, hogy folyóiratunk minden számában csak komoly érték, megalkuvástól mentes művészi anyagot fogunk közölni. / A »Ma« tulajdonosai irók és képzőművészek s igy lapunk barátai nem
egy üzleti haszonra alakult vállalat tőkéjét gyarapítják, hanem közvetlenül segítik művészi programmjuk érvényesítéséhez
azokat, akiktől művészi értékeket kapnak. […] Nálunk nem a művészet az üzlet eszköze, hanem az üzlet eszköz a művészet
felszabadításához.” A „MA” kiadóbizottsága, Propaganda, MA, 1916/1., 15–16.
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élő korszellemből kell megszületnie, sőt anyagát is abból kell merítenie ahhoz, hogy,
úgymond, felperzselhesse a világot, vagyis alkotó-pusztító és nem utolsósorban:
pazarló esztétikai erőként hatni legyen képes („a kor lelkéből lelkezett tüzoszlopnak kell
lennie” [Kiemelés – B. G.]); a tizedik a témák megkötés nélküli megszólaltatásának követelményét, vagyis ismét csak az élőt korlátok közé szorító tematikai dogmatizmus
elvetését hangsúlyozza. A „magukra eszmélt erők éneke”, melyet a tizenegyedik pont
azonosít az „uj irodalommal”, az előbbiek perspektívájából nézve nem más, mint az önmagára eszmélt akarat, vagyis egy önmagánál lévő, ám egyének feletti tudat irodalma
(„éneke”): a konstitutív életösszefüggések lényegként való felismerése és szóhoz engedése, mely véges mivoltában is magában foglalja az utolsó pontban feltűnő „végtelen”
megcélzásának képességét.33
Kassák programja az irodalmi modernség egy olyan új kezdetét jelenti be, melyet az
„uj irodalom” feltűnése határoz meg. Ahogy látható volt, az új kezdet mind az esztétizmus (így Kassák saját irodalmi szocializációjának egy meghatározó része),34 mind pedig
a nemzeti klasszicizmus irodalmi kifejezésmódjaival és intézményeivel való radikális
szakítást követel meg. Az irodalmi alkotás azon új formája, amelyet A Tett e programadó cikke preferál, az akarat és az élet emancipációjának előidézője és reprezentációja. A Tett Programmja ennyiben a modernség egy olyan alternatív elgondolását mutatja
fel, amely miközben történeti távlatban szembefordul az irodalmi hagyományokkal,
továbbá saját korában az irodalom autonóm létét hangsúlyozó diskurzusformációkkal,
az irodalom művelését a „progresszív” társadalmi cselekvés médiumává és letéteményesévé, vagyis alapvetően politikai tevékenységgé avatja.
2. 4. A Napkelet
Indulásakor a Napkelet35 két programszöveggel jelentkezett egyszerre, azonban szemben A Tett programjaival, ezek diszkurzív jellegüket tekintve azoknál jóval markánsabban különültek el egymástól. Az olvasók a Napkelet első lapszámában egy dialogikus,
esszéisztikusabb-irodalmibb megszólalásmódú és egy annál jóval fegyelmezettebb,

33 „6. Az uj irodalom az alkotó erők dicsőitöje. Barátja a szabad erök szabad mérközésének: a reformációnak, a revoluciónak – de ellensége minden háborunak, mert (szemben a futuristák állitásával is) minden háboru az erök legaljasabb igába
töröje. / 7. Az uj irodalom nem lehet faji vagy nemzeti öncél! / 8. Az uj irodalom nem lehet a kivirágzott homloku snobbok
rimcsöngetése hiszterikus asszonyok altatásához! / 9. Az uj irodalomnak a kor lelkéből lelkezett tüzoszlopnak kell lennie! /
10. Az uj irodalom témája a kozmosz teljessége! / 11. Az uj irodalom hangja a magukra eszmélt erők éneke! / 12. Az uj irodalom glorifikált ideálja a végtelenbe derülő Ember!”
34 Lásd ehhez: Rónay György, Kassák Lajos. Alkotásai és vallomásai tükrében, Szépirodalmi, Budapest, 1971, 68–71. Továbbá:
Mohácsi Balázs, „lettem a dac, mi az égre dörömböl”. Észrevételek Kassák Lajos korai költészetéről, Tiszatáj, 2017/12., 6–18.
35 A lap megalapításának körülményeihez lásd: Tóth-Barbalics Veronika, A Napkelet megalapítása, Magyar Könyvszemle,
2004/3., 238–256. A lap – eladott példányszámokban is mérhető – sikeres indulásához: Kollarits Krisztina, „Csak szétszórt
őrszemek vagyunk…”. Tanulmányok a napkeletről, Magyar Nyugat, Vasszilvágy, 2014, 25–26. Történetének vázlatos áttekintéséhez: Tóth-Barbalics Veronika, Konzervatív folyóirat a középosztálynak. A Napkelet történetének vázlata, Kommentár, 2010/1.,
40–52.
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teoretikusabb, irodalomtörténeti igényű programnyilatkozattal találkozhattak, Tormay
Cécile és Horváth János tollából.36
Tormay szövegében a „kert asszonya”, az „Író”, a „Historikus” és a „Philosophus”
elemzi társalgása során a nemzet válsághelyzetét. A program által azonosított válság
okai között politikaiak és erkölcsiek egyaránt találhatók. Ezek lajstroma („idegen szellem”, kozmopolitizmus [Budapest-központúság], marxizmus, az oktatási rendszerek
„idegen szellemű szertelensége” stb.)37 a Séta a Szentmihályi parkban által felvázolt
összefüggések között a nemzeti szellem önmaga ellen való fordulásának különböző
struktúramozzanatait és stádiumait jeleníti meg. Ezek közös alapja egyfajta központi
befolyás, amely – az Arany János, Madách Imre, Eötvös József és Szalay László nevével fémjelzett aranykor lehanyatlását követően38 – az írásos kommunikáció intézményrendszerein keresztül érte el a magyar lakosságot, áthangolva annak önszemléletét és
módosítva általánosabb horizontját:
Ezt a munkát kizárólag tollal végezték el. A nemzeti tekintélyekkel a sajtó
végzett. Míg az irodalom és a színpad tervszerűen undorította el a tömegeket a régi magyar történeti nemzetségektől, a hivatalnoktársadalomtól, a magyar értelmiségtől, a magyar paraszttól. […] És ezek mi voltunk,
a magyar nemzet fenntartó erői és a tömegek mondták és hitték, mert
az országnak nem volt többé se sajtója, se irodalma. Csak Budapestnek
volt… […] A budapesti irodalom pedig jóformán csak két hangon beszélt
[…] a pénz és az erotika hangján. […] És emelett a két hang mellett növekedett fel Magyarország sorsdöntő nemzedéke […]. A nemzedék, mely
az irodalom útmutatása szerint élete legfőbb célját az erotikában látta és
az úgynevezett „egyéni boldogság” jogával rátiport az emberi közösség
érdekeire. […] Aki szereti a magyarságot, hinni tud abban, hogy rossz tulajdonságait át lehet értékelni erényekké. Csak irányításra van szüksége,
mely az egész életen át ható tényező. És ilyen tényező csak egy van… az
irodalom.39
Mint a fenti és az alábbi idézetből kitűnik, a program válságdiagnózisát és megoldási
javaslatát egyaránt az irodalom cselekvő és cselekedtető erejébe vetett extrém hit ha-

36 Tormay halála után ezeket egy újabb követte: Zichy Rafaelné – Hekler Antal, A Napkelet olvasóihoz, Napkelet, 1938/5.,
289–291.
37 Tormay Cécile, Séta a Szentmihályi parkban, Napkelet, 1923/1., 1–2.
38 Vö. Uo., 1.
39 Uo., 2–3.
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tározza meg. Ugyanakkor az irodalmi alkotás – történeti és kulturális okokból – végül
mégis hátramarad az élet mögött, aminek fényében az előbbi képlet módosulni látszik:
Állítsanak a nemzet elé új nemes ideálokat, teremtsenek egészséges
közszellemet. Ezt a munkát a politika nem végezheti el. Bár a politikus
azt képzeli, hogy beszédeivel, cikkeivel közvetlenül irányítja a nemzet
gondolkozását. Pedig nagyon meg lehet elégedve, ha egyáltalán számottevő befolyást képes gyakorolni a kialakulásra, ha más hatóerők mellett
egyik tényező tud lenni ebben a rejtelmes folyamatban. Higgyék el, azok
között az erők között, melyek a nemzet lelkivilágát képezik, vagy időnként átalakítják, a legelső a szépirodalom. A költő, a regényíró, az emberi
lélek örökké nyitott kapuján: az érzelem révén viszi be oda a maga erkölcsi felfogását, a maga világnézetét. […] Csupán a nemzeti lélek megújhodása hozhatja meg a változást. Az átalakulást csak a szépirodalom
kezdheti meg, majd lassan, lassan a nyomában fog járni a politika is. […]
Folyóiratok és újságok országot tudnak veszteni, lázadást és forradalmat
tudnak csinálni és egy könyv elveszett tartományokat tud vissza-szerezni, egyetlen költemény ütközetet tud nyerni. […] De a mi irodalmunk
magára hagyta sorsdöntő órájában a nemzetet. És mialatt a nemzeti
lélek szótalan kínjának a kifejezését, az önmegvallás enyhülését várta
tőle, az csak tovább beszélt tegnapi hangján, melyet az idegen szellem
sugallt neki. Így történt aztán, hogy a nemzeti újjászületés lelki előkészítését elvégezte az irodalomnál és politikánál nagyobb hatalom – maga
a szenvedés és az élet. […] Higgyék meg, […] nem arról van szó, hogy
a nemzet értse meg irodalmát, hanem arról, hogy az irodalom értse meg
nemzetét.40
Az irodalom eszerint, habár szinte határtalan társadalomformáló potencialitással
bír, a megszakadt (Aranyékra visszautaló) hagyományfolytonosság lehetősége felől
nézve mégis cserbenhagyta a magyar nemzeti szellemet, mivel képtelennek bizonyult
arra, hogy – továbbszőve a nemzeti irodalom szólamát – annak médiumaként működjön. E megszakítottságban Tormay szerint a tekintélyek kikezdése, valamint az erotika
és a pénz utáni vágyakozás mint az egyéni boldogulás, vagyis az individualizmus eminens megnyilvánulási formája akadálytalanul volt képes érvényesülni. Ennek legfőbb
oka az, hogy nem helyezkedett vele szembe olyan ellentendencia, amely a közösségi –
a nemzeti szellem felőli – önértelmezés („önmegvallás”) lehetőségeit juttathatta volna
felszínre. Az irodalom és a nemzeti szellem történetileg kialakult oppozíciója, mely
40 Uo., 3–4.

524

BALOGH GERGŐ

a Séta a Szentmihályi parkban perspektívájából a jelen horizontját meghatározza, en�nyiben egyszerre bír tematikus (irodalmi termelés) és geopolitikai (irodalomközvetítés)
súlypontokkal.
A fentiek értelmében az individualizmus formáit kitermelő és stabilizáló irodalmi
diskurzusok kizárólagosságát a sajtóipar és az irodalmi élet Budapest-központúsága
alapozta meg („az országnak nem volt többé se sajtója, se irodalma. Csak Budapestnek
volt…”), amiből az is következik, hogy az ország fővárosának szellemi-kulturális miliője
az 1920-as évekre olyan változásokon ment keresztül, amelyek következtében szembekerült a politikai közösség lényegi szervezőelvével, a nemzetépítés programjával:
a korban meghatározó diskurzusformációk által kitermelt generáció individualizmusa
– a szabadságjogok materialista (pénz és értéki örömök) alapokon nyugvó totalizálása
révén – diszkreditálja a közösségi érdekek imperatívuszát. A budapestiként azonosított,
romboló erővel bíró irodalmi áramlatok (itt eszünkbe juthat Horthy 1919 beszédének
toposza, a „bűnös város”) ekként úgy irányítanák – metonimikusan érintkezve az
ezeket kitermelő társadalmi tér geo- és diskurzuspolitikai pozíciójával – az országos
folyamatokat, irányt és mintát szabva a számukra, hogy közben idegenként azonosított
jellegüknél fogva el is különülnek azoktól, vagyis nem tesznek mást, mint – és tulajdonképp ebben állna a cserbenhagyáson túlmenő árulás implicit trópusa – a fenyegető
kívülség jegyeit csempészik a nemzeten belülre, egy általánosabb szinten ezeket avatva
a közösségi létezés új alapelveivé.
A budapesti irodalom nemzetellenesként megragadott modelljét inkorporáló országos irodalmi diskurzusok ily módon csatornázódnak be maguk is a nemzet felbomlásának folyamatába. A Nyugat folyóirattal folytatott – az újonnan induló lap címe által
is kifejezett – implicit polémia ezzel a mozzanattal a nemzet fennmaradásának kérdését tematizáló problémakomplexum – etikailag és jogilag terhelt – kontextusába íródik
(mintegy a liberális és konzervatív társadalommodellek közötti konfliktus formájában41
[lásd: Nyugat vs. Napkelet]).42 Az irodalom itt mindenekelőtt nemzetfenntartó vagy -elveszejtő funkcióval bír, vagyis mindkét esetben túlmutat önmagán, nyelvi összefüggésrendszerén. Az affektusok médiumában közvetített erkölcsi tartalom és eszmerend41 Ennek a – nem Tormay szövegénél kezdődő – diskurzusnak a variációi az irodalomtörténet-írásban is nyomot hagytak
(akár ellenkező előjellel is). Lengyel András például – túlságosan is erősen támaszkodva a hivatalos és ellenkultúra világosan
elkülönülő pólusai által szervezett kulturális tér modelljére – egyenesen egy, a Huszadik Század, a Népszava, a Szocializmus
és a Nyugat részvételével elgondolható századfordulós „ellenkulturális blokk”-ról beszél: Lengyel András, Képzelet, írás, hatalom, Quintus, Szeged, 2010, 71. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a 20. század fordulóján és az elkövetkező évtizedekben
a hivatalos/állami intézményrendszerekben magukban is különböző diszkurzív formációk vetélkedtek egymással. Ismeretes, hogy esetenként még Horváth János és Klebelsberg Kuno irodalomtörténeti és társadalmi-politikai tétekkel bíró gondolatai is erős ellenállásba ütköztek, a fenti perspektívából úgymond „hazai pályán” is, ahogy világnézeti és esztétikai tekintetben a felsorolt lapok szintén csak igen erős torzítások-ferdítések árán hozhatók közös nevezőre, különösen a gondolkodói
és esztétikai pluralitást a zászlajára tűző Nyugat felől nézve. Mindez arra emlékeztethet, hogy a kulturális tér szerveződése
történeti perspektívából sohasem egyszerűsíthető adekvát módon két domináns blokk (pl. progresszív/antimodernista) tiszta
elkülönülésére és egymással való szembenállására.
42 Vö. Kollarits, „Csak szétszórt őrszemek vagyunk…”, 67–68.
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szer („az érzelem révén viszi be oda a maga erkölcsi felfogását, a maga világnézetét”)
ennek értelmében a társadalmi gyakorlatok szintjén előreviheti vagy hátráltathatja
a nemzeti szellem érvényre jutását. Azonban, kibontva az előbbiek következményeit,
fontos felfigyelni arra is, hogy – szemben azzal, amit a Figyelő Osvát-féle programjának
esetében láthattunk – Tormaynál nem képzelhető el az irodalmi alkotás azon formája,
amely képes lenne politikailag semleges módon kibontakoztatni tematikus dimenzióit, vagyis képes maradéktalanul mentesnek maradni az „irodalom külpolitikáitól”.43
Az ember a lélek nyitottsága, az affektusok felkeltésére irányában tanúsított kiszolgáltatottsága („az emberi lélek örökké nyitott kapuján”) miatt anélkül is befolyásolható,
hogy az egyén e befolyásról tudomást szerezne, vagyis az irodalmi művek egyik elsődleges hatásfunkciója éppen az érzelmek és a racionális cselekvés közötti – a szubjektivitás formális struktúráinak perspektívájából nem uralható, prepozicionális – átmenet
létesítésében rejlik.
Az esztétikai autonómia ekként maga is ideológiaként lepleződik le, hiszen az irodalmi és a politikai-jogi-etikai szétválasztása innen nézve nem más, mint a megszüntethetetlenül a műben munkáló, és a befogadóra mindig hatást gyakorló valóságos hatóerők elmaszkolásának egy formája. A politikai elkötelezettség explicit megvallása,
mely a Séta a Szentmihályi parkban retorikájának egyik legszembetűnőbb motívuma,
noha végül – egyébként az autonóm irodalom pozíciójának elutasításából következően
meglehetősen konzisztens módon – eluralkodik az irodalmi művek esztétikai mibenlétének kérdésével szemben, éppen ezért az őszinteség effektusát vési a szövegbe, tovább
bővítve a szöveg értelmezhetőségét mindenekelőtt meghatározó oppozíciós struktúrát
(saját/szellemi/közösségi/nemzeti/őszinte ↔ idegen/materialista/egyéni/nemzetietlen/
hazug).
Ahogy fentebb látható volt, Tormay programszövege a diagnosztizált válsághelyzet
alapstruktúráját a saját idegen általi kontaminációjának az irodalom – és ebből következően: a társadalmi élet – minden szegmensét meghatározó fenyegetésében, sőt, tulajdonképp már végbe is ment, pusztító következményekkel járó érvényre jutásában leli
fel. Fontos észrevenni ugyanakkor, hogy ebben a képletben az idegenség mellett az idegenség inkorporációjának műveletei maguk is rendkívül lényeges szerepet játszanak.
Habár a szerző perspektívájából az irodalmi diskurzusok változásai a társadalmi
átalakulások motorjaiként értelmezhetők44 (affektivitás → racionalitás), az írás azt
is hangsúlyozza, hogy az irodalom által előállított diskurzusformációk intézményesítését – és újratermelését – végső soron a különböző nemzedékek eszmei-világnézeti
hovatartozásának tekintetében meghatározó, többek között az oktatási rendszerekhez
43 Paul de Man, Az olvasás allegóriái. Figurális nyelv Rousseau, Nietzsche, Rilke és Proust műveiben, ford. Fogarasi György,
Magvető, Budapest, 20062, 13.
44 Ez a képlet jut szóhoz Klebelsberg 1928-as levelében is, melyet a Napkelet szerkesztőjének címzett: Klebelsberg Kuno,
Gróf Klebelsberg Kuno levele a Napkelet szerkesztőjéhez, Napkelet, 1928/3., 214.
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tartozókat is magukban foglaló társadalmi gyakorlatok hajtják végre. Ilyen szempontból különösen beszédes, hogy a Napkelet tantestületi körökben való népszerűsítéséhez
gróf Klebelsberg Kuno megadta a kért hozzájárulást:45 az oktatási apparátus az irodalmi kultúra alakulásába való, a nemzeti öntudat erősítését célzó beavatkozás egy kézenfekvő eszköze.46 A Séta a Szentmihályi parkban által felvázolt keretek között a nemzetellenesként azonosított tendenciák megfékezése az előbbiek ellenére – az irodalom
komoly következményekkel járó árulásából fakadóan – csakis az irodalmon és politikán
is messze túlmutató nemzeti szellemen és annak – Roberto Esposito kifejezésével élve:
– „immunitásán” alapulhat,47 mely a nemzetet saját műveleteivel állítja szembe, és ily
módon lehetővé teszi a pusztító, bennfoglalt idegenség (a „tegnapi hang”) hatóerejének felismerését és eliminálását, egyszerre a közösséget építve, és ami legalább ilyen
fontos: azt reprezentálva. „A szenvedés és az élet” által kiváltott fordulat felfüggeszti
az eredendően a múlthoz tartozó, hiszen a fordulat előtt, annak belátásait nélkülözve
létesült irodalmi-társadalmi program lefutásának menetét, és új alapprogramot állít
annak helyébe („az irodalom értse meg nemzetét”). E programért az újonnan alapított
folyóirat vállal felelősséget.48
Az irodalmi kultúra jövője, ha a program realizációja meg tud felelni ezeknek az ambíciózus elvárásoknak, az idők szavára ügyelve az egyénitől a közösségi, a materiálistól
a szellemi, az idegentől a saját pólusa felé mozdul el. Ez azt is jelenti, hogy a Napkelet
Tormay-féle programja újraértelmezi és -rendezi a magyar irodalmi modernség intézményes fórumainak térképét, hiszen amennyiben ez a fórum érzékeli első ízben az új
idők követelményeit, nem a Nyugat, hanem a Napkelet minősíthető a modernség valódi,
első számú lapjának. Ahogy látható tehát, nem csupán A Tett igyekszik modernebb lenni
mindenkinél, a modernség autentikus pozícióját kisajátítva: a folyóiratok programnyilatkozatainak modernségfelfogása szükségszerűen totalizáló struktúrával bír. A dialógusban

45 Tóth-Barbalics, A Napkelet megalapítása, 255–256.
46 „[Klebelsberg minisztersége alatt] központi jelentőségűvé vált egy új, nemzettudatot építő történettudomány és irodalom megteremtése, amely a történelmi és kulturális szimbólumok tudatos ápolásával és újjáélesztésével hozzájárul
a magyarságtudat fejlődéséhez és megőrzéséhez, amelynek egysége végső soron az állam egységének is támasza.” Kollarits,
„Csak szétszórt őrszemek vagyunk…”, 19.
47 „Egyszóval az immunitas az a belső határ, mely átszeli a communitast, és visszahajtja magára egy egyszerre alkotó
és romboló alakban: éppen a rombolással alkotja meg vagy építi.” Roberto Esposito, Immunitas: az élet védelme és tagadása. Bevezetés, ford. Horváth Csaba, Apertúra, 2020/ősz, https://www.apertura.hu/2020/osz/esposito-immunitas-az-elet-vedelme-es-tagadasa-bevezetes/
48 „Igaz, hogy csak négyen vagyunk, de itt vagyunk és ki tudja, hányan vannak még együtt négyen-négyen, akikről nem
tudunk, akik nem tudnak rólunk és mégis ugyanazt akarják, amit mi. Hívjuk össze őket, a szétszórtakat, a magányosokat,
az igazakat, a fiatalokat, azokat, akiknek nincs hol megszólalniok. […] Igen […] folyóiratra van szükség. Nem könyvkiadóvállalat kell, nem könyv, de folyóirat! Goethe mondotta, hogy: az igazságokat szüntelenül ismételni kell, mert a tévedéseket is
folyton ismétlik. Könyvben csak egyszer lehet az igazságot elmondani, folyóiratban újra és mindig újra… […] Míg életté, míg
irodalmi és nemzeti újjászületéssé nem lesz […].” Tormay, I. m., 4. A szétszórtak összehívásának programpontja testet öltött
az erdélyi magyar irodalomnak szentelt kiemelt figyelem formájában is: Cseke Péter, Erdélyi magyar irodalom a budapesti
Napkeletben. Alkotók, művek, értékszempontok 1923 és 1937 között = Tormay Cécile-emlékkonferencia, Magyar Művészeti
Akadémia, Budapest, 2013, 119–146. Lásd ehhez még: Kollarits, „Csak szétszórt őrszemek vagyunk…”, 102–112.
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ennélfogva nem a modernség elutasításáról, egyfajta modernségellenességről, hanem
annak újradefiniálásáról van szó (Tormay elgondolása innen nézve szorosan érintkezik
a konzervatív folyóiratot életre hívó Klebelsberg Kuno modernségfogalmával).49
A lapszámban közölt másik program, az Új közízlés felé, Horváth János tanulmányértékű írása, a Napkelet küldetését korántsem meglepő módon olyan összetett irodalomtörténeti keretben tárgyalja, amellyel Tormay – inkább politikai téteket mozgató
– koncepciója aligha versenyezhet. Fontos észrevenni ugyanakkor azt is, hogy mivel
a szöveg befogadhatósága éppen ezért összehasonlíthatatlanul nagyobb teoretikus felvértezettséget követel meg olvasójától, mint dialógusformátumú párdarabja, Horváth
sokkal kisebb hatékonysággal lehetett képes megszólítani közönségét (máshonnan
nézve persze úgy is lehetne fogalmazni, hogy csupán kevesekhez szólt, de hozzájuk
erősen). A Napkelet programszövegeinek diszkurzív különbözősége ekként lehetővé
tette azt, hogy a folyóirat küldetésnyilatkozata által – mely lényegében az összes számba vehető konceptuális eltérés ellenére azonos mindkét szövegben – mind az irodalom
iránt érdeklődő nagyközönség, mind pedig az akadémiai igényességre számot tartó társadalmi csoportok megszólíttathassanak.50
Horváth alaptézise, a gondolatmenet kifejlésének egészét meghatározó történetfilozófiai alapállása szerint az irodalom történetét meghatározó ízlésformák folytonos
átalakulása olyan dialektikus folyamatként ragadható meg, amelyben az ízlést 1. a különböző, egymással szemben álló és egymással a kulturális elsőbbség (uralom vagy
hegemónia) kialakításáért versengő irányzatok, áramlatok harca („hosszas surlódás,
küzdelem”), 2. az e küzdelem eredményeként előállt, az ízlést közösségi perspektívába
helyező „kiegyenlítődés” békét garantáló, a közösségépítésre nézvést produktív – mert
a politikai lét tekintetében konstituens jelleggel bíró („kollektív lelki formát: irodalmi
közízlést”) – szakasza, valamint 3. ezen együttállás elkerülhetetlen organikus felbomlása („bomlás, szakadás, sőt meghasonlás”) határozza meg. Az irodalom történetét ennek
a három fázisnak az egymásra következése, tehát az exklúziós és az inklúziós straté-

49 Klebelsberg modernségfelfogásával kapcsolatban lásd: Rákai Orsolya, A Napkelet és az irodalmi modernség, Jelenkor,
2013/2., 171. Ujváry Gábor a Historikus alakját egyenesen Klebelsberggel azonosítja: Ujváry Gábor, Kultúrfölény és neonacionalizmus. Klebelsberg Kuno és Tormay Cécile kapcsolata = Tormay Cécile-emlékkonferencia, 155. Ugyanígy tesz: Kollarits,
„Csak szétszórt őrszemek vagyunk…”, 71. (Klebelsberget 1917-ben a Magyar Történelmi Társulat elnökévé nevezték ki. Elnöki
megnyitó beszéde: Gróf Klebelsberg Kuno Válogatott beszédei és írásai. 1917–1932, Európa, Budapest, 1990, 29–40.
50 Horváth szakmailag igencsak színvonalas fellépésének hatása a folyóirat recepciótörténetében is jelentős nyomokat
hagyott. A Napkelet megszűnésekor Schöpflin fogalmazta meg azt a később közkeletűvé vált véleményt, amely szerint a lap
kritikai-tudományos értelemben kiemelkedően színvonalas, míg szépirodalmi tekintetben – a Nyugatnál – gyöngébb volt:
Schöpflin Aladár, Búcsú a Napkelet-től, Nyugat, 1940/10., https://epa.oszk.hu/00000/00022/00657/21068.htm Horváth 1925ig tartó közreműködéséhez lásd: Kollarits, „Csak szétszórt őrszemek vagyunk…”, 73–78. Valamint: Tóth-Barbalics, Konzervatív
folyóirat a középosztálynak, 42–45. Lásd még ehhez: Filep Tamás Gusztáv, Bölcselők, szellemtörténészek, esszéírók a Napkeletben = Tormay Cécile-emlékkonferencia, 105–117. Schöpflin és a Napkelet viszonyához szolgáltat adalékokat: Rózsafalvi
Zsuzsa, Egy elfeledett polémia Schöpflin irodalomtörténete ürügyén = „nem csak a magam terhét hordom…”. Tormay Cécile és
a Napkelet, Orpheusz, Budapest, 2013, 187–221.
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giák váltógazdálkodása, valamint – egy általánosabb szinten – a folyamatsor ciklikus
ismétlődése alakítja.
Akkor tehát, amikor Horváth hírhedt, és gyakran félreértett51 mondatában azt írja,
hogy „Ízlésünk ma a bomlás állapotában van”,52 elsősorban nem egy kultúrkritikailag
motivált megállapítást tesz, hanem az előbbi keretbe illesztve szituálja történetileg saját korának kulturális-irodalmi perspektíváit és az útjára indított irodalmi-kritikai vállalkozás lehetőségeit. A Napkelet fellépése ebben a tekintetben nyilván korszakhatárt
képez: a lap, mint ez látható lesz, Horváth szerint a bomlás termékeként megszülető, ám az elsöprő társadalmi legitimációt nélkülöző Nyugat méltó kihívójaként immár
valóban megnyitja a kulturális versengés terét. A „bomlás” állapotát az előbbiek értelmében a küzdelemé követi, vagyis a Napkelet és a körülötte csoportosuló szellemi
holdudvar – legalábbis kezdetben – nem tarthat igényt arra, hogy a lap a „közízlés”
fórumának címét birtokolja, sőt még csak arra sem, hogy létét a magyar társadalom
egészében legitimnek tekintsék. Az induló folyóirat számára az első számú feladatot
éppen ezért – így a programcikk implicit belátása – nem a közízlés megtestesítése, hanem a kiegyenlítődés mozgásába való betagozódás jelenti, méghozzá oly módon, hogy
ez a későbbiekben a belső munkatársak és szerzők által preferált ízlésforma érvényre
jutását segítse elő.
A „konzervatív” és a „modern” csoportok szembenállása ebben a keretrendszerben
elkerülhetetlen történelmi törvényszerűség (már csak azért is, mert Horváth szerint
a Nyugat képviselte irányzat, és ebben Ady is egyetérteni látszik,53 nem bír széles körű
társadalmi legitimitással).54 Az egymással szemben álló csoportok – melyek Horváthnál mindig különböző ízlésformák reprezentációi – konfliktusát ráadásul, noha azokat
mindenekelőtt az irodalmi ízlésformáik differenciája létesíti, a nemzetközösség „társadalmi, erkölcsi vagy politikai” tagolódása csak tovább erősíti, hiszen, így Horváth, „az
ízlés változatai” ettől „sohasem szigetelhetők teljesen el”. Az ízlésformák megújítása,
annak ellenére, hogy sohasem a hagyományok elvetéséből, hanem a hagyományok
affirmációjából, a velük való metonimikus érintkezésből születik meg („Az újat nem
51 Lásd példaként: „Horváth János fejlődéstörténetében egyetlen egy csúcspont van, Arany János, s innen fogva az irodalom
hanyatlóban, romlásban ábrázoltatik.” Széchenyi Ágnes, „Konzervatív kritika, fejlődő irodalom”. Schöpflin Aladár és Horváth
János kapcsolata, Alföld, 2012/7., 79.
52 Horváth János, Új közízlés felé, Napkelet, 1923/1., 81. (Horváth cikkében az ízlés szó írásmódja ingadozik.) Ezt később
variatív módon elismétli: Uo., 82.
53 „Ne felejtsd, hogy a mi nemes magyar publikumunk ízlésében és hajlamában nem vagyunk annyira se bealapozva, mint
egy új mozi.” Ady Endre – Hatvany Lajosnak, Párizs, 1911. február = Hatvany Lajos Levelei, vál. és szöveggondozta Hatvany
Lajosné – Rozsics István, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1985, 82.
54 „A magyarság egy jelentékeny része ma is korszerűnek tudja s önmaga teljes kifejezésének érzi az Arany-korszak
ízléshagyatékát; a másik rész ellenben csak hagyatéknak, történeti értéknek tekinti, de önmagát nem érzi benne teljesen
kifejezettnek s aktuálisabb önkifejezést keres. Viszont ez utóbbi kezdemény korántsem jutott el általános elfogadottságra
s bár korszerűségi igényekkel lépett fel, a kor, a mai magyarság, éppen nem ért egyet elismerésében. / Van egy nagy hagyatékunk, támadt vele szemben egy immár két évtizedes újító kezdemény: de korszerű közízlésünk, melyben valamennyien
egybetalálkoznánk: már nincs s még nincs. / Lesz-e?” Horváth, Új közízlés felé, 82–83.
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a levegőben függve érleli meg, hanem a régi törzsökbe oltja bele s azzal tápláltatja”),
a közönség kialakult „kollektív lelki formáinak” tekintetében elidegenítő hatással bír.
Ennek fényében akár azt is lehetne mondani, hogy az irodalomtörténet mozgását létesítő újítás okozta konfliktusokban az azt kezdeményező egyénen („mi rendszerint geniális egyéni kezdemény”),55 valamint a körülötte kialakuló és az ő esztétikai pozícióját
magáévá tévő csoportokon kívül végső soron mindenki a tágan értett konzervatív oldalra sorolódik. Horváth az egyéni innovációt egyfajta kilengésként, extremitásként értelmezi, mellyel a közösség konvencionális ízlésformája rendszerint nem akar és nem is
lehet képes azonosulni, ám amely még ezek között a körülmények között is változást
csempész annak alakulástörténetébe.
Megszokás teszi-e, vagy hogy az összesség is megkezdi végre azon benső
átalakulást, mely a kezdeményező egyénekben az új ízlés alapfeltétele
volt: a beállott szakadás fokozatosan enged merevségéből; az ízlésbeli
újdonság kezd elválni, külön elemződni attól, ami benne eredetileg politikum (s talán morál, vagy társadalmi formák) kérdése volt s akkor kiderül, hogy az immár pusztán ízlésformaként felfogott új jelenség összebékíthető s össze is békül a hagyományos, régibb ízléssel. […] De idő kellett
hozzá: vagy három emberöltő!56
A változás, amely a kollektív lelki forma történetében „szakadásként” jelentkezik,
idővel domesztikálódik. Az egyéni újítás közösségi inkorporációja – mely a fentiek értelmében az ízlésformák változásának pozitív történeti hatóereje – a társadalmi, politikai és erkölcsi értelmezési kódok kimerülésével, az ilyen irányú receptív attitűd
háttérbe húzódásával és eltűnésével, vagy legalábbis felfüggesztődésével esik egybe.
Az irodalomtörténeti újítás ekkor válhat először irodalmi jelenségként, immanens műfaji-poétikai-retorikai szempontok szerint megközelíthetővé (ahogy Horváth A nemzeti
klasszicizmus irodalmi ízlésében is megállapítja: „Az ízlés leple alatt világnézetek harca
folyik, s idő kell hozzá, hogy az irodalmi jelenségek tisztán esztétikai szempontból ítéltessenek meg”).57 Amikor ez bekövetkezik, láthatóvá válik az újításnak a hagyományban való nyelvi-eszmei benne állása, az elődök munkásságához való kapcsolódása,
egyszóval a mű által megnyilvánított irodalmi hagyományfolytonosság, amely itt, mint
ez a faoltvány58 szép képében is látható volt, elsősorban az ízlésformák egymásra épü55 Uo., 82.
56 Uo.
57 Horváth János, A nemzeti klasszicizmus irodalmi ízlése = Uő., Irodalomtörténeti munkái IV., szerk. Korompay H. János –
Korompay Klára, Osiris, Budapest, 2008, 739.
58 A fa konzervatív jelképként való értelmezéséhez lásd: Uri Dénes Mihály, Elve(sze)tt szabadság. Konzervatív szellemiség és
természetvédelem, Kommentár, 2019/2, 72–78. Különösen: 72.
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léseként, érintkezéseként, kommunikatív viszonyaként fogható fel. Az újítás közösségi
inkorporációja ugyanakkor időbe telik. Ahogy az idézett részből kiviláglik, az Új közízlés
felé szerint az előbbi folyamatok körülbelül 75–105/150 év59 alatt lehetnek képesek lezajlani, ami azt is jelenti, hogy Horváth még csak esélyt sem lát arra, hogy még az ő
életében kiderüljön, a Nyugat vagy a Napkelet, a „modernek” vagy a „konzervatívok”
alkotásai, szemléleti pozíciói lesznek azok, amelyek az irodalomtörténet alakulásának
tekintetében egyedül számító évszázados léptékben végül a „kollektív lelki forma” részeivé válnak. A cikk éppen ezért lesz, még ha kortörténeti diagnózist bontakoztat is
ki, méghozzá történeti távlatba helyezve a kortárs irodalmi kultúra dominánsként azonosított történéseit, mindenekelőtt a jövő felé orientált. A Napkelet, mint ez már szóba
kerül, csupán megcélozhatja az előbbieket: az Új közízlés felé, az újonnan megjelenő kollektív lelki forma irányába (felé) tartó mozgás, az új közízlés alapjainak megteremtésére való törekvés imperatívusza („a holnapot előre tudni nem lehet. De óhajtani, akarni,
cselekedni: igenis lehet és kell.”)60 a lapot egy olyan, egyelőre még lezáratlan történeti
mozgás hatóerejévé avatja, amely, utánaszámolva, még a 21. század második évtizedének lezárultával sem tekinthető feltétlenül célját értnek (Horváth elgondolkodtató
felvetése szerint tehát valójában még ma sem dőlt el [eldőlhet az ilyesmi egyáltalán?],
melyik irodalmi ízlésforma – irodalom-, nyelv- és közösségszemléleti mód – válik a magyar irodalmi modernség habituális szinten elsajátított korszakképző attribútumává).
Legyen e folyóirat mintegy kijelölt irodalmi szerve egy újabb, egységes
magyar közízlés létesülésének. […] ápolja az öröklöttet, a történelmileg
magyart s vele tápláltassa a beléje oltott, vagy oltandó újat. / Szervezzen
közönséget, öntudatos tényezőjét az irodalmi életnek, mely ismeri izlése
történeti talapzatát s azon állva tiltja, fogadja el a korszerűt. Közönséget,
melynek vannak ízlésbeli követelményei s mely irányítva kiván részt
venni az irodalmi életben. Közönséget: nyílt szeműt, bátrat, megbízhatót:
egyetlen lehetséges fenntartóját a magyar műveltség folytonosságának.
[…] Így fogadja, így várja a bírálat is férfias nyíltsággal a magyar írót s
vár különösen egyet, egy ma még ismeretlent, de mindnyájunk javára
bizonnyal eljövendőt, e megnyiló rovat küszöbén.61
Egy lap, amely saját tevékenységét ebből a perspektívából értelmezi, jelenbeli
működését szükségszerűen metaleptikus alapokra helyezi, aminek következtében meg-

59 „Az emberöltő kifejezés kétségtelenül Arany János Toldijával vált ismertté […].” Dezső Kinga, „Majd kilencz tiz emberöltő
régiségben”. Az elbeszélés ideje Arany Toldijában, Irodalomtörténeti Közlemények, 2016/5., 555.
60 Horváth, Új közízlés felé, 83.
61 Uo., 84.
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nyilatkozásait nem kijelentésként, hanem ígéretként teszi hozzáférhetővé. A Napkelet
nem az, ami van, hanem az, ami lesz – a vállalkozás értelme nem önmagában, hanem
annak a politikai, etikai és társadalmi összefüggésektől elkülönült irodalomtörténeti
hatásaiban keresendő. Horváth nagyszabású érvmenete szerint a Napkelet diadalának
vagy esetleges elbukásának – hatásgyakorlásának vagy e hatásgyakorlás elmaradásának – tulajdonképpeni tétje ugyanis éppen az, hogy a „Petőfi–Arany-korszak” irodalmi
örökségének megszólítóereje tovább él vagy eltűnik. Ez azonban korántsem a múltba
révedés pozíciója: a Napkelet ideális, ám ilyenként létrehozandó, „genetikus önismerettel”62 rendelkező olvasója, mint Horváth leszögezi, „nem esküszik vakon a multra, nem
ijedezik az újtól; ami amabban lényeg, azt biztosítani, őrizni, ami ebben termékenyítő
erő, azt beolvasztani tudja”.63
Horváth programja az előbbiek irányából nézve rendkívül nagy erővel mutatja meg,
miért félrevezető azt feltételezni, hogy a magyar irodalmi modernségben a Nyugat (és
köre) mint az esztétikai autonómia megteremtője a „nemzeti klasszicizmussal” mint az
irodalmi értéket a nemzeti ellenében háttérbe szorító gondolatalakzattal áll szemben.64
A helyzet egyfelől azért nem ennyire egyszerű, mert a Nyugat, az induló Napkelet
deklarált ellenfele, valójában maga sem mondott le a társadalom formálásának igényéről (Osvát és Hatvany 1912-es, végül elmaradt vívótermi párbaja végső soron emiatt
a kérdés miatt – tiszta vs. társadalmi, vagyis üzleti hasznot termelni képes irodalom –
szerveztetett,65 ráadásul a lap 1916-tól már nem csupán a sorok között, hanem nyíltan
is politizált, amitől korábban vélhetőleg csak e jog megváltásának ára, a leteendő kaució
62 Horváthnál az ideális olvasó egyik legfontosabb ismérve a „genetikus önismeret”: „Az alap, amelyet kijelöltünk, egyedüli
lehetséges alap. De csak akkor, ha van közönség, mely azt tudatos lelki valóságként képviseli. Ilyen-e a mi közönségünk?
Ízlése megvan, de öntudatlanul, úgy amint az irodalmi életben való részvétele folytán benne is szükségkép kifejlett, vagy
amint köztulajdonként a multból reá is átöröklődött. Fölvette, de nem tartja számon örökségét: nem eléggé tudatos közönsége az irodalomnak. Pedig azzá kell válnia. Oly nagy történelmi örökség, minő az irodalmi ízlés, gyarló kezekre van bízva,
ha csak passzív vonzalom köt hozzá. Több kell ahhoz, származás szerinti, genetikus önismeretre kell szert tennie ízlésünknek, hogy magyar irodalmi műveltségnek mondhassa magát. Tudnunk kell, miben áll magyarsága, miből s hogyan jött
létre. Ismernünk kell megörökítőit, a magyar klasszikusokat s ismernünk történelmi alapjait, azon elemeket, melyekből
idők folyamán összetevődött: a föntebb futólag jelzett »régi magyar« izlést s a »megújított magyart«. […] A tudatosság teljes
önállóságot biztosít a közönségnek s megóvja attól a szégyentől, hogy az irodalom körül zsibongó üzleti érdekeknek és
burkolt célzatoknak puszta játékszerévé alacsonyodjék. A történelmi ízlésre támaszkodó tudatos közönség bátran ítél, vagy
kárhoztat s nem puhatolja ki előbb mások véleményét. Itéletét maga a történelem irányítja, melyet ízlési tudat formájában
lelki hajlammá edzett magába.” Horváth, Új közízlés felé, 83–84.
63 Uo., 84.
64 E vélekedés példájaként lásd: József Szili, The Uncompromising Standards of Nyugat (1908–1941) = History of Literary
Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. Volume III: The Making and Remaking of Literary Institutions, szerk. Marcel Cornis-Pope – John Neubauer, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam
– Philadelphia, 2007, 71. Lásd még: Rákai Orsolya, Medrek és árterek: Horváth János és az irodalmi modernség = Könyv,
kontextus, medialitás. Tanulmányok a 60 éves Széchenyi Ágnes tiszteletére, Líceum, Eger, 2017, 219–228. Az előbbi gondolatkör
kritikájához lásd: Smid Róbert, „A technikai előfeltételek változásához kötöttem az irodalmi alapjelenségek változását”. Thienemann Tivadar avant la lettre mediális diskurzusanalízise = A magyar művészetelmélet hagyományai, szerk. Balogh Csaba
– Falusi Márton, MMA, Budapest, 2019, 67.
65 „Osvát és köztem irodalmi contraversia volt. Az urak velem – Velem! – szemben jónak látták az »irodalmi függetlenséget« megvédeni.” Hatvany Lajos – Ady Endrének, Berlin, 1911. március = Hatvany Lajos Levelei, 83. Lásd ehhez: Nagy Sz. Péter,
Hatvany Lajos, Balassi, Budapest, 1993, 35–37.
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összege tartotta vissza), másfelől pedig azért, mert Horváth programja (és munkássága
általában) ennek fonákján sohasem mond le az irodalom tisztán esztétikai dimenziójának, vagy az Új közízlés felé szavaival: a „pusztán ízlésformaként felfogott” irodalomnak
a tételezéséről.
A Nyugat és a Napkelet – még csak nem is feltétlenül egyértelműnek tekinthető66
– szembenállásának természetét illetően az elsődleges kérdést innen nézve nem az
esztétikai és a nemzeti minőségeknek a korszak leírásait a progresszivitás és a konzervativizmus paradigmái körül kikristályosító oppozíciója jelenti (politikai csatározások,
érdekellentétek története stb.), hanem az, hogy az elfoglalhatóként érzékelt pozíciók
konstitúcióját miként alakítja a közösség viszonyában adekvátnak tételezett esztétikai
forma, e problémakör összes implikációjával együtt. Az irodalomtörténeti kérdezés
ahelyett tehát, hogy a nemzeti és az esztétikai értékek leegyszerűsítő konfliktusát állítaná előtérbe, a modernség tekintetében kulcsfontosságú történeti haladás, a politikai
közösség és az irodalom, valamint az irodalmat közvetítő intézmények feltételezett mibenlététnek és így előálló viszonyainak eltérő konfigurációira kell hogy irányuljon (az
Uj Idők, a Figyelő, a Tett és a Napkelet programjainak itteni elemzése egyaránt erre tett
kísérletet). Erre a perspektívaváltásra mindenekelőtt azért van szükség, mert így biztosítható annak elkerülése, hogy a Nyugatot, követve a domináns irodalomtörténet-írói
hagyományt, egyfajta beteljesüléstörténet narratívájába foglalva, a magyar irodalmi
modernség kizárólagos – hiszen progresszivitása által az archaikusnak bélyegzett törekvések felett győzelmet arató – reprezentációjaként értelmezzük. A Nyugat csupán
az irodalmi modernség egy történeti változatát testesíti meg (ezt a pozíciót láthattuk
a Figyelő pozíciójának elemzésekor), amelynek az induló Napkelet egy, azzal minden
tekintetben egyenjogú alternatíváját kínálja fel.

66 A két lap közötti átjárásokat szemléletesen mutatja meg Maróthy Szilvia és Minkó Mihály hálózatelméleti alapokon
nyugvó adatvizualizációs munkája: Maróthy Szilvia – Minkó Mihály, Nyugat és Napkelet között: folyóiratok és írók hálózata,
https://btk.mta.hu/ismerettar/ismeretterjesztes/1598-nyugat-es-napkelet-kozott-folyoiratok-es-irok-halozata
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„Negyvenöt csata hőse”:
Varjassy Béla élettörténete
és visszaemlékezései
„1859-ben mint huszárhadnagy harcolt Szolferinónál és Magentánál és meg is sebesült.
1867-ben Miksa császárral Mexikóban volt s mint főhadnagy ott volt a császár oldalán
utolsó pillanatában. Majd a francia hadseregbe lépett át s Szedannál megsebesült. Éjszaka ment át belga területre, a hol társaival együtt lefegyverezték. Később Mac Mahon
seregében a commünardok ellen küzdött, majd, mint francia tiszt Tonkingban harcolt
a gyarmati hadsereg élén. Negyvenöt ütközetben vett részt és igen sok rendjele volt.
1896-ban visszavágyott hazájába s itthon a rendőrségnél kapott állást, a hol éppen olyan
használható embernek bizonyult, mint a hadseregben” olvashatjuk Varjassy Béla nekrológjában.1 A felsoroltak alapján egy érdekes és kalandos sors tárul elénk. A halotti
életrajz kiválóan keretbe foglalja az aradi születésű világlátott magyar katona életútját,
azonban fontos azt is kiemelni, hogy az abban közöltek némi korrigálásra, pontosításra
és kiegészítésre szorulnak.2
Doktori kutatásunk témája a Habsburg Miksa mexikói császár (1864-1867) önkéntes
seregében szolgált népes (közel 1300 fő) magyarországi állomány életrajzi adattárának
összeállítása, elbeszélő forrásainak egybegyűjtése és szintetizáló elemzése, valamint
tárgyi és fényképhagyatékuk összegyűjtése és közreadása. Munkánkban egyaránt foglalkozunk a kikerült sereg tagjainak az ún. mexikói kalandot megelőző, és a Habsburg

1 Budapesti Hírlap, 29. évf. 135. sz. (1909. június 9.) 10.; Pesti Hirlap, 31. évf. 135. sz. (1909. június 9.) 11.; Kivonatosan közli
még: Pécsi Napló, 18. évf. 129. sz. (1901. június 9.) 5.
2 Varjassy Béla nekrológjai nagyon jól példázzák, hogy az egykorú halálhírekben röviden leírt élettörténetek mennyi csúsztatást és téves állítást is tartalmazhatnak. Mindezen hibák ellenére a nekrológok megfelelő kiindulási alapot jelentettek
Varjassy Béla biográfiájának a megírásához, a rendelkezésre álló további információk alapján azonban még részletesebb és
pontosabb betekintést nyerhetünk az élettörténetébe. Az általunk eddig ismert adatok alapján, a fenti idézetből a következő
adatok szorulnak pontosításra: 1. 1859-ben kadétként és nem hadnagyként vett részt a szárd-francia-osztrák háborúban. 2.
1864-től szolgált a mexikói önkéntes seregben, 1867-ben Mexikóváros védői között harcolt és nem Querétaroban, ahol a császárt elfogták; 3. úgy tűnik, hogy Indokínában, mint kormányzói titkár működött és nem a francia „gyarmati hadsereg élén”
harcolt. 4. Nem 1896-ban, hanem tíz esztendővel korábban 1886-ban települt haza szülőföldjére. Továbbá annak tisztázása,
hogy harcolt a Párizsi Kommün ellen és hogy valóban részese volt-e „negyvenöt csatá”-nak, még várat magára.
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Miksa császárságának bukását követő életszakaszaival is. Vizsgálataink lényegében
történettudományi alapkutatásnak minősülnek.
Az eseményekben részt vett magyarországi katonák életútjai közül is számos olyan
személy életrajzát sikerült feltárni, akik ez idáig kevésbé vagy egyáltalán nem kerültek
a magyar történetírás látókörébe, holott közülük nem egy személy fontos pozíciót töltött be vagy figyelemreméltó pályát futott be a későbbiek során Magyarországon vagy
szerte a nagyvilágban. A vizsgált egyének közül ketten még az első világháború idején is vállaltak szolgálatot! A Mexikót megelőző életszakaszokat illetően az adatok azt
mutatják, hogy a mexikói osztrák önkéntes sereg magyarországi állományának több
tagja is szolgált az 1848-49-es szabadságharc idején, mind a magyar honvédseregben,
mind pedig a „túloldalon” és többen részt vettek az 1850-es és 1860-as évek nemzetközi katonai konfliktusaiban. Munkánk során közel ötven olyan magyarországi személy
életútját sikerült részletesebben feltárnunk, akik életük „derekán” hosszabb rövidebb
ideig a mexikói osztrák önkéntes seregben is szolgáltak. Ezek egyike volt Varjassy Béla,
akinek életrajzát – visszaemlékezéseinek is köszönhetően – igen részletgazdagon tudtuk feltárni.

AZ ÉLETRAJZ FORRÁSBÁZISA
Kutatásaink során nem találtunk olyan tudományos igényű írást, mely Varjassy Béla
életrajzát közölné.3 Varjassy életútjának rekonstruálása mexikói, osztrák és magyar
levéltári forrásokon, korabeli magyar és német hivatalos kiadványokon, továbbá egykorú mexikói, osztrák, francia és magyar sajtóanyagokon alapul. Az élettörténet feltárásakor nagy segítségünkre volt, hogy Varjassy Béla – főként idősebb korában – több
visszaemlékezést is közreadott a hazai lapokban, – vagy ahogy Márki Sándor fogalmaz:
„élénk tollal írta meg útirajzait”4 – melyek részletesebb betekintést engednek életének
egy-egy rövidebb szakaszába.
1861. augusztus 1-én hosszas engedélyeztetési procedúrát követően jelent meg az
Alföld napilap első száma.5 A lapot nem sokkal később betiltották, majd 1863 tavaszán
a kiadó engedélyt nyert az Arad című újság kiadására, mely 1866 elejétől ismét Alföld
címmel jelent meg.6 A sajtóorgánum 1898-ig működött és ezen időszak alatt a régió
egyik legjelentősebb lapja lett.7 A napilap 1886-ban kiadott repertóriuma (Huszonöt év
egy magyar lap életében. Az „Alföld” első huszonöt-évi folyama) alapján Varjassy 1869-től
kezdődően aktív levelezője volt szülővárosa sajtóorgánumának. 1869-ben és 1880-ban
3 Egy korábbi írásunkba a nekrológok alapján egy rövid életrajzi utalást már közöltünk személyéről. Ld.: Bobay 2017. 285.
30. lábjegyzet.
4 Márki 1895. II/2. 813.
5 Ujj 2008. 10.
6 Deák 2018. 58.; 149.; 219.; 293.
7 Ujj 2008. 10.
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jelentek meg „Politkai, társadalmi és közigazgatási” kategóriába sorolt vezércikkei,
1870-ben „Történelmi, földrajzi és ismeretterjesztő” tárgykörű tárcacikke (Bazaine
elítélése, 1873). Küldött két levelet Belgiumból is, miután az 1870-es sedani csatát követően hadifogságba esett, valamint „1872-1882” között a folyóirat párizsi levelezőjeként említik. A repertórium pontosabb dátummegjelölést sajnos nem közöl. Az Alföld
digitális formában nem elérhető, a tizennégy esztendőt felölelő, naponta megjelenő
sajtótermék teljeskörű átnézésére az elmúlt időszakban sajnos nem tudtunk vállalkozni. Ennek későbbi részletes feldolgozása elengedhetetlenül szükséges a Varjassy
éltrajz bővítéséhez.8
Varjassy több rövidebb visszaemlékezését a fővárosi lapokban (Az Ujság; Budapesti Hirlap; Pesti Hirlap), valamint a francia Le Gaulois-ban közölte. Az eddig feltárt és
összegyűjtött memoárok közül a többség a „mexikói kaland” eseményeit tárgyalja.
1880-ban a francia Le Gaulois-ban jelentette meg az Un souvenir du Mexique című írását,
mely a mexikói expedíciónak az 1866 novemberi és decemberi eseményeit tárgyalja,
vagyis azt az időszakot, amikor Miksa császár Mexikóvárosból Orizabába (Veracruz
kikötőváros közelébe) utazott azzal a céllal, hogy elhagyja Mexikót és visszautazzon
Európába, erről a tervről számos prominens mexikói személy végül lebeszélte az uralkodót.9 A fent említett francia nyelven közreadott Varjassy memoár magyar nyelvű
fordítása 1892-ben jelent meg (A katasztrófa előtt. Emlékezés Miksa császár tragédiájára).10 Az aradi születésű magyar tiszt, Mexikóváros 1867-es ostromáról két emlékiratot
is közreadott. A Porfirio Diaz címet viselő visszaemlékezése az ostrom egészét tárgyalja
nagyvonalakban,11 A kém című írása pedig az ostrom történésein belül egy mikrotörténetet mesél el.12
Ezeken felül még két további visszaemlékezésére sikerült rátalálni. Mint látni
fogjuk az Egy havi szabadságom. 1861-ben című írásában egy a cs. kir. hadseregben
egykoron szolgált fiatal tiszt viszontagságai jelennek meg,13 míg egy másik írásában
(A német tisztikar becsülete) az 1870-71-es porosz-francia háború során átélt emlékeit
tárja az olvasó elé.14
A sedani csatáról írt egyik levelének másodközlése a Vasárnapi Újságban (Egy magyar
levele a sedani ütközetről15) is olvasható. Varjassy 1888-ban a mexikói francia expedíciós
seregek egykori főparancsnokának és a francia-porosz háború „bűnbakjának”, Bazaine
8 Szőllőssy – E. Illés 1886. 12.; 93.; 99.; 103.
9 Varjassy 1880.
10 Varjassy 1892.
11 Varjassy 1901.
12 Varjassy 1904.
13 Varjassy 1887.
14 Varjassy 1895. b.
15 [Varjassy] 1870.
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tábornoknak a haláláról – akinek Varjassy kétszer is a parancsnoksága alatt harcolt – is
megemlékezett a Budapesti Hírlap hasábjain.16 Ezeken felül egy további tárcacikkéről
tudunk (A francia-orosz szövetség17), melyben a franciák nézőpontjából megközelítve
a kérdést, a Franciaország és Oroszország esetleges hosszú távú politikai és katonai
szövetségkötésének kimeneteléről értekezik.
A Varjassy család irathagyatéka az aradi megyei levéltárban (Direcţia Judeţeană
Arad a Arhivelor Naţionale) őrződött meg. A leírás alapján az állag dokumentumai az
1820 és 1888 közötti időszakból származnak; magyar, latin, valamint német nyelven
írodtak. Az iratok elsősorban a családi vagyon felosztásával, a családnév Vranovicsról
Varjassyra történő megváltoztatásával kapcsolatosak és tartalmazzák a Varjassy József (véleményünk szerint inkább Varjassy Gyula) orvosi munkásságára vonatkozó iratokat is.18 Munkánkból még hiányzik ezen dokumentáció feltárása, melyre az elmúlt
időszakban szintén nem nyílt lehetőségünk. Reményeink szerint a hagyaték Varjassy
Béla élettörténetével kapcsolatosan is tartalmaz dokumentumokat és adatokat. A továbbiakban fontosnak gondoljuk franciaországi és belgiumi levéltári források feltárását
és bevonását is a téma vizsgálatába.

A VARJASSY CSALÁD
Jelen tudomásunk szerint az Arad városának közéletében egykoron fontos szerepet
játszó Varjassy család történetéről sem született még átfogó munka, a lokálpatrióta
família története, – egy-két családtagot leszámítva –, elkerülte a magyar tudományos
élet figyelmét. Kempelen Béla Magyar nemesi családok című művében azt olvashatjuk,
hogy a Varjassy család eredetileg a Vranovits nevet viselte és a 17. század végén Nyitra
megyében nyerte nemesi címét. Kempelen adatai szerint a családból 1848-ban „Vranovits József” változtatta a nevét Varjassy-ra.19 (Ezek alapján Varjassy Béla még Vranovits
Bélaként láthatta meg a napvilágot 1839-ben Aradon.)20 Ennél valamivel részletesebb
adatokat közöl a Varjassy családról Márki Sándor Aradvármegye és Arad szabad királyi
város monográphiája című munkájában, megemlítve, hogy a Varjassy család (Márkinál
a Vranovics alak jelenik meg) tagjai „Arad városának a rendiség idejében is tekintélyes
polgárai voltak”.21 Márki közléséből megismerjük Varjassy Béla családi kapcsolatait
is. Édesapja, Varjassy József Arad vármegyének volt a házi főpénztárnoka (édesapja
16 [Varjassy] 1888.
17 Varjassy 1895. a.
18 Rînziş 2001. 194.; Ezúton is köszönöm Cristina Hegheduşnek és Cristian Hegheduşnek, hogy segédkezett a román nyelvű szöveg fordításában.; Magyar vonatkozású történeti források az erdélyi állami levéltárakban: http://leveltar.adatbank.
transindex.ro/ (Utolsó megtekintés: 2021. május 30.)
19 Kempelen 1932. XI. k. 33.
20 ÖStA KA Mex. Freiw. Korps Karton 142. Nr 16/189.; vö. Tardy 1990. 169.
21 Márki II/2. 1895. 715.
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testvére, János 1849-ben Arad város tanácsosa, 1849. június 11. és augusztus 13. között
a város polgármestere, 1861-ben pedig Arad főkapitánya). Varjassy Béláék hárman
voltak testvérek. Egyik bátyja, Gyula,22 katonai főtörzsorvosként vonult nyugalomba,
másik testvére, József, „köz- és váltóügyvéd, Aradváros törvényhat. bizottságának s
Arad közéletének” volt „tevékeny tagja” (az Alföld repertóriuma, mint a lap egyik párizsi levelezőjét említi 1871-ben 23). Varjassy Béla testvérének, Józsefnek a gyermeki
közül három fia is komoly karriert futott be. Árpád Aradmegye tanfelügyelője, Dezső
a Magyar Földhitelintézet igazgatóhelyettese,24 Lajos pedig előbb „Aradváros gazdasági tanácsosa”25 majd 1905 és 1918 között Arad polgármestere, 1919-ben pedig az aradi
és szegedi ellenkormányok kereskedelemügyi minisztere volt. Püski Levente egyik
munkájában az alábbiakat közli Varjassy Lajos személyéről és 1919-es szerepvállalásáról: „Az agilitásáról és kiegyensúlyozatlan fellépéseiről ismert politikus azonban
ennél jóval nagyobb politikai szerepre tört, melynek elérése érdekében - kiváló francia
nyelvtudását kihasználva - rendszeresen saját kormánya ellen intrikált a francia hatóságoknál.”26 Arad város 19. század végi és 20. század eleji ipari fejlődésében – Vajassy
Lajos polgármestersége idején – „fontos dátum 1907, amikor Arad városvezetése tárgyalásokat kezdett a franciaországi Westinghouse céggel egy automobil- és motorgyár
aradi felépítésére és beüzemelésére.”27 Úgy gondoljuk, hogy erre – és Varjassy Lajos
frankofón neveltetésére – minden bizonnyal komoly hatással lehetett, nagyapai nagybátyjának, a Mexikót is megjárt Varjassy Bélának a franciaországi élete és kapcsolatrendszere.
A Varjassy család előnevével kapcsolatosan ellentmondó információk kerültek elő.
Mind Kempelen, mind pedig Márki is azt közli, hogy Varjassy Béla bátyjának, Józsefnek, az uralkodó I. Ferenc József a csejthei előnevet adományozta 1887-ben.28 A Rendőrségi Zsebkönyvben Varjassy Bélánál is a csejthei előnév szerepel,29 viszont a világlátott
magyar katona gyászjelentésén „felső- és alsó-eőri” nemesi előnév olvasható.30

22 A Budapesti Közlöny hasábjain 1872-ben szerepel egy aradi illetőségű Varjassy Béla honvéd dandárorvos neve, aki valójában Mexikót megjárt magyar huszár testvére, Varjassy Gyula lehetett. Budapesti Közlöny, 6. évf. 198. sz. (1872. augusztus 31.)
1.; Varjassy Gyula 1883-ban Szegeden volt törzsorvos. Gávai Gaal 1940. 102.
23 Szőllőssy – E. Illés 1886. 103.
24 Márki, mint tisztviselő említi, azonban Kempelennél már, mint igazgatóhelyettes szerepel. Kempelen 1932. XI. k. 33.;
Márki 1895. II/2. 715.
25 Márki 1895. II/2. 715., idézet u. o.
26 Püski 2016. 38.; 44.
27 Gulyás 2010. 41.
28 Kempelen 1932. XI. 33., Márki 1895. II/2. 715.
29 Budapesti Útmutató, Rendőrségi Zsebkönyv 1908. 41.
30 OSZK, Plakát- és Kisnyomtatványtár, Gyászjelentések, Varjassy Béla gyászjelentése; Online változatát lásd:
https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/595200#
(Utolsó megtekintés: 2021. május 30.)
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VARJASSY BÉLA A CS. KIR. HADSEREGBEN
Varjassy Béla 1839-ben született Aradon.31 Fiatalkoráról annyi ismert, hogy 1858-ban
beiratkozott a Bécsi Egyetem orvosi karára,32 de úgy tűnik, hogy tanulmányait nem
sokkal később félbehagyta, mivel 1859–ben kadétként már a cs. kir. 10. huszárezred
kötelékében találjuk.33 Egységével részt vett az 1859. évi itáliai háborúban, alakulata
egyaránt bevetésre került a solferinói és a magentái csatákban is.34 Varjassy a háborút
követő években, 1860–61-ben a nevezett ezred másodosztályú alhadnagyaként szolgált.35 Életének ezen időszákról szól az egyik, 1887-ben megjelent visszaemlékezése
(Egy havi szabadságom 1861-ben), melyből egy pénzügyi gondokkal küszködő fiatal tiszt
képe tárul elénk, akinek a katonai pályaválasztását – vagyis az osztrák császár szolgálatát – családja sem nézte jó szemmel.36
Ezen visszaemlékezés szerint az Észak-Itáliában, a Velence közeli Trevisoban szolgált ifjú huszárhadnagy, többször is hazalátogatott 1861-ben Aradra, mert mint írja
gyakran fel kellett keresnie a szülői házát, hogy onnan pénzhez jutva uzsorásait „hallgatásra bírhassa”, megjegyezve, hogy ekkoriban a katonai pálya „drága mulatság”-nak
számított. Varjassy ezen memoárjában egy szülővárosában tett látogatásának a részleteibe avatja be az olvasót, amikor is hivatalos volt egyik bátyja esküvőjére.37
A visszaemlékezésben közöltek alapján Varjassy 1861. május 8-án érkezett Aradra,
ahol „megszámlálhatatlan sokaságú gyászlobogó” képe tárult elé „mely minden ház
ablakából lengett”, majd ekképp folytatja sorait: „Lázasan kérdeztem a kocsist, hogy
ki halt meg? »Hát nem tudja hadnagy uram, Telekit gyászoljuk. Azt mondják — meglőtték.« Mintha csak a mennykő csapott volna le, úgy megráztak e lakonikus szavak!
Telekiben annyi remény központosult!”38
Az 1860 őszén (okt. 20.) kibocsátott októberi diploma a magyarországi intézményrendszer átalakulását hozta. Újraszervezték a vármegyerendszert, helyreállították
a kormányszékek működését és kilátásba helyezték egy új országgyűlés összehívását.39
1861 tavaszán a korábbi évekhez képest újból elkezdett megélénkülni a politikai diskurzus Magyarországon, ugyanis hosszú időt követően 1861 márciusában ismét választásokat tartottak, amelyen a Teleki László vezette Határozati Párt szerezte meg a többséget,
31 ÖStA KA Mex. Freiw. Korps Karton 142. Nr 16/189.
32 Szögi – Kiss 2003. 154.
33 Militär-Schematismus 1859. 275.
34 Az 1859. évi szárd-francia-osztrák háborúról bővebben ld.: Csikány 2015. 194–198.
35 Militär-Schematismus 18(61)–62. 399.
36 Varjassy 1887. 1.; Egy írásomban a mexikói szolgálatvállalás lehetséges okainak a vizsgálatát vettem górcső alá. Ebben
bemutattam Varjassy ezen memoárját, mint egy olyan fiatal császári tisztnek az írását, aki nem találta a helyét az 1860-as
évek elejének „Magyarországán” és aki számára kiút lehetett a mexikói katonai szolgálat. Erről ld. Bobay 2019.
37 Varjassy 1887. 1.
38 u. o. 1.
39 Deák 2015. 299.
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a Deák Ferenc vezette Felirati Párttal szemben. Előbbi az 1848-49-es hagyományokat
követve a Béccsel szembeni politikai álláspontot követte, míg utóbbi a császárral
tárgyalásos úton történő megegyezés pártján állt. Az emigrációból „hazarabolt” Teleki,
aki az országgyűlésben hamar szembekerült pártja vezető személyiségeivel, 1861.
május 8-ra virradóra öngyilkosságot követett el, azonban a halálával kapcsolatos különféle konspirációk hamar szárnyra keltek Magyarországon.40
Fényes Károly a Politikai Ujdonságok hasábjain számolt be „Ardamegye és város”
május 7-i és 8-i bizottmányi üléséről, ahol az alábbiakat közli Teleki halálhírének
fogadtatásáról: „A gyűlés az izgatottságból még alig szabadult volt meg, midőn egy
bizottmányi tag a terembe berontva aléltan egy székre hullván, elkiáltja magát: Teleki László meghalt! Halva van a haza egyik legnagyobb embere. A villám hatása nem
idézte volna elé a hatást, mit e szavak tevének. A gyűlés tagjai székeikből felugrálván,
a kétségbeesés és legmélyebb fájdalomban első pillanatra, élőszoborként megmerevedének, egymást szemlélve, megsemmisülénk. A gyűlést rögtön ott hagyók s e perczben Arad minden lakójának kalapján gyászfátyol, s házaik ablakairól fekete lobogók
verdesik a léget.”41
A hazalátogató fiatal tiszt az esküvői ceremóniát megelőzően, felkereste és jelentette magát az aradi várőrség parancsnokánál,42 aki arra figyelmeztette, hogy tartsa magát
távol a „forradalmi polgároktól” és ugyanezt tanácsolta számára a várban állomásozó
dzsidások ezredese is.43 Amikor a menyegző az aradi minoriták templomában elkezdődött, már „a fél város lakossága a főtéren bolygott föl s alá”, a beszédtéma Teleki
László halála volt. Az esküvői vacsorán – „melyet inkább halotti tornak, mint lakzinak
tekintett volna az idegen szemlélő” – szintén a rejtélyes öngyilkosságról folyt a diskurzus. Másnap reggel a fiatal huszártiszt arra ébredt, hogy egy káplár érkezett hozzá egy
rendelettel, melyben a tábornok maga elé hívatta. Amikor Varjassy a főtiszt elé járult
az „egy undorítólag émelygős dorgatorium után” két napos szobafogságra ítélte, amiért
a „forradalmi polgároktól” övezve részt vett testvére lakodalmán.44
A büntetés leteltét követően sem javult a fiatal huszártiszt helyzete, aki családja és
rokonsága körében ellátogatott egy színházi előadásra. Ekkor édesapja és közte tört ki
konfliktus, melynek során a családfő ekképp szólt: „Uniformisban velünk egy páholyba
nem jöhetsz, az lehetetlen”. Mint írja, a veszekedés nagyon megviselte: „Magam elé
bámultam. Atyám szavai a legfájdalmasabb érzést keltették fel bennem. Tépelődés fog40 Csorba 2005. 316–319.
41 Politikai Ujdonságok, 7. évf. 21. sz. (1861. május 23.) 334.
42 A Militär-Schematismus alapján az aradi vár parancsnoka ekkoriban L,eopold Kintzl volt. Militär-Schematismus 18(61)–
62. 557.
43 A memoár egy későbbi megjegyzése alapján, Joseph Waldstein-Wartenberg ezredes, a 3. ulánus ezred parancsnoka.
Militär-Schematismus 18(61)–62. 409.
44 Varjassy 1887. 1.
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ta el ifju szivemet, helyzetem kínos volt. Ekkor jutott először eszembe, hogy szüleim
akarata ellenére lettem katonává”.45
Mint az írásból kiderül, Varjassy Béla szabadsága idején többször is felkereste az
aradi színtársulat előadásait, ahol számos császári tiszttel is – köztük megemlítve
Khevenhüller hadnagyot, aki valószínűsíthetően azonos a mexikói osztrák önkéntes
sereg huszárságának későbbi főparancsnokával – alkalma nyílt megismerkednie. Az
egyik este nagy buzgalommal készült a színházba, ahol aznap a Huszárcsíny című előadást46 játszották, és mint megjegyzi „nem annyira magáért a darabért, mint inkább
az akkor 16 éves szép és kedves Hetényi Antoniáért” tette tiszteletét az előadáson.
Varjassy a színdarab közben – hogy a fiatal lánynak imponáljon – huszármentéjét és
szablyáját feladta a színpadra a színészeknek, amely tettéről az aradi vár parancsnoka
is értesült, és másnap reggel ismét meg kellett jelennie raportra és újbóli 48 órás házi
őrizetet jelöltek ki a számára.47
A fent leírtak nem tántorították el a fiatal tisztet a további kulturális események
látogatásától. A házi őrizet leteltét követően jegyet váltott egy hangversenyre, melyet
egy 48-as rokkant honvéd és annak lánya celebrált a Fehérkereszt nevű vendéglőben.48
Amikor Varjassy megérkezett a hangverseny helyszínére, az már zsúfolásig megtelt
hallgatósággal, és habár a fiatal tiszt családja is jelen volt a teremben, számára Waldstein ulánusezredes maga mellé foglalt helyet a katonák közé. Így kezdődött el a koncert, amelyen egyszer csak „hosszabb szünet állott be és vele siri csend; nem tudtam
jelentőségét, és csak akkor tekintettem egész bámészan magam körül, midőn a béna
honvéd szavalatra készülve előbicegett, és az egész közönség méltóságteljes komolysággal felállott. Mindenki reám nézett, éreztem, hogy valami történni fog. Egyszerre
csak ösztönszerüleg én is felállottam; de már emelkedésemben az ezredes ülésre kényszeritett, mig hátulról egy másik tiszt huzogálta pajkosan atillámat. Ez alatt az a valami, minek jönnie kellett és mit én nem is sejtettem, hogy mi lesz: a »Szózat« elkezdődött.” Varjassy egyik bátyja látva a testvére körül kialakult jelenetet, oda sietett hozzá
és felrántva a székből halkan ráparancsolt „»Állj fel, magyar vagy!«”, mire engedelmeskedve levette sapkáját és felemelkedve kihúzta magát. A Szózat eléneklésével véget ért
a hangverseny, és mint a visszaemlékezésben olvashatjuk, a fiatal huszártiszt arra már
nem emlékezett, hogy hogyan is jutott ki a teremből, de arra igen „hogy minden etikett

45 u. o.
46 A Huszárcsíny című színdarabot Vahot Imre (1820-1879) írta. 1878-ban a Pesti Naplóban az alábbiakat olvashatjuk: „(Vahot Imre) veterán írónk e hó 19-kén ünnepli 40 éves irói jubileumát. A népszínházban ez alkalomból valószínűleg előadatik
Vahot nagy hatású müve a Huszárcsiny, s igy emlékezik meg a férfiúról, ki a múlt évtizedekben irodalmunknak sok szolgálatot tett.” Pesti Napló, 29. évf. 274. sz. (1878. november 13.) 2.
47 Varjassy 1887. 1.
48 Fehérkereszt Szálló 1840-41-ben épült Franz Mahler tervei alapján; http://www.muemlekem.hu/hatareset/Feher-Kereszt-szalloda-Arad-1799 (2021. május 30.)
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ellenére szó nélkül és »ohne rücksprache«”49 hagyta ott katonatársait, „kik a Szózatot
ülve és födött fővel hallgatták végig”. Varjassyt miután kiért az utcára még néhányan
meg is éljenezték. Az eset azonban nem maradt megtorolatlanul, ugyanis a következő
nap reggelén 7 óra tájban két dzsidás tiszt kereste fel és egyikőjük a történtek okán
párbajra hívta őt.50
Az összecsapást követően Varjassy hazasietett családjához – útközben a város főterén ismét megéljenezték – és összecsomagolva holmiját, már 11 órakor a Pestre tartó
vonaton ült, ugyanis mint fogalmaz: „a mulatsággal torkig volt”.51
Varjassy Pesten a Nemzeti Szállóban52 vett ki szobát, majd a „hires Komlóba”53 sietett, ahol egy fiatal férfitársasággal ismerkedett meg és mulatta az időt, és maga is
dalra fakadva olyan nótákat énekelt velük, mint a „jaj be kedves a német”54. Amikor
ezt követően Varjassy a vacsorájához készült egy rendőrspicli55 kihívta az épület elé
és azonnali távozásra szólította fel a katonai uniformist viselő ifjút, aki ennek eleget is
tett. Varjassy elmondása alapján, úgy vélte, hogy egyenruhája miatt érte őt atrocitás,
emiatt másnap reggel felkerekedve a Dorottya utcai szabójához sietett, és „uri magyar
ruhát” és egy sallangos szűrt, valamint pörge kalapot, „s egy pár fénymázas ráncos
csizmát” vásárolt. Ezt követően visszatért szállására, lecserélte huszáruniformisát és
polgári öltözékben járta a várost. Elmondása alapján mikor a szállóba újfent visszatért,
a portás átadott neki egy levelet, amely a helyi városparancsnokságról érkezett. Varjassy a küldeményt fel sem bontva rögtön Bécsbe távozott, hogy ottani barátaival töltse
el a szabadságából még hátralévő napjait.56
A császárvárosba történő megérkezéséről, az alábbi sorokat közli: „Bécsbe értem. Még meg sem állott a vonat, kupém ajtaja kinyilt és egy térparancsnoksági főhadnagygyal állék szemben, ki egy maliciózus »Szervus«-szal üdvözölt. Oda voltam,
szavam elállott. Még nem volt egészen hét óra, mikor a »Platzkommando«-ra értünk,

49 Értsd: megbeszélés/egyeztetés nélkül.
50 Varjassy 1887. 1.
51 u. o.
52 A 19. század második felében a mai budapesti Váci utca 9. és Aranykéz utca 5. szám között található épületben működött.
Branczik 2009. 31.
53 Híres vendéglátóhely volt a korabeli Pesten, írok közkedvelt találkozóhelyeként tartották számon. Berecz Károlynál
a következőket olvashatjuk: „A »Komló« – mint tudva van – az egész Bach-korszak alatt nevezetes helyiség volt a fővárosban.
Itt minduntalan jó magyar világ volt.” Berecz 1898. 122.
54 A nóta szövegét ld.: Borszem Jankó, 30. évf. 40. sz. (1897. október 3.) 7.
„Jaj de kedves a német
Hogy a szentjét enném meg!
Csókolom is a máját
S mind az oldal-bordáját.”
55 A neoabszolutizmus titkosrendőrségi tevékenységéről és besúgóhálózatáról bővebben ld.: Deák 2015.
56 Varjassy 1887. 1.
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a főhadnagy57 egy tágas irodaszobában hagyott azzal a meghagyással, hogy várjak míg
a tábornok megjön és reggelizzek, ha kedvem tartja. Adelsberg58 volt a térparancsnok,
esküdt ellensége a magyaroknak, de különben is durva goromba ember”. Varjassy sorait a tábornokkal való találkozásával zárja, aki a salzgrisi59 kaszárnyába küldte elzárásra.60

AZ OLASZORSZÁGI MAGYAR LÉGIÓ ÁLLOMÁNYÁBAN
Az 1859-es esztendő komoly fordulópontot jelentett a magyar politikai és katonai emigráció életében. Köreikben már a krími háború óta egyre erőteljesebben jelent meg az
a gondolat, hogy Magyarország függetlenségét az olasz üggyel közösen, összehangolva
lehet kiharcolni.61 Az 1859-es háborús eseményeknek köszönhetően sikerült felállítani
egy döntően magyar legénységű katonai alakulatot Itáliában, az olaszországi Magyar
Légiót, melynek három nagy korszakát lehet megkülönböztetni. 1859-ben a szárd-francia-osztrák háború kitörésekor Klapka György és Czetz János – utóbbi később Argentínában folytatta sikeres katonai pályáját – alakította meg a légiót, amelynek legénységi
állománya törökországi 48-as emigránsokból, a cs. kir. sereg dezertőreiből, a harcok
során hadifogságba került magyarokból és Magyarországról – elsősorban Erdélyen és
a constancai kikötőn keresztül – „szökött” egyénekből állt. A háború végeztével azonban az egységet feloszlatták. A légió második szakaszának a „Garibaldi légiójában”
szolgált népes magyar kontingenst tekinthetjük, akiknek tagjai fontos szerepet vállaltak az 1860-61-es dél-itáliai harcok során. Miután Garibaldi seregét feloszlatták a magyar légió végül az olasz hadseregbe tagozódott be, mely az egység harmadik és egyben
legutolsó szakasza (1861-1867) is egyben. A légiót ekkor már Földváry Károly vezette,
legnagyobb létszáma 1200 fő volt, azonban komoly harcokban már nem vettek részt
(legfőképpen a dél-itáliai rablóbandák a brigantik ellen vetették be őket), mivel az olasz
kormány 1859 után kerülte a konfliktust Béccsel.62
Nem mellékes megjegyezni, hogy ezzel párhuzamosan az 1860-as évek elejétől az
osztrák haderő is jelentős pénzügyi nehézségekkel küzdött. Az 1861-es esztendőtől
a Habsburg birodalmi tanács által jóváhagyott éves költségvetés biztosította a cs. kir.
hadsereg működését. A hadügyi kiadások folyamatosan csökkentek, a haderő létszáma

57 Ekkoriban két főhadnagy (Anton Gudenus és Michael Proschinger) is szolgált a bécsi térparancsnokságnál. Militär-Schematismus 18(61)–62. 564.
58 Carl Adelsberger von Illigenthal; Militär-Schematismus 18(61)–62. 564.
59 Salzgirse Straße, Bécs.
60 Varjassy 1887. 1.
61 Kedves Gyula az 1848-49-es magyar emigrációnak a Magyarország felszabadításával kapcsolatos katonai elképzeléseit
három korszakra bontja, úgymint: 1.1849-1853: cél egy belső erőre alapozott magyarországi felkelés; 2. 1853-1860 külső
támogatás keresése; 3. 1861-1867 hanyatlás időszaka. Bővebben ld.: Kedves 2015.
62 Az itáliai Magyar Légióról ld.: Lukács 1986.; Újabban: Pete 2013.
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850 ezer főről 600 ezerre fogyatkozott, a „tisztek előrejutási lehetősége lelassult, így
sokan elhagyták a hadsereget.”63
Búsbach Péter, egykori 48-as honvédszázados egyik művéből arról is értesülünk,
hogy ekkoriban a magyar fiatalság körében rendkívül népszerű volt Magyarország elhagyásának a gondolata is: „Ifjúságunk érzelem-világa egy sajátszerű vonást mutatott fel:
nem érzik jól magukat hazájukban; egy megmagyarázhatatlan sóvárgás, egy kimondhatatlan vágy— külföldre jutni, vonzza őket el, messze el a bizonytalanba. Mindenki
külföldre törekszik, a kinek módja van hozzá; egyik Berlinbe, a másik Olaszországba,
sőt ki — Mexikóba, Miksa császár kalandos országába is! Mennek ifjú mágnások, mennek fiatal földbirtokosok, fiatal latéinerek. Egy nagy nyugtalanság terjedt szét országszerte; e nyugtalanságnak a fővárosi demonstrácziók nem czélja, hanem csak egyik
tünete.”64
A Militär Schematismus 1861-1862-ik összevont számában, – mely 1862 tavaszán
(március-április) került kiadásra – Varjassy Béla neve még ott szerepel az egységének
tiszti névsorában,65 azonban Lukács Lajos kutatásai alapján 1862 májusától már az
olaszországi Magyar Légiónál találjuk66 (egyes közlések tévesen azt írják, hogy a nápolyi magyar légió tagja volt).67 Egyelőre arra vonatkozóan nincsenek ismereteink, hogy
Varjassy kilépett, dezertált vagy esetleg elbocsájtották-e a cs. kir. haderő állományából.
Az adatok szerint Varjassy a légió 1. huszárszázadhoz került, mint számvivő őrmester,
ahonnan 1862. október 16-án áthelyezték a Cuneoban működő magyar tiszti iskolába.68
Utóbbival kapcsolatban Egressy Ákos – aki szintén a légiónál szolgált – egy 1904-ben
kelt írásában azt állítja, hogy Varjassy Béla, mint százados az Aquiban működő, Mogyoródy (eredetileg Kaiser) Adolf vezette másik itáliai magyar tiszti iskolánál volt.69

VARJASSY ÉS A „MEXICOI ÖNKÉNYTES CSAPAT”
Az 1860-as években Észak-Amerika a katonai konfliktusok időszakát élte. 1861 áprilisa és 1865 áprilisa között zajlott le az amerikai polgárháború, míg ezzel egy időben,
1861 decemberétől Mexikóban egy külföldi katonai intervenció vette kezdetét – az első
időszakban Spanyolország és Nagy-Britannia is részt vett ebben Franciaország oldalán, azonban hamarosan távoztak így a francia csapatok egyedül folytatták a küzdelmet Mexikóban – amely végül 1863-ban a főváros elfoglalásához, a Benito Juárez ve63 Csikány 2015. 200.
64 Búsbach 1906. 271.
65 Militär-Schematismus 18(61)–62.
66 Lukács 1986. 417.; A listán a Béla személynév régies formájával Varjassy Adalbertként szerepel.
67 Nagy 1981. 11.
68 Lukács 1986. 417.; Az anyakönyvben eredeti foglalkozáséként a tanuló szerepelt.
69 Egressy 1904. 32.; Ekkoriban Itáliában a Magyar Légiónak két tiszti iskolája működött az említett városokban. Az Itáliai
Magyar Légió tiszti iskoláiról bővebben ld.: Lukács 1986. 98–112.; 139–148.
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zette mexikói köztársasági kormányzat meneküléséhez (az ország északi részére) és
a III. Napóleon által támogatott II. Mexikói Császárság kikiáltásához vezetett. A mexikói konzervatív politikusok és közéleti személyek egy csoportja a latin-amerikai állam
trónjára I. Ferenc József legidősebb öccsét, Habsburg Miksa főherceget hívták meg.
A Habsburg főherceg 1864-től 1867-ig volt Mexikó császárra, mely időszak alatt a császári kormányzat – francia segítséggel – Benito Juárez republikánus kormányával folytatott polgárháborút.70
A II. Mexikói Császárság haderejének felépítése rendkívül összetett volt. A sereg
gerincét mindvégig a megszálló francia expedíciós csapatok – európai és gyarmati egységek és a Francia Idegenlégió katonái – alkották.71 Szaíd egyiptomi alkirály III. Napóleonnak tett felajánlásából, 1863 elején egy több mint 500 fős egyiptomi segédhad
is Mexikóba érkezett, akiknek a fő feladata Mexikó legnagyobb kikötőjének, Puerto
de Veracruznak és környékének – elsősorban az Orizaba városába tartó útvonalnak
– a biztosítása volt, mivel az európai csapatok számára gondot jelentett az akkoriban
erőteljesen sárgalázzal fertőzött területek felügyelete, melynek birtoklása azonban
a hadjárat kulcsát jelentette.72 A háború folyamán felállításra került egy mexikóiakból
verbuvált Mexikói Nemzeti Császári Hadsereg is. 1864/65 fordulójától Miksa császár és
Sarolta császárné érkezésével a mexikói császári haderő tovább bővült, ugyanis az uralkodópárt további közel 8000 európai katona is követte Latin-Amerika földjére. Ezen
önkéntes katonák döntően Európa két országából, Sarolta császárné révén kisebb részt
Belgiumból (Légion Belge, 1580 fő)73 és a Habsburg uralkodó jóvoltából nagyobb részt
Ausztriából (Mexikanische Österreichische Freiwilligenkorps, közel 6000 fő) érkeztek.74
A Habsburg monarchiában 1864 tavaszán kezdődött meg az önkéntes katonák toborzása, amelyet a miramari egyezmény értelmében francia hitelekből fedeztek. A kiszállításokra a nevezett év novemberétől került sor. Az alakulat hivatalos elnevezése a Mexikanische Österreichische Freiwilligenkorps volt, de a forrásdokumentumokon több esetben
a Legión Austro-Belga megnevezéssel is találkozhatunk, ugyanis a belga és osztrák alakulatok közös parancsnokság alá tartoztak, mely Mexikó akkori második legnagyobb
városában, Pueblában működött és mindkét egység Bazaine francia tábornok Mexikóvárosban székelő főparancsnokság alá volt rendelve. A mexikói osztrák önkéntes sereg

70 A nevezett időszakról bővebben ld. pl.: Lira – Staples 2018. 464–478.
71 Az 1861 és 1867 közötti mexikói hadi eseményekről és a mexikói francia haderőről bővebben ld.: Dabbs 1963.; De Leon
Toral 1962; Klinger 2008.
72 Az egyiptomi segédhadról bővebben ld.: Hill – Hogg 1995.
73 A belga önkéntesekről bővebben ld.: Duchesne 1967.; Moyano Pahissa 2011.
74 Az osztrák önkéntes hadtest történetéről bővebben ld.: Cornaro 1961.; Daniek 1964.; Klinger 2008.; Ratz 1998. 271–298.;
Ratz – Galeana de Valadés 2008. 110–123.
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számos kisebb összecsapásban és csatában vett részt, melyet jelen írásunkban bővebben nem részletezünk.75
Nem rendelkezünk adatokkal arra vonatkozóan, hogy Varjassy Béla ténylegesen
meddig állt az olaszországi Magyar Légió szolgálatába, azonban biztosan állítható,
hogy 1864. szeptember 15-én, 30 forint foglaló ellenében, 6 évnyi szolgálati időre lépett
be a mexikói osztrák önkéntes sereg huszárságába, ahol az 5. huszárszázadhoz került
(a belépés helye nem került feltüntetésre a katonai törzslapon). A dokumentum tanúsága alapján a seregbe való belépéskor négy nyelven beszélt (magyarul, németül, olaszul
és franciául) és nőtlen volt.76 Kiutazása előtt 1864 októberében még hazalátogatott
Aradra,77 majd 1864. november 5-én, a sereg kiszállításának megkezdését megelőzően,
másodosztályú alhadnaggyá léptették elő.78 A mexikói hadi események során 1865. november 2-án a mexikói ezüst vitézségi érdemrenddel tüntették ki,79 melyről a hivatalos
mexikói császári lap, az El Diario del Imperio, valamint a La Sociedad is hírt adott.80
Mexikói szolgálata alatt ismeretlen időpontban előbb őrmesterré lépett elő, majd ezt
követte 1866. október 18-án a másodosztályú hadnagyi, bő egy hónappal később pedig
(1866. november 6.) II. osztályú főhadnagyi kinevezése.81 Varjassy Béla mexikói katonai pályájáról a következőket közli: „Én akkoriban még főhadnagy voltam az ötödik
században és kapitányom, a még ifjú és bátor — mostanában az osztrák urak házában
ásitozó — gróf Khevenhüller Károly volt. Mint a század szervezője, kire Khevenhüller
azt alakulásakor bízta, tényleges parancsnoka valék derék századunknak, melyet az
egész ezredben első valék szerencsés Teutitlan82 közelében, Rio Sáládo83-nál ütközetbe
vinni, (ezért a katonai vitézségi érdemjellel is kitüntettek.) A századnak parancsnoka
azonban leginkább azért valék, mert Khevenhüllert oly gyöngéd érdek kötötte a fővároshoz, hová szive bilincselte,84 hogy csak ritkán, nagyon ritkán jött egy pillanatra a bá75 Kutatásom során korábban már vizsgálat alá vettem a mexikói „önkénytes csapat” kötelékébe történő jelentkezések
lehetséges okait. Ennek során a Tardy-féle névsorban közölt foglalkozási adatok kiértékelésével arra a következtetésre jutottam, hogy az egyes forrásokban megjelölt egyéni okok mellett az 1860-as évek elejétől kezdődő deflációs állami pénzügypolitika és az 1863. évi aszály és ínség, valamint az ennek következtében kialakult gazdasági krízis komoly indikátor lehetett
a latin-amerikai katonai szolgálatvállalásnak. Bővebben ld.: Bobay 2016.
76 ÖStA KA Mex. Freiw. Korps Karton 142. Nr 16/189.
77 Sürgöny, 4. évf. 247. sz. (1864. október 28.) 3.
78 ÖStA KA Mex. Freiw. Korps Karton 142. Nr 16/189.
79 u. a.
80 El Diario del Imperio, Tomo 2. Num. 233. (9 de Octubre de 1865.) 1.; La Sociedad, 3. Epoca. Tomo 5. Num. 839. (10 de
Octubre de 1865.) 2.; Bécsi lapértesülések szerint közölte a Fővárosi Lapok is: A „bécsi lapoknak írják, Mexikóban a legutóbbi
ütközetek alkalmával egy magyar, Varjassy Béla, igen kitüntette magát.” Fővárosi Lapok, 2. évf. 261. sz. (1865. november 14.)
1032.
81 ÖStA KA Mex. Freiw. Korps Karton 142. Nr 16/189.
82 Teotitlan del Valle, Estado de Oaxaca, Mexikó.
83 A folyó nyomvonalának jelentős része Oaxaca tagállamban található.
84 Carl Khevenhüller-Metsch Mexikóban beleszeretett egy gazdag, férjezett mexikói hölggybe, Leonor Rivas de Torres
Adalidbe, akivel titkos szerelmi viszonyt folytatott. Mint Brigitte Hamann megjegyzi Leonor Rivas de Torres Adalid a fontos,
drámai pillanatokban jelentősen befolyást és hatást gyakorolt a huszár főtiszt döntéseire. Hamann 1989. 90.
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jos Tacubáyába85, ezen, a fővároshoz közel fekvő, kiváló és felettébb kedves beauséjour
helyre, hol az időtájt századunk állomásozott.”86
1866 második felétől egyre érezhetőbbé vált, hogy Franciaország a miramari megállapodásban foglaltakat felrúgva idő előtt elkezdi kivonni a csapatait Mexikóból, ezzel
megfosztva a II. Mexikói Császárságot a legfőbb katonai támaszától. 1866 nyarán Sarolta császárné Európába utazott, hogy további katonai segítséget kérjen III. Napóleontól,
I. Ferenc Józseftől és IX. Piusz pápától. A császárné útja azonban nem járt sikerrel, sőt
1866 októberében Miska császár olyan nyugtalanító híreket kapott, hogy feleségén az
elmebaj jelei mutatkoznak. Az uralkodó ekkor Stefan Herzfeld tanácsára titokban úgy
döntött, hogy lemond, és visszatér Európába. Az utazást meg is szervezték, a császár
betegségére hivatkozva a Vera Cruz közeli Orizaba városába indult, ahová a huszársága kíséretében október végén érkezett meg. Itt azonban a mexikói konzervatívok egy
prominens csoportja a franciák távozása ellenére a császárt rábeszélte a maradásra,
Miksa kíséretével 1866 decemberében visszatért a fővárosba.87 Varjassy Béla Katasztrófa előtt című memoárjában egységének orizabai útját közli, melynek részletesebb
elemzésére és ismertetésére jelen írásunkban nem térünk ki, ugyanis ebben a elsősorban a császár hazatérési szándékának köztörténete szerepel.88
Ekkora már több magyar önkéntes is ellátási zavarokról, elmaradozó zsoldról és feszült légkörről számolt be. Az ez idő tájt az osztrák önkéntes seregen belül kialakult
közhangulatot Burián István huszárnak (Burián szintén Varjassy egységénél, az 5. huszárszázadnál szolgált) a sorai is jól szemléltetik, aki erről a következőket írja: „Voltak
huszárok kik oda mentek a császár hintójához, s kijelentették, miszerint éhen-szomjan, fizetés nélkül egy lépést sem tesznek többé s készebbek lesznek átmenni az ellenséghez, amint ezt utólagosan be is váltották, de ezzel sem törődött senki, annyira zavart
állapot volt már közöttük”.89 A katonaság jelentős része Orizabából a császárral végül
visszatért Pueblába, de mintahogy a magyar huszár is közli ott már mindenki számára
világos volt „hogy akik akarnak, hazamehetnek”, akik pedig a további katonai szolgálatra vállalkoznak „az eskütétel után, bármelyik katonai osztályhoz szabad lesz menniök,
minthogy a császár mindenkit fölmentett esküje alól”.90

85 Tacubaya, napjainkban Mexikóváros része.
86 Varjassy 1892. 1.
87 Ratz – Tepexicuapan 2007. 132–176.
88 Varjassy 1892; Varjassy 1880.
89 Burián István naplóját a hazatérést követően az 1868-ban indult Jász-Kunság közölte (Egy mexikói önkéntes naplótöredéke) 23 lapszámon átívelően, amely az osztrák önkéntesek kiszállításától a sereg feloszlatásáig és az 1867 elején visszatért
csoportok hazajutásáig kíséri nyomon az eseményeket. Az idézett szöveg: Jász-Kunság, 1. évf. 44. sz. (1868. november 1.)
355–356.
90 u. o. 356.
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A MEXIKÓI NEMZETI CSÁSZÁRI HADSEREG KÖTELÉKÉBEN
A mexikói osztrák önkéntes sereg 1866. december 13-án uralkodói rendelettel került feloszlatásra. A harcokat túlélt állomány döntő hányada a hazautazás mellett döntött, míg
a katonák egy kisebb csoportja a mexikói császári haderő kötelékében tovább folytatta
a harcot uralkodója oldalán.91 Varjassy Béla az osztrák önkéntes sereg feloszlatásakor
nem tért vissza szülőföldjére, hanem Mexikóban maradt és 1866. december 31-én átlépett a Mexikó Nemzeti Császári Hadseregbe, a Khevenhüller92 ezredes vezette ún. „vörös
huszárok” közé.93 Egységnél 1867. február 19-én első osztályú századossá nevezték ki.94
1866–1867 fordulóján a francia csapatok kivonása Mexikó területéről folyamatosan zajlott. A művelet hosszabb időt vett igénybe, mivel a francia hadmérnököknek a csapatszállítások megkezdéséhez, előbb ki kellett javítaniuk a Vera Cruz környéki vasúti pályának jó
néhány műtárgyát, valamint a gyorsabb csapatkivonások lebonyolításához bővítésre szorult
a kikötőváros mólója is. A francia csapatokat a klimatikus viszonyok miatt a magasabban
fekvő Orizaba városában összpontosították, ahonnan a szállítóhajók érkezésekor ütemezve
indultak útnak a kikötőbe. A mexikói francia expedíciós hadsereg a Mexikó területén épített és felújított erődítéseit hátrahagyva távozott. A fegyverek egy részét hazaszállították,
másik részüket pedig megsemmisítették. 1867. február 5-én levonták a francia trikolórt
a mexikóvárosi francia főparancsnokságon és Bazaine tábornok vezetésével az utolsó
francia csapatok is elhagyták a fővárost. Ekkora már a francia erők transzportja javában
zajlott, utolsóként a törzstisztikar került behajózásra 1867 március elején.95
A francia csapatok távozásával a mexikói császárság katonai és politikai helyzete
rendkívül meggyengült. 1867 februárjában a császári haditanács azt a döntést hozta, hogy
a haderejét a fővárostól északra, Querétaro (Ciudad de Querétaro) városában összpontosítja,
továbbá, hogy a császársághoz hű maradt európai katonák zömét a főváros védelmére
hagyja hátra. Habsburg Miksa császár 1867 márciusában érkezett meg Queretaróba, főként mexikói katonákból álló csapatai élén, ahová egy maroknyi „osztrák” önkéntes is
elkísérte, soraikban magyar huszárokkal, akiknek Pawlowszky Ede96 volt a parancsnoka. Ekkora a Mariano Escobedo tábornok vezette északi97 irányból előrenyomuló köz-

91 Klinger 2013. 293.
92 Carl Khevenhüller memoárjában megemlíti, hogy 500 huszár maradt vele Latin-Amerikában, név szerint kiemelve Varjassyt. Hamann 1989. 188.
93 ÖStA KA Mex. Freiw. Korps Karton 142. Nr 16/189.
94 AH SDN Operaciones Militares, años de 1829-1867. XI/481.3/7802. Segundo Libro
95 Dabbs 1963. 198–216.
96 Pawlowszky Edéről bővebben ld.: Nagy 1999. a.; Nagy 1999. b.; Nagy 2000.; Venkovits 2014.; Venkovits 2018. 205–207.
97 Norma Zubirán Escoto vizsgálatai során a mexikói republikánus seregek négy nagy regionális katonai körzetét azonosította, amely alapján a második császárság időszakában a republikánus erők négy nagyobb hadseregre oszlottak, úgymint: 1.
északi (a legjobb minőségű fegyverzettel rendelkezett); 2. nyugati (a legtapasztaltabb tisztek vezették); 3. középső (a legnagyobb veszteségeket szenvedte); 4. keleti (a hátország némi ipari kapacitása okán a legstabilabb utánpótlással rendelkezett).
Zubirán Escoto 2001. 117–118.
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társasági csapatok megkezdték a város körbekerítését, mely nem sokkal később már
egy egybefüggő ostromgyűrűvé alakult. A védők helyzete napról napra romlani kezdett, egyre inkább pénz, ellátmány és élelem szűkében szenvedtek. Marquez császári
tábornok98, egy 1200 fős csapat élén március 22-ről 23-ra virradó éjjel, az ostromgyűrű
teljes bezárulta előtt (1867. március 24.) még el tudott indulni Mexikóvárosba, hogy
onnan erősítést hozzon, azonban később már nem tért vissza.99 A császárság helyzetét
tovább súlyosbította, hogy a querétarioi eseményekkel párhuzamosan, katonai pozíciói, a Mexikóvárostól délre eső területeken is egyre reménytelenebbé váltak. Porfirio
Díaz tábornok csapataival már Puebla városát fenyegette.100
1867 tavaszára a császári erők mozgástere lényegében már csupán a Veracruz
– Puebla – Mexikóváros – Querétaro útvonalra korlátozódott. Ebben a láncolatban
kulcsfontosságú volt Puebla birtoklása, ugyanis ez biztosította a szabad utat Veracruz
kikötője felé, amelynek vámja az utolsó fontos bevételi forrást, birtoklása pedig a külvilággal való kapcsolattartást biztosította az egyre szorultabb helyzetben lévő császári
kormányzat számára. Porfirio Díaz serege Puebla körbekerítésével ezen fontos útvonal „létét” veszélyeztette. Marquez tábornok miután a fővárosba érkezett, kísérletet
tett Puebla felmentésére, amely katonai akció azonban sikertelenül végződött, ugyanis
mire a császári felmentő csapatok megérkeztek a város közelébe, a település védői már
kapituláltak a köztársasági erők előtt, ráadásul az ostromló csapatok elővédei rajtaütöttek a császári felmentő csapatokon, akik nagy veszteségek és nehézségek árán tudtak
csupán visszajutni Mexikóvárosba.101
A huszárság főparancsnoka Khevenhüller ezredes naplója alapján Varjassy részt vett
Puebla városának 1867 tavaszán tett sikertelen felmentési akciójában. Khevenhüller
egy ízben, mint az egyik legelkötelezettebb embereként hivatkozik az aradi születésű
huszártisztre, amikor leírja, hogy őt bízta meg azzal, hogy figyelje Tomás O’Horán Escudero (1819–1867) minden lépését, aki korábban Benito Juárez híve volt, majd átállt
a franciák és egyben a II. Mexikói Császárság oldalára.102

MEXIKÓVÁROS 1867. ÉVI OSTROMA VARJASSY BÉLA SZEMSZÖGÉBŐL103
Puebla kudarccal végződő felmentési kísérletét követően, Varjassynak sikerült visszajutnia a fővárosba. Mint munkánkban már korábban utaltunk rá, Varjassy két memo98 Rövid életrajzát ld.: González Montesinos 2000. 339–341.
99 Corti 1929. 784–790.
100 u. a.
101 u. a.
102 Hamann 1989. 207.
103 A Varjassy Béla élettörténetével és Mexikóváros 1867. évi ostromáról fennmaradt visszaemlékezéseivel kapcsolatos
kutatási eredményeimről 2019. március 28-án Mexikóvárosban az Instituto Dr. José María Luis Mora (Instituto Mora) és
a Seminario La Ciudad de México: Pasado y presente otorgan la presente álatal szervezett szemináriumon számoltam be La
toma de la Ciudad de México en 1867 desde el punto de vista de un oficial húngaro, Béla Varjassy címmel.
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árt is írt (A Kém104, Porfirio Diaz105) Mexikóváros 1867-es ostromáról, melynek intenzitását egyenesen az 1899-es Ladsmyth-i csatához106 hasonlította.107 Az eseményeket
szintén elbeszéli naplójában Varjassy közvetlen parancsnoka, Carl von Khevenhüller,
108
valamint memorájában a chapultepeci császári palota osztrák főkertésze, Wilhelm
Knechtel is.109 Ezeken felül a fővárost ostromló köztársasági sereg főparancsnokának,
Porfirio Díaznak is fennmaradt a memoárja.110
Porfirio Díaz csapatai a visszavonuló császáriak nyomában megkezdték a Mexikóváros körüli völgy, a Valle de México megszállását. 1867. április 12-én Guadarrama
tábornok Villa de Guadalupét111, Leyva tábornok pedig Peñón de los Bañost112 foglalta
el, másnap pedig megkezdődött a főváros teljes bekerítése és ostroma. A republikánus
sereg főhadiszállása kezdetben Villa de Guadalupében volt, majd május 20-tól Tacubayába helyezték át. Az ostromlók számára óriási előnyt jelentett, hogy Puebla elfoglalásával nagymennyiségű császári tüzérségi hadianyag került a kezükre, melyet sikerült
a fővároshoz szállítaniuk. Mexikóvárost egy közel 8000 fős császári sereg védte, míg
a republikánusok száma az ostrom végére már megközelítette a 28 ezer főt. A köztársasági csapatok az ostrom első időszakában csupán egyetlen nagyobb támadást intéztek, amelyet a császári erőknek sikerült visszaverniük. Querétaro május közepén
történő elestét követően újabb republikánus erőket tudtak a fővároshoz vezényelni.
A császáriak ekkor is még számos sikertelen kitörési kísérlettel próbálkoztak, melyek
azonban az ellenséges tüzérség ellenállásán rendre elakadtak. Ezen időszakra a védők
helyzete erőteljesen romlott, állandó lett a városban az élelemhiány, ami június 8-án
és 12-én a polgári lakosság zavargásaihoz vezetett, amelyet a császári csapatoknak végül sikerült elfojtaniuk. A fővárost védő erők főparancsnoka, Marquez tábornok (18201913)113 már egy jó ideje tudott Querétaro elestéről és a császár fogságba eséséről, mely
kulcsfontosságú információt azonban huzamosabb ideig sikerrel titkolt el a várost védő
csapatai és a lakosság elől. A császári sereg végül hosszas tárgyalást követően kapitulált
és a republikánus erők 1867. június 21-én vérontás nélkül vonultak be Mexikóvárosba.114

104 Varjassy 1904. 17–18.
105 Varjassy 1901. 1–2.
106 A második búr háború egyik csatája, amely 1899. október 30-án zajlott le. A csatáról részletesebben ld.: Van Hartesveldt
2000. 20–23.
107 Varjassy 1901. 1–2.
108 Hamann 1989.
109 Knechtel 2018.
110 María Carreño 1947. III. k.
111 Ma Mexikóváros része.
112 Ma Mexikóváros része.
113 Életrajzát ld.: González Montesinos 2000. 339–340.
114 González Montesinos 2000. 274–282.
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Varjassy Béla egyik memoárjában megemlíti, hogy Porfirio Diaz 25 ezer fős jól felfegyverzett seregével érkezett a főváros alá, amelyet Varjassy szerint körülbelül egy 10
ezer fős „mexikói és magyar” – valójában idegen ajkú, ugyanis a főváros védőseregben
a magyarok mellett más európai nemzetek fiai is képviseltették magukat – katonákból
álló sereg védett. A magyar szemtanú leírja, hogy az ostrom első időszakában minden
nap megkíséreltek áttörni Querétaro irányába, azt remélve, hogy eljuthatnak a császárhoz, akiről és akinek helyzetéről állítása szerint semmilyen információval sem rendelkeztek. Ennek okaként azt közli, hogy a republikánus egységek minden olyan császári
küldöncöt elfogtak és statáriálisan kivégeztek, akik megpróbáltak kijutni az ostromlott
városból.115 A kitörési kísérletekkel kapcsolatos állításokat, több szemtanú is megerősíti naplójában, azonban fontos megjegyezni, hogy ezen naplók és memoárok alapján
úgy tűnik mégiscsak érkeztek valamilyen hírek a Querétaronál körbekerített császárról
és seregéről, azonban ezek az információk elég ellentmondóak voltak.116 Varjassy másik
memoárjában lényegében saját magának is ellentmond, mert az abban közöltek szerint
már május 28-át követő napokban értsült arról, hogy az uralkodó ekkora már fogásba
került.117
A magyar tiszt szemléletesen írja le a város éhezését is, kiemelve, hogy már az ostrom kezdeti szakaszában a lovaknak csupán zöld takarmány és fagallyak jutottak táplálékul – ezt a városban tartózkodó Wilhelm Knechtel, a chapultepeci császári palota
osztrák főkertésze is megerősíti118 – míg az utolsó napokról megjegyzi, hogy ekkora
már akkora volt az élelemhiány, hogy a lovak egymás sörényét és farkát rágták le.119
Varjassy leírása alapján az ostromnak a későbbi szakaszában, Mexikóvárost már az
ellenség által épített háromszoros sáncárok vette körül, ahonnan a tüzérségi támadások zajlottak.120 A visszaemlékezésnek ezen a pontján érezhető leginkább a pontatlanság, mivel azt olvashatjuk, hogy 1867. június 19-én, 20-án, 21-én és 22-én is megpróbálkoztak a császári erők a városból való kitörésekkel. Ez az információ minden kétséget
kizáróan téves, ugyanis Mexikóváros 1867. június 21-én kapitulált a republikánus seregek előtt. 121
115 Varjassy 1901. 1–2.
116 Wilhelm Knechtel 1867. május 18-i naplóbejegyzésében például azt említette, hogy azon pletyka terjedt el az ostromlott
fővárosban, hogy a főkatedrális (Catedral de la Asunción de María de México) tornyából látták érkezni a császárt seregei
élén Toluca városának irányából. Knechtel 2018. 212.; Carl Khevenhüller, a huszárság főparancsnoka memoárjában azt írta,
hogy 1867. május 30-án Riva Palacio és annak öccse arról tájékoztatták, hogy a császár már fogságban van és arra kérték,
hogy Porfiro Díaz következő támadásakor nyilvánítson semlegességet és ne folytassa tovább a küzdelmet katonáival, mire
válaszában kifejtette, hogy ezen kérést csupán az uralkodó írásos parancsa esetén hajlandó teljesíteni. Hamann 1989. 210.
117 Varjassy 1904. 17.
118 Knechtel 2018. 212.
119 Varjassy 1901. 1–2.
120 Ugyanez az adat szerepel Khevenhüller ezredes visszaemlékezésében és Knecthel naplójában is. Hamann 1989. 207.,
Knechtel 2018. 211.
121 Varjassy 1901. 1–2.
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A visszaemlékezés az ostrom végóráinak ismertetését „az emlékezetes nap délutánján” – június 20. – kezdi, amikor is öt óra tájban egy republikánus tiszt a város nyugati
bástyájához érkezett, fehér zászlóval és azon hírrel, hogy Porfirio Diaz Khevenhüller ezredest tárgyalásra hívja. A „vörös huszárok” főparancsnoka, elfogadva az ajánlatot, Bertrand báróval kilovagolt az ostromló köztársasági seregek főhadiszállására, Mexikóváros
főparancsnokának Marquez tábornoknak („kiben már elveszett bizalmunk” olvashatjuk
Varjassynál) a tudta nélkül. A magyar tiszt jónéhány bajtársával egy ún. Long Tom ágyú122
mellől követte végig Porfirio Diaz és Khevenhüller tárgyalását. A tárgyalódelegáció egy
óra elteltével tért vissza Mexikóvárosba, amikor is Khevenhüller minden európai katonát magához hivatott. A huszárság teljesítve a parancsot a Plateros utcán (calle Plateros)
keresztül az ezredes szállásához vágtatott. Itt Khevehüller „könnyes szemmel, remegő
hangon” bajtársai tudtára adta, hogy a császárt már egy nappal korábban, június 19-án
kivégezték.123 Khevenhüller naplójában némileg eltérően közli a történetet: miután június
19-án öt órakor felhúzták a fehér zászlót, tiszthelyetteseivel és az embereivel lassan végig
lovagoltak a San José Real és a Plateroson utcákon keresztül egészen a főtéren (Zócalo,
Khevenhüller egy korabeli elnevezéssel illeti: Plaza de las Armas) található palotáig, ahol
már óriási tömeg várta őket, s az emberek zsebkendőiket és kalapjaikat lengetve hatalmas éljenzésbe tört ki. Itt a császári sereg tagjainak fegyvereit összegyűjtötték és elzárták, amiknek az őrzésére a huszárság főparancsnoka őrséget rendelt.124
A huszárság a következő éjszakát a kijelölt szálláshelyén, a császári palotában töltötte. Itt érte őket a város okkupációja, amelynek a kezdetét a magyar tiszt hajnali öt órára
teszi, amikor is a republikánus csapatok a katedrális harangzúgása közben bevonultak
a városba. 125 Porfirio Diaz katonáival a császári palotához sietett, melynek a bejáratához ágyúkat szegeztetett. Varjassy elmondása szerint a mexikói tábornok, lováról
leszállva egyedül gyalogolt a palota főbejáratához és kardja markolatával bezörgetett
azon. Erre Khevenhüller ezredes lépett ki az épületből, akivel Porfirio Diaz kezet fogott
és a mexikói tiszt, Csizmadia József126 holléte felől érdeklődött. Mint írja Csizmadiát
122 A 19. és a 20. század során több nehéztüzérségi löveg is viselte a Long Tom elnevezést. Ezek közül az egyik legismertebb az 1870-es évektől gyártott francia 155 mm-es Creusot Long Tom modell, mely a búr háborúkban történő alkalmazása
folytán híresült el. Az ezt megelőző időszakban több amerikai nehéztüzérségi löveg is Long Tom nevet kapta. A Varjassy által
említett löveg egy az USA-ban készült modell lehetett, de az sem kizárt, hogy az egykori szemtanú, aki a második búr háború
idején adta közre fent idézett memoárját, a saját korát visszavetítve tévesen emlékezett vissza az ágyú típusára.
123 Varjassy 1901. 1–2.
124 Hamann 1989. 215–216.
125 Varjassy 1901. 1–2.
126 Porfirio Díaz korábban a háború során egy ízben a császáriak fogságába esett. A republikánus tábornokot a mexikói
osztrák önkéntes hadtest pueblai főhadiszállásán tartották fogva, őrzésével pedig egy magyar tiszt, Csizmadia József volt
megbízva, aki rendkívül emberségesen bánt az ellenség főtisztjével, szemben az osztrák egység főparancsnokával, Thun
tábornokkal. Amikor Porfirio Díaznak szeptember 20-án sikerült megszöknie, két levelet hagyott hátra, az egyiket Thunhoz
címezve, amelyben szemrehányást tett neki rossz modora miatt, a másikat pedig Csizmadia számára, amelyben megköszönte a magyar tiszt udvariasságát. Ratz – Galeana de Valadés 2008. 117.; Egy magyar újságíró, Zombory István 1910-ben
személyesen is találkozott Porfiro Díazzal, aki ekkor már jó ideje Mexikó elnöke volt. Zombory szerint miután az elnök
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nagy szívességgel fogadta Diaz tábornok és karon fogva őt elvitte magával. Ezt követően a köztársasági csapatok a palotában tartózkodó császári állományt lefegyverezték,
csupán a tisztek tarthatták meg szablyáikat, kardjaikat.127 Ettől eltérő időpontot jelöl
meg Khevenhüller huszárfőparancsnok naplója, amely szerint a republikánus csapatok
délelőtt 10 órakor kezdték meg a bevonulást a fővárosba, amelyet követően egy ezer
fős különítmény a palotához sietett és a volt császári csapatok tagjai átadták felszerelésüket és fegyvereiket (nem említi, hogy a várost ostromló republikánus tábornok
jelen lett volna), majd a huszárság főparancsnoka a szállására ment, ahonnan a délután
folyamán Porfirio Díaz magához rendelte.128
Varjassy másik memoárjának (A kém) az eseményei 1867. május 28-án veszi kezdetét,
a helyszín pedig a mexikóvárosi Fulcheri129 vendéglő. Varjassy elbeszlése szerint egy
német fényképész a feleségével asztalához ült és azt közölték vele, hogy hírt hoztak
a számára: másnap egy Querétaro városából érkező magyar honfitársa fogja felkeresni, aki fontos információkat kíván megosztani vele. Varjassy, mint írja, miután elhagyta a kávéházat nem foglalkozott az esettel, hanem Hompesch főhadnaggyal130 és
Kurzbauer ezredessel131 egy játékbarlangot látogattak meg,132 majd másnap a hajnali
órákban egy Villa de Guadalupe irányába történő sikertelen kitörési kísérletet követően
tért vissza a szállására a St. Augustin szállóba, ahol fáradtan nyugovóra tért. Pihenése
nem tartott sokáig, ugyanis tiszti szolgája „Argyelán”133 kisvártatva azzal ébresztette őt,
hogy egy mexikói férfi beszélni szeretne vele. Az idegen belépett a szobába és ismerőseként köszöntötte Varjassyt, akit még jobban meglepett, hogy ez anyanyelvén, magyarul
történt. A két férfi között az alábbi párbeszéd kezdődött:
„Nem ismer, kapitány ur?
– Istenemre nem! És mégis úgy tetszik, mintha arcza …
– Kutasson csak jól emlékében,
– szólt közelebb lépve ágyamhoz.
– Nem emlékezem. Mit kíván? Beszéljen! Ezután letette sombreróját és igy folytatá:

megtudta a nemzetiségét az első kérdése a következő volt: „Nem ismerek-e egy Csizmadia nevű volt katonatisztet? Él-e
még? Milyenek a körülményei? stb. s hogy őt értesítsem, ha megtudtam valamit. Sajnos nem sikerült, bár váltig kerestem.”
Zombory 1915. 114 –116.; Csizmadia József sorsáról Varjassy Béla Porfirio Diaz című visszaemlékezéséből értesülünk, amikor
is a következőket közli: „Csizmadia József visszatért, s 1869-ben a Sándor-utcai palota karzatán őrült meg és nemsokára
meghalt”. Varjassy 1901. 2.
127 Varjassy 1901. 1–2.
128 Hamann 1989. 217.
129 Az étterem a 19. század végén még működött. Ceballos 2006. 123–124.
130 Graf Heinrich Hompesch. ÖStA KA Mex. Freiw. Korps Karton 165. Nr 39/143.
131 Maximilian Kurzbauer. ÖStA KA Mex. Freiw. Korps Karton 147. Nr 21/61.
132 Varjassy 1904. 17.
133 Minden bizonnyal Argyelán Árkád. Tardy 1990. 148.; Katonai törzslapját ld.: ÖStA KA Mex. Freiw. Korps Karton 158.
Nr 32/107.
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– Én az ön szakaszában szolgáltam Olaszországban, a magyar légióban. Emlékszik
ama kis, de csinos attakra, melyet 1862 junius 29-én intéztünk egy lovas brigand csapatra s ama epizódra, a mi ez alatt velem és Bánffy Albert báró134 bajtárssal történt?
Nevem Kálmán Ernő135, Aradon születtem, atyám 49 után emigrált, Kaliforniában halt
meg, a hol anyámat felkerestem”.136 A párbeszéd szerint Kálmán a republikánus sereg
tisztje és Ramón Corona tábornok137 hadsegédje volt. A titokzatos magyar elmesélte,
hogy egyenesen Querétaro városából érkezett, és hogy ott Pawlowszky Ede huszárjaitól tudta meg, hogy Varjassy a fővárosban tartózkodik.138
„Kálmán Ernő” részletesen elbeszélte a magyar tisztnek a Querétaroban történteket
és hogy Habsburg Miksa császár 1867. május 15-én fogságba került. Állítása alapján
Felix Salm-Salm császári főhadsegéd feleségének, Agnes Salm-Salm közbenjárásnak
köszönhetően személyesen beszélt is az uralkodóval.139
A memoár szerint a titokzatos magyar ekkor egy merész tervvel állt elő, mégpedig azzal, hogy Varjassy szedje össze a városban állomásozó huszárságot, segít nekik
megszökni, elkíséri őket Tacubayába, ahol Porfirio Díaz már várja őket, aki egy republikánus lovasezredest kíván melléjük adni, hogy kiszabadítsák a császárt querétaroi
fogságából. Varjassy erre a következő választ adta: „Kedves barátom, — szóltam — hiszem a lesújtó hirt. Köszönöm bizalmát, de nem tehetem meg azt, a mit ön kíván. Lehetetlen! Hallgasson meg. Én hiszek az esetleges sikerben, s szívesen feláldozom magam
a derék herczegért, ki oly igazán szereti a magyart! De hát az én századom már csak
45 emberből” áll, majd közölte, hogy az esetet jelentenie kel a feletteseinek.140 Kálmán
erre „könyörögni kezdett”, hogy senkinek se szóljon erről, mivel attól félt, hogy a város
főparancsnokának, Márqueznek, a „hóhérnak” a fogságába kerül. Varjassy ekkor igyekezett megnyugtatni, hogy csupán közvetlen felettesét, Khevenhüller ezredest értesíti,

134 Talán azonos a tordai születésű báró Bánfy Zoltánnal, aki 1861 októberétől 1862 szeptemberéig szolgált az olaszországi
Magyar Légióban. Lukács 1986. 244.
135 Kálmán vezetéknévvel csupán két személy (Kálmán József és Kálmán Márton) szerepel az olaszországi Magyar Légió
listáján, de egyikük sem aradi születésű. Lukács 1986. 314.
136 Varjassy 1904. 17.
137 Ramón Corona (1837-1889). A republikánus sereg tábornoka. Rövid életrajzát ld.: González Montesinos 2000. 334.
138 Varjassy 1904. 17.
139 Az amerikai Agnes Salm-Salm, a poroszországi születésű Felix Salm-Salm herceg (a déliek oldalán részt vett az amerikai
polgárháborúban, a konföderációs seregek vereségét követően Mexikóba távozott, ahol 1867-ben Miksa császár hadsegéde
lett) felesége volt, aki férjével érkezett Mexikóba. Agnes Salm-Salm kiadta memoárját, melyben leírja az 1867-es esztendő
történéseit. Ezek alapján a Mexikóváros és Querétaró városának ostromai idején Tacubaya városából Querétaroba ment,
ahonnan két ízben San Luis Potosiban felkereste a köztársasági kormányzat fejét, Benito Juárezt is, hogy az uralkodó és
a férje számára szabadon bocsájtást kérjen. Querétaro városában többször is bebocsájtást nyert a fogva tartott uralkodóhoz
és főtisztjeihez. Memoárjában azt állítja, hogy szökési terv is felmerült Miksa császárnak és a férjének a kiszabadítására,
mely végül nem valósult meg. A visszaemlékezésben nem történik utalás arra vonatkozóan, hogy a köztársasági sereg európai vagy magyar származású tisztjével találkozott volna. Salm-Salm 1868. II. k. 3–88.; Salm-Salm 1877. 186–216.
140 Varjassy 1904. 17.
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aki megbízható és jó barátja.141 „Kálmán” rosszat sejtett és közölte Varjassyval ha nem
cseleksznek időben, Miksa császárt ki fogják végezni.142
Varjassy – elmondása szerint – ekkor az Alameidára143 vágtatott, ahol a katonazenekar
az ostrom idején is minden nap zenélt.144 Itt találta a vörös huszárok főparancsnokát,
Khevenhüllert, Zichy Ödön145, Kulmer István146 és Stanislaus Wodiczky147 tisztek társaságában. Varjassy ekkor félrehívta feljebbvalóját és előadta neki a történteket, aki erre
kinevette és a felsorolt tiszteket is beavatta a történetbe, megmutatva Varjassynak az El
Diario del Imperio148 aznapi számát, amely a császári csapatok győzelméről és Mexikóváros felé történő közeledéséről adott hírt.149 Khevenhüller erre Márquez tábornokhoz
sietett, aki elfogatta a titokzatos magyar férfit. Varjassyt állítása szerint nagyon megviselték a történtek, ám később megnyugtatta az a tény, hogy időről időre értesítéseket
kapott „Kálmán Ernő” hogylétéről, mígnem június 10-én egy császári tiszt érkezett
a Plateros utcán (Calle Plateros) lévő Café de la Concordiá-ba150 és közölte az ott tartózkodó Varjassyval, hogy „Kálmánt” ki fogják végezni. „Megrendítő volt e hir mindan�nyiunkra. Én eszméletemet vesztettem. Átszállítottak lakásomra, hol kitűnő barátom,
Saalhauzen báró (egykori 48-as honvédkapitány) 151, századom főhadnagya ápolt bajtársi
hűséggel és szeretettel”.152
141 Fentebb már utaltunk rá, hogy Carl Khevenhüller ezredes, Varjassy Bélát az egyik legmegbízhatóbb embereként említi
naplójában.
142 Varjassy 1904. 17.
143 Mexikóváros egyik nagy kiterjedésű központi parkja.
144 William Knechtel a capultepeci császári palota kertésze is tesz erről említést naplójában. Knechtel 2018. 206.
145 Tardy 1990. 170., ÖStA KA Mex. Freiw. Korps Karton 158. Nr 32/178.
146 Tardy 1990. 158.; ÖStA KA Mex. Freiw. Korps Karton 142. Nr 16/65.
147 Grf. Stanislaus Wodiczky. ÖStA KA Mex. Freiw. Korps Karton 148. Nr 22/9.
148 A II. Mexikói Császárság hadügyi lapja. Bővebben ld. Curiel – Castor – Celis de la Cruz 2003. 114–115.
149 Megvizsgálva az El Diaro del Imperio 1867 májusi és júniusi számait (június 19. keltezésű az utolsó kiadott példány)
valóban megfigyelhető a félretájékoztatás az adott időszakra vonatkozóan. A június 3-i számban Mexikóváros körüli felmentőseregekről írnak, Querétaro 1867. május 15-i elestét és az uralkodó fogságba esését követően, a június 4-i számban Miksa
császár nevében intéztek toborzási felhívást a mexikói fiatalsághoz, míg a június 6-i és 10-i lapszámokban május 28-i keltezéssel a querétaroi harcokról írnak. El Diario del Imperio, Tomo. 5. Num. 726. (3 de Junio de 1867.); Num. 727. (4 de Junio de
1867.) 1.; Num. 729. (6 de Junio de 1867.) 1.; Num. 732. (10 de Junio de 1867.) 2.
150 A 19. század végén még működött a Café la Concordia az akkori Plateros és San José del Real utcák sarkán (ma az Av.
Francsico I. Madero és az Isabela la Católica utcák sarka) szemben a San Felipe Neri La Profesa templommal. Ceballos 2006. 39.
151 Báró Sahlhausen Lipót cs. kir. vezérőrnagy fia, a tanulmányait a bécsi Tereziánumban végezte. 1848 nyarán az Abaúj
megyei nemzetőrség kassai 1. honvédzászlóaljához csatlakozott, ahol hadnaggyá nevezték ki. Másfél hónapnyi szolgálatot
követően már a hadügyminisztériumban találjuk, ahol, mint fogalmazó működött. Nem telt el két hónap és az ifjú Sahlhausen
a hadi események sodrába került, ugyanis 1848. október 19-én hadnagyi kinevezést nyert a 42. honvédzászlóaljhoz,
amelynek kötelékében végigküzdötte a téli, illetve a tavaszi hadjáratot is. 1849-ben a nyári hadjárat során a fiatal tiszt már
főhadnagyként szolgált a III. hadtestnél. A szabadságharc bukását követően, 1849. október 16-án önként lépett be az 1. vadászszázadhoz, ahol előbb hadnagyként, majd 1851-től főhadnagyként volt az állomány tagja 1852-ig, amikor is századosként
az 1. huszárezredhez helyezték át, ahonnan 1854-ben kilépett. 1890-ben Kassán élt, az Abaúj megyei Honvédegylet tagja.
1894. április 30-án Kassán hunyt el. Bona 1999. III. k. 78–79.; Kibővített életrajzát ld: Ld. Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara, javított és bővített online változat: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzstisztek-1/ (Utolsó megtekintés: 2021. május 30.)
152 Varjassy 1904. 18.
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A visszaemlékezés szerint a császári palotában összegyűlt császári tisztek a június
21-i lefegyverzésüket követően elhagyhatták az épületet. Varjassy ekkor visszatért a korábbi szállására és összekészítette a poggyászait egy esetleges gyors hazaindulás reményében, majd a szállásához közeli fürdőbe sietett. Amikor belépett az épületébe – mint
írja – ott az általa halottnak hitt „Kálmánnal” találkozott, akit, mint utólag kiderült nem
végezték ki (Varjassy szerint egy másik személyt végeztek ki helyette), és aki –Varjassy
állítása alapján – a történtek ellenére nem neheztelt a császári magyar huszárra, sőt
karon fogta és elvitte magával a Hotel de France-ba és bemutatta a felettesének Ramón
Corona Mendeznek. A történet a mexikói tábornokkal való találkozással záródik, aki
állítólag a következőket mondta: „Ön csaknem föbelövette Kálmánt, az én kedves Ungaro153-mat, segédtisztemet, — szólt hozzám kemény, szaggatott hangon a tábornok. És
azután jobb kezét egész súlyával vállamra téve, mintha csak le akart volna gyűrni, igy
folytatta: Szerencséjére, sennor, hogy igy történt, hogy nem lőtték főbe és szerencsésen megmenekült, mert én, — én megboszultam volna”.154
A Varjassy Béla által papírra vetett utóbbi történettel kapcsolatosan számos kérdés
felmerült a kutatás során: 1. Egyáltalán kit is takar „Kálmán Ernő” személye? 2. Men�nyiben tekinthetőek hitelesnek az általa előadottak és a történetben leírtak? 3. Porifiro
Díaz tényleg egy huszáralakulatot akart küldeni a császár kiszabadítására?
Általánosságban megállapítható, hogy a Varjassy Béla által megemlített bajtársak mind
létező hiteles személyek voltak, akik akkoriban bizonyíthatóan Mexikóban tartózkodtak,
továbbá a történetben megemlített helyszínek is pontosnak tűnnek. Sem levéltári kutatásaink során, sem pedig a szakirodalmak és kiadott forrásgyűjteményekben a történetet
hitelességét cáfoló vagy teljesen megerősítő adatokat eddig nem találtunk.
„A Kém” személyét illető vizsgálataink az alábbi eredményeket hozták: Mint arra
egy fenti lábjegyzetben már utaltunk, „Kálmán Ernő” nevű személy nem szerepel az
olaszországi Magyar Légió anyakönyvi listáján, ez azonban nem zárja ki teljesen azt
az eshetőséget, hogy ténylegesen ne is szolgálhatott volna ott ilyen nevű személy.155
Kutatásaink során találtunk rá egy 1880-as években íródott nekrológra, amely alapján azt feltételezzük, hogy a titokzatos egyén valójában Tichy Kálmán László lehetett.
A mexikói republikánus sereg egyik magyar tisztje, az amerikai polgárháborúban is
részt vett Zákány (Csala) István156 – aki a háborút követően mexikói tábornoki rangot
nyert és a későbbiek során Mexikóban gyilkosság áldozata lett –, 1882-ben a következő
sorokat küldte Magyarországra: „(Magyar ember halála Mexikóban) Estevan Zákány,

153 Helyesen: húngaro.
154 Varjassy 1904. 18.
155 Az olaszországi Magyar Légió anyakönyvei nem teljes egészében maradtak fent. Erről bővebben ld.: Lukács 1986. 225–
231.
156 Zákány Csala István életéről bővebben ld.: Szente-Varga 2019.; Torbágyi 2004. 261.
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Fuerteban (Mexiko) élő hazánkfia a következő levelet intézte az amerikai Egyesült-Államok budapesti konzulához: »Sinaloa állam (Mexiko) Chino nevű faluban nemrég egy
magyar ember Tichy Kálmán László halt meg, mint az Egyesült-Államok polgára. Tichy
1864/65-ben Canby tábornok157 alatt, mint tiszt, az Egyesült Államok hadseregében állt
szolgálatban és mint ilyen több expedícióban vett részt, különösen azokban, melyek
1864-ben Baton Rouge ellen Louisiánába indíttattak. 1865. december havában Tichy Corona, tábornok, ki a francia és a császári seregek ellen küzdő köztársasági hadsereg egy
részének parancsnoka volt, Mexikóba hivatott. Itt Corona tábornok oldalánál szolgált
és ott volt mikor Miksa császár Queretaróban magát megadta Porfirio Diaz tábornak
őt küldte a városba, hogy az osztrákokat Khevenhüller tábornok [valójában ezredes –
a szerző] alatt, Queretaró megadásáról értesitse. Tichy azonban fogságba került és Leonardo Marguera [helyesen: Marquez – a szerző] tábornok parancsára halálra ítéltetett.
Mielőtt azonban az ítéletet végrehajthatták volna, Marguera tábornok kénytelen volt
a várost gyorsan elhagyni, mely várost azután Khevenhüller tábornok [valójában ezredes – a szerző] Porfirio Diaznak adta át. Tichy későbben visszavonult a magánéletbe,
végre Sinaloa állam Chino falujában húzta meg magát, ahol nemrég meghalt.« Tichy
családja Budapesten lakik, miután azonban a levél írója a család címét közelebbről nem
ismeri, az Egyesült-Államok helybeli konzulátusát kérte fel, hogy az elhunyt Tichynek
hátra hagyott levelét a családnak kézbesítse.”158
Tichy Kálmán László Mexikóban történő tartózkodásának tényét megerősítik a mexikói állami levéltárban (Archivo General de la Nación) őrzött dokumentumok is, melyek arról nyújtanak információt, hogy az 1870-es években több utazást is tett Mexikó és
az Amerikai Egyesült Államok között.159 A Varjassy által közölt történetben megjelenő
állítást, miszerint Porfirio Díaz a császár szökését kívánta elősegíteni a császári huszárság bevonásával, eléggé valótlannak tűnik, összevetve Porfirio Díaz közlésével, melyben
a későbbi mexikói elnök azt állítja, hogy miután Khevenhüller Mexikóvárosban értesült
Querétaro elestéről és az uralkodó fogságba eséséről, kapcsolatba lépett vele és főtisztjei és csapatai számára Verucruzon keresztül szabad eltávozást kért a latin-amerikai országból, hogy Ausztriába hajózzon, mivel úgy vélte, hogy a császár fogságba esésével az
osztrák sereg maradékainak ellenállása már többet ártana az uralkodónak, mint használna. A mexikói tábornok állítása szerint a szabad elvonulást az esetben teljesítette
volna Kevenhüller és emberei számára, ha az csapataival kitör a városból és fegyvereit,
felszereléseit és lovait átadja a számára. Khevenhüller erre azt a választ adta, hogy
a mexikói tábornok lehetetlen feladatot kér tőle, de jelezte felé, amennyiben csapataival
157 Edward Canby (1817–1873)
158 Pesti Hirlap, 4. évf. 300. sz. (1882. október 31.) 10.; Fővárosi Lapok, 19. évf. 250. sz. 1882. október 31. 1557.; Nemzet, 1.
évf. 61. sz. (1882. október 31.) 6.
159 AGNM, México Independiente, Gobernación y Relaciones Exteriores, Movimiento Marítimo, Vol. 94/54816/39/ Exp.
39.; u. o. México Independiente, Gobernación y Relaciones Exteriores, Movimiento Marítimo, Vol. 100/54822/33/ Exp. 33.
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betör a városon belülre, az esetben katonáival bezárkózik a Nemzeti Palotába (Palacio
Nacional) és harc nélkül fehér zászlóval megadja magát a csapatai előtt.160

HAZATÉRÉS A TENGERENTÚLRÓL
Puebla, Querétaro és Mexikóváros ostromait követően a császári erők közül a VeraCruz kikötővárosában állomásozó csapatok kapituláltak legutolsóként a köztársaságiak
előtt, 1867. június 29-én. A Mexikanische Österreichische Freiwilligenkorps feloszlatása
után Mexikóban maradt 2081 osztrák állampolgár közül – a dezertőröket és a leszerelt személyeket nem számítva – mintegy 1900 fő élte túl a háború befejező szakaszát.
Közülük voltak, akik Mexikóban maradtak, de a legtöbben a hazatérés mellett döntöttek. A hazaszállítás lebonyolítására nem sok hajó állt rendelkezésre. A Mexikói-öbölben
a Transatlantique társaság két hajója, a Panama és a Florida – melyek a kiszállításokban
is részt vettek – tartózkodott, valamint az ekkoriban Gustav von Gröller korvettkapitány
parancsnoksága alatt álló SMS Kaiserin Elisabeth osztrák hadigőzős. Az evakuálásból
a legnagyobb terhet az osztrák hadihajó vállalta. A hazatérők egy részének a kereskedelmi hajók valamelyikén sikerült közvetlenül Franciaországba hajózniuk, azonban
a legtöbben az Amerikai Egyesült Államok érintésével (New Orleans és Mobile) – őket
több hullámban az SMS Elsiabeth szállította az USA-ba – kisebb csoportokban tértek
vissza az óhazába.161
Varjassy Béla memoárja alapján az utóbbi csoprtba tartozott, ugyanis Vera Cruzon
és New-Orleanson keresztül hagyta el az amerikai kontinenst: „Nyolc nap múlva a huszárezred erősen redukált létszámú maradványa Vera-Cruzba ért, s ott a Gröller osztrák sorhajókapitány parancsnoksága alatt álló Elisabeth hadihajóra szálltunk, a mely
minket New-Orleansba vitt. Ott partraszálltunk.”162
A hazatérők angol, francia és német kikötőkbe érkeztek, ahonnan egyénileg szervezetten, különféle útvonalakon tértek vissza szülőföldjükre, immáron már az Osztrák-Magyar Monarchiába.163 Varjassy Béla, Berger Vilmosnak (a híres sajtócézár,
Pulitzer József nagybátyja)164 a parancsnoksága alatt álló 200 fős egységgel 1867 szeptemberében érkezett meg az Észak-németországi (ma Bremerhaven része) Geestemünde kikötőjébe, melyről Bergernek egy a Pesti Napló számára küldött sürgönyéből ért-

160 Carreño 1947. III. k. 57–58.
161 Az 1867 nyarán és őszén történő hazaszállításokról bővebben ld: Klinger 2013. 358-368.
162 Varjassy 1901. 2.
163 Klinger 2013. 358–368.
164 Bővebben ld. Csillag 2000. 168.
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sülünk, melyben külön ott szerepel Varjassy (tévesen „Varjasli kapitány”-nak írva) neve
is megemlítve.165
1868-ban egy kedves hír jelent meg a hazai lapokban, melyben arról számoltak be,
hogy Varjassy Béla „volt mexikói császári kapitány az állatkertnek166 egy szép hangyászt ajándékozott, melyet Mexikóból hozott magával. Igen szép és szelíd állat.”167
A Mexikót megjárt magyar huszártiszt 1869 őszén még minden bizonnyal Aradon tartózkodott,168 azonban a Békés újság szerint a következő esztendőben ismét elhagyta Magyarországot: „Varjasi azelőtt magyar huszárkapitány volt, a mexikói katasztrófa után
pedig Aradon időzött. Az említett kapitány mexikói hős tetteiről sokat beszéltek maga
idején a lapok, az első érdemrendet maga Miksa császár tűzte mellére Puebla ostroma
után169. A kapitánnyal egy fekete szolga is jött haza Mexikóból, ki urát sehol és semmi
áron nem akarván elhagyni, most is vele ment küzdeni a poroszok ellen.”170

VARJASSY, MINT FRANCIA ÖNKÉNTES AZ 1870–71-ES
FRANCIA- POROSZ HÁBORÚBAN
Az 1870–71-es francia-porosz háború hozta el III. Napóleon hosszas uralkodásának és
a II. Császárságnak a bukását Franciaországban, mely egyben komoly társadalmi feszültségek felszínre törését is eredményezte. A két ország közötti háború már hosszú
ideje érlelődött, végül azonban a francia csapatok támadásával vette kezdetét 1870 júliusában, amely a Német Császárság Párizsban történő kikiáltásával és Franciaország
totális katonai vereségével ért véget. A háborúban nemcsak Poroszország, hanem az akkoriban még független délnémet államok (Baden, Bajorország és Württemberg) is részt
vettek Franciaország ellen. A francia hadseregnek a hadüzenet révén kialakult kezdeti
előnye hamar szertefoszlott az ellenséges csapatok gyors mozgósítása miatt, akik már
a katonai konfliktus kezdeti szakaszában átvették a kezdeményezést, visszaszorították
a francia csapatokat, sőt igen hamar betörtek Franciaország területére. Ennek követ165 Pesti Napló, 18. évf. 210. sz. (1867. szeptember 12.) 3.; Közli még: Magyar Polgár, 1. évf. 52. sz. (1867. szeptember 18.)
213.; A Budapesti Közlönyben 1867 augusztusában közzé tett „Nevenkinti létszáma a volt austriai önkéntes hadtest Mexicóból visszatérő egyéneinek” című listán, Varjassy Béla neve is ott szerepel, azonban ekkor még valójában nem érkezett haza
szülőföldjére. Ezen lista megbízhatósága nagy mértékben megkérdőjelezhető, tudományos igényű felhasználása kerülendő,
ugyanis ezen olyan személyek nevei is nagy számban szerepelnek, akik valójában soha – mint például Jajczay József, aki
Mexikóban maradt, majd pár évvel később a Hawaiian Royal Househoold Troops kiképző kapitányaként szolgált – vagy csak
jóval Miksa császár halálát követően tértek vissza Európába. Budapesti Közlöny, 1. évf. 137. sz. (1867. augusztus 27.) 1524.;
Jajczay József élettörténetét ld.: Bobay 2014.
166 Fővárosi Állat- és Növénykert.
167 Nefelejts, 10. évf. 17. sz. (1868. április 25.) 203.; Közli még: Vasárnapi Újság, 15. évf. 17. sz. (1868. április 26.) 204.; Pesti
Napló, 19. évf. 93. sz. (1868. április 22.) 3.; Magyarország és a Nagyvilág, 4. évf. 17. sz. (1868. április 26.) 203.
168 Vadász- és Versenylap, 13. évf. 30. sz. (1869. október 30.) 1.
169 Ezen állítás téves, ugyanis Puebla két nagy francia ostromára az osztrák önkéntes sereg kiérkezése előtt 1862-ben és
1863-ban került sor. Varjassy Béla 1867-ben azon sikertelen katonai akcióban valóban részt vett, amelynek célja a Porfirio
Díaz vezette köztársasági erők által körülzárt Puebla felmentése volt, azonban ekkor Miksa császár már Querétaróban tartózkodott, ahol később fogságba került és kivégezték, míg Varjassy Béla Mexikóváros védelmében vett részt.
170 Békés, 2. évf. 32. sz. (1870. augusztus 7.) 4.
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keztében Mac Mahon francia tábornok seregével Metz erődjébe szorult. III. Napóleon
maga indult a felmentő seregek élén a város felszabadítására, azonban a hadművelet
csúfos kudarcot vallott, ugyanis 1870. szeptember 2-án Sedan városánál a német csapatok megsemmisítő vereséget mértek a francia erőke, olyannyira, hogy maga a császár
is fogságba esett és lemondott hatalmáról. Az események hatására Párizsban hatalmi
válság alakult ki és végül a Louis Trochu tábornok vezette Nemzeti Védelem Kormánya
vette át az ország irányítását, amely a poroszok elleni katonai hadműveletek folytatása
mellett döntött. Erre a porosz csapatok körbekerítették a francia fővárost, amely 1871
januárjában végül kapitulálni kényszerült.171
A fegyverszünet aláírására 1871. január 28-án került sor, a két ország közötti békeszerződés ratifikálása 1871. május 10-én Frankfurtban történt, amelynek értelmében
Franciaországnak át kellett adnia Elszász-Lotaringiát Poroszország részére, ezen felül
5 milliárd francia frank hadisarc megfizetésére is kötelezték. Az 1871 februárban megtartott nemzetgyűlési választásokon a monarchista és mérsékelt republikánus erők
győzedelmeskedtek, a köztársasági elnök Adolphe Thiers lett, a nemzetgyűlés pedig
Bordeauxban ült össze.172
A francia fővárosban újabb politikai feszültségek és zavargások törtek ki. A Párizsban
működő Trochu kormány elrendelte a Nemzeti Gárda 250 ezer fős létszámának felfegyverzését, a mérsékelt köztársaságiakból álló kormányzat azonban óriási hibát követett
el és szociális érzéketlenségének tanújelét adta azzal, hogy megtagadta a nevezett
katonai egység zsoldjának folyósítását és elrendelte a váltók és a bérleti díjak azonnali
kifizetését. Ennek a folyományaként a Nemzeti Gárda Központi Bizottsága átvette a hatalmat és március 18-án kikiáltották a Párizsi Kommünt, amit csupán 1871. május 28-án
sikerült levernie a porosz sereg támogatását élvező francia kormánycsapatoknak.173
Diószegi István 1965-ben adta közre Ausztria-Magyarország és a francia-porosz háború 1870-1871 című munkáját, melyben a szerző bécsi levéltári források alapján az Osztrák-Magyar Monarchiának az 1870–71-es francia-porosz háborúval kapcsolatosan tett
külpolitikai törekvéseit és diplomáciai erőfeszítéseit mutatja be.174 A diplomáciatörténeti megközelítésen felül – főként ideológiai okokból – a rendszerváltást megelőzően
elsősorban a párizsi kommunárdok soraiban harcoló magyarországi résztvevők szerepvállalása került még feltárásra Magyarországon a témát illetően.175 Ezek mellett kevésbé ismert az a történet, hogy akadtak olyan magyar önkéntesek, akik az 1870–71-es
katonai hadműveletek idején a francia szabadcsapatokban (franc-tireurs) szolgáltak.

171 Duby 2007. 111–133.
172 u. a.
173 u. a.
174 Diószegi 1965.
175 Ld. például: Nyilas – Erényi 1971.; Nagy 1981.
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Jelenlegi ismereteink szerint ezen téma részletesebb feltárásra még várat magára.
A francia szabadcsapatokhoz beállt magyarokról csupán elenyésző elszórt adattokkal
rendelkezünk. Annyi bizonyos, hogy ebbe a csoportba tartozhatott, a Párizsi Kommün
egyik legismertebb magyarországi születésű résztvevője, Györök Leó is, aki Bajomi Lázár Endre adatai alapján 1870. szeptember 17-én állt be a francia önkéntesek sorába.176
Kóhn Dávid szerint a gyulai születésű Vresicz Ferenc – aki korábban Varjassyhoz hasonlóan szintén szolgált a mexikói osztrák önkéntes seregben177 – 1870-ben „Ugrón Gáborral
együtt, mint önkéntes, a francia hadseregbe lépett a poroszok ellen. Ezen a harctéren
azonban eltűnt, nyoma veszett, és sohasem hallották többé hírét. Valószínűleg valamely
tömegsírban alussza örök álmát.”178 A fent említett Ugron Gábor – későbbi országgyűlési képviselő179 – a Vasárnap Újság értesülései szerint egy Szeles Dénes nevű személlyel
indult útnak, és Olaszországon keresztül (ahol felkereste Kossuth Lajost is) érkezett
meg Franciaországba, ahonnan több tudósítást is küldött a hazai lapoknak az ottani
eseményekről. Ezek alapaján úgy tűnik, hogy Ugron végül nem csatlakozott a francia
önkéntesekhez, Vresicz Ferencről és Szeles Dénesről pedig írásaiban nem tesz említést.180
Bajomi Lázár Endre Tramontana című munkájában azt közli, hogy Varjassy „a reguláris
sereg tisztjeként harcolt, miután előzőleg Miksa császár mexikói expedíciójában vett részt,
majd Charles Bourbaki (1816-1897) tábornok kelet-franciaországi hadtestében szolgált,
talán az idegenlégióhoz tartozó Idegen Ezredben”.181
Bajomi állításával szemben, Varjassy kezdetben nem a francia reguláris haderőnél
szolgált, hanem önkéntesként lépett be a francia szabadcsapatok – „franch-tireurs182”

176 Bajomi Lázár 1984. 29.
177 Kónh Dávid azt közli még személyéről, hogy a mexikói szolgálatvállalását megelőzően, részt vett a krími háborúban,
mint az oszmán hadsereg tagja, valamint az 1863. évi lengyel januári felkelésben is. Kóhn 2004. 206.; Vresicz neve nem
szerepel, a Csorba György által összegyűjtött török szolgálatba állt magyar honos katonák között, azonban a Tomasz Polak
által összeállított 1863-64-es lengyel felkelésben részt vett magyarok lajstromán ott találjuk a nevét (a keresztneve szerepel,
„Vrecics” alakban). Vö. Csorba 1999.; ill. ld.: Polak 1960. 78.; Ezútón is köszönöm Szokola Lászlónak a segítségét a lengyel
nyelvű szöveg fordítását illetően.
178 Kóhn 2004. 206.
179 Életrajzát ld.: https://www.arcanum.hu/en/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/u-783F4/ugron-gabor-78404/
(Utolsó megtekintés: 2021. május 30.)
180 Ugron Gábor franciaországi szerepvállalásáról ld.: Bajomi Lázár 1984. 31–32.; Életrajzát ld.: Magyar Életrajzi Lexikon 2.
k. 923.; Jónéhány franciaországi tudósítását közli: Nyilas – Erényi 1971.
https://mek.oszk.hu/10500/10577/10577.htm#4
(Utolsó megtekintés: 2021. május 30.)
181 Bajomi Lázár 1984. 31.; Egy ízben Márki Sándor is tévesen úgy hivatkozik Varjassyra, mint „az idegenek légiójának
tagja”. Márki 1895. II./2. 715.
182 Helyesen: franc-tireur.
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– állományába, mint ahogyan arról 1870 augusztusában számos lap is hírt adott.183
A katonai konfliktus idején Borostyáni Nándor, A Hon levelezőjeként tartózkodott Párizsban, ahonnan számos tudósítást küldött Magyarországra. Ezek egyikében az „első
párisi önkénytes zászlóalj”-ról a következőket olvashatjuk: „Az első »franch-tireurs«
zászlóalj ma alakult meg Párisban, holott Lafont ezredes184 csak négy nappal ezelőtt
fogott hozzá szervezéséhez. Falragszok és hírlapi felszólítások utján oly számos volt katona jelentkezett a belépésre, hogy pár nap múlva szervezve lesz a második zászlóalj is.
Az első zászlóalj egyik tisztjévé tegnap délután választatott meg egy magyar hazánkfia:
Varjassy Béla, ki nem régen érkezett ide Magyarországból. Varjassy a rendes hadseregbe óhajtott volna belépni századosi rangjának megtartása mellett, azonban ez oly
hosszadalmas procedúrákba került volna, mint Metzben meggyőződött, hogy egészen
elkedvetlenedve jött vissza Párisba, és itt még tegnapelőtt mint közharczos lépett be az
első önkénytes zászlóaljba.
Tegnap délután aztán ép együtt voltunk vele a zászlóalj toborzó helyiségén, midőn
Lafont ezredes összeszólitja a 6 ik századot, fölhiván egyúttal a volt tiszteket, hogy lépjenek ki a sorból. A 120 emberből álló század frontja elé erre 42 tiszt lépett ki, többnyire a becsületrend keresztjével dekorált férfiak, kik résztvettek a krimi, afrikai, chinai,
olaszországi és mexikói véres expeditiókban. A sorból kilépők között volt természetesen hazánkfia is. Az ezredes ezután fölkérte a századot, hogy válassza meg tisztjeit,
a századoson kívül, ki már előbb megválasztatott. S e perczben oly jelenetnek voltam
szemtanúja, melyet nem egyhamar fogok elfeledni. Az egész század Varjassy felé rohanva, fölkapta vállaira hazánkfiát és öt perczig csak e zajos kiáltásokat lehetett hallani:
»Vive le premier-lieutenant de la 6-iéme compagnie! Vive Varjassy! Vive la Hongrie!«”185
De hiába való volt a nagy igyekezet az önkéntesek csapatok felállítására, ugyanis
hamar fény derült arra, hogy ezek nem vehetik fel sikeresen a harcot a jól képzett és
összeszokott porosz erőkkel. A Hon tudósítója két hónappal később („Elsassi hadműveletek és hadi kalandok”), már arról számolt be, hogy a francia oldalon harcoló önkéntesek súlyos vereséget szenvedtek Sedannál és hogy a magyar származású tiszt, Varjassy
Béla is hadifogságba esett.186

183 Fővárosi Lapok, 7. évf. 183. sz. (1870. augusztus 23.) 792.; Szegedi Hiradó, 12. évf. 101. sz. (1870. augusztus 24.) 2.; Budapesti Közlöny, 4. évf. 191. sz. (1870. augusztus 24.) 3742.; Magyar Polgár, 4. évf. 100. sz. (1870. augusztus 26.) 493.; Szemlézi
három osztrák lap is: Neues Fremden-Blatt, 6. Jahrgang. Nr. 251. (11. September 1870.) 2–3.; Fremden-Blatt 24. Jahrgang. Nr.
231. (22. August 1870.) 4.; Neue Freie Presse, Nr. 2130. (3. Auguszt 1870.) 7.; A Fővárosi Lapok szerint Varjassy egy hazaküldött
levelében is szól erről: „Aradra levelet irt Varjassy Béla, ki most francia »franc tireur« főhadnagy s fölemliti, hogy a franciák
közt nagy a harci lelkesültség, de a Napóleonok ma már a hadsereg előtt is lejárták magukat.” Fővárosi Lapok, 7. évf. 192. sz.
(1870. szeptember 2.) 830.
184 Louis Charles Georges Jules Lafont (1825–1908)
185 Borostyáni 1870. a. 2.
186 Borostyáni 1870. b. 1.
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Varjassy Béla saját maga is papírra vetette az általa Sedannál átélteket, melyben
a csata leírása mellett fogságba esésének a körülményeiről ekképp ír: „12 órakor zászlóaljunk rendeletet kapott Chapelbe menni s Chapelt védeni. 600 emberrel indultunk.
3 órakor a poroszok Chapelt bombardirozták, s 6 ezred gyalogság s a királyné-huszárok
ránk törtek, egy üteg mitrailleussel187— képzelheti meddig védtük magunkat; — a zászlóalj egy tömeg halott volt, mind elveszett. Itt megsebesültem, s a 6-ik porosz gyalog-ezred ezredese maga kisért az ambulancera. E közben a francziák Chapelre lődöztek,
a poroszok rendetlenségbe jöttek, s mi egynehányan, öt tiszt az erdőségbe futottunk.
Meredek, hegység s erdőség között barangoltunk sebesülten, éhesen, csaknem minden
fél órában találkoztunk egy-egy franczia katonával, ki sebesülten az erdőben keresi –
éhhalálát. Meziéresnek vettük utunkat, tudván, hogy az ut nyitva; porosz lovasság és
gyalogság közé kerültünk — verekedtünk — s nagy veszteség után Belgium felé vettük utunkat az erdőségen át. 120-an vagyunk itt sebesültek, köztük a táborkarból egy
őrnagy, egy huszár, s egy tüzérkapitány és én, mind tisztek. Soha ily utat nem fogok
többé tenni, sebesülten mintegy 16 órát tettem gyalog, erdőben, éjjel, éhen és szomjan, mindenünket elvesztettük. La Chénben a köpenyemet lovamra csatoltam, akkor
rendeletet kaptam a barrikadeok elé menni, a poroszok jöttek, s menekülni kellett. […]
Mi belga foglyok vagyunk, igen jól fogadtak, én egy igen kedves családnál vagyok, kik
folyton felváltva őriznek.”188
Két évtizeddel a háborút követően fellángolt egy nemzetközi sajtóvita, melyben egy
francia tábornok azzal vádolta meg a porosz tiszteket, hogy az 1870-71-es háború idején
durva módon rekviráltak mindennemű ingóságot a megszállt francia területek polgári
lakosságától. Varjassy mint az események egyik szemtanúja, a Budapesti Hírlapban
egy olvasói levelében szólt hozzá a vitához a francia álláspontot támogatandó. Ebből
további információkat kapunk a Belgiumban töltött hadifogságáról és visszatérésről
Franciaországba: a „szedáni csata után Bruxellesbe voltam, mint sebesült tiszt, a hová
a katasztrófa után verődtem több ezer emberrel és tiszttel, ez idő alatt ismerkedtem,
meg a Hotel du grand Monarchban Bourbacki tábornok, a francia gárda hires parancsnokának anyjával, nejével, rokonságával és egyik húgával, özv. Beaucirenével, a kit ott
eljegyeztem és később el is vettem. Sebemből kigyógyulva, már október 15-én többed
magammal visszatértem Franciaországba. A fegyverszünet alatt ezredemmel Havreben voltam.”189 1870 novemberében a hazai lapok azt közlik, „hogy Varjassy Béla, ki

187 Gatling típusú géppuska.
188 Varjassy levele eredetileg az aradi Alföldben jelent meg, melyet a Vasárnapi Újság is közölt a csatának egy tervrajzával
egyetemben. Ld. [Varjassy] 1870. 484.; Idéz belőle: Füzes M. 1965. 132.
189 Varjassy 1895. b. 4.
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a sedani katasztrófából elmenekült, Bourbaki szolgálattevő tisztje lett, kapitányi ranggal”,190 1871 februárjában pedig, hogy parancsnoka feleségét kísérte Nápolyba.191
Varjassy neve 1871 júliusában, mint a párizsi rue Saint Cécil 4. szám alatt élő lovassági kapitány kerül megemlítésre a házasulandók névsorában (a francia sajtó értesülési
alapján ekkor vette nőül első feleségét Mlle Godchauxot),192 míg a Fővárosi Lapok a következőket írta: „Az aradi születésű Varjassy Béla, ki a francia seregben harcolt s egy
francia hölgyet jegyezvén el, most Párisban lakik, 70 frankot küldött a vértanúk aradi
szobrára s 30-at az ottani önképzőegyletnek.”193
Az 1870–71-es eseményeket követően a „francia kormány méltányolta a vitéz katona
áldozatkész szolgálatát és örnagygyá mozdította elő a hadsereg »Chasseur d’Afrique«194
ezredében. Varjassy két sebet is kapott a harcban s katonai érdemjelekkel is földiszittetett.”195
Varjassy Bélának a francia hadseregben töltött szolgálata további feltárásokat igényel. Ezen éveiről még annyi ismert, hogy 1872-ben és 1873-ban nagyobb összegekkel
járult hozzá a Párizsi Magyar Egylet működéséhez,196 1876-ban pedig azt olvashatjuk,
hogy „Varjassy Béla ur Parisból pedig négy szelencze huskivonatot küldött” a budapesti
török konzulhoz a Bosznia-Hercegovinában és Bulgáriában kitört felkelés során megsebesültek megsegítésére,197 tehát ekkoriban még minden bizonnyal Franciaországban
élhetett és tartózkodhatott.

VARJASSY BÉLA ÉS AZ 1877-78-AS OROSZ-TÖRÖK HÁBORÚ
Az 1877–78-as orosz–török háború idején a korabeli beszámolók alapján a magyar és
a lengyel társadalom döntő hányada is erőteljesen az oszmán féllel szimpatizált. A lengyel emigráció tagjai Konstantinápolyban létrehoztak egy törökországi lengyel légiót
a porta katonai megsegítésére, mellyel párhuzamosan 1877-ben egy törökországi magyar légió felállítására is születtek kísérletek. „1877 áprilisában Magyarországon egy
190 Fővárosi Lapok, 7. évf. 246. sz. (1870. november 6.) 1099.
191 „(Varjassy Béla hazánkfia) a franczia köztársaságnak karját felajánlva azt a fogadalmat tette, hogy vagy a köztársaság
szolgálatában vérzik el, vagy a becsületrend keresztjével tér vissza. Egy magán levele arról értesit, hogy az utóbbi kitüntetésben részesült, de nem azért hagyja el a, franczia ügyet. Bourbakitól legutóbb azon megbízást kapta, hogy nejét Nápolyba
kisérje.” Politikai Újdonságok, 17. évf. 5. sz. (1871. február 1.) 56.; Ld. még: Ellenőr, 3. évf. 137. sz. (1871. január 30.) 2.; Vasárnapi Újság, 17. évf. 5. sz. (1871. február 1.) 58.; Nefelejts, 13. évf. 6. sz. (1871. február 5.) 71.; Győri Közlöny, 15. évf. 10. sz. (1871.
február 2.) 43.
192 La Presse, 37. année. (22. Juliet 1871.) 4.; Le Constitutionnel, 56 anné. numero 148. (20. Juliet 1871.) 4.
193 Fővárosi Lapok, 8. évf. 156. sz. (1871. július 11.) 730.
194 Egykori észak-afrikai könnyűlovas alakulat a francia hadseregben.
195 Szegedi Hirado, 13. évf. 132. sz. (1871. november 3.) 2.
196 1872-ben 10 frankkal járult hozzá a Párizsi Magyar Egylet működéséhez, 1873-ban pedig már 100 frankot említenek.
Anyagi Érdekeink. Az Országos Magyar Iparegyesület Közlönye, 2. kötet. 10. füzet. (1872. október 20.) 172.; A Hon, 10. évf. 244.
sz. (1872. október 22.) 1.; Ezekkel szemben a Magyar Újság és az Ellenőr 20 frankot említ. Magyar Ujság, 6. évf. 168. sz. (1872.
július 25.) 3.; Ellenőr, 4. évf. 172. sz. (1872. július 26.) 3.; A Hon, 11. évf. 19. sz. (1873. január 24.) 2.
197 Ellenőr, 8. évf. 312. sz. (1876. november 11.) 3.
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»török–magyar légió« szervezésébe egy valószínűsíthetően korábban Mexikóban szolgált katona, Végh Lajos kezdett bele.”198 A terv azonban végül kudarcot vallott. Ezzel
párhuzamosan, 1877 augusztusában a török csapatok megsegítésére Székelyföldön is
szervezkedések kezdődtek. Néhány prominens személy (Ugron Gábor, Bartha Miklós
és Orbán Balázs) egy ún. székely légió felállításába fogtak azzal a céllal, hogy szabadcsapataikkal egy Székelyföldről indítandó katonai akcióval betörjenek Moldvába, és ott
egy vasúti híd felrobbantásával elvágják az orosz és román csapatok utánpótlási vonalát. A sereg élére, Almássy Jenő személyében egy olyan katonát állítottak, aki 18641867 között a mexikói önkéntes seregben szolgált. A légió számára pedig a mexikói
veteránok egy jól körbe határolható „hálózata” („Almásy – d’Équevilley – »Kuharz« és
»Kerschel«”) intézte a fegyvervásárlásokat és a szállításokat.199
Jelen írásunk esetében különösen érdekesek a fentebb már említett konstantinápolyi lengyel légió megalakulásának mozzanatai, melynek lovassági parancsnoka szintén
egy Mexikót megjárt magyar veterán, Horváth Lajos volt.200 Az egység születésekor
Varjassy Béla is Isztambulban tartózkodott, mint az Ellenőr című napilap szerződéses
tudósítója.201 Varjassy az „általa közöltek alapján az ottani magyar körökkel és Horváth
Lajossal is szoros kapcsolatot ápolt, azonban további szerepe nem ismert.”202 Szülővárosának meghatározó sajtóorgánuma a későbbiek során egy ízben azt közli róla, hogy
nyugtalan „tettvágyó szelleme az orosz-török háborút sem nézhette tétlenül s ott is
élénk és tettleges részt vett” az eseményekben203, azonban erre vonatkozó adatok nem
állnak rendelkezésre, ennek feltárása további kutatásokat igényel.

ISMÉT FRANCIAORSZÁGBAN
Több korabeli francia lap (La Liberté, La Petite Presse, Le Figaro) is egybehangzóan azt állította, hogy Varjassy 1877 szeptemberében már ismét Franciaországban tartózkodott,
és hogy a francia-luxemburgi határ közelében egy volt orosz hadsereg béli tiszttel, egy
bizonyos báró Glittzinnyvel vívott kardpárbajt.204
A magyar sajtó tudósítása alapján az 1878-as párizsi világkiállítás (Exposition Universelle de Paris) sajtópavilonjában megrendezett hírlaptudósítók búcsúbankettjén „a
magyarok nevében Varjassy Béla beszélt, éltetve Franciaországot s kifejezve örömét

198 Egy nemrég megjelent munkámban részletesen feltártam az egyes légiók magyar érintettségét, különösen a korábban
Mexikóban szolgált egyénekre vonatkozóan. Bővebben ld.: Bobay 2021.; Idézett rész: u. o. 100.
199 u.o.
200 u. o.
201 Ellenőr, 9. évf. 150. sz. (1877. május 15.) 1.; Ellenőr, 9. évf. 171. sz. (1877. május 26.) 1.
202 Bobay 2021. 100.
203 Alföld (Arad), 25. évf. 25. sz. (1885. január 31.) 3.; Közli még: Nemzet, 4. évf. 869. sz. (1885. február 2.) 7.
204 La Liberté, (20. Septembre 1877.) 3.; La Petite Presse, 11. année. número 4134. (21. Septembre 1877.) 3.; Le Figaro, 23
année. número 262. (19 Septembre 1877.) 1. ; Ld. még: Bobay 2021. 100.
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a fölött, hogy Magyarország ezúttal jelent meg először önállólag a népek békeversenyének terén”.205 A kiállítást követően nem sokkal haza is látogatott szülővárosába,
Aradra, ahol 1878 novemberében részt vett egyik unokaöccsének, Varjassy Lajosnak
az esküvőjén,206 és feltételezhetően még ott tartózkodott édesanyja halálakor, 1878 decemberében is.207
1879 januárjában egy Magyarországot népszerűsítő cikke jelent meg a francia sajtóban,208 az év tavaszán pedig 3900 frank adományt gyűjtött össze felhívás útján a Le
Gaulois olvasóitól a szegedi árvízkárosultak megsegítésére.209
Varjassy Béla minden bizonnyal kapcsolatban maradt a „mexikói kaland”-ban részt
vett egykori francia bajtársaival. Erre utal, hogy 1880 júniusában Párizsban részt vett
Miksa császár emlékmiséjén, melyet a szerencsétlenül járt uralkodó hajdani gyóntatója, Fischer apát celebrált s melyen a második mexikói császárság számos korábbi
prominens személye és az intervenció veteránjai is jelen voltak.210
A korabeli sajtóhírek alapján úgy tűnik, hogy Varjassy 1881 és 1886 között több nagyobb utazást is tett a világban. 1881 novemberében Szentpéterváron és Bécsben járt,211
majd nem sokkal később „mint a »Gaulois« tudósítója Kairóba utazott.”212 Első felesége,
Bourbacki tábornok húga 1882 novemberében hunyt el.213

INDOKÍNA
„Magyar katona Tonkingban. A harczi zaj nem engedi nyugodni városunk bátor lelkü
szülöttjét, a jelenleg Párisban lakó Varjassy Bélát. Valahányszor háboru zaja verte fel

205 Fővárosi Lapok, 15. évf. 268. sz. (1878. november 21.) 1299.
206 Fővárosi Lapok, 15. évf. 263. sz. (1878. november 15.) 1274.
207 Édesanyja haláláról 1878-ban a Fővárosi Lapok a következőket közölte: „Aradon Varjassy Józsefné asszony, a Parisban
lakó Varjassy Béla édes anyja, e napokban elhunyt.” Fővárosi Lapok, 15. évf. 288. sz. (1878. december 14.) 1394.
208 A Hon, 17. évf. 11. sz. (1879. január 12.) 2.; Ellenőr, 11. évf. 17. sz. (1879. január 11.) 1.; Pesti Hírlap, 1. évf. 11. sz. (1879.
január 12.) 6.
209 Le Gaulois, 11. année. numero 3813. (4. Avril 1879.) 1.; A korabeli híres párizsi áruház a Grands Magasins du Louvre
tulajdonosai 2644 frankot küldtek Varjassy Bélá felhívására Szeged városának a megsegítésére. Le XIXe Siècle, 9. Année.
Nuemor 2650. (23. Mars 1879.) 3., Le Petit Journal 17. année. Numero 5931. (23. Mars 1879.) 2.; „A párisi »Figaró«, a legelterjedtebb franczia lap, meleg fölhívást intéz a francziákhoz Szeged érdekében. Jelenti egyúttal, hogy Varjassy Bélánál
adakozni lehet Párisban s hogy az összegek minden második napon elküldetnek Szegedre.” Ellenőr, 11. évf. 139. sz. (1879.
március 18.) 1.
210 Le Gaulois, 12. année. numero 281. (20. Juin 1880.) 1.; Érdekességként jegyezzük meg, hogy a világjárt magyar katona
ugyanezen év során a Délmagyaországi Történelmi és Régészeti Társulat Értesítője szerint a társulatnak a tagja lett, továbbá
két évvel később 1883-ban az egyesült által Ormós Zsigmond tiszteletére kiadott emlékkönyvbe is írt egy cikket. Történelmi és
Régészeti Értesító. A Délmagyaországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye. 6. évf. 1. füzet. (1880) 36., 52.; Fővárosi Lapok,
20. évf. 69. sz. (1883. március 23.) 443.
211 Le Figaro, 27 année. numero 332. (28 Novembre 1881.) 3.
212 Fővárosi Lapok, 19. évf. 22. sz. (1882. január 27.) 146.
213 A francia lap szerint 1882. november 17-én az ekkor 45 éves Varjassyné, Párizsban a Boulevard Malesherhes 130. szám
alatt lévő lakásukon hunyt el. Ld. La Liberté, (20. Novembre 1882.) 4.; Le Pays 34. année. numero 325. (21. Novembre 1882.) 4.;
Ld. még: A Family Search alábbi családfáján: https://www.familysearch.org/tree/pedigree/landscape/G7CG-MHH
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uj hazájának békés lakóit, ő is ott termett azonnal a küzdők soraiban”, olvashatjuk az
Alföld 1885. január 31-i számában.214
Franciaország – kezdetben Spanyolország segítségével – 1857-től kezdte meg az indokínai félsziget gyarmatosítását, mely több szakaszban zajlott. A francia erők az első
időkben az ország déli részén rendezkedtek be, majd az 1880-as évek első felében egy
több éves katonai konfliktus során kiterjesztették a hatalmukat az északi területekre
is. A francia csapatok első ízben 1882-ben foglalták el Hanoit, azonban 1883 februárjában súlyos vereséget szenvedtek. A francia hadvezetés csapaterősítéseket hajtott végre,
mivel a katonai konfliktusba belekapcsolódtak a szomszédos államok, Sziám és Kína
is, utóbbi csapataival bevonult a mai Vietnám északi részeire. A francia és kínai fél
több tűzszüneti megállapodást is kötött, azonban a háborúskodás folyton kiújult a két
fél között. A háború folyamán kétszer is – 1883 végén és 1885-ben – nagyobb arányú
francia csapaterősítésekre került sor, melyeknek köszönhetően a franciknak sikerült
stabilizálni a katonai helyzetüket a térségben. A kínai csapatok a Tien Tsin egyezmény
értelmében 1885 nyarán kivonultak az országból, melyet követően a helyi vietnámi függetlenségi mozgalmaknak a letörésére kinevezték Courcy tábornokot, a vietnami francia erők főparancsnokául.215
„Varjassy Béla, mint városunkban [Aradon – a szerző] lakó fivérének írta, hadnagyi
ranggal lép be a China ellen küldendő hadseregbe” és 1885 „február 4-én már indul Tonkingba.”216 Varjassy Béla ezen életszakasza és indokínai szolgálatvállalásának története
is további kutatásokat igényel. Mindenesetre úgy tűnik, hogy a távol-keleti szolgálatvállalása nem tartott hosszú éveken keresztül, ugyanis 1886 nyarán már arról cikkeztek
a lapok, hogy a világlátott magyar tiszt „Parisból, illetőleg Tonkingból fővárosunkba
érkezett, megtelepedési szándékkal. Varjassy ur, ki több hazai lap levelezője, nemkülönben a párisi, »Figaro« s utóbb a »Gaulois« munkatársa, utóbbi időben pedig Tonkingban Bonnal heyphongi [Hài Phòng – a szerző] kormányzó titkára volt, ez állásában nagy
értékű, tonkingi kuriozum-tárgyakat gyűjtött s hozott magával, melyekből nemzeti
múzeumunknak is juttat pár érdekes darabot. Magával hozta családját is, párisi születésű, kedves fiatal nejét és két kis gyermekét, kiket magyarokká akar nevelni itthon,
hazájukban.”217

214 Alföld (Arad), 25. évf. 25. sz. (1885. január 31.) 3.; Közli még: Nemzet, 4. évf. 869. sz. (1885. február 2.) 7.
215 Chapuis 2000. 62–72.; Csupán érdekességként jegyezzük meg, hogy az Alföld értesülései szerint Magyarországról is
csatlakozni kívántak önkéntesek az indokínai harcokhoz: „Rövid hirek. A magyar ifjak tonkingi expedicziójának élén Juhász
Ödön nevü fiatal ember áll, ki már annyi legionariussal rendelkezik, hogy a legio már legközelebb utnak indulhat.” Alföld
(Arad), 25. évf. 48. sz. (1885. február 28.) 3.
216 Alföld (Arad), 25. évf. 25. sz. (1885. január 31.) 3.
217 Pesti Hírlap, 8. évf. 182. sz. (1886. július 3.) 6.; Közli még: Fővárosi Lapok, 23. évf. 183. sz. (1886. július 4.) 1331.
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VÉGLEGES HAZATELEPÜLÉS MAGYARORSZÁGRA
Varjassy végleges hazatelepedésének körülményeiről szintén kevés adattal rendelkezünk, ezek alapján feltételezhetően folytatta korábbi hírlaptudósitói tevékenységét.
Feleségével és gyermekeivel kapcsolatosan is ellentmondásos információk állnak rendelkezésre. Hazatérésekor arról írtak a lapok, hogy vele érkezett francia felesége és két
kisgyermeke is. Egy másfél évvel későbbi rövid hírben pedig a következőket olvashatjuk: Varjassy Béla „volt mexikói lov. századost, több rendek tisztjét és lovagját, ki csak
mintegy másfél éve jött hosszú külföldi tartózkodása után vissza hazájába, újabb súlyos
csapás érte; csak pár nap előtt veszítette el Budapesten született 1 éves kis fiát, és ma
újból 3 éves, Hüé-ben (Tonking) született218 kis Eleonóra leányát ragadta el a halál rövid
szenvedés után, neje, illetőleg az anya szül. Jeanne Gozola Wangan baronesse halálos
ágya mellől.”219 Egy három évvel későbbi tudósítás alapján második felesége nem 1887ben, hanem 1890 januárjában hunyt el Budapesten220 és a halála előtt 1889-ben még egy
fiúgyermeket is a világra hozott.221 Ezen utóbbi nekrológ szerint Varjassy Bélánét férje
és „és két kis fia” gyászolta.222 Gávai Gaal Jenő visszaemlékezésé alapján Varjassy Béla
– egyik (?) – fiát örökbe adta unokahúgának, Varjassy Lenkének (Varjassy Gyula leánya)
és férjének (Gávai Gaal Jenő közgazdász), akik gondoskodtak a kisgyermek felneveléséről. Gávai Gaal egyenesen arról írt emlékiratában, hogy a Franciaországból hazatért
magyar tiszt elhagyta kisfiát: „Ekkor jött az a gondolatunk, hogy gyermekünk nem
lévén, egy fiatal családtag egész nevelését magunkra vállaljuk. Ezt kísérletkép meg is
kezdtük, de nem nagy sikerrel, mert választottunk koraszülött lévén, minden tanulásra évekig alkalmatlannak bizonyult. Ehhez járult talán az is, hogy anyja francia nyelvén kívül sokáig mást nem tudott megtanulni. Mesterségre adtuk, de itt sem nagyon
boldogult. Azonban később láttuk, hogy gondolkozó és jellemes fiú, de sohasem volt
oly szerencséje, mint őt elhagyó atyjának, Varjassy Bélának.” 223 Varjassy harmadszorra is megházasodott, nőül véve Hekl Etel Idát, akitől 1905-ben egy lánya született.224

218 Ennek alapján Varjassynak már 1884-től Indokínában kellett szolgálnia.
219 Pesti Hírlap, 9. évf. 347. sz. (1887. december 18.) 8.
220 „Varjassy Béla volt francia hadseregbéli százados neje, de Vaugan Gozola Ferdinánd, a sedáni ütközetben elesett 1. sz.
afrikai francia lovasvadász ezredbeli főhadnagy leánya, élete 28. évében, hosszas szenvedés után Bpesten meghalt. A súlyosan sújtott férj és két kis fia gyászolja.” Pesti Hírlap, 12. évf. 5. sz. (1890. január 5.) 11.
221 Varjassy Gyula Dezső Jenő 1889. július 3-án született és 1889 július 12-én keresztelték Budapesten a Ferencvárosi
római katolikus plébánián. Halotti anyakönyv digitális változatát ld. Family Search: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YS85-PBB?cc=1743180
222 Pesti Hírlap, 12. évf. 5. sz. (1890. január 5.) 11.
223 Gávai Gaal 1940. 128.
224 Az anyakönyvi kivonatot ld. Family Search:
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D1G3-ZLM?i=6&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQPHY-3BJR
(Utolsó megtekintés: 2020. május 19.)
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Varjassy Béla későbbi gyászjelentése öt gyászoló gyermekét sorolja fel: „Lajos, Margitka, Aranka, Eteleka és Elemlér”.225

A SZÉKESFŐVÁROSI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMRENDŐRSÉG
SZOLGÁLATÁBAN
1896 februárjában Varjassy Bélára, mint Arad város „törvényhatósági bizottsági tag”ja hivatkoznak.226 Ugyanezen év májusában rendőrségi díjnokból, a Székesfővárosi
Magyar Királyi Álamrendőrség állományába került, mint hivatalsegédtiszt.227 1898-tól
haláláig a budapesti „Dunaparti rendőrkapitányság”-on szolgált.228 Magyarország tiszti
czím- és névtára alapján mindvégig hivatali tiszti beosztást viselt, míg egyéb közlések
alapján csupán 1907-ben lépett elő hivatali segédtisztből hivataltiszté.229 Rendőri pályafutásának egy érdekessége, hogy 1901-ben Varjassy Béla volt a helyszínelő rendőrtiszt
Lukács Béla volt kereskedelmiügyi miniszter230 – aki ekkoriban már pszichiátriai kezelés alatt állt – holttestének a megtalálásakor: „A dunai kapitányság részéről kivonult az
ügyeletes rendörtisztviselő, Varjassy Béla, meg a rendörorvos is, Várady László dr. és
megkezdték a hivatalos eljárást. Aztán megszólalt valaki azok közül, a kik nézték a rettenetes eljárást. Azalatt a rendőrök értesítették telefonon a mentőket és a dunai kerületi kapitányságot. Elsőnek a mentők érkeztek, a kik megállapították, hogy a Dunából
kifogott ember meghalt. Aztán átvette szerepét a rendőrség. Varjassy Béla ügyeletes
rendőrtisztviselő és Várady László dr. rendőrorvos szintén konstatálták, hogy halottal
van dolguk. Átkutatták a halott zsebeit s a nála talált írásokból kétségtelenül kiderült,
hogy az öngyilkos Lukács Béla volt magyar királyi kereskedelemügyi miniszter, a nemrég bezárult párisi világkiállítás magyar osztályának kormánybiztosa.”231
A budapesti cím és lakjegyzék alapján Varjassy Béla Budapesten a VIII. kerületben
(1902-ig a Práter utca 61. sz. alatt, ezt követően pedig a Kálvária tér 13-ban) lakott.232

225 OSZK, Plakát- és Kisnyomtatványtár, Gyászjelentések, Varjassy Béla gyászjelentése; Online ld:
https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/595200#
(Utolsó megtekintés: 2020. május 19.)
226 Budapesti Hírlap, 16. évf. 57. sz. (1896. február 27.) 10.
227 Belügyi Közlöny, 1. évf. 2. sz. (1896. május 15.) 52.
228 Magyarország tiszti czím- és névtára 1898. 254.; 1899. 270.; 1900. 250.; 1901. 254.; 1902. 256.; 1903. 252.; 1904. 132.;
1905. 140.; 1906. 151.; 1907. 151.; A „Dunaparti rendőrkapitányság” 1902-ig a Hal téren működött, az Erzsébet híd építési
munkálatait követően (a tér emiatt megszűnt) pedig a Szerb utca 3. sz. alatt. A terület átalakításáról ld.: Rokken 1934.; A hivatal címeinek változásáról ld.: Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1901-1902. 331.; Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1902-1903.
337.
229 Belügyi Közlöny 1907. 38.; Közli még: Pester Lloyd, Nr. 22. (25. Jänner 1907.) 9.
230 Lukács Béla életrajzát és halálának körülményeit bővebben ld.: Nemeskürty 1987.
231 Budapesti Hírlap, 21. évf. 8. sz. (1901. január 8.) 5.; Ld. még: Magyar Nemzet, 20. évf. 9. sz. (1901. január 9.) 2.; Friss Újság,
6. évf. 8. sz. (1901. január 8.) 2.
232 Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1901-1902. 1671.; Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1902-1903. 1731.
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Mozgalmas életének egy szívszélütés vetett véget 1909. június 8-án.233 Haláláról több
hazai234 és Lajtán túli235 napilap is megemlékezett.
Varjassy Béla egy sokat látott, sok égtájon megfordult magyar katonautazó volt, akinek élettörténete ez idáig szinte teljesen elkerülte a magyar tudományos élet figyelmét, családjának Arad városában egykoron betöltött szerepével egyetemben. Varjassy
élettörténetének vannak még olyan szakaszai, melyek további pontosításra, tisztázásra
és kiegészítésre várnak, melyeket a későbbiek során a már említett franciaországi és
belgiumi levéltári anyagok, illetve az Aradon megőrződött családi levéltári dokumentumok segítségével gondolunk megvalósíthatónak. Emellett úgy véljük, hogy a Varjassy
család történetének és szerepének a további feltárása és közreadása a későbbiek során
elengedhetetlenül fontos a reformkori és a dualizmus kori Arad lokális és regionális
történetének a vizsgálataihoz.

233 A halotti anyakönyv digitális változatát közli a Family Search. Ld.: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT
-6XPS-YHF?i=347&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A7BHL-NZ2M
(Utolsó megtekintés: 2020. május 19.)
234 Amerikai Magyar Reformátusok Lapja, 10. évf. 26. sz. (1909. június 26.) 8.; Budapesti Hírlap, 29. évf. 135. sz. (1909. június
9.) 10.; Pesti Hirlap, 31. évf. 135. sz. (1909. június 9.) 11.; Magyarország, 16. évf. 135. sz. (1909. június 9.) 9.; Kivonatosan közli
még: Pécsi Napló, 18. évf. 129. sz. (1901. június 9.) 5.; Friss Újság, 14. évf. 135. sz. (1909. június 9.) 3.;
Varjassy Béla harmadik felesége, Hekl Etel Ida 1917-ben még életben volt. HU BFL - VII.203 - 1917 – 0217.; HU BFL - VII.203
- 1917 – 0240.
https://archives.hungaricana.hu/hu/lear/Kozjegyzoi/79966/?list=eyJxdWVyeSI6ICJWQXJqYXNzeSBiXHUwMGU5bFx1MDBlMW5cdTAwZTkiLCAic29ydCI6ICJSRUNOVU0ifQ
https://archives.hungaricana.hu/hu/lear/Kozjegyzoi/79943/?list=eyJxdWVyeSI6ICJWQXJqYXNzeSBiXHUwMGU5bFx1MDBlMW5cdTAwZTkiLCAic29ydCI6ICJSRUNOVU0ifQ
(Utolsó megtekintés: 2021. május 30.)
235 Varjassy Béla halálhírét a magyar nyelvű nekrológokkal szinte megegyező formában német nyelven közli: Mühlviertler
Nachrichten, 21. Jahrgang. Nr. 27. (3. Juli 1909.) 6.; Közli még: Neues Wiener Journal, 17. Jahrgang. Nr. 5614. (9. Juni 1909.)
7.; Prager Tagblatt, 33. Jahrgange. Nr. 158. (10. Juni 1909.) 11.; Neues Wiener Tagblatt, 43. Jahrgang. Nr. 157. (9. Juni 1909.) 11.
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Négyszázéves nevelési
gyakorlatok a legújabb
kori magyar jezsuita
gimnáziumokban

BEVEZETÉS
Az 1540-ben Rómában alapított Jézus Társasága1 a mai napig széleskörűen ismert és elismert iskolafenntartó és nevelő tevékenységéről. A 16-17. század fordulóján összeállított,
sajátosan jezsuita tanterv, a Ratio Studiorum2 évszázadokon keresztül határozta meg a világ
összes, az ignáci pedagógiai paradigma3 alapján működő közép- és felsőfokú nevelő-oktató
intézményét. A 18. század végétől megjelenő állami oktatásszervezés ugyan bizonyos keretek közé szorította az egyházi, rendi fenntartású iskolák működését, azonban az ignáci életműből, így többek között a Lelkigyakorlatok4-ból építkező jezsuita nevelési-oktatási rendszer
bizonyos elemei a 19-20. században működő iskolák pedagógiai gyakorlatában is tetten
érhetőek. A tanulmányban arra teszek kísérletet, hogy azonosítsam és levéltári források
segítségével bemutassam a tárgyalt időszakban már közel négyszázéves jezsuita pedagógiai
hagyomány bizonyos, elsősorban a tanórán kívüli nevelés során megmutatkozó elemeit.
A vizsgálat fókuszában két, az 1860-1948 közötti időszakban működő magyarországi jezsui-

1 A Jézus Társaságát (jezsuita rend, SJ) Loyolai Szent Ignác (1491–1556) egykori párizsi egyetemista társaival, 1534-ben
alapította. A társaságot III. Pál pápa (1468–1549), 1540. szeptember 27-én emelte a római katolikus szerzetesrendek sorába.
Puskely Mária (1998): Kétezer év szerzetessége. I. kötet, A-K, Dinasztia Kiadó, Budapest. 553. o.
2 Lukács, Ladislaus (szerk) (1986): Monumenta paedagogica Societatis Iesu V. Institutum Historicum Societatis Iesu, Roma.
3 A Jézus Társaság neveléselméleti koncepciója. A rendalapító munkáira, elsődlegesen a Lelkigyakorlatokra alapuló, a rendalapítás óta eltelt közel fél évezred során felhalmozott pedagógiai és spirituális tapasztalat összessége.
4 Loyolai Szent Ignác (1994): Lelkigyakorlatok. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Budapest.
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ta gimnázium, a Jézus Társasága Kalocsai Érseki Gimnnáziuma (1860–1948), valamint a pécsi
Jézus Társasági Pius Alapítványi Főgimnázium (1912–1948) áll.

JEZSUITA JELENLÉT KALOCSÁN
A kalocsai érsekség központjába 1860-ban érkeztek a Jézus Társaság tanítói. A városban Kunszt József (1790–1866)5 kalocsai érsek hívására telepedtek meg, az akkor még
Magyarországon a 18. századi állapotokhoz mérve rendkívül csekély számban szolgálatot teljesítő szerzetesek.6 A városban 1779 óta a piarista rend7 működtetett négy osztályos gimnáziumot.8 A kegyes tanítórend azonban a 19. század közepére egyre nehezebb
helyzetbe került az iskola fenntartását illetően. Kunszt érsek terveiben az iskola nyolc
évfolyamos nagygimnáziummá történő kibővítése szerepelt, amit a piaristák a szűkös
anyagi forrásaik miatt, nem voltak képesek megvalósítani. Az iskolát fenntartó szerzetesrendek közötti váltás okaihoz hozzá tartozik, hogy Kunszt érsek az 1848–1849.
évi forradalom és szabadságharc eseményeivel, illetve az eseményekben résztvevőkkel
igencsak bizalmatlan volt. Ezt az álláspontját, a forradalom ideje alatt betöltött pozíciója eredményezte, hisz egykori esztergomi helynökként a forradalom hírére Bécsbe
menekült és az eseményeket a Császári udvar szűrőjén keresztül szemlélte. A jezsuitákban Kunszt, egy hagyományosan az udvarhoz hű szerzetesrendet látott. A piaristákkal szemben – akiktől az évek során egyre több támogatást vont meg – a Jézus Társaság
tagjaival szemben messzemenőkig türelmes és nagyvonalú volt.9 1860 őszén került sor
a fenntartó cserére, így a Jézus Társaság 87 év után újra nagygimnáziumot és kollégiumot működtethetett Magyarország területén. A gimnázium hamar népszerűvé vált
a lakosság körében és a jó kapcsolatot is sikerült megtartani az érseki vezetéssel. Ezt jól
példázza, hogy a Kunszt Józsefet az érseki trónuson követő Haynald Lajos (1816–1891)10
1878-ban obszervatóriumot11 ajándékozott a jezsuita gimnázium számára.

5 Kunszt József kalocsai érsek (1852–1866). Magyar Katolikus Lexikon: http://lexikon.katolikus.hu/K/Kunszt.html (Utolsó
letöltés: 2021. 05. 06.)
6 A Jézus Társaságát 1773-ban XIV. Kelemen pápa (1705–1774) Dominus ac Redemptor kezdetű brevejében, egyes európai
uralkodók nyomására feloszlatta. A rend működését VII. Pius pápa (1742–1823), csak 1814-ben, Solicitudo omnium ecclesiarum című bullájával engedélyezte újra. A rend történetéről bővebben: Bangert, William V. (2002): A jezsuiták története. Osiris
Kiadó, Budapest.
7 A piarista rend (O. Sch. P.), Kalazanci Szent József (1557–1648) által alapított katolikus tanítórend. Puskely Mária (1998):
Kétezer év szerzetessége. II. kötet, L-Zs, Dinasztia Kiadó, Budapest. 985. o
8 A kalocsai piarista gimnázium működéséről képet ad: Gál István (1938): A kalocsai piarista gimnázium története. „Élet”
Irodalmi és Nyomda Részvénytársaság, Budapest.
9 Lakatos Andor (2010): Jezsuita oktatás-nevelés Kalocsán (1860–1948). in: Múlt és jövő. A magyar jezsuiták száz éve (1909–
2009) és ami abból következik. Jubileumi konferencia Budapest, 2009. október 16-17. Szerk.: Molnár Antal – Szilágyi Csaba.
Budapest. 75-77. o.
10 Haynald Lajos kalocsai érsek, botanikus (1868–1891). Magyar Katolikus Lexikon: http://lexikon.katolikus.hu/H/Haynald.
html (Utolsó letöltés: 2021. 05. 06.)
11 Haynald obszervatórium. Magyar Katolikus Lexikon: http://lexikon.katolikus.hu/H/Haynald-obszervat%C3%B3rium.
html (Utolsó letöltés: 2021. 05. 06.)
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AZ IGNÁCI PEDAGÓGIAI PARADIGMA JELENLÉTE A KALOCSAI
GIMNÁZIUM TANÓRÁN KÍVÜLI NEVELÉSÉBEN
A kalocsai gimnázium tekintetében a budapesti Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti
Könyvtár gyűjteménye számos, a tanórákon kívüli tevékenységekre vonatkozó dokumentumot őriz. Három díszes kötésű album őrzi az 1860–1885, az 1885–1896, illetve
1897–1930 között megrendezett akadémiák12 vázlatait és ünnepeken előadott iskolai
színdarabok színlapjait.13 Ezen vázlatok számot adnak az akadémiai díszülések tematikájáról, a résztvevő diákok köréről, illetve a latin nyelvű vetélkedéseket kiegészítő
zenei előadásokról, melyeket a szintén a kalocsai diákság köréből felállított fúvóskar,
illetve énekkar szolgáltatott. A díszüléseket általában az egyházi év ünnepeihez, illetve
a magyar történelem, illetve irodalomtörténet jelentős alakjainak évfordulóihoz kapcsolódva rendezték meg. A korszakban változás mutatható ki az 1735-ös Instructio által
megteremtett akadémiai munkaformákban. Az évfolyamok szerint szerveződő akadémiák mellett megjelentek a különböző tematika alapján működő körök is a felsőbb évfolyam tanulói számára. A kalocsai jezsuita gimnázium 1860–1948 közötti fennállása
alatt ezen körök közül a Szépirodalmi kör, illetve a Természettudomány-bölcselő köre
rendelkeztek a legnagyobb jelentőséggel. Az egyes díszelőadások vázlatai alapján ezek
a körök a tanári iránymutatás mellett diákvezetőséggel is rendelkeztek. Az ünnepi ülések megnyitó beszédét sok esetben a kört vezető diákelnök tartotta. Ezen diákkörök
a vázlatok alapján a jezsuita iskolákban működő Mária kongregációk14 tagságából szerveződtek. A diákkörök díszakadémiáira példa az 1891. június 21-én, a nagyobb Congregatio Szépirodalmi köre által megrendezett Az angyali ifjú akadémia Gonzága Sz. Alajos J. T. hitvalló 300-ados ünnepén 1891. junius 21-én című előadás.15 A jezsuita szerzetes
Gonzaga Szent Alajos16 ünnepén rendezett ülésen a diákok irodalmi és zenei műveket
adtak elő, melyek az ignáci lelkiséghez kapcsolódtak. A díszakadémián a fennmaradt
vázlat alapján az alábbi műsor hangzott el:

12 A Ratio Studiorum értelmében akadémiáknak hívták a jezsuita jezsuita gimnáziumokban tanuló diákok életkor szerint
rendezett tanórai kereteken túlmutató foglalkozásait. Ezeken a foglalkozásokon a diákok egy kijelölt tanár útmutatásával
versenyeztek egymással a latin nyelv művelésében, mind szóban, mind pedig írásban.
13 Kalocsai akadémiák I-III. in: Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár. E-levéltári jelzet: HU JTMRL II.02 (A továbbiakban: JTMRL Kalocsai akadémiák)
14 A jezsuiták által szervezett, főként az ifjúságot célzó lelkületi társulatok. Magyar Katolikus Lexikon: http://lexikon.katolikus.hu/M/M%C3%A1ria%20Kongreg%C3%A1ci%C3%B3.html (Utolsó letöltés: 2021. 05. 21.)
15 Az angyali ifjú akadémia Gonzága Sz. Alajos J. T. hitvalló 300-ados ünnepén 1891. junius 21-én in: JTMRL Kalocsai akadémiák
16 Gonzaga Szent Alajos (1568 – 1591) Magyar Katolikus Lexikon: http://lexikon.katolikus.hu/A/Alajos.html (Utolsó letöltés:
2021. 05. 21.)
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„Műsor:
Carmen saeculare, hymnus; zengé Bányik Ignácz S. J. zenéjét szerzé Hennig Alajos S.
J. előadja a főgymn. énekkar.
Jubileum, óda, zengé Keller Ferencz VIII. o. np. szavalja Kanyó Gyula VI. o. np.
A festői liliom, lyrai kép, szerzé Bleyer Jakab VI. o. np. szavalja Gibicz Gyula V. o. np.
A kis tüzér, beszélyke, zengé és szavalja Deák Béla V. o. np.
Potpouri Strausstól; játssza az intézeti zenekar.
Ki az Úr? költői rajz; zengé Makovits József VI. o. np.; szavalja gr. Somasich Tihamér
V. o. St. n
In paradisum! helyzetdal; zengé Nikl Jenő VIII. o. t., szavalja Tichay Tihamér V. o. St. n.
Az oltáron, regedal, zengé Nikl Jenő VIII. o. t., szavalja Rudnyánszky György VI. o. St. n.
Marcia Serly Lajostól, zongorán játssza Örley Kálmán IV. o. St. n.
Babérlombok, óda, zengé Auer István VII. o. np., szavalja Boros Vincze V. o. t.
Dicsbeszéd, szerzé Meskó Sándor VII. o. St. n., előadja Kallina Oszkár VII. o. St. n.
Jöjjetek a zászló alá! dithyramb, zengé Bandl Ervin VII. o. St. n.; szavalja Nagy Károly
VII. o. t.
Hymnus, zengé Rosti Kálmán S. J. énekli a főgymn. énekkar.
A Szent Leczke.
Színműi jelenet sz. Alajos életéből; szerzi Rosty Kálmán S. J.
Személyek: Jakab, spanyol herczeg: Justh János; Gonzága Alajos: Steinecker István;
Apródok: Alfonzo, Takács Endre: Fernandez, B. Hoeller Mór; Miguel, Csernyus Dezső
II. A. oszt. növendékek.
Stefania Garotta Peschtől, játssza az intézeti zenekar.
Anagramm: Aloisi! Patrone juvenum! előadják a III. o. St. növendékek.
Vezénylő: Rudnyánszky György VI. o. St. n.
Magyar népdalok, czimbalmon játssza Radimetzky Béla III. o. St. n.
Megvilágított élőkép.
Jubileumi induló. Braunhofner Ferencz, intézeti zenetanítótól, játssza az intézeti zenekar.
Az intézeti zenekar közreműködő tagjai:
Baier Dezső VII. o., Bauman Antal IV. o., Bauman Károly VIII. o., Bezerédj Géza IV. o.,
Fröchlich István II. o., Gosztony Géza VIII. o., Hallay Béla II. o. Horváth Jenő IV. o.,
Kertész József III. o., Mihalovics Hugó VII. o., Muzsikó István VI. o., Osoinak Január
V. o., Pohlmüller Ede V. o., Prinke Jenő IV. o., Pucher József VI. o., Sántha József V. o.,
b. Skerlecz Iván VIII. o., Takács Endre II. o., Tóth Elemér III. o., Wilinger József IV. o.
A.M.D.G.”17
17 Az angyali ifjú akadémia Gonzága Sz. Alajos J. T. hitvalló 300-ados ünnepén 1891. junius 21-én in: JTMRL Kalocsai akadémiák
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A példaként bemutatott díszakadémia műsorának elemzésekor megállapíthatjuk,
hogy a kalocsai szépirodalmi kör előadása a 19-20. század fordulóján is igen hasonlatos
volt a Ratio Studiorum által előírt díszakadémiákhoz. Az előadott műsor három fő részre tagolódik. Az első részben a gimnázium V-VIII. évfolyamba járó növendékei adtak
elő lírai és prózai műveket. Különösen figyelemre méltó a Dicsbeszéd melynek szerzője
maga is a gimnázium növendéke és feltehetően a díszakadémia címadójáról, a jezsuita
szerzetes Gonzága Szent Alajosról szól. A Szépirodalmi kör tagjai által előadott művek
szekcióját az iskola énekkara nyitotta és zárta, jezsuita tanárok által szerzett darabok
előadásával. A műsor második tematikai egységét A szent leczke című iskolai színdarab
előadása adta, melyben az alsóbb osztályokban tanuló növendékek bújtak Szent Alajos
és kortársai szerepébe. Az erkölcsi és történelmi kiegészítő tananyagot egyaránt tartalmazó jelenetet P. Rosty Kálmán SJ (1832–1905)18 szerezte. Az iskolai színdarabokat
a legkorábbi idők óta gyakran írták, de legalábbis fordították az adott iskola tanárai.
A 19. század végén, majd négyszáz évvel a jezsuita iskola színjátszás kezdete után ez
a gyakorlat továbbra is érvényben maradt. A színművek írásában való jártasság egyértelműen bizonyítja az egyes oktatók magasfokú műveltségét. A műsor következő eleme
egy úgynevezett anagrammajáték volt. E műfaj előadása során egy adott tanár, vagy
jelen esetben diák vezénylésére vonulnak a színre betűkkel ellátott pajzsokat hordozó
diákok, akik a vezénylő utasításaira előre betanult latin nyelvű mondatokat, szóösszetételeket jelenítenek meg.19 A műsor során több alkalommal lépett színpadra a gimnázium húszfős zenekara, akik egyházi és világi zeneműveket adtak elő. A díszakadémiát
is a zenekar zárta, a gimnázium zenetanítója, Braumhoffner Ferenc, által, az alkalomra
írt indulójának előadásával.
A Természettudomány-bölcselő kör rendszeresen rendezett díszülést az „angyali
doktor” Aquinói Szent Tamás20 ünnepén.21 Az ülések tematikáját ezeken az alkalmakon
változatos tudományos és erkölcstani kérdések megtárgyalása adta. A Szépirodalmi
kör esetéhez hasonlóan az alábbiakban bemutatom a Természettudomány-bölcselő kör
1895. március 7-én Szent Tamás emlékére bemutatott díszülését. Az ünnepi díszakadémián az alábbi műsor hangzott el:

18 P. Rosty Kálmán SJ negyven éven át volt a kalocsai gimnázium magyar nyelv tanára. Jezsuita Névtár: http://jezsuita.hu/
nevtar/rosty-1866-ig-roszty-kalman/ (Utolsó letöltés: 2021. 05 21.)
19 Hegedűs László (1991): A Pius – Kollégium a Mecsek alján. Pécs. 43-44. o
20 Aquinói Szent Tamás (1225 – 1274) Magyar Katolikus Lexikon http://lexikon.katolikus.hu/T/Tam%C3%A1s.html (Utolsó
letöltés: 2021. 05 21.)
21 Aquinói Szent Tamás emlékére rendezett díszakadémiák a kalocsai jezsuita gimnáziumban: A Jézus-Társasági kalocsai
érseki főgymnasium bölcselő körének Aquinói Sz. Tamás ünnepe alkalmából rendezett díszversenye. 1894. március 7. in:
JTMRL Kalocsai akadémiák; A Jézus-társasági kalocsai érseki főgymnasium természettudomány-bölcselő körének díszülése Aquinói Szent Tamás ünnepén. 1895. március 7. in: JTMRL Kalocsai akadémiák
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„Előszó	
Havlik János VIII. o. t.
A véralkat befolyása a jellemre
Horváth Gyula. VIII. o. np.
„Valse des Fleurs” Kletterertől játszák Bartunek Gyula IV. o. St. n. és Scitovszky Béla
VI. o. St. n.
Az ösztön lényege és nyilvánulásai	
Fischer Frigyes VIII. o. t.
Sz. Tamás bölcseletének becse
Dallmann Nándor VIII. o. np.
„Olasz dallamok” Donizetti- és Blanginitől, játszsza Becsey Gyula V. o. St. n. zongorakisérettel.
A Syllogismus törvényei és bizonyító ereje
B. Skerlecz Gyula VIII. o. St. n.
Sz. Tamás jelentősége napjainkban	
Havlik János VIII. o. t.
Induló jászsza a Stephaneumi fúvóbanda.
A Stephaneumi fúvóbanda közreműködő tagjai:
Bangha Béla VI. o., Bartunek Gyula IV. o., Beniczky Ödön VI. o., Bognár István VI. o.,
Csajka Antal IV. o., Dubniczky László VI. o., Elasser Gyula VI. o., Faragó Kálmán IV. o.,
Ferenczy Zsigmond IV. o., Lányi József IV. o., Lederer Dezső IV. o., Ossoinack Miklós
II. o., Rak József V. o., Rakovszky Károly V. o., Riha János IV. o., Salamon László IV. o,
Vojnits Elemér IV. o., Zink Aurél V. o.
A.M.D.G.”22
A Természettudomány-bölcselő kör díszakadémiája felépítésében hasonlatos volt
a fentebb elemzett Szépirodalmi kör előadásához. A legszembetűnőbb különbséget az
iskolai színdarab hiánya jelenti. A díszakadémián a kör tagjai – mind VIII. osztályos
diákok – természettudományos és filozófiai tematikájú előadásokkal, beszédekkel emlékeztek meg Szent Tamásra. Források hiányában az előadott művek pontos műfaji besorolását nem áll módomban elvégezni. A kör tagjainak előadásait a Szépirodalmi kör
műsorához hasonlóan zenei betétekkel tarkították, ezzel adva meg a barokk akadémiákhoz hasonlatos, transzcendentális, gyönyörködtető hangulatot. A díszakadémia vázlatát elemezve megismerhetjük a Stephaneum fúvósbandát, ami az intézeti zenekarhoz
hasonlóan az alsóbb évfolyamok (II-VI.) diákjaiból állt. A fúvósbanda tagjai közt felismerhetjük a 15 éves Bangha Bélát, a későbbi jezsuita „sajtóapostolt is. Izgalmas adalék,
hogy Bangha, a március 7-én tartott díszakadémiát követően nem sokkal, augusztus
14-én igen fiatalon lépett be a Jézus Társaságába.23
A kalocsai Szépirodalmi kör 1891. évi, illetve a Természettudomány-bölcselő kör
1895. évi díszakadémiai előadásának vázlatai meggyőző példaként szolgálnak, a 16.
század végén kialakult önképzőköri akadémiák 19. századi tovább élesére. A Jezsuita
22 A Jézus-társasági kalocsai érseki főgymnasium természettudomány-bölcselő körének díszülése Aquinói Szent Tamás ünnepén.
1895. március 7. in: JTMRL Kalocsai akadémiák
23 Bangha Béla SJ (1880–1940), a magyarországi katolikus sajtó megszervezője. http://jezsuita.hu/nevtar/bangha-bela/
(Utolsó letöltés: 2021. 05. 21.)
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Levéltár és Rendtörténeti Könvátr állományában, kalocsai jezsuita gimnáziumra vonatkozóan a színlapokon és a díszakadémiai vázlatokon kívül nem található levéltári anyag
az önképzőkörök és a tanórán kívüli nevelésre vonatkozóan. Ebből következik, hogy
az egyes körök belső szabályrendszerét elemezni jelen tanulmány kereti között nem
áll módomban. A jezsuita oktatás, tanórán kívüli nevelési tevékenységeinek neveléstörténeti jelentőségét azonban a fent bemutatott két forrás megfelelően hangsúlyozza. Egyértelműen kijelenthető, hogy az ignáci pedagógiai paradigma, a magis24-ra való
törekvés jelen volt az 1860–1948 között működött kalocsai érseki főgimnázium falai
között is.

A PÉCSI JÉZUS TÁRSASÁG PIUS ALAPÍTVÁNYI FŐGIMNÁZIUM
Pécs városában, már a 17. században letelepedtek és iskolát működtettek a Jézus Társaság tagjai. A város török alóli felszabadítását követően a jezsuita rend igazgatásába került az egykori dzsámi, a mai belvárosi templom. Négy, majd hatosztályos gimnáziumukat a templom melletti épületben működtették, melynek díszes, előkelő épületét gróf
Széchenyi György (1603–1695)25 esztergomi érsek adományából építették 1724–1732
között. A rend feloszlatása után az iskolát a ciszterci rend26 tanítói kapták meg, hogy
a jezsuiták távozását követően is folytatódhasson a színvonalas katolikus oktatói munka a baranyai városban. A ciszterci rend Nagy Lajos Gimnáziuma a mai napig töretlenül
működik az egykori jezsuita gimnázium épületében.27
A csaknem másfél évszázados hiátust követően a pécsi jezsuita gimnáziumot Gróf
zichi és vásonkeői Zichy Gyula pécsi püspök (1905–1926)28, hosszú előkészület és
egyeztetés után alapította meg. Gróf Zichy Gyula püspök középiskolai tanulmányait
a kalksburgi jezsuita kollégiumban végezte, ezért meglehetősen jó kapcsolat fűzte a Jézus Társaság tanító atyáihoz.29 Ez jelenthette a kiindulási alapot ahhoz a nagyszabású

24 A jezsuita jelmondatban – Mindent Isten Nagyobb Dicsőségére – kifejezett „többre törekvés” latin hívószava. Manney,
Jim (2017): Ignatian Spirituality A to Z. Messenger Publications, Dublin. 169-170. o.
25 Gróf Széchenyi György esztergomi érsek. Magyar Katolikus Lexikon: http://lexikon.katolikus.hu/S/Sz%C3%A9chenyi.
html (Utolsó letöltés: 2021. 05. 21.)
26 Ciszterciek (OCist) Szent Róbert, molesme-i apát alapította 1098-ban. Puskely Mária (1998): Kétezer év szerzetessége. I.
kötet, A-K, Dinasztia Kiadó, Budapest. 235. o.
27 A pécsi jezsuiták újkori történetéről bővebben: Pálos Antal SJ (1992): ‘Viharon, vészen át’, Jezsuiták a szétszóratásban.
Rövid áttekintés a Jézus Társasága Magyar Rendtartományának életéről a II. világháború után (1944-1990). Korda Kiadó, Kecskemét. 7-10. o.; Márfi Attila (2005): A pécsi jezsuiták egyházi témájú színdarabjai a 17–18. században. in: A pécsi egyházmegye
a 17–18. században. Szerk.: Fedeles Tamás – Varga Szabolcs. Pécs, 273-285. o.
28 Gróf zichi és vásonkeői Zichy Gyula: http://lexikon.katolikus.hu/Z/Zichy.html (Utolsó letöltés 2021. 05. 20.)
29 A bécs-kalksburgi jezsuita gimnáziumból az intézmény több évszázados fennállása során számos magyar diák került
ki, továbbá a tanári karban is gyakran alkalmaztak magyar jezsuitákat. Legismertebb diákjaik között tartják számon Boldog
Apor Vilmos püspök-vértanút, illetve Boldog Batthyány-Strattmann Lászlót is. http://lexikon.katolikus.hu/K/Kalksburg.html
(Utolsó letöltés: 2021. 05. 21.)
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tervhez, amit a fiatalon – mindössze harmincöt évesen – X. Pius pápa (1835–1914)30 által
kinevezett pécsi megyéspüspök hosszú évek alatt valósított meg a Pécsi Egyházmegye
központjában. Gróf Zichy Gyula püspökké szentelése előtt több éven át szolgált X. Pius
pápa belső kamarásaként, ezzel a katolikus egyházfő egyik legközelebbi munkatársává
és tanácsosává vált. A pápához fűződő jó kapcsolatát bizonyítja, hogy 1908. november
10-én körlevelet bocsájtott ki, amiben bejelentette, a szentéletű pápa ötvenéves papi jubileumának ünnepére a főpap nevét viselő internátust hoz létre a püspöki székhelyen,
melynek célja rászoruló gyermekeknek szállás és étkezés biztosítása. Ehhez magánvagyonából 100.000 koronás letétet helyezett el a Pécsegyházmegyei Hivatalnál. A célkitűzést örömmel támogatta az egyházmegye papsága, és a püspök alapítványán felbuzdult városi elöljárók és főpapok adományainak köszönhetően hamar 160.000 koronára
nőtt a letét mértéke. A püspök már a kezdetektől fogva a jezsuiták vezetésével képzelte
el a megalakuló internátust, az Osztrák-Magyar Rendtartomány provinciálisa azonban
elutasította a gondolatot. Döntését egyik részről a Magyar Rendtartomány küszöbön
álló önállósodásával, másfelől az intézmény fenntartásához nem megfelelő számban
rendelkezésre álló jezsuita atyával indokolta.31
Az 1908-1909-es tervekben még csak az internátus és a mellé alapítandó rendház
szerepelt. A középiskola alapításának ötletét Zichy püspök a csehországi Karlsbad32
üdülővárosában kapta Mosonyi Dénes pécsi kanonoktól.33 A beszélgetésnél jelen volt
P. Pámer László SJ jezsuita atya is, aki a püspök egykori alma materében hosszú időn
át oktatta a magyar növendéket.34 A gimnázium-alapítás ötletén felbuzdult püspök tisztában volt a nehézségekkel, azonban mind Mosonyi kanonok, mind pedig Pámer atya
megpróbált a püspök segítségére lenni a felmerülő problémák megoldásában. Zichy,
Pámerrel hamar kidolgozta a gimnázium képzési tervét. Ehhez mintaként a kalksburgi jezsuita gimnázium szolgált. A gimnázium sikeres megalapításához egy szerencsés
esemény is hozzájárult: megtörtént az osztrák-magyar provincia kettéválasztása. Ekkor a Magyarországon szolgálatot teljesítő osztrák atyáknak választaniuk kellett, hogy
szolgálati helyükön maradnak, ezzel a magyar provincia fennhatósága alá kerülnek,
vagy visszamennek a szülőföldjükre. A legtöbbjük a maradást választotta, ezért az
újonnan felálló provincia megfelelő számú emberrel kezdhette meg működését. Az oktatás helyszíne az első években még egy hevenyészett körülmények között felépített,
Pécs belvárosában, a József utcában található bérház volt. Az intézmény első rektora
30 X. Pius pápa, a Római Katolikus Egyház 257. vezetője (1903–1914). Magyar Katolikus Lexion: http://lexikon.katolikus.
hu/P/Pius,%20X..html (Utolsó letöltés: 2021. 05. 21.)
31 A Pius Gimnázium alapítását, levéltári források segítségével részletesen tárgyalja: Somodi Imre (2010): A pécsi Jézus
Társasági Pius Kollégium alapítása. In: Egyháztörténeti Szemle 11. évfolyam 1. szám, 66-87. o.
32 Mai nevén Karlovy Vary, Szlovákia.
33 Mosonyi Dénes Lipót (1874–1948): http://lexikon.katolikus.hu/M/Mosonyi.html (Utolsó letöltés 2021. 05. 20.)
34 Pámer László SJ (1865–1951). Jezsuita névtár: http://jezsuita.hu/nevtar/pamer-laszlo/ (Utolsó letöltés 2021. 05. 20.)
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a tartományfőnök35 által a kalocsai jezsuita gimnáziumból Pécsre rendelt P. Jablonkay Gábor SJ lett.36 A Jézus Társasága 1814-es újbóli pápai engedélyeztetését követően
a második magyarországi jezsuita gimnázium a működést – a rend generálisával37, illetve a vallás és közoktatásiügyi miniszterrel38 történt egyeztetés után –, 1912 szeptemberében kezdhette el.39
Az ideiglenes épület számos tekintetben akadályozta a megfelelő oktatási munkát.
A gyorsan, egy nyár alatt lezajló építkezés miatt számos fal még ki sem száradt az igénybevétel pillanatára, zárható ajtó pedig mindösszesen kettő működött a rendházként és
bentlakásos iskolaként is funkcionáló épületben. Az ignáci pedagógiai paradigma meghatározó elemének számító szabadidős nevelői tevékenység folytatására pedig csupán
egy kisméretű udvar állt a diákok és tanáraik rendelkezésére.40 Igaz, hogy a Jablonkay
SJ által vezetett tanári kar – melynek meghatározó tagja volt az európai hírű természettudós, P. Johann Thalhammer SJ41 is – a legnagyobb szakértelemmel próbálta irányítani az alapvetően alacsony szociokulturális környezetből érkező diákok fejlődését,
de egyértelmű volt Zichy püspök számára, hogy tervének kiteljesítéséhez a jelenleginél
sokkal megfelelőbb helyszínre van szükség.42 Több lehetőség közül a választás végül
a csoronikai püspöki szőlőbirtok területére esett, melynek a városhoz közelebb álló
frontja a Makár utcára43 nyílt. A monumentális épületegyüttes megtervezésével Pilch
Andort44 bízták meg, azonban fontos kiemelni, hogy az általa elkészített terveket és
a költségvetést Fábián Gáspár45 ellenőrizte és tisztázta le. Az ellenőrzés égető szükségességét mutatja, hogy a római jezsuita rendfőnökségen elfogadott első tervek még
teljesen sík terepen ábrázolták az épületegyüttest, ami a kivitelezésnél jócskán megnehezítette volna a valóságban a Mecsek nagy dőlésszögű hegyoldalára megálmodott
komplexum építési munkálatait. Az építkezés az I. világháború kitörése miatt ugyan
35 P. Bús Jakab SJ az önálló magyarországi jezsuita rendtartomány első tartományfőnöke (1909–1919). Jezsuita névtár:
http://jezsuita.hu/nevtar/bus-jakab/ (Utolsó letöltés: 2021. 05. 20.)
36 P. Jablonkay Gábor SJ (1912–1917). Jezsuita névtár http://jezsuita.hu/nevtar/jablonkay-gabor/ (Utolsó letöltés: 2021. 05.
21.);
37 Franz Xavier Wernz SJ (1906–1914). Jezsuita névtár: http://jezsuita.hu/nevtar/wernz-x-ferenc/ (Utolsó letöltés: 2021 05.
20.)
38 Gróf zichi és vásonkeői Zichy János (1868–1944): http://lexikon.katolikus.hu/Z/Zichy.html (Utolsó letöltés: 2021. 05. 20.)
39 Hegedűs László (1991): A Pius – Kollégium a Mecsek alján. Pécs. 5-6. o.
40 Hegedűs László (1991): A Pius – Kollégium a Mecsek alján. Pécs. 7. o.
41 P. Johann Thalhammer SJ tanár, természettudós, a rovartan kutatója. (1847–1934) Jezsuita névtár: http://jezsuita.hu/
nevtar/thalhammer-johann/ (Utolsó letöltés: 2021. 05. 20.)
42 Hegedűs László (1991): A Pius – Kollégium a Mecsek alján. Pécs. 1991. 8-9. o.
43 Ma Ifjúság útja.
44 Pilch Andor műépítész (1877–1936) Magyar Katolikus Lexikon: http://lexikon.katolikus.hu/P/Pilch.html (Utolsó letöltés:
2021. 05. 21.)
45 Fábián Gáspár műépítész, a kollégium és a rendház közé 1930-ban felépített Pius (mai nevén Jézus Szíve) templom
tervezője. (1885–1953). Magyar Katolikus Lexikon: http://lexikon.katolikus.hu/F/F%C3%A1bi%C3%A1n.html (Utolsó letöltés:
2021. 05. 20.)
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nem fejeződött be, azonban a jezsuita szerzetesek és a diákok 1915 nyarán birtokba
vehették a kiemelkedő minőségű és a fiatalok testi-lelki épülését elősegítő épületeket.46
A gimnázium az egyházi intézmények 1948-ban történt államosításáig működött a jezsuita rend fenntartásában. Utódintézménye, a Janus Pannonius Gimnázium mely
Pécs belvárosában, csupán egy utcára a Pius eredeti, ideiglenes épületétől, a Mária utcában működik. Az Ifjúság úti épületegyüttes napjainkban a Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi és Természettudományi karait fogadja magába.
Az egykori európai színvonalú középfokú iskola épületének kialakítása, a botanikus
kert, a fedett uszoda időtállónak bizonyult, mely megfelel egy felsőoktatási intézmény
elvárásainak is.

A TÖBBRE TÖREKVÉS PEDAGÓGIÁJA A PIUS GIMNÁZIUMBAN
P. Jablonkay Gábor SJ, az intézmény első vezetője kezdte megszervezni a tanórán kívüli tevékenységeket a Pius Gimnázium növendékei számára.47 Az akadémiákat már az
első tanévtől kezdve megszervezték a tanulók körében. Az intézményvezető piusi küldetését megelőzően a korszakban már nagy nevelési tapasztalattal rendelkező kalocsai
jezsuita gimnázium oktatója volt, így az ott bevett rendszer szerint szervezte meg az
ünnepélyes díszakadémiákat.48 A Pázmány Péter Önképzőkört az 1916–1917-es tanévben
hívta életre P. Jablonkay. Az alapvetően irodalmi, retorikai kör azzal a céllal jött létre,
hogy a Pius Gimnázium első osztályként 1912-ben elindult csoport a felső tagozatba
lépve differenciáltabb tanórán kívüli tevékenységben részesüljön. A tanulmány későbbi részében részletesen bemutatott kör tagjai a kiemelkedő tanulmányi eredménnyel,
szorgalommal rendelkező felső tagozatos diákok lehettek.49 Az első évfolyam VIII. osztályba lépésével újabb önképzőkört hozott létre az iskola vezetése, melynek neve Pázmány Bölcselőkör lett. A magasabb eszmetörténeti és filozófiai témákat érintő diákkör
létrejöttével teljessé vált a Pius Gimnáziumban a tanulók korosztály szerinti differenciálása a tanórán kívüli tevékenységek terén is.50 Az alapvetően a humán műveltségben
elmélyítő akadémiák és önképzőkörök mellett szintén az 1919-es tanévben kezdte meg

46 Hegedűs László (1991): A Pius – Kollégium a Mecsek alján. Pécs. 11-20. o.
47 A Pius Gimnázium diákjai számára biztosított tanórán kívüli lehetőségeket összefoglalja: Somodi Imre (2012): Mindennapok a pécsi jezsuita Pius Gimnáziumban és Internátusban az 1910-es években. In: Egyháztörténeti Szemle 13. évfolyam 1.
szám. 55-66. o.
48 A működés első éveiben megrendezett akadémiai díszelőadásokról hírt adnak a gimnázium értesítői. A pécsi Pius-alapítványi Jézus-társasági kath gimnázium Értesítője. (A továbbiakban: Értesítő:évszám). Értesítő: 1912–1913. 8. o.; Értesítő:
1913–1914. 11–12. o.; Értesítő: 1914–1915. 38–40. o.; Értesítő: 1915–1916. 17–20. o.; Értesítő: 1916–1917. 8–10. o.; Értesítő:
1917–1918. 7–8. o.; Értesítő: 1918–1919. 6–7. o.; Értesítő: 1919–1920. 6. o.
49 A Pázmány önképzőkör létrejöttéről hírt ad az 1916–1917-es tanév gimnáziumi értesítője. Értesítő: 1916–1917. 10. o.
50 A Pázmány Bölcselőkörről beszámol az 1919–1920-as év gimnáziumi értesítője. Értesítő: 1919–1920. 5–6.
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működését a matematikával, fizikával és csillagászattal is foglalkozó Természettudományi kör.51
A Pius Gimnáziumban természetesen az iskolai színjátszás is jelentős szerepet kapott. A PTE BTK-TTK campus mai Vargha Damján konferenciaterme a gimnázium ideje
alatt színházteremként működött. Az első színdarabot nemsokkal az épületbe költözést
követően, 1915 februárjában rendezte a gimnázium.52 Az év decemberében az alapító Zichy püspök tízéves főpapi jubileumának ünnepével összekötve tartották az épület házszentelését, melynek során újabb, immár nyilvános előadást adtak a diákok. Az iskolai
színjátszás fő szervezője P. Kerling János SJ (1871–1962)53 volt.54 A levéltári anyagban
fennmaradt szövegkönyvek alapján a színdarabok többségét Horváth Mihály, az intézmény latin nyelv – történelem – ének-zene szakos tanára dolgozta át külföldi szerzők
művei alapján.
A Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár gyűjteményében az alábbi iskolai
színdarabok gépelt, vagy kézzel írt szövegkönyve található meg:
Előadás szerzője, címe

Az előadás műfaja

Az előadás időpontja

Kászoni úr utazása55

zenés vígjáték négy felvonásban

1934. február 9-11. (farsang)

Horváth Mihály: Karvaly56

zenés vígjáték három felvonásban

1936. február 22-23. (farsang)

Horváth Mihály: Fekete kéz
(Morton)57

dalos vígjáték négy felvonásban

1937

Horváth Mihály: 013-IÁ58

zenés vígjáték három felvonásban

1938. február 27. (farsang)

Horváth Mihály: Arany ló59

zenés vígjáték három felvonásban

1936. február 1-2.

60

Horváth Mihály: A persely

vígjáték öt felvonásban

1933. farsang

Horváth Mihály: Flaviusok61

tragédia öt felvonásban

nincs adat

Horváth Mihály: Főnyeremény62

dalos vígjáték három felvonásban

1935. március 2-3.

51 Értesítő: 1919–1920. 6. o.
52 Értesítő: 1914–1915. 39. o.
53 P. Kerling János SJ a Pius Gimnázium tanára (1914–1917), majd rektora (1923–1926). Jezsuita névtár: http://jezsuita.hu/
nevtar/kerling-janos/ (Utolsó letöltés: 2021 05. 11.)
54 Értesítő: 1915–1916. 7. o.; Kerling János SJ (1993): Piusi emlékeim, 1912–1948. in: Arany–Ezüst. A Jezsuita Intézmények
Diákjainak Egyesülete híradója, 2. sz.
55 Pécsi színdarabok, Kászoni úr utazása in: Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár. E-levéltári jelzet: HU JTMRL II.04.b
(A továbbiakban: JTMRL pécsi színdarabok, a színdarab címe)
56 JTMRL pécsi színdarabok, A Karvaly
57 JTMRL pécsi színdarabok, Fekete kéz
58 JTMRL pécsi színdarabok, IÁ!
59 JTMRL pécsi színdarabok, Arany ló
60 JTMRL pécsi színdarabok, A persely
61 JTMRL pécsi színdarabok, Flaviusok
62 JTMRL pécsi színdarabok, Főnyeremény
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Előadás szerzője, címe

Az előadás műfaja

Az előadás időpontja

Horváth Mihály: Bolondháza63

bohózat négy felvonásban

1940. február 4.

Victorien Sardou: Rabagas64

vígjáték négy felvonásban

nincs adat

„Jó szív” bombák65

nincs adat66

nincs adat

G. Spillmann: Egy csendes lakás67 bohózat egy felvonásban
A fogoly68

nincs adat

nincs adat
1929. farsang

A gimnázium a tanulók zenei tehetségének gondozását is figyelembe vette. A tanórai
kereteket kiegészítve működött az iskolában énekkar és vegyes zenekar is, melyek felléptek a díszünnepségeken, díszakadémiákon. A legnagyobb jelentőségre az 1918-ban
létrejött rézfúvós zenekar tett szert. Az iskolai, és a pécsi ünnepségek mellett a zenekar
nagyobb rendezvényeken is részt vehetett. 1925-ben Budapesten többször felléptek az
ifjúsági dalversenyen. Szintén ugyanezen évben a zenekar Zichy püspök támogatásával
itáliai hangversenysorozaton vehetett részt, melynek tetőfoka a római pápai kúriában
adott koncert volt.69
A Pius Gimnázium ignáci oktatási-nevelési felfogásába beletartozott a diákok iskolán
kívül töltött idejének gondozása is. Az intézmény korszerű és jól felszerelt – uszodával is rendelkező – sportközpontja70, a játszóterek, udvarok a szünidőben is a diákok
rendelkezésére állt. Az iskola és a kollégium nevelői ezekben az időkben is a diákok
mellett voltak, sportfoglalkozásokat, játékokat tartottak a fiataloknak. A vakáció, a nyári szünet hasznos eltöltésére a gimnázium a Pázmány-körhöz hasonló önképzőkört is
létrehozott Szünidei Pius-kör elnevezéssel.71
A lelkiségi nevelés legmeghatározóbb tanórán kívüli színtere a gimnázium Mária
Kongregációja volt. A testvérületet az 1914–1915-ös tanévben hívták életre, tagjainak
száma ekkor tizenhat fő volt.72 A jezsuita praeses vezetésével működő kör az akadémiákhoz, önképzőkörökhöz hasonlatosan diákvezetőséggel rendelkezett, melyet minden
évben újraválasztottak. A kongregáció tagjai nagy buzgalommal végezték a lelkigya-

63 JTMRL pécsi színdarabok, Bolondháza
64 JTMRL pécsi színdarabok, Rabagas
65 JTMRL pécsi színdarabok, Jó szív bombák
66 A levéltári anyag az előadással kapcsolatban három gépelt oldalt őriz, melyek hét egymástól független jelenetet tartalmaznak, melyek központi témája az iskolai élet és a cserkészet.
67 JTMRL pécsi színdarabok, Egy csendes kakas
68 JTMRL pécsi színdarabok, A fogoly
69 Hegedűs László (1991): A Pius – Kollégium a Mecsek alján. Pécs. 33–35. o.; Somodi Imre (2012): Mindennapok a pécsi
jezsuita Pius Gimnáziumban és Internátusban az 1910-es években. In: Egyháztörténeti Szemle 13. évfolyam 1. szám, 62. o.
70 Hegedűs László (1991): A Pius – Kollégium a Mecsek alján. Pécs. 33. o.
71 Értesítő: 1919–1920. 8–10. Értesítő: 1919–1920. 6–7. o.
72 Somodi Imre (2012): Mindennapok a pécsi jezsuita Pius Gimnáziumban és Internátusban az 1910-es években. In: Egyháztörténeti Szemle 13. évfolyam 1. szám, 61. o.
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korlatokat, részt vettek a hitterjesztés apostoli munkájában. Az 1919–1920-as tanévben már annyi fiatal érdeklődött a testvérületi élet iránt, hogy a tanévtől kezdve a felső osztályokba járó fiatalok számára a Congregatio Majort, míg az ifjabbak számára
a Congregatio Minort hívták életre. A kongregációk egy-egy jezsuita hitvalló tanulóifjút
választottak másod védőszentjükként.73 A nagyobb kongregáció másod védőszentje
Berchmans Szent János (1599 – 1621)74, a kisebbé Kosztka Szent Szaniszló (1550–1568)75
lett. A kongregációs élet rendkívül népszerű volt a gimnáziumban. A két kongregáció
szétválasztásakor összesen kilencven diák volt a társulatok tagja.76 A testvérületi buzgalom, illetve a tanórai hittan oktatás mellett a diákok részt vállalhattak a Katolikus
Egyház országos rendezvényeiben is, azonban az 1930–31-es Szent Imre emlékévben,
illetve a Budapesten 1938-ben megrendezett Eucharisztikus Világkongresszuson való
szervezett részvételről az iskolai értesítők nem számolnak be.

A PÁZMÁNY PÉTER ÖNKÉPZŐKÖR MŰKÖDÉSE
A Pius Gimnáziumban közel negyven éven keresztül szervezett tanórán kívüli nevelő-oktató munka egyik legmeghatározóbb eleme a már említett Pázmány Péter Önképzőkör volt. Az alábbiakban részletesen bemutatom az önképzőkör működését és
gimnázium nevelési rendszerében betöltött jelentőségét. Az önképzőkört az első intézményvezető, P. Jablonkay Gábor SJ, a Pius alapítását megelőző szolgálati helyén
működő, kalocsai Szépirodalmi-kör mintájára alapította a felső tagozatos tanulók számára. A kör vezetőtanára a működés első évében P. Jablonkay Gábor, 1917–1918-ban P.
Kulcsár István SJ (1865–1925)77, 1918–1920-ban P. Hörl Gyula SJ (1864–1930.)78, majd P.
Hörl a nyári szünidőben bekövetkezett halálát követően 1931 szeptemberétől az intézménybe frissen érkezett Márton Imre töltötte be. Őt a következő évben P. Tüll Alajos SJ
(1894–1987)79 váltotta, majd 1933-tól Bádonyi Imre volt a vezető tanár egészen 1942-ig.80
A Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár online kutatható állományában, a pécsi iratanyag gimnáziumi állagában külön jelzet alatt találhatóak meg a Pázmány-kör

73 A Mária Kongregációk elsődleges védőszentje Szűz Mária.
74 Berchmans Szent János, jezsuita növendék. Magyar Katolikus Lexikon: http://lexikon.katolikus.hu/J/J%C3%A1nos.html
(Utolsó letöltés: 2021. 05. 20.)
75 Kosztkha Szent Szaniszló, jezsuita növendék, misztikus. Magyar Katolikus Lexikon: http://lexikon.katolikus.hu/S/Szaniszl%C3%B3.html (Utolsó letöltés: 2021. 05. 20.)
76 Somodi Imre (2012): Mindennapok a pécsi jezsuita Pius Gimnáziumban és Internátusban az 1910-es években. In: Egyháztörténeti Szemle 13. évfolyam 1. szám, 62. o.
77 P. Kulcsár István SJ Jezsuita névtár: http://jezsuita.hu/nevtar/kulcsar-istvan/ (Utolsó letöltés: 2021. 05. 20.)
78 P. Hörl Gyula SJ Jezsuita névtár: http://jezsuita.hu/nevtar/horl-gyula/ (Utolsó letöltés: 2021. 05. 20.)
79 P. Tüll Alajos S. J. Jezsuita névtár: http://jezsuita.hu/nevtar/tull-alajos/ (Utolsó letöltés: 2021. 05 21.)
80 A Pázmány Péter Önképzőkör személyi állományának változása nyomonkövethető a Pius Gimnázium értesítőiben:
Értesítő: 1912–1948.
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emlékei. A HU JTMRL II.04.b jelzeten belül található A Pázmány Önképzőkör iratai három füzetet tartalmaz:
1) Az önképzőkör jegyzőkönyve 1917-1931 között81
A füzet első oldalain az alább részletesen elemzett szabályrendszer áll, melyet P. Jablonkay Gábor SJ mint a kör alapító-vezetője fogalmazott meg, 1917. január 1-i keltezéssel. Ezt követően a kör mindenkori jegyzőkönyvvezetőjének a bejegyzései találhatóak,
az egyes önképzőköri ülések összefoglalóival.
Az első ülést 1916. október 1-én rendezték.82 A naplóbejegyzésben szó esik a kör létrejöttének körülményeiről is. A még formálódó ügyrendre utal, hogy ezen az ülésen
vitatták meg a résztvevő diákok, hogy hány tag jelenléte legyen szükséges az ülés határozatképességéhez. A vita során három párt különült el egymástól. Az első csoport
az abszolút többség mellett érvelt. A második csoport a kör tagjainak kétharmadához,
a harmadik csoport pedig a tagok háromnegyedéhez kötötte volna a határozatképességet. Az ügyrendi szavazás eredménye alapján a kör első szabályaként élettbe lépett
a második csoport által támogatott kétharmados elv. A kör tisztségviselőinek megválasztása is az első ülésen zajlott. Az elnök az V. osztály tanulója, Tombi Ferenc lett, aki
az 1930-ig terjedő időszakban az egyedüli, aki két ciklusban (1916–1917; 1918–1919) is
betölthette a kör elnöki tisztségét.
A füzet utolsó bejegyzése az 1930–1931-es tanév 1931. március 8-án megrendezett
IX. ülésének kivonata. Az ülés három napirendi pontból állt: 1) „1848. március 15. Petőfitől szavalta Farkas Péter V. [osztályos tanuló].83 A szavalat igen gyengén sikerült.
Sem gesztusai, sem hangsúlyozása nem volt helyes. Buzdításul jegyzőkönyvi buzdítást
kapott.” 2) Feule György VII. osztályos tanuló olvasta fel az által írt Naplómból című
elbeszélést. A kör vezetősége a művet gyengének találta, mind megszerkesztettség,
mind pedig témáját illetően. Kiemelik azonban, hogy „az elbeszélés tagadhatatlanul
komikus volt” 3) Gutjáhr László VI. osztályos tanuló szavalta el Végvári [Reményik
Sándor]84 Eredj, ha tudsz című költeményét. A szavalat alapvetően megfelelő minőségű
volt, bár a jegyzőkönyv kiemeli, hogy látszódott a vers nem megfelelő megtanulása is.

81 A Pázmány-kör naplója 1917-1931 in: Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár. E-levéltári jelzet: HU JTMRL II.04.b
82 A jegyzőkönyvvezető írásképének egységessége és folyamatossága alapján feltételezhető, hogy az 1916 őszén tartott
ülések jegyzőkönyvi bejegyzéseit először még nem e füzetbe készítették el. Valószínű tehát, hogy az önképzőkör a füzetet
a P. Jablonkay által írt szabályzat 1917. januári elkészültét követően rendszeresítette.
83 A szerző kiegészítése.
84 A szerző kiegészítése.

591

TÖRTÉNELMI KONTEXTUSBAN

2) Az önképzőkör naplója [díszkönyve]85 1916-1931 között86
Az önképzőkör díszkönyvébe kerültek lejegyzésre az emlékünnepek műsorai, illetve
a tagok által bemutatott pályamunkák közül azok, melyeket a kör vezetősége érdemesnek nyilvánított. Az első bejegyzés az 1916. december 10-én tartott Pázmány Péter emlékünnep műsorát tartalmazza:
1. Emlékbeszéd Pázmányról (tartja: gr. Hadik Antal)
2. Pázmány Péter élete és jelleme (felolvasta Jäger Antal)
3. Pázmány, mint szónok (felolvasta: Tombi Ferenc)
4. Pázmány Kalauza (felolvasta: gr. Sztáray Antal)
Az emlékbeszédek teljes szövege lejegyzésre került a díszkönyv oldalain, melyekből
megállapítható, hogy az önképzőkör tagjai valóban többlettudásra tettek szert a kör ülésein. A szövegek igényesek, adatgazdagok és pontosak.
A díszkönyv utolsó bejegyzése az 1931–1932-es tanévben érdemkönyvi megörökítésre méltatott művek időrendbe állított felsorolása:
1. E
 lnöki megnyitó beszéd – 1931. szeptember 27. (írta és mondta: Siklósi László VII.
osztályos tanuló)
2. Végrendelet – novella – 1932. február 21. (írta és felolvasta: Habich Miklós VI. osztályos, internátusi tanuló)
3. Az utolsó zsivány – novella – 1932. február 28. (írta és felolvasta: Horváth Gábor V.
osztályos tanuló)
4. „ Sic itur ad astra” – Szent Erzsébet beszéd – március 15-i pályadíjat nyert mű (írta
és felolvasta Bősz Fülöp VII. osztályos tanuló)
5. Élet és halál – költemény – 1932. március 6. (írta és szavalta Kämmerer János VI.
osztályos, internátusi tanuló)
6. A
 martismus utópia – értekezés – 1932. április 10. (írta és felolvasta: Bősz Fülöp
VII. osztályos tanuló)
7. S zent Erzsébet fohászról – bírálat – 1932. április 24. (felolvasta: Szabó László VII.
osztályos, internátusi tanuló)
8. B
 űnbánat a természetben – költemény – 1932. május 1. (írta: Csirke Antal VI. osztályos tanuló)
9. R
 obotol a motor – költemény – 1932. május 1. (írta és szavalta Kämmerer János VI.
osztályos, internátusi tanuló

85 A szerző kiegészítése.
86 A Pázmány-kör naplója 1916-1931 in: Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár. E-levéltári jelzet: HU JTMRL II.04.b
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3) Az önképzőkör jegyzőkönyve 1931-1946 között.87
A harmadik kézzel írt dokumentum a Pázmány Péter Önképzőkör jegyzőkönyvi bejegyzéseit tartalmazza az 1931 és 1946 közötti időszakra vonatkozóan. A füzet első bejegyzése az alakuló ülés történéseit foglalja össze, melyre 1931. szeptember 3-án sor került.
A kör Siklósi László, VII. osztályos tanulót választotta elnöknek. A tanévben a kör rendes tagjai közé tartozott 17 fő a VII. osztályból, 20 fő a VI. osztályból, illetve 26 fő az V.
osztályból. Ez alapján kijelenthető, hogy az önképzőkör működése tizenötödik évében
is hatalmas érdeklődésnek örvendett a tanulók körében. A füzet utolsó bejegyzése az
1945–1946-os tanév XIII. (dísz) ülése. A díszülésen az alábbi műsor hangzott el a pécsi
középiskolák önképzőköri diákságának jelenlétével:
1. M
 egnyitó beszéd: Wolford Béla VIII. osztályos tanuló
2. B
 evezető és összekötő beszéd: Ziegler Ferenc, a Pécsi Városi Kereskedelmi Középiskola IV. osztályos tanuló
3. Csendélet, Te vagy a fény, Testvéreimhez című verseket előadta: Keszthelyi Dóra
a pécsi Szent Erzsébet Leánygimnázium VII. osztályos tanulója.
4. P
 alócnóták. Énekelte: Ember Katalin a pécsi Szent Erzsébet Leánygimnázium VIII.
osztályos tanulója.
5. D
 isharmonia, Fütyörészni szeretnék, Ősz című verseket előadta Marton Andrea
a pécsi Szent Erzsébet Leánygimnázium VIII. osztályos tanulója.
6. L iszt Ferenc zongoraművek. Előadta Cholnoky Eszter a pécsi Szent Erzsébet Leánygimnázium VIII. osztályos tanulója.
7. Alkonyi nap, Eső csöpörög, Dunántúl című verseket előadta Baranyai Márta a pécsi
Szent Erzsébet Leánygimnázium VIII. osztályos tanulója.
8. Frey Zsuzsa a pécsi Szent Erzsébet Leánygimnázium V. osztályos tanulójána
Csönd című verset előadta a Pius Gimnázium I. osztályának szavalókórusa. Betanította és vezényelt: Dobay József tanár.
9. Cilicium, Hit, Vonaton című verseit előadta Tirczy István a pécsi Ciszterci gimnázium VII. osztályos tanulója.
10. Város, Cél című műveit előadat Wimis Gábor a Pius Gimnázium VII. osztályos
tanulója.
11. Bartók Béla: Este a székelyeknél, Medvetánc, Kodály Zoltán: Zongoradarab című
műveit zongorán előadta Nyíredi László a pécsi Széchenyi Gimnázium VII. osztályos tanulója.
12. Vihar, Koldusleány, Szülőföldem című verseit előadta Farkas Gábor a pécsi Széchenyi Gimnázium VII. osztályos tanulója.
13. Ö
 rök rabságon, Nagy temetőben című prózai műveket előadta Berki Nándor a pécsi Kereskedelmi Középiskola IV. B. osztályos tanulója.
87 A Pázmány-kör naplója 1931-1946 in: Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár. E-levéltári jelzet: HU JTMRL II.04.b
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14. P
 illangó című novelláját felolvasta Linka Zoltán a Pius Gimnázium VIII. osztályos
tanulója.
15. n
 incs adat
16. A
 nyák, Egy percnyi dal, Délibáb című verseit előadta Linka Zoltán a Pius Gimnázium VIII. osztályos tanulója.
17. Himnus. Énekelte a közönség.
Az előadás műsorából is látszik, hogy az irodalmi önképzőköri forma nem kizárólag
a jezsuita intézményekben volt jelen. Pécs városának összes középiskolája képviseltette
magát a díszes előadáson. A füzet utolsó lapján rövid statisztika szerepel a tanév munkásságáról:
Szereplés: 96
Felolvasás: 8
Értekezés: 2
Szavalat: 45
Beszéd: 10

V. osztály: 7

Ülések: 14

VI. osztály: 9

Alakuló: 1

VII. osztály: 13

Dísz: 8

VIII. osztály: 30

Rendes: 5

Egyéb: 3

Énekszám: 4
Zeneszám: 13
Egyéb: 1

Az 1945–1946-os tanévet követő utolsó két tanévből a Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár gyűjteményében nem található adat.
Az önképzőkör jegyzőkönyve 1917-1931 között88 című dokumentum elején található,
P. Jablonkay által fogalmazott, alapszabályt az alábbiakban teljes terjedelmében idézem.
„A J. t. pécsi Pius-alapítványi Kath. főgimnáziumban alapított irodalmi és rhetorikai
Pázmány-önképző kör alapszabályai
1. A
 z irodalmi és rhetorikai önképző kör a magyar stílus megalapítója és a magyar
szónoklat egyik legkiválóbb mestere nevéről a „Pázmány – önképzőkör” vagy röviden a „Pázmány-Kör” nevet viseli.
2. C
 élja az iskolai tanulmányok lelkiismeretes komoly teljesítésén kívül a jó magyar
stílusban és főkép a szónoki fellépésben való alaposabb kiművelődés – önálló gyakorlatok (beszédek, értekezések, esetleg költött prózai vagy verses művek) készítése és előadása által.
3. Munkásság. E célnak megfelelően minden tag köteles legalább egyszer az évben
valamely saját erejéből (legföljebb a vezető tanár útmutatásaival) készült dolgo88 A Pázmány-kör naplója 1917-1931 in: Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár. E-levéltári jelzet: HU JTMRL II.04.b
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zatot bármely irodalmi műfajból felolvasni, illetőleg valamely szónoki beszédet
tartani legkésőbb az első iskolai félév vége előtt mindenkinek meg kell ebbeli szándékát a vezető tanárral külön beszélni és mindig egy héttel a körben való fellépés
előtt be kell mutatni az elnök vagy tanácsosok útján a vezető tanárnak. Ezenkívül
havonként egyszer vitaüléseket a kör, később pontosabban megállapítandó szabályzat szerint. Egyéb tárgyakról a kör vezetősége, esetleg egyes tagok indítványára is, a vezető tanár hozzájárulásával határoz.
4. A kör tagjai azon V. és VI. osztályú tanulók, akiknek tanulmányi eredménye legalább közepes (a magyar nyelvből jeles) és akiknek magaviselete ellen kifogás nincsen. Kivételesen egy-két törekvő, bár gyengébb tanulónak megengedheti a vezető
tanár a körben való részvételt. Akik rendes iskolai munkájuknak is csak gyengén
felelnek meg, vagy azokban hanyagok, úgyszintén akik a kör munkáin hanyagok,
kedvtelenül vesznek részt, vagy a szabályokhoz nem alkalmazkodnak, a körből
kizáratnak.
5. A kör vezetősége áll: a vezető tanár alatt álló elnökből, két tanácsosból és egy jegyzőből, kiket a kör tagjai választanak. A megválasztáshoz az összes tagok legalább
háromnegyed részének jelenléte szükséges és elegendő. Ahhoz, hogy az ekkép
szavazóképes körben valakit elnökké válasszanak, a jelenlévők szavazatainak kétharmadrésze szükséges; a tanácsosok és jegyző választásához egyszerű (absolut)
szavazattöbbség elegendő. E választás titkos. Aki másokat a maga megválasztására vagy másvalakinek kizárására (megbuktatására) igyekszik rábeszélni, elveszti
activ és passiv szavazójogát és, ha utólag tudódik ki ezen tette, elveszti állását,
amelyre esetleg megválasztották.
6. Az elnök s a tanácsosok a jegyzővel együtt havonként legalább egyszer tanácskoznak a vezetőtanárral a kör föllendítésére vonatkozó ügyekről, és itt előadhatják
a maguktól vagy egyes tagoktól eredő indítványokat is.
7. A vezetőségnek igyekeznie kell a kör munkásságában jó példával előljárni és másokat is minél serényebb közreműködésre buzdítani.
8. A jegyző őrzi és vezeti a kör jegyzőkönyvét illetőleg naplóját és azt legalább a tanácskozásokon bemutatja az egész vezetőségnek. Nála van letéve a kör díszalbuma is, amelybe a legjobban sikerült dolgozatokat beírják.
9. A jobb munkák (szavalatok is), amelyeket a kör az elnök indítványára a tagok
szavazattöbsége útján, vagy a vezető tanár ítélete alapján, méltóknak tart jegyzőkönyvi dicséretre, a jegyzőkönyvben külön megdicsértetnek; ahhoz, hogy a díszalbumban megörökíthetők legyenek, a vezetőtanár különös dicsérő hozzájárulása és kétharmad szavazattöbség szükséges.
10. Mind a választásoknál, mind egyéb szavazásnál óvakodjanak a tagok a részre
hajlástól és főkép a pártoskodástól.
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11. M
 inden szavalat vagy felolvasás után a tagok bírálatot mondanak, amelynél
a munka jelességeit és hiányait kiemelik. A bírálatra jelentkezőket az elnök szólíthatja fel. Egy munka megbírálására két vagy három bíráló elegendő és igyekezni kell, hogy sorban minél többen részt vegyenek a bírálatokban. A végén a vezető
tanár teszi meg a saját megjegyzéseit. A vezető tanár megjegyzései előtt joga van
a megbíráltnak egyszer fölszólalni és ellenészrevételeit vagy okait felemlíteni.
Személyeskedéstől és szenvedélyességtől óvakodni kell; igyekezzék mindenki véleményét nyíltan, bátran, de társai iránti kellő megbecsüléssel is előadni.
12. A
 z üléseket a kör, míg más körök a felsőbb osztályosok közt nem keletkeztek,
hetenként tartja az akadémiák idején. Közös sz. áldozás napjain az ülés elmarad.
Pécs, 1917. jan. 1
Jablonkay Gábor S. J.
vezető tanár”89
Az alapszabály minden tekintetben körülhatárolja a Pázmány Péter Önképzőkör
működésének kereteit. A kör nevét adó Pázmány Péterre való utalással a Pius Gimnáziumban folyó tanórán kívüli oktató-nevelő munka egyértelműen összekapcsolódik
a barokk kor felekezetszerveződési, kultúraszervezési időszakával. A kör céljaként az
alapítók, a diákok előadóképességének, humán műveltségének erősítését határozták
meg. A tanári vezetés mellett megjelenő diákelnökség és a különböző – választás útján
betölthető – tisztségek már fiatal korukban a felelős állampolgári, közéleti szereplésre,
gondolkodásra neveli a körben résztvevő diákságot. A 4. pontban lefektetett elv, miszerint a kör tagságát a minimum „jó” tanulmányi eredménnyel rendelkező diákságon
kívül a tanárok engedélye alapján akár közepesen teljesítő diák is adhatja magában
hordozza mind a tehetséggondozás mind pedig a jezsuita magis felé történő orientáció
elvárását. A 8-9. pontok rendelkezése, miszerint a kör munkáját szükséges írásban dokumentálni megteremtette annak a lehetőségét, hogy az utókor neveléssel-oktatással
foglalkozó szakemberei vizsgálni tudják a jezsuita gimnáziumokban folyó tanórán kívüli munkaformákat egy 20. század első felében működő önképzőkör példáján keresztül.

ÖSSZEGZÉS
Az alapvetően igehirdetéssel, lelkigondozással foglalkozó jezsuiták hamar felismerték
a fiatalok nevelésében és oktatásában rejlő missziós lehetőségeket. Az 1540-ben alapított rend a 16-17. század során az egész világra kiterjedt iskolahálózattal rendelkezett,
melynek pedagógiai alapját a rendalapító Loyolai Szent Ignác gondolatai adták. Ugyan
a 18-19. század fordulóján a Jézus Társaság néhány évtizedre elvesztette a működés és
az iskolafenntartást lehetőségeit, a 19-20. század fordulójára már Magyarország területén is újult erővel folytatták a korábban megkezdett ifjúságnevelő tevékenységüket.
89 A Pázmány-kör naplója 1917-1931 in: Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár. E-levéltári jelzet: HU JTMRL II.04.b
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Jelen tanulmányban, a fennmaradt levéltári források és a már megjelent szakirodalmi
összegzések segítségével kívántam példákat hozni arra, hogy az ignáci pedagógiai paradigma bizonyos elemei a tárgyalt időszakban is jelentős hatással bírtak a rend kalocsai,
valamint pécsi középfokú nevelési-oktatási intézményeiben. A bemutatott példák: az iskolai színjátszás, az akadémiák és a további önképzőköri, tanórán kívüli nevelési módszerek szervesen egészítették ki a Jézus Társaság által, az 1860-1948 közti időszakban
működtetett iskolák tantervi hálóját.
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FEKETE RAJMUND

A halhatatlan elnök

BEVEZETÉS
„Hittük, hogy halhatatlan vagy, itt maradsz velünk”
(Thomas Davis)
Habár közel hat évtizede már, hogy 1962. november 22-én merénylet áldozata lett John
Fitzgerald Kennedy, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, beszédei mind a mai napig
kiemelt helyet foglalnak el nemcsak az amerikai, de a világtörténelem híres szövegei
között is.1 Egy közvélemény-kutatáson a megkérdezettek hatvan százaléka „nagyszerű
vagy közel nagyszerű” elnökként tekint rá.2 A C-SPAN 2017-ben 91 történész véleményét
összegezte, az elnöki rangsorban pedig JFK a nyolcadik helyen végzett ott, ahol többek
között az elnökök erkölcsi tekintélyét, valamint válságkezelési képességét értékelték.3
Mégis miért van az, hogy az utókor számára Kennedy testesíti meg a „nagyszerű” el-

1 Wolff, Barbara: ‘I Have a Dream’ leads top 100 speeches of the century. In: University of Wisconsin-Madison News, 1999. december 15. (Link: https://news.wisc.edu/i-have-a-dream-leads-top-100-speeches-of-the-century/) Mentés ideje: 2021. február
4.; A Time magazin listája: http://content.time.com/time/specials/packages/completelist/0,29569,1841228,00.html (mentés
ideje: 2020. december 16.)
2 Americans remember JFK for more than just his death. In: YouGov, 2013. november 23. (Link: https://yougov.co.uk/topics/
politics/articles-reports/2013/11/23/americans-remember-jfk-more-just-his-death) Mentés ideje: 2021. február 4.
3 C-SPAN Releases Third Historians Survey of Presidential Leadership. In: C-SPAN, 2017. február 17. (Link: https://www.cspan.org/presidentsurvey2017/) Mentés ideje: 2020. december 16.
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nököt, miközben valós politikai teljesítménye inkább a középszerű elnökök közé kellett
volna sorolnia őt? Mi a Kennedy-varázs oka? Tanulmányomban ennek járok utána.

A FÁKLYA ÚJ KÉZBE KERÜL
„Könnyű Kennedynek felkelni és felolvasni Sorensen beszédeit.”
(Richard Nixon)
John F. Kennedy a szoros választási győzelmet követően úgy gondolta, hogy kor
mányzati ciklusának elindításához nincs fontosabb tényező, mint egy hatásos és
emlékezetes beiktatási beszéd, mellyel felrázza az amerikai népet. Kennedy a lehető
legélesebb határvonalat kívánta meghúzni elődje sodródása és egy megújult hatalom
ígérete közé. Ennek érdekében pedig mindent meg is tett: elrendelte, hogy cilindert
kell viselni a beiktatási szertartáson, ellentétben a puha feketekalappal, amelyet Eisenhower tett kötelezővé még 1952-ben.4 JFK a Frank Sinatra által szervezett beiktatási
bálon afroamerikai hölgyekkel táncolt, a parádén pedig Marian Anderson énekelte el
a nemzeti himnuszt. A beiktatásra meghívták Robert Frost költőt, hogy olvasson fel
egy verset az ünnepségen, mellyel Kennedy kifejezte, milyen nagyra tartja „a gondolat és a képzelet embereit”5 – aminek a hiánya általános vélemény szerint Eisenhower
elnökségének egyik nagy hiátusa volt. Richard Cushing bíboros részvétele a beiktatáson szintén erős üzenettel, mégpedig a vallás fontosságával bírt. Az eseményen népes
családja vette körbe, ezzel is erősítve a családja fontosságát, valamint azt, hogy John F.
Kennedy megválasztásával nem egy embert, hanem egy egész dinasztiát választottak
maguknak az amerikaiak.
Bármennyire is megdöbbentő, de a rendkívüli időjárási viszonyok is6 is meghatározó
szerepet játszottak a beiktatásban, „amely a mazsorettek lábát kékre fagyasztotta, hasonlóképpen a pálcaforgatók kezét, s arra kényszerítette a szépségkirálynőket, hogy flanelnadrágot és nagykabátot vegyenek magukra.”7 Ennek ellenére JFK végig fedetlen fővel és
nagykabát nélkül tette le az esküt, mondta el a beszédét, s nézte végig a három és fél
órás beiktatási parádét, ezzel a fiatalságot, az erőt és az egészséget sugározva, amelyet
csak felerősített napbarnított bőre és hófehér fogai. Arról persze senkinek sem volt

4 Dallek, Robert: Befejezetlen élet. John F. Kennedy 1917-1963. GABO, Budapest, 2004. 366. o.
5 Uo. 368. o.
6 Samenow, Jason: Inauguration Weather: The Case of Kennedy. In: The Washington Post, 2009. május 1. (Link: http://voices.washingtonpost.com/capitalweathergang/2009/01/inauguration_weather_the_case.html) Mentés ideje: 2021. április 6.;
Grieser, Justin: Washington, D.C. presidential inauguration weather history. In: The Washington Post, 2013. január 16. (Link:
https://www.washingtonpost.com/blogs/capital-weather-gang/post/washington-dc-presidential-inauguration-weather-history/2013/01/16/5def1200-5ff3-11e2-b05a-605528f6b712_blog.html) Mentés ideje: 2021. április 6.; Bernstein, Leonard. Nelson
Aldrich által készített interjú, 1965. július 21. John F. Kennedy Library Oral History Program. 3. o.
7 Baker, Russel: Capital Paraders Don Overcoats To Pass in White House Review. In: The New York Times, 1961. január 21.
1. és 9. o.
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tudomása, hogy a viktoriánus kori eleganciát megidéző, Samuel Harris által szabott
kétsoros öltönye alatt valójában termoruhát viselt.8 Fennkölt, antikommunista szónoklata pedig felrázta a fagypont alatti hidegben összegyűlt több tízezer embert. A mindössze 1 364 szóból álló, 13 perc 59 másodpercig tartó beszédet9 Eisenhower „nagyon-nagyon kiválónak” nevezte, míg a republikánus párti kisebbségi vezető, Everett Dirkens
szenátor „felemelőnek s reménykeltőnek” találta azt. Truman úgy vélte, a beszéd „pontosan az volt, amit az embereknek hallani kellett és aminek a szellemében élniük kellene.”10
Kennedy beiktatási beszéde nem csak a politikát, de a közvéleményt is lenyűgözte:
a frissen beiktatott elnök elfogadottsága 72 százalékon állt.11 Ezért sem véletlen, hogy
a Kennedyt követő elnökök sokszor támaszkodtak retorikailag és tartalmilag is JFK
beszédére. A közvélemény-kutatás pedig alátámasztotta, hogy Kennedy sikeresen vette
elnökségének első akadályát és „a fáklyát [tényleg] az amerikaiak új generációja vette
kezébe”.12 Az eufória azonban nem tartott tovább három hónapnál.

VILÁGKONFLIKTUSOK SZORÍTÁSÁBAN
„Kíméletlen küzdelem elé nézünk a világ minden sarkában.”
(John F. Kennedy)
A fiatal elnök teljes mértékben tisztában volt azzal, hogy amennyiben lendületben akar
maradni, haladéktalanul bizonyítania kell. Azonban a Washingtonban eltöltött több
mint egy évtized megtanította arra, hogy belpolitikai ügyekből szinte lehetetlen vállalkozás nemzeti egységet kovácsolni, míg egy-egy jól irányzott külpolitikai döntéssel
maga mellé állíthatja a nemzetet. Amikor öt nappal a beiktatását követően rendhagyó
módon élő televíziós sajtótájékoztatót tartott,13 bejelentette, hogy a szovjetek szabadon
engedték azt a két pilótát, akiknek a gépét még 1960 júliusában lőtték le. Ezzel a sikerrel megalapozhatta szavahihetőségét, mint a külpolitikában jártas és dörzsölt vezetőjét,
8 Clarke, Thurston: Ask Not. The Ingauguration of John F. Kennedy and the Speech that Changed America. Penguin Books,
New York, 2010. Apple Books ed. 23. o.
9 A legrövidebb, mindössze 135 szóból álló, kevesebb mint két percig tartó beszédet a második elnöki mandátumát megkezdő George Washington mondta el 1793. március 4-én, mely összesen öt mondatból állt. Washington hagyományt teremtett,
hiszen az őt követő újraválasztott elnökök a második alkalommal általában jóval rövidebb szónoklatokat intéztek. A leghos�szabb beiktatási beszéd viszont William Henry Harrisonhoz köthető, aki 8 460 szavas, 1 óra 45 percen át tartó beiktatási
beszédet tartott 1841. március 4-én. Az ő nevéhez fűződik a legrövidebb elnöki ciklus is: mindössze 32 napot 12 órát és 30 percet töltött hivatalában, miután belehalt a beiktatási ceremónián elkapott tüdőgyulladásba. POTUS Inaugural Address Length
(Link: https://www.potus.com/presidential-facts/inaugural-address-length/) Mentés ideje: 2021. április 7.
10 Dallek, Robert: i.m. 371. o.
11 Saad, Lydia: Trump Sets New Low Point for Inaugural Approval Rating. In: Gallup, 2017. január 23. (Link: https://news.
gallup.com/poll/202811/trump-sets-new-low-point-inaugural-approval-rating.aspx) Mentés ideje: 2021. április 7.; Jones, Jeffrey M.: Biden Begins Term With 57% Job Approval. In: Gallup, 2021. február 4. (Link: https://news.gallup.com/poll/329348/
biden-begins-term-job-approval.aspx) Mentés ideje: 2021. április 7.
12 MacArthur, Bran (szerk.): A XX. század nagy beszédei. Agave Könyvek, Budapest, 2006. 186. o.
13 Kennedy, John F. 1961. január 25-i sajtótájékoztatója (Link: https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-press-conferences/news-conference-1) Mentés ideje: 2021. április 8.
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aki elődje elhibázott külpolitikáját próbálja korrigálni. A külpolitikát érintő kérdésekre
adott határozott és részletesen válaszok pedig előrevetítették, hogy Kennedy a lehető
legszorosabb ellenőrzés alá akarja vonni nemcsak a külpolitika irányítását, de annak
kommunikációját is,14 valamint kordában kívánja tartani „a katonai-ipar komplexum...
nem kívánatos befolyását” is.15 Kennedy hivatali idejének kezdetétől fogva konfliktusos
viszonyt ápolt a fegyveres erők főnökeivel, melyet többek között a második világháborús emlékei tápláltak. Azonban a Disznó-öbölben elszenvedett fiaskó – mellyel ráadásul
legitimálta Fidel Castro Kubáját16 – csak felerősítette ezen érzéseit. Azzal viszont, hogy
április 21-én kiállt a nyilvánosság elé és tulajdonképpen egyszemélyi felelősséget vállalt a kudarcért,17 Kennedy presztízsén nem esett csorba, ugyanis a megkérdezettek 82
százaléka elégedett volt politikai teljesítményével. „Minél rosszabb leszek, annál népszerűbbé válok” – reagált a kutatás eredményére.18
Részben a közvélemény szavát meghallva döntött úgy Kennedy, hogy létrehozza
a Békehadtestet (Peace Corps), melyet egyesek csak „Kennedy gyermekhadtestének” nevezték el.19 A programmal az elnök nem titkolt célja az volt, hogy az amerikai életmódot
állítsák követendő példaként a világ elé, amely Kennedy örökségének egyik tartós bizonyítékául szolgált. A demokrata és a republikánus kormányzatok egyaránt támogatták
ezt a döntést. Ugyanez már nem volt elmondható a Szövetség a Haladásért (Alliance for
Progress) programról,20 melynek keretében szövetséget javasolt az USA és Latin-Amerika között a gazdasági fejlődés, a demokratikus intézmények és a társadalmi igazságosság előmozdítására. Habár beszéde a latin-amerikai nagyköveteknek szívhez szóló
volt, mégsem sikerült mindenkit meggyőzni annak fontosságáról és komolyságáról, így
a program megrekedt a retorika szintjén.21

14 Hogy megakadályozzák azt, hogy a nukleáris háborúra kiéhezett katonai vezetők aláássák az amerikai elnök és Moszkva
békülékeny gesztusait, januárban elrendelték, hogy minden aktív szolgálatban lévő tisztnek a nyilvánosságnak szánt nyilatkozatait jóvá kell hagyatni a Fehér Házzal.
15 Eisenhower, Dwight D. 1961. január 17-i búcsúbeszéde (Link: https://avalon.law.yale.edu/20th_century/eisenhower001.
asp) Mentés ideje: 2021. április 11.
16 Che Guevara nem véletlenül köszönte meg Richard Goodwin elnöki tanácsadónak „az inváziót, amely óriási politikai
győzelmet jelentett a számukra, lehetővé tette a konszolidációt.” Foreign Relations of the United States, 1961-1963, Volume X,
Cuba, January 1961-September 1962. Document 257.
17 Kennedy, John F. 1961. április 21-i sajtótájékoztatója (Link: https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-press-conferences/news-conference-10) Mentés ideje: 2021. április 11.
18 Schlesinger, Arthur, Jr.: A Thousand Days. John F. Kennedy in the White House. A Mariner Book, Boston, 2002. Apple
Books ed. 292. o.
19 Alliance for Progress and Peace Corpse, 1961-1969 (Link: https://history.state.gov/milestones/1961-1968/alliance-for-progress) Mentés ideje: 2021. április 11.
20 Rabe, Stephen G.: John F. Kennedy and Latin America: The “Thorough, Accurate, and Reliable Record” (Almost). In:
Diplomatic History, 1999. nyár, Vol. 23., No. 3., 539-552. o.
21 Mann, Thomas C. Larry J. Hackman által készített interjú, 1968. március 13. John F. Kennedy Library Oral History Program. 9-10. o.
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Amikor május 25-én beszédet intézett a Kongresszushoz, először szólt arról, hogy
az évtized vége előtt embert küldenek a Holdra és vissza is hozzák a Földre.22 Beszédének retorikája egybecsengett az új határvidék szellemiségével és lendületével. Döntése
gazdasági, politikai, innovációs és nem utolsósorban PR-alapú is volt, hiszen az elnök
felismerte, hogy a sikeres űrutazásokból származó tudósítások23 nemcsak a közvéleményt állíthatják a Hold-program mellé, de erősíthetik az ő politikai képét is. Az Apollo-program 1963-tól teljes gőzerővel haladt, melynek gyümölcse 1969. július 20-án érett
be, amikor Neil Armstrong és Edwin Aldrin sikeres leszállást hajtottak végre a Holdon.
Az elnök kongresszusi beszéde alkalmat adott arra is, hogy kifejtse, miért utazik Európába és találkozik De Gaulle-lal, illetve Hruscsovval. Az elnöki párt Párizsban filmsztárokat meghazudtoló fogadtatásban részesítették, mely annak volt betudható, hogy
a franciául kiválóan beszélő Jackie Kennedy egy interjúban Franciaország lányaként
mutatkozott be.24 A háromnapos látogatás tökéletes példája volt annak, amikor a szimbólumok győzelmet arattak a tartalom felett: a fényképek és a televíziós vágóképek
növelték az amerikai elnök presztízsét, amelyeken együtt mutatták őt De Gaulle-lal.
Kezdetben úgy tűnt, hogy a bécsi találkozót követően is ugyanilyen sikereket könyvelhet el a fiatal elnök: amikor június 2-án Hruscsov megérkezett, alig néhányan üdvözölték, míg Kennedyt másnap délelőtt lelkes tömeg fogadta, amint a reptérről a nagykövetségre ment. A két vezető közötti első találkozó szintén Kennedy javára dőlt el azzal,
hogy az amerikai nagykövetség lépcsőin lefelé siető elnök az alacsony és zömök Hruscsov fölé magasodott.25 A kétnapos, kardcsörtével fűszerezett találkozó, mely a szovjetek bécsi nagykövete szerint „szívélyes” volt,26 végül sikertelenül zárult, Kennedy
pedig úgy érezte, szovjet partnere úgy bánt vele, mint egy kisfiúval, aki ráadásul le is
győzte őt.27 A Time magazin úgy értékelte, hogy Kennedy rendszere „a valóság döntő
próbáján nem működik. A külpolitika terén az eredménye sajnálatra méltó.”28 Alig két hónappal később, augusztus 13-án vasárnap kora reggel pedig megkezdődött a Berlint kettéosztó, mintegy négy méter harminc centiméter magas fal építése. Kennedy szerint
– aki kommunikációs szempontból akarta előnyére fordítani az egész helyzetet – maga
22 Kennedy, John F. 1961. május 25-i beszéde (Link: https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-speeches/united-states-congress-special-message-19610525) Mentés ideje: 2021. április 11.
23 A Time magazin május 12-i számában címlapon hozta Alan Shepard űrhajós történelmi tettét. A New York Times is több
cikkben foglalkozott ezzel a történelmi nappal. A Life magazin pedig, amelyik korábban megvásárolta a tudósítói jogokat
a fellövésről, hatásos képsorozatban mutatta be Shepard nem mindennapi kalandját (Emotions of the Nation. In: Life, 1961.
május 12. 18-27. o.; The Spaceman’s Wife: ’Alan was in his Right Place.’ In: Life, 1961. május 12. 28-31. o.; The Astronaut’s
Story of the Thrust into Space. In: Life, 1961. május 19. 24-31. o.; Hero’s Welcome and Week Off. In: Life, 1961. május 19.
32-35. o.).
24 Hill, Clint és McCubbin, Lisa: Mrs. Kennedy és én. Könyvmolyképző, Szeged, 2015. 102. és 113-115. o.
25 Reeves, Richard: President Kennedy: Profile of Power. Touchstone Book, New York, 1993. 159. o.
26 MNL OL XIX-J-1-j Hruscsov-Kennedy találkozó
27 Dallek, Robert: i.m. 464. o.
28 The Nation. In: Time, 1961. június 30. 9-15. o.
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a fal tulajdonképpen az ég ajándéka volt.29 Ezt támasztja alá egy augusztus 17-én kelt
magyar diplomáciai jelentés is, amely szerint „az Egyesült Államoknak nem érdeke, hogy
elősegítse a tömeges disszidálásokat az NDK területéről, és az sem érdeke, hogy az NDK-n
belül zendüléseket, vagy egyéb, nagyobb arányú konfliktusokat támogasson [...] nem látná
értelmét, hogy a közeljövőben Németország egyesítésével komolyan foglalkozzanak.”30 A fal
tehát maradt, amely kettéosztotta a várost, Európát és a világot.
John F. Kennedy 1962. október 22-én, washingtoni idő szerint este hét órakor mintegy százmillió amerikai tévénézővel közölte, hogy az USA tengeri blokádot vont Kuba
köré, miután bebizonyosodott, hogy a szovjetek középhatótávolságú rakétákat telepítettek az Amerikai Egyesült Államok partjaitól alig százötven kilométerre. És amennyiben a helyzet úgy hozza, kész válaszcsapást mérni a kommunista államra.31 Jellemző
volt Kennedyre, hogy egy válsághelyzetet a teljes nyilvánosság előtt kezeljen, és a lehető legnagyobb mértékben a maga hasznára fordítsa a határozott, de rugalmas és óvatos
amerikai intézkedéseket. Beszédével pedig sikerült kimozdítania a feleket a kialakult
patthelyzetből és a két szuperhatalom bilaterális úton, valamint az ENSZ-ben is kommunikációra kényszerült. Az etikettszerű vádaskodását követően a szovjetek felajánlották, hogy készek kivonni a rakétákat, amennyiben az Egyesült Államok szavatolja,
hogy nem szállja meg Kubát. Október 28-án Hruscsov bejelentette, hogy a rakétákat
hazaszállítják, ezzel a kubai rakétaválság gyakorlatilag véget ért. A világ a kubai rakétaválságot Kennedy győzelmeként ünnepelte – ahogy maga az elnök is. Hruscsovot
a szovjet kommunista párt elnöksége két évvel később leváltotta, az indokok közt megfogalmazódtak „eszement tervei, elhamarkodott következtetései, meggondolatlan döntései
és ábrándokon alapuló cselekedetei” elleni kifogások is.32
A történészek egyöntetűen megegyeznek abban, hogy ez volt a hidegháború negyvenöt évének legveszélyesebb pillanata. A kubai rakétaválság története és tanulságai
azonban másként látszanak közel hatvan év távlatából. Hruscsov ugyanis a berlini és
a kubai válságban is győzelmet aratott. Erőszakos külpolitikájával demonstrálta, hogy
a Szovjetunió a vezetésváltás kezdeti bizonytalanságain túllendülve, újra az Amerikai
Egyesült Államok egyenrangú tényezője a világpolitikában. Kennedy mindkét esetben
morális, kommunikációs győzelemmel vigasztalódhatott és lubickolhatott a dicsőség-

29 Dallek, Robert: i.m. 485. o.
30 MNL OL XIX-J-1-j Az Egyesült Államok aktuális külpolitikája, különös tekintettel a jelenlegi berlini helyzetre
31 Kennedy, John F. 1962. október 22-i televíziós beszéde (Link: https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/historic-speeches/address-during-the-cuban-missile-crisis) Mentés ideje: 2021. április 11.
32 Johnson, Paul: Az amerikai nép története. Akadémia, Budapest, 2016. 856. o.
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ben, melyet a közvélemény-kutatások is alátámasztottak.33 A Saturday Evening Post az
elnök határozott testtartását dicsérte, melyet a válság során tanúsított.34
Szűk egy évvel később, amikor június 26-án JFK Nyugat-Berlinbe érkezett, az emberek „tapsoltak, integettek, sírtak, éljeneztek, mintha [Jézus] második eljövetele lett
volna.”35 A berlini fal meglátogatása után a városháza előtt, a Rudolf Wilde, ma John
Fitzgerald Kennedy téren összegyűlt „ember arcok tengere”36 előtt mondta el szenvedélyes beszédét, mely akkora hatással volt a tömegre, mint a náci tömeggyűléseken
a túláradó összetartozás érzése.37
Diadalmas európai körútja – mely Németországon kívül érintette Olaszországot és
Írországot – növelte a mozgásterét az atomcsend-egyezményt előkészítő tárgyalások
során, ezért agresszív kampányba kezdett. Még németországi utazása előtt, június
10-én beszédet mondott az American University diplomaosztó ünnepségén, melyen
az atomcsend-egyezmény megkötése mellett emelt szót. Az időzítés nem volt véletlen: szónoklatával azt remélte, hogy ellensúlyozni tudja Pekinget a júliusi moszkvai
kínai-szovjet csúcson. Beszédében a Szovjetunióval szembeni amerikai magatartás
felülvizsgálatát szorgalmazta és felhívta a figyelmet arra, hogy egy szovjet-amerikai
konfliktus huszonnégy órán belül elpusztítana „mindent, amit megteremtettünk és amiért dolgoztunk.”38 Egy ilyen katasztrófa elkerülése érdekében jött létre az úgynevezett
„forró drót.”39 Szavai azonban nem igazán rázták fel az amerikai népet és az amerikai
sajtóban is csak visszafogottan foglalkoztak velük. A kommunista blokk országaiban
– köztük Magyarországon is – azonban nagyobb visszhangra talált Kennedy beszéde.40
Hogy átvigye az atomcsend-egyezmény ratifikálását, július 26-án a szerződés érdekében ismét beszédet mondott, melyben apokaliptikus képet vizionált.41 A szerződés mérföldkövet jelentett abban a negyvenöt éves küzdelemben, hogy a hidegháború ne csapjon
33 Smith, Tom W.: The Cuban Missile Crisis and U.S. Public Opinion. In: The Public Opinion Quarterly, 2003 nyár, Vol. 67,
No. 2., 265-293. o.; Schmidt Mária: Bevezető előadás a Bosszútól az amnesztiáig – Büntetőpolitika, jogsértések és megtorlás 1956
és 1963 között című konferencián (Link: https://schmidtmaria.hu/v/989/) Mentés ideje: 2021. május 24.
34 Alsop, Stewart és Bartlett, Charles: In Time of Crisis. In: The Saturday Evening Post, 1962. december 8. 15-21. o.
35 Schlesinger, Arthur, Jr.: i.m. 884. o.
36 Sorensen, Theodore C.: Kennedy. Harper & Row, New York, 1965. 601. o.
37 A tömeg reakciója olyan szélsőséges formát öltött, hogy Adenauer megdöbbenve kérdezte Dean Rusktól: „Ez azt jelenti,
hogy Németországnak egy napon új Hitlere lesz?” Reeves, Richard: i.m. 536-537. o.
38 Kennedy, John F. 1963. június 10-i beszéde (Link: https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-speeches/american-university-19630610) Mentés ideje: 2021. április 12.
39 Simon Ágnes és Simon Eszter: Forródrót a hidegháborúban. In: Aetas, 19. évf. 3. sz., 2004. 74-86. o.
40 Lásd: Kennedy elnök az amerikai külpolitikáról és a szovjet-amerikai kapcsolatokról. In: Népszabadság, 1963. június
11. 1. o.; Az Egyesült Államok nem töri meg az atomcsendet. In: Magyar Nemzet, 1963. június 11. 1. o.; Kennedy beszéde
a szovjet-amerikai viszonyról és a leszerelés kérdéséről. In: Népszava, 1963. június 11. 1. o.; A moszkvai tanácskozás az atomcsendről reményekre jogosít. In: Népszabadság, 1963. június 12. 1-2. o.; Árkus István: Felismerések és tettek. In: Népszabadság, 1963. június 13. 2. o.; 20 év alatt először... Kennedy beszédéről. In: Népszava, 1963. június 13. 5. o.; Topping, Seymour:
Russians Stirred By Kennedy Talk About Cold War. In: The New York Times, 1963. június 13. 1. és 11. o.
41 Kennedy, John F. 1963. július 23-i televíziós és rádiós beszéde (Link: https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/
john-f-kennedy-speeches/nuclear-test-ban-treaty-19630726) Mentés ideje: 2021. április 12.
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át egy olyan totális konfliktusba, amely elpusztítaná a Földet. A megállapodás, melyet
mindenki Kennedynek tulajdonított, megerősítette a hitet az emberekben, hogy a fiatal
elnök akár még a hidegháborút is képes békésen befejezni.
Kennedy számára 1961-ben még elképzelhetetlen volt, hogy másfél évtizeden belül Vietnam lesz az a háborús zóna, ahol bármelyik külföldi konfliktust figyelembe
véve – kivéve természetesen az első és a második világháborút – a legtöbb amerikai
katona fog meghalni.42 Tény, hogy Kennedy nehéz helyzetet örökölt Eisenhowertől,
politikája azonban – a lendületen túl – semmiben sem különbözött elődjétől. Vietnamot
csak és kizárólag hidegháborús kontextusban tudta értelmezni, köszönhetően annak,
hogy sem tanácsadói körében, sem pedig az adminisztráció körében nem voltak olyan
szakemberek, akik értették volna a térséget és annak lelkületét. Egészen 1963. május
8-ig úgy tűnt, van esély arra, hogy az amerikaiak komolyabb katonai erő bevetése nélkül
kezeljék a helyzetet.43 Azonban Ngo Dinh Diem május 8-án a Buddha születésnapját ünneplő tömeg közé lövetett, ezzel kioltva kilenc ember életét, ez pedig országos tüntetéssorozathoz vezetett. Thich Quand Duc szerzetesnek pedig gondja volt rá, hogy az egész
világ figyelmét Dél-Vietnamra irányítsa: a 73 éves szerzetes június 11-én egy saigoni
főútvonalon felgyújtja magát. Miközben a sajtó polgárháborús helyzetről tudósított,
a Kennedy-kormányzat tehetetlennek bizonyult és ellentmondásos nyilatkozatokba bonyolódott.44 Kennedy azon döntését, melynek értelmében a katonai tanácsadók számát
néhány százról több, mint tizenhatezerre emelte, valamint azt a tényt, hogy beleegyezett a vietnami puccsba, amely Diem és testvérének kivégzéséhez vezetett, többen úgy
jellemeztek, mint az Amerikai Egyesült Államok későbbi nagyarányú beavatkozásához
vezető első lépéseket.45 Tény, hogy Diem kivégzésével a centrifugális erők működése
lépett életbe, amely nem csupán a vietnami káoszt okozta, hanem kiemelte az elnök
gyengeségét: képtelen volt arra, hogy kézben tartsa az eseményeket.

42 Az első világháborúban 116 516, míg a második világháborúban 405 399 katona halt meg. A vietnami háborúban 58 220
katona vesztette életét. Bővebben: American War and Military Operations Casualties: Lists and Statistics. In: Congressional
Research Service, 2020. július 29.
43 Dallek, Robert: i.m. 758-759. o.
44 Szeptember 2-án Walter Cronkite-nak nyilatkozva azt mondta, hogy „Vietnam népének kell győznie ebben a háborúban,”
míg egy héttel később, amikor arról kérdezték, van-e oka kétségbe vonni a dominóelméletet, azt válaszolta: „Nincs [...] ha
Vietnam elesik [...] azt a benyomást is keltené, hogy Kína és a kommunisták jelentik Délkelet-Ázsia jövőjét.” Kennedy, John
F. 1963. szeptember 2-i interjúja (Link: https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/kentv.htm) Mentés ideje: 2021. április 13.;
Kennedy, John F. 1963. szeptember 9-i interjúja (Link: https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pentagon2/ps38.htm) Mentés
ideje: 2021. április 13.
45 Dallek, Robert: i.m. 804. o.
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POLITIKAI SZÜKSÉGSZERŰSÉG
Lehet, hogy holnap Berlinbe kell küldenem
az Alabamai Nemzeti Gárdát, és nem akarom,
hogy itthon közben éppen egy forradalom kellős közepén legyünk.”
(John F. Kennedy)
A Kennedy életével foglalkozó történeti munkák döntő többsége egyetért abban, hogy
ezer napjának belpolitikai eredményei kifejezetten szerények voltak. James Patterson
szerint a „belpolitika terén elért teljesítménye aligha nevezhető elképesztőnek”, melynek
okát elsősorban Kennedy „ötlettelen kormányzásában,” a liberálisok megvetésében,
valamint abban látta, hogy nem volt hajlandó kuncsorogni a kongresszus kegyeiért.46
Számszerűsítve azonban Kennedy korántsem szégyenkezhetett elődjeihez, sőt utódjaihoz képest sem.47 Sok esetben azonban, mire a törvényjavaslatok oda kerültek, hogy az
elnök aláírásával törvényerőre emelkedjenek, gyakran lényegesen megváltoztak ahhoz
képest, ahogyan azt Kennedy a Capitol Hillre felküldte. Ezzel kapcsolatos álláspontját
Pulitzer-díjas művében azonban már korábban kifejtette: „egy tűrhető vagy gyenge törvényjavaslat még mindig jobb, mint a semmilyen, és bármilyen a javaslat, csak az adok-veszek, egyezkedések útján fogadhatja el a szenátus, a képviselőház, az elnök és a nemzet.”48
JFK fontosabb reformkezdeményezései közül sem az adócsökkentésből, sem az oktatás szövetségi támogatásából, sem a Medicare-ból és sem a polgárjogokból hivatali
ideje alatt nem lett törvény. Ezt ellensúlyozandó, elnöksége kezdetén Sam Rayburn
házelnökkel szövetkezve azon munkálkodott, hogy a tizenkét fős Házszabálybizottságot
(Rules Committee) tizenöt főre emelje, hogy ezzel két újabb progresszív demokratát
juttasson a testületbe. Azonban hiába győztek 217:212 arányban január 31-én, a fenti
példák is jól mutatják: Kennedy nem feltétlenül tudta érvényesíteni akaratát egy olyan
demokrata többségű kongresszusban, melynek déli képviselői inkább szavaztak együtt
a republikánusokkal, minthogy a pártfegyelmet tartsák. Belpolitikai lépései kevésbé
formálták a róla kialakult képet, egy mégis akadt, ami nemcsak, hogy befolyásolta, de
eggyé is vált vele: a polgárjogi mozgalom.
Kennedy beiktatási beszédében mindössze egyetlen alkalommal említette a faji
igazságtalanságot, és azt is elsősorban külpolitikai vonatkozásban.49 Elnökválasztási
kampányához hasonlóan, elnöksége során is rendkívül óvatosan nyúlt a polgárjogi kérdésekhez: megértette, hogy a déliek uralta Kongresszus (legyen az demokrata vagy
46 Patterson, James T.: Grand Expectations: The United States, 1956-1974. Oxford University Press, Oxford, 1996. 461. o.
47 1961-ben 54 elnöki törvényjavaslatból 33-at fogadott el a kongresszus, ebből 26-ot az első száz napján, amit 61 százalékos
sikerként könyvelhetett el. 1962-ben az újabb 54 törvényjavaslatból 40 jutott törvényerőre, ami 74 százalékos arány. Brogan,
Hugh: Kennedy. Akadémia, Budapest, 1997. 125. o.
48 Kennedy, John F.: Profiles in Courage. Harper Collins, New York, 2006. Apple Books ed. 40. o.
49 MacArthur, Brian (szerk.): i.m. 186. o.
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republikánus) nagy valószínűséggel nem fogják őt radikális polgárjogi ügyekben támogatni, ezzel pedig olyan, hosszasan elhúzódó belpolitikai csatározásokba merült volna
el Washington mocsarában, amely kihatott volna külpolitikai fókuszú kormányzására. Ezért döntései javarészt inkább szimbolikus jelentőségűek voltak, és nem hoztak
komoly, forradalmi változásokat.50 Arra persze ő sem számított, hogy polgárjogi kérdésekben az események fogják majd irányítani. Bayard Ruskin, a Congress of Racial
Equality (CORE) egyik alapítója szerint „bármi, amit Kennedytől kaptunk, az objektív
helyzetből és a politikai szükségszerűségből fakadt, nem pedig John Kennedy lelkéből. Csak
reagált a helyzetekre.”51
Így tett JFK akkor, amikor a „szabadságért utazóknak” (Freedom Riders) egyre durvább támadásokat kellett elviselniük. Amikor egy évvel később az Albany városában
uralkodó állapotokról kérdezte őt a sajtó, ahol a városi tanács még csak tárgyalóasztalhoz sem ült a feketékkel, Kennedy gyakorlatilag elismerte, hogy tehetetlen az ügyben. „Kennedy polgárjogi stratégiája bármennyire is megfelelt a kongresszusi hangulatnak
1961-ben, rosszul mérte fel egy forradalmi mozgalom dinamizmusát.” – állapította meg
Schlesinger.52 A forradalom azonban a maga útját járta és egyáltalán nem volt tekintettel az elnökre: 1962. szeptember 10-én fogadták el James Meredith fellebbezését, aki
Ross Barnett mississippi kormányzó integrációellenes beszéde53 ellenére végül beiratkozhatott az Ole Missre. 1963 első öt és fél hónapjában Kennedy nagyon óvatos álláspontot foglalt el a polgárjogok kérdésében. Míg a törvényhozásban passzivitást mutatott, retorikai szinten továbbra is rendkívül aktívnak bizonyult. Ezen a birminghami
megmozdulás – melynek során a rendőrök vízágyúkkal, kutyás rendőrökkel és gumi
botokkal támadták a békés tüntetőkre, köztük gyerekekre is –, valamint George Wallace performansza változtatott. A kormányzó meg akarta akadályozni a faji integrációt
és bejelentette, hogy nem fogadja el a szövetségi bíróság azon döntését, mely szerint az
államnak lehetővé kell tennie két fekete diák felvételét az alabamai egyetemre. Habár
Wallace arról tájékoztatta a sajtót, hogy meg fogja akadályozni, hogy James Hood és Vivien Malone bejuthasson az egyetemre, az egész nem volt más a részéről, mint politika
színjáték. Amikor Kennedy szövetségi irányítás alá vette az Alabamai Nemzeti Gárdát
és a katonák megjelentek az egyetem kapujában, Wallace elállt az útból. Kennedy pedig
győzelmet aratott és úgy gondolta, ez a legalkalmasabb pillanat egy jelentős polgárjogi

50 Robert C. Weaver fekete ingatlanszakértő kinevezése a Lakásügyi és Otthonfinanszírozási Ügynökség (Housing and
Home Finance Agency, HHFA) élére vagy éppen Clifford R. Wharton norvég nagykövetnek valókinevezése. Ezzel ő lett. az első
olyan fekete politikus, aki ilyen magas diplomáciai tisztséget töltött be egy olyan országban, ahol a lakosság szinte kizárólag
fehér bőrű volt.
51 Rustin, Bayard. Ed Edwin által készített interjú, 1985. szeptember 12. Oral History Research Office, Columbia University.
316. o.
52 Dallek, Robert: i.m. 584. o.
53 Barnett Defies Federal Court On Mississippi U. Integration. In: The New York Times, 1963. szeptember 14. 1. és 15. o.
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törvény elfogadására. Így, elnöksége során először vette kezébe a polgárjogi kérdés feletti ellenőrzést és irányítását. Még aznap este nagy hatású televíziós bejelentést tett.54
Kennedy egy héttel később, június 19-én nyújtotta be javaslatát a Kongresszusnak,
melynek benyújtásával sikerült maga mellé állítania az augusztus 28-i washingtoni
tüntetést, mely már nem azért vonult fel, hogy a Fehér Házat, hanem hogy a Kongresszust győzze meg egy átfogó polgárjogi törvény megalkotásának és elfogadásának
szükségességéről. Jack, de legfőképp Bobby eközben a háttérben azon munkálkodott,
hogy a több mint kétszázezer fős tüntetésen minden a lehető legnagyobb rendben legyen. Habár a közvélemény-kutatások szerint a megkérdezettek 63 százaléka nem értett egyet a felvonulással,55 annak máig tartó hatása – köszönhetően Martin Luther
King könnyfakasztó „Van egy álmom” kezdetű beszédének – elvitathatatlan. Magára
az elnökre is nagy benyomást tett King beszéde: amikor a tüntetést követően fogadta
őket a Fehér Házban, Kennedy azzal köszöntötte Martin Luther Kinget, hogy „nekem
is van egy álmom.”56 Azzal pedig, hogy John F. Kennedy 1963-ban a feketék forradalmát
az amerikai szabadság jövőjének szolgálatába állította, végül is eggyé vált a polgárjogi
mozgalmakkal.

A KULTÚRA ÉS A KIFINOMULT ÍZLÉS VILÁGFŐVÁROSA
„Thomas Jefferson óta egyetlen elnök
sem tett akkora hangsúlyt a kultúrára és művészetekre,
mint John F. Kennedy és a First Lady.
(Variety)
John F. Kennedynek a sajtóban és a közvéleményben élvezett népszerűségéhez nagyban hozzájárult az a ragyogás, amit ő és Jackie Kennedy hozott a Fehér Házba. Az
Eisenhower-éra kulturális értelemben vett unalmához képest már Kennedy beiktatási ceremóniája is radikális változást jelentett, hiszen művészek, írók, költők is részt
vettek rajta. Noha a legtöbb amerikai nem tartja magát a kifinomult kultúra szakértőjének, az elnököt és a First Ladyt amerikai arisztokratáknak látták, akik művészetpártolóként a reneszánsz kori uralkodókra emlékeztették őket. Elegáns fehér házi
estélyeiken – ahol az elnök frakkban, elbűvölő felesége pedig a legdivatosabb estélyikben jelent meg – megmutatkozott a művészetek iránti érdeklődésük, amely párosulva
ismeretségükkel, jó érzéssel töltötte el az országot. Ezáltal pedig amerikaiak milliói
számára az Amerikai Egyesült Államok nemcsak a világ vezető hatalmává, hanem egy-

54 Kennedy, John F. 1963. június 11-i televíziós és rádiós beszéde (Link: https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-speeches/civil-rights-radio-and-television-report-19630611) Mentés ideje: 2021. április 17.
55 Reeves, Richard: i.m. 579. o.
56 Sorensen, Theodore C.: i.m. 505. o.

608

FEKETE RAJMUND

fajta kulturális központtá is vált, amelynek képviselői megállták a helyüket a kifinomult európai arisztokratákkal való összehasonlításban is. Noha ezen mondatok kissé
túlzók, Jack és Jackie nagyszerűen aknázta ki politikailag azt, ahogy az emberek képzeletére apelláltak.57
Az elnökről, mint mecénásról, gondosan építették ki azt a képet, hogy azért támogatta ennyire a kortárs kultúrát, mert ő maga is rajongott érte. Ennek azonban semmi
köze nem volt a valósághoz. Ha választhatott egy klasszikus zenei koncert és Frank
Sinatra Patkányfalkája között, az utóbbit választotta. Habár olvasott életrajzi és klasszikus műveket, valójában sokkal izgalmasabbnak találta a regényeket.58
John F. Kennedy egész életét átszőtte Hollywood: gyerekként egy olyan háztartásban nőtt fel, ahol az amerikai filmgyártás központi szerepet játszott, fiatalkorában pedig rengetegi időt töltött Los Angelesben, ahol filmsztárokkal barátkozott és számos
gyönyörű fiatal színésznővel randevúzott. Miután politikai pályára adta fel a fejét,
a kapcsolata nem szakadt meg az Álomgyárral, sőt, felerősítette és használta is azt.
Az, hogy a korszak olyan sztárjait, mint Frank Sinatrát, Kirk Douglast vagy Tony Curtist támogatói között tudhatta, rendkívül erősítette a róla kialakított macsó férfi képét.
Ezen felül pedig Hollywoodnak köszönhetően a szórakoztatóiparon keresztül is el tudta
juttatni politikai üzeneteit egy szélesebb réteg számára. Az olyan filmek, mint a Hét
nap májusban, A mandzsúriai jelölt, a Dr. Strangelove vagy a Bombabiztos című filmek J.
Hoberman filmkritikus szerint aggasztó képet nyújtottak az amerikai demokráciáról.
„Ezek a kijózanító, fekete-fehérben készített filmek, tele demagógokkal, balekokkal és árulókkal, olyan hagymázas híradások, amelyek az amerikai elnököket és elnökjelölteket valamilyen személyes vagy közéleti Armageddon kellős közepébe helyezték.”59 Azaz Kennedy
Hollywoodon keresztül próbálta meg elmondani Amerikának, hogy az ország törékeny
politikai állapotban van.
Számos alkalommal működött a Fehér Ház kulturális központként. Ezek közül a leghíresebb talán az 1961. november 13-ai Pablo Casals koncert volt. Míg Eisenhowerék
rendezvényein senki sem cigarettázhatott és a szegényes vacsora előtt senkinek sem
szolgáltak fel italokat, addig például a Casals esten „az étel csodálatos volt, a borok finomak voltak, minden asztalon volt cigaretta, az emberek az asztalnál pedig hangosan
nevettek, történeteket, vicceket meséltek, jól érezték magukat.”60 Az elnöknek és a First
Ladynek köszönhetően minden vendég otthonosan érezhette magát. A koncertet – így

57 Dallek, Robert: i.m. 544-545. o.
58 Sidey, Hugh: The President’s Voracious Reading Habits. In: Life, 1961. március 17. 55-60. o.; Sorensen, Theodore C.: i.m.
384-389. o.
59 Hobeerman, J.: FILM; A Co-Production of Sinatra and J.F.K. In: The New York Times, 2003. szeptember 14. (Link: https://
www.nytimes.com/2003/09/14/movies/film-a-co-production-of-sinatra-and-jfk.html?searchResultPosition=1) Mentés ideje:
2021. április 26.
60 Bernstein, Leonard OH: 6. o.
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Kennedy beszédét is – az NBC és az ABC rádió is élőben közvetítette, a Columbia lemezkiadó pedig koncertlemezt jelentetett meg, melyhez egy képekkel és szövegekkel
teli négy oldalas füzetet adtak. Az eseményről másnap a New York Times címlapos írást
közölt, melyet „az Új határvidék egyik aspektusaként” jellemzett az lap.61 Kennedy ugyan
nem inspirálta a művészeket, azonban azzal, hogy támogatta őket és ennek hangot is
adott, erősítette a kultúráért és művészetekért rajongó államférfi képét. Ahogy a Casals koncert, úgy a Nobel-díjasoknak szervezett vacsora is az elnök image-ének építését
szolgálta.
Három hónappal a nagy sikerű Casals koncertet követően Jackie egy újabb esemén�nyel járult hozzá ahhoz, hogy Kennedy Fehér Házát a művészetpártolás központjaként
azonosítsák be nemcsak az Egyesült Államokban, de szerte a világban. 1962. február
14-én, Valentin napján debütált az NBC-n és az ABC csatornahálózatán a CBS által gyártott egy órás dokumentumfilm. A Tour of the White House with Mrs. John F. Kennedy
című filmben Jackie Kennedy töviről hegyire bemutatja az ország legismertebb házának rekonstrukciós munkálatait, melyet férje támogatásának köszönhetően valósíthatott meg. A film döntő szerepet játszott abban, hogy a Kennedy név egyet jelentsen
a jó ízléssel és a művészetek megbecsülésével. Ehhez azonban szükség volt egy olyan
műkedvelő, elegáns, élettel teli nőre, mint Jackie, aki a tévé adta lehetőséget kihasználva „sajátos izgalmát adja a nemzeti történelemnek és a nemzeti ízlésnek.”62 1962. május
11-én Kennedy vacsorát adott a francia kulturális miniszter, André Malraux tiszteletére, melyre több híres amerikai művész is meg volt hívva. Ez az esemény koronázta
meg Jackie Kennedy hónapok óta tartó törekvését, amellyel a First Lady „Kennedy-Washingtont” a kultúra és a kifinomult ízlés világfővárosává kívánta tenni.63
Oleg Cassini ruhatervező szerint a Mona Lisa Washingtonba és New Yorkba hozatala
volt „az adminisztráció kulturális fénypontja.” Szerinte az Egyesült Államok ezáltal „a
világ legerősebb nemzete”, melyet „a lehető legnagyszerűbb pár jelenít meg a világ előtt.”64
A világhírű festmény debütálása – mely biztonsági okokból az SS France fedélzetén
tette meg a hajóutat az Egyesült Államokba – beárnyékolta a kongresszusi képviselők,
valamint az amerikai elnök visszatérését Washingtonba. Az elnök beszédében ügyesen
hozta párhuzamba a festményt a hidegháborús politikával és hitet tett „egy saját, önálló
művészeti erő és hatalom kifejlesztéséért.”65 A festményt ötvenkét nap alatt több mint
kétmillió amerikai látta.
61 Schonberg, Harold C.: Casals Playst at White House. In: The New York Times, 1961. novembere 14., 1. és 33. o.
62 Gould, Jack: Mrs. Kennedy TV Hostess to. Nation. In: The New York Times, 1962. február 14., 1. és 18. o.
63 Leaming, Barbara: i.m. 117-118. o.
64 Davis, Margaret Leslie: The Two First Ladies. In: Vanity Fair, 2008. október 6. (Link: https://www.vanityfair.com/
news/2008/11/monalisa_excerpt200811) Mentés ideje: 2021. április 22.
65 John F. Kennedy 1963. január 8-i beszéde (Link: https://www.presidency.ucsb.edu/documents/remarks-the-national-gallery-art-upon-opening-the-mona-lisa-exhibition) Mentés ideje: 2021. április 22.
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Az elnök halála előtt is folytatta művészetpártolói tevékenységét: 1963 tavaszán bejelentette, hogy létrehozza az USA első szövetségi művészeti tanácsadói bizottságot,
melynek feladata lesz, hogy javaslatokkal lássa el az elnököt, hogyan tudná erősíteni
a nemzet kulturális életét; a júniusban aláírt rendelet értelmében meg is született az elnök művészeti tanácsadói testülete.66 Az elnök művészettel kapcsolatos retorikaijának
csúcspontja az volt, amikor az Amherst College-ban átvett díszdoktori címét követően
így fogalmazott: „Soha ne felejtsük el, hogy a művészet nem a propaganda, hanem az igazság formája...”67

A SHOWMAN
„Szexi elnök volt.”
(Hugh Hefner)
John F. Kennedy hivatalba lépésével egy kész politikai „termék” került a Fehér Ház élére. Ahhoz, hogy ezt a sokoldalú és káprázatos képet – mely hosszú évek gondos kezek
munkája épített – fenntartsa, nem csak az üzenetet kellett jól hangszerelnie, de értenie
is kellett azt a médiumot, melyben meg akarta jeleníteni azt. Kennedy – aki a második
világháborút követően maga is dolgozott újságíróként – kiválóan értette a közeget és
otthonosan is mozgott benne. Nem véletlen, hogy beiktatása után öt nappal – a nyomtatott lapok újságíróinak legnagyobb megdöbbenésére – Pierre Salinger sajtófőnök élő
televíziós sajtótájékoztatót harangozott be, melyet az elnök ezer hivatali napja alatt további hatvanhárom követett. Tanácsadói az élő sajtótájékoztatókban ki nem kényszerített hibák lehetőségét látták, míg James Reston, a New York Times riportere szerint
ez volt a „leggyagyásabb ötlet a hullahoppkarika óta.”68 Az elnök azonban úgy vélte, az
aggodalmak túlzottak és megéri a kockázatot, hogy közvetlenül tud kommunikálni az
amerikai néppel. Kennedy sajtótájékoztatói valójában „nagyszerű show-k voltak, amelyek mindig vidámak, gyakran izgalmasak voltak, s a riporterek és a televíziónézők is egyaránt élvezték [...] A sajtótájékoztatók Kennedy legjellemzőbb tulajdonságait – villámgyors
gondolkozását és lendületességét, a személyes varázsát – mutatták meg.”69
Eisenhower sajtótájékoztatóihoz képest radikális változás volt,70 hogy a túlzsúfolt Indian Treaty Room helyett a Külügyminisztérium tágas és minden szempontból modern
termébe helyezték át a tájékoztatókat. Az elrendezés egy színházteremre hasonlított,
ahol az újságírók valójában a műsor „kellékeiként szolgáltak,” kérdéseikkel pedig csak
66 White, Mark: Kennedy: A Cultural History of an American Icon. Bloomsbury, New York, 2013. Apple Books ed. 137. o.
67 Kennedy, John F. 1963. október 26-i beszéde (Link: https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/historic-speeches/remarks-at-amherst-college-on-the-arts) Mentés ideje: 2021. április 22.
68 Reston, James: The Problem of Holding a Political Balance. In: The New York Times, 1961. január 11. 46. o.
69 Schlesinger, Arthur, Jr.: i.m. 716-717. o.
70 Kennedy’s Start. In: The New York Times, 1961. január 29. 1B. o.
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hozzáadhattak a műsor értékéhez, mely mindig elnöki nyilatkozatokkal kezdődtek és
újságírói kérdésekkel folytatódtak. A tudósítóknak azonban feltűnt, hogy az elnök „az
üzenetét az amerikai embereknek címezte. Az ő szemükbe nézett azzal, hogy a televízió
kamerájába nézett.” Átnézett az újságírók feje felett és egyenesen a kamerába tekintett, mely újságírói szemszögből „rendkívüli professzionalizmusra” vallott, olyanra, amit
„gondosan megterveztek”.71 A kamerák és mikrofonok előtt tartott első sajtótájékoztatót
követően egy „tökéletes showman adottságaival megáldott új sztár” született Kennedy
személyében.72 Az UPI egyik tudósítója szerint „a fehér házi kommunikáció új korszaka”
köszöntött be az élő televíziós sajtótájékoztatókkal.73 A televízió segítségével pedig nem
csupán a nagyközönséget sikerült elbűvölni,74 hanem közvetlenül az emberekhez fordulhatott anélkül, hogy a tömegkommunikációs eszközök előzetesen értelmezhették
vagy megcsonkíthatták volna a mondanivalóját.
Kennedy a televízió képernyőjén keresztül egy olyan elnöki arcot mutathatott, aminek az emberek hihetnek, mert egy rendkívüli felkészültséggel párosul. Az élő sajtótájékoztatók az adminisztráció politikai kommunikációs sarokkövei voltak, nem véletlenül fogalmazott úgy Kennedy, hogy „a tévé nélkül nem maradhatunk életben.”75 Salinger
innovatív ötletével központosították az információ áramlását: az üzenetek az elnök által jelentek meg a médiában. Ehhez viszont arra volt szükség, hogy az elnököt minden
témában a megfelelő módon készítsék fel.76 Közben a stáb a háttérben azon dolgozott,
hogy egy-egy, számukra fontos témát a sajtó mindenképp szóba hozzon: „Egyszerűen
behívtam az irodámba egy riportert és azt mondtam neki, hogy ha bizonyos kérdést feltesz azon a napon, akkor ››a legérdekesebb választ fogja kapni.‹‹ És mindig megtette.”77 Ez
a fajta, zárt ajtók mögött tett megállapodások egyáltalán nem idegenek a sajtó és a kormányzat kapcsolatában, amelyben az újságírók sem találtak semmi kivetnivalót.78 Az
ilyen, leegyeztetett kérdések pedig kiváló alkalmat nyújtottak arra, hogy az elnök egy
előre kidolgozott válasszal erősítse a felkészültségéről szőtt legendákat.
„Nagyszerű humorával,” hollywoodi sztárokat idéző „jóképűségével” „az első dolog,
ami feltűnt benne, hogy milyen jól öltözött... Egy gyönyörű, drága, szürke flanel öltönyt
71 Herman, George, Lisagor, Peter és McGrory, Mary. Frank Holborn által készített interjú, 1964. augusztus 4. John F.
Kennedy Library Oral History Program. 53-54. o.
72 Baker, Russel: ’Kennedy and Press’ Seems a Hit. In: The New York Times, 1961. január 25. 12. o.
73 Holzer, Harold: The Presidents vs. The Press. Dutton, New York, 2020. 203. o.
74 Egy 1961-es közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek kilencven százaléka látta az elnök első három sajtótájékoztatójának valamelyikét. Ezeket az eseményeket átlagosan 18 millió amerikai követte figyelemmel. Lásd bővebben: John F.
Kennedy and the Press. In: John F. Kennedy Presidential Library and Museum (Link: https://www.jfklibrary.org/learn/aboutjfk/jfk-in-history/john-f-kennedy-and-the-press) Mentés ideje: 2021. április 27.
75 Sorenseen, Theodore C.: i.m. 325. o.
76 Uo. 322-326. o.
77 White, Mark: i.m. 147. o.
78 Folliard, Edward T. William McHugh által készítettt interjú, 1967. március 30. John F. Kennedy Library Oral History
Program. 17. o.
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viselt.”79 – nyilatkozták róla újságírók. Szintén figyelemreméltó volt az, ahogy Kennedy kezelte a kérdéseket. Ha nem is minden témában rendelkezett enciklopédikus tudással, válaszaiból tükröződött a felkészültség és a jól informáltság, melyet humorral
tudott párosítani, ez pedig bájának egyik kulcselemévé vált. Sajtótájékoztatóit utólag
előszeretettel elemezte ki, ezek az elemzések sok esetben inkább technikai, mintsem
tartalmi jellegűek voltak.80 Kennedy élő televíziós sajtótájékoztatói lettek a leglátványosabb elemei annak, ahogyan a médiumot használta. De más módon is integrálta a TV-t
elnöki kommunikációjába. Egy-egy nagyobb horderejű döntést megelőzően sok esetben a televízió képernyőjén keresztül fordult az amerikaiak felé, hogy elmagyarázza
kormányzatának fontos döntéseit például Kuba vagy a polgárjogi törvények kapcsán.
Televíziós interjúiban rendre nyugalmat és felkészültséget sugárzott.
Kennedy ugyanolyan lelkesedéssel használta a print médiát, mint a televíziót arra,
hogy az amerikai választók felé pozitív képet mutathasson magáról. Ennek ellenére,
ahogy minden (modernkori) állami vezetőnek, úgy John F. Kennedynek is változó viszonya volt a sajtóval, melyet hullámhegyek és völgyek kísértek. Tisztában volt azzal is,
hogy egy elnök kapcsolata a sajtóval mindig ellentmondásos. De sok olyan tényező volt,
amit az előnyére tudott fordítani. Miután rövid ideig ő maga is újságíróként dolgozott,
első kézből tudta, mi kell ahhoz, hogy egy jó sztori megszülethessen. Politikai pályafutása során mindvégig a sajtó rendelkezésére állt, s így egy olyan kellemes kapcsolat alakult ki a két tábor között, amelyet a riporterek sem akartak elrontani. Az a tény pedig,
hogy közeli barátai között elismert újságírók voltak, mint például a kor sztárriportere,
Ben Bradlee, a Newsweek riportere, Charles Bartlett, a Chattanooga Times újságírója,
akinek egyik vacsoráján ismerkedett meg feleségével vagy Bill Lawrence, a New York
Times tudósítója – akivel az elnök gyakran golfozott együtt –, szintén megkönnyítette
a sajtóval való kapcsolatát. JFK érdeklődése megmutatkozott abban is, hogy „több újságot olvasott minden [elődjénél], kivéve [Franklin] Rooseveltet.”81 Napi rutinjának szerves
része volt a sajtószemle.82
Habár az elnök kiváló kapcsolatot ápolt az újságírókkal, fülében csengtek apja szavai: „a riporterek nem a barátaitok.”83 Jack azonban felismerte, hogy hasznosak lehetnek politikai céljainak a megvalósításában, ezért folyamatosan figyelemmel kísérte
a munkájukat és ha szükséges volt, megpróbált hatással lenni egy-egy, az adminisztrációval kapcsolatos cikk tónusára is. Folyamatosan kapcsolatot tartott fenn befolyásos
79 Cronkite, Walter. Steven Fagan és Vicki Daitch által készített interjú, 2004. április 14. John F. Kennedy Library Oral
History Program. 8. o.; Harrison, Gilbert A. Larry J. Hackman által készített interjú, 1967. október 6. John F. Kennedy Library
Oral History Program. 2. o.
80 White, Mark: i.m. 150-151. o.
81 Schlesinger, Arthur, Jr.: i.m. 717. o.
82 Sorensen, Theodore C.: i.m. 316. o.
83 Dallek, Robert: i.m. 366. o.
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újságírókkal, kiadókkal, valamint a tulajdonosokkal is. Volt példa arra is, hogy konkrét
ügyekben kikérte a véleményüket arra vonatkozóan, hogy kommunikációs szempontból mi lenne a legmegfelelőbb lépés. Az újságíróknak pedig tetszett az a tény, hogy az
elnök kikéri a véleményüket, valamint az is, hogy rengeteg figyelmet fordít az írásaikra,
ezzel pedig azt érezték: Kennedy komolyan veszi őket. A Fehér Házban több mint hatvan
évig tudósító Helen Thomas szerint „a ››hírek kozmetikázása‹‹ kifejezés a Kennedy-korszakban született, vagyis nem volt tőlük teljesen idegen a híreknek az a fajta kozmetikázása,
ellenőrzése avagy cenzúrázása, amit azóta is tapasztalunk.”84 May Craig egy 1963-as sajtótájékoztatón meg is jegyezte ezt az elnöknek: „A hírek kozmetikázásának gyakorlatát
[management of the news] az Ön kormányának tulajdonítják. Sajtótitkára szerint ezt még
nem definiálták. Definiálná és megkérdezne minket arról, miért tartja ezt szükségesnek?”
Kennedy erre úgy felelt: „Miss Craig, Ön megvádol minket valamivel, aztán arra kér, definiáljam, hogy mivel is vádol...”85 Kennedy azt is engedélyezte a sajtónak, hogy nem csak
őt, de stábtagjait is kérdezhetik, ebben Pierre Salinger volt a kulcsfigura. James Reston
szerint „a politikacsinálókhoz való hozzáférés” a Kennedy-adminisztráció alatt volt a leglátványosabb. Kennedy sajtófőnöke pedig naponta kétszer tartott tájékoztatót az újságíróknak. Salingernek emellett Jack és Jackie elvárásainak is meg kellett felelnie: míg
az elnök előszeretettel használta fel családját politikai célokra azzal, hogy fotózásokat
szervezett, addig Jackie gyermekeit meg akarta óvni ettől – sikertelenül.86
Azonban, ha kellett, Kennedy személyesen is tudott kellemetlenkedni az újságírókkal: amikor a Newsweek egy írásában a First Lady indiai útját kritizálta, Ben Bradleet
az elnök egyik pillanatról a másikra „száműzte”, vagyis három hónapig nem szólt az
újságíróhoz. A sajtó elleni fellépés leglátványosabb eleme mégis az volt, amikor a Fehér
Ház lemondta a New York Herald Tribune előfizetését, mert az elnök szerint „nyilvánvalóan hamis állításokat közöltek” az adminisztrációval kapcsolatosan. Kennedy a magánélete miatt is neheztelt a sajtóra. A kiadók előtt tartott beszédében azt mondta, hogy
„nem kívánja vizsgálat tárgyává tenni, hogy a sajtó milyen mértékben foglalkozhat az elnök és családja magánéletével,”87 azonban mindenki tisztában volt azzal, hogy az elnököt
a legkevésbé zavarta az, hogy a sajtó a családját és a pihenési szokásait örökítette meg.
Inkább amiatt aggódott, hogy a nőügyeiről szóló pletykák részletei fognak napvilágot
látni. Majdnem az összes újságíró tudott ezekről a kalandokról, vagy legalábbis gyanította azokat. Clinton óta nehezen fogható fel, hogy nem bukott bele az amerikai elnök

84 Köszönöm, elnök úr! – Helen Thomas a Fehér Házban. Kennedy, Rory, HBO, 2008.
85 Kennedy, John F. 1963. február 21-i sajtótájékoztatója (Link: https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-press-conferences/news-conference-50) Mentés ideje: 2021. április 27.
86 Pierre Salinger szerepéről lásd: Nelson, W. Dale: Who Speaks for the President? The White House Press Secretary from
Cleveland to Clinton. Syracuse University Press, New York, 2000. 125-143. o.
87 Kennedy, John F. 1961. április 27-i beszéde (Link: https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-speeches/american-newspaper-publishers-association-19610427) Mentés ideje: 2021. április 27.
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ezekbe a kalandokba. Helen Thomas azonban rávilágított ennek okára: „Amikor a Fehér
Házba kerültem, létezett egy olyan íratlan szabály, hogy az újságírók nem foglalkoznak
a köztisztviselők magánéletével, pláne nem az elnökével, kivéve, ha amit tett, olyan botrányos volt, hogy az már hatással volt tisztségére és munkájára is. Minden más tabu volt, és
ez a családjaikra is vonatkozott.”88
Ezek a nem minden alapot nélkülöző híresztelések azonban hozzájárultak ahhoz
a romantikus, macsó képhez, amely tökéletesen passzolt a Playboy magazin világához.
„Egy volt közülünk” – fogalmazott a lap tulajdonosa, Hugh Hefner.89 Noha közvetlen
kapcsolat nem volt közöttük, hiszen Kennedy számára a hatvanas években politikai
öngyilkossággal felérő tett lett volna kapcsolatba kerülni Hefnerrel, mégis ezer szálon
kötődtek egymáshoz. Hefner világszemlélete tökéletesen beleillett az új határvidéket
képviselők sorába, míg Kennedy barátai és ismerősei, mint Frank Sinatra és a Patkányfalka, Norman Mailer író vagy éppen Ian Fleming és fiktív titkosügynöke, James Bond
szerves részei voltak a Playboynak. Ian Fleming fiktív karaktere és az amerikai elnök
között ráadásul számtalan hasonlóság figyelhető meg. Mindketten egy sikeres család
sarjai voltak, akiket aztán bentlakásos iskolákba küldtek, hogy exkluzív előkészítő iskolákban, szüleiktől független életet élve pallérozzák testüket (sporttal) és elméjüket.
Ahogy Kennedy, úgy Bond is a haditengerészetnél szolgált a második világháborúban,
az ott szerzett tapasztalataik végett pedig egy életre taszította őket a bürokrácia útvesztője. Ideológiailag is egy húron pendültek, hiszen mindketten hitet tettek a szabad
világ mellett és megrögzött antikommunisták voltak. A hasonlóságra csak ráerősített
a Dr. No filmpremierje, hiszen a kubai rakétaválság „egy valóságos Bond-helyzet” volt,
melynek főszereplője a „Bond-karakterhez” hasonlítható Kennedy lett.90 Mind Kennedy, mind pedig Bond kifinomult ízléséről és visszafogott, de elegáns megjelenésükről
voltak híresek, karakterük pedig a férfiúi bátorság ethoszát képviselte. Végül, de nem
utolsósorban mindketten az átlagnál jobban vágytak a gyönyörű hölgyek társaságra,
akiket rendszerint meg is hódítottak.
Amikor John F. Kennedy 45. születésnapi partiján – mely egyben a Demokrata Párt
adománygyűjtő eseménye is volt – a Madison Square Gardenben Marilyn Monroe
egy szorosan testhez simuló, ezüstflitteres ruhában énekelte el az amerikai elnöknek
a „Boldog születésnapot” kezdetű dalt, mellyel „úgy tűnt, szerelmet vallott az elnöknek
negyven millió amerikai előtt.”91 Ez a pillanat volt az, amely bebetonozta Kennedy macsó, szívtipró képét és megágyazott a Kennedy-Monroe viszonyról szóló pletykáknak
is. A kiemelt érdeklődés annak volt köszönhető, hogy viszonyuk híresebb és látványo88 Köszönöm, elnök úr! – Helen Thomas a Fehér Házban. Kennedy, Rory, HBO, 2008.
89 Watts, Steven: JFK and the Masculine Mystique. Thomas Dunne Books, New York, 2016. Applee Books ed. 273. o.
90 Canby, Vincent: Longevity – The Real James Bond Mystery. In: The New York Times, 1983. október 16. 21-22. o.
91 Watts, Steven: i.m. 369. o.
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sabb volt, miután a politika és a szórakoztatóipar két legnagyobb nevéhez fűződött,
„ami mindennél inkább feltüzelte a közvélemény képzeletét.”92 JFK-t ugyanakkor sok más
hollywoodi csillaggal is hírbe hozták, mint például Audrey Hepburnnel vagy a svéd Anita Ekberggel. De kapcsolata volt többek között két „szabad szellemű” titkárnővel, Priscilla Wear-rel és Jill Cowennel, akiket játékosan csak Fiddle-nek és Faddle-nek nevezett
el. Ezen kívül viszonyt folytatott felesége sajtótitkárával, Pamela Turnure-rel, valamint
call girl-ökkel is, mint például Judith Campbell-lel, akit viszont egyidejűleg gyengéd
szálak fűztek Sam Giancana chicagói maffiafőnökhöz is. De a pletykák szerint gyengéd szálak fűzték a Fehér Ház 19 éves gyakornokához is, bizonyos Mimi Beardsley-hez
is.93 Ezek a romantikus kalandok azonban „kevesebb idejét vették igénybe, mint a tenisz,”
a kalandok szórakozást és kikapcsolódást jelentettek a számára.94 Ha az elnök táplált is
aggodalmakat Jackie érzéseivel kapcsolatosan, Jackie azokat úgy próbálta meg leredukálni, hogy diszkréten megpróbált elkerülni minden nyílt vitát férje házastársi hűtlenségéről. A stábtagokon keresztül tudatta, hogy mikor megy el a Fehér Házból és mikor
megy vissza, így adva lehetőséget az elnöknek arra, hogy ki tudja magát élni anélkül,
hogy attól kellene rettegnie, felesége mikor nyitna rá.
Jack Kennedy minden tekintetben megtestesítette a kor férfi ideálját: jól nézett ki,
fiatal volt és sokat foglalkozott a külsejével. Munkanapokon általában sötét, szabott,
könnyű öltönyöket viselt fehér inggel, melyen ott volt a monogramja. Egy nap akár
háromszor vagy négyszer váltott öltönyt. Az, hogy ennyire odafigyelt az öltözködésére,
természetesen nem kerülhette el a sajtó figyelmét sem. A Life magazin külön cikket
szentelt 1961 októberi számában Kennedy öltözködési stílusának, hogy aztán a „legjobb
öltözetű” elnöknek kiáltsa ki Kennedyt.95 Az Esquire magazin 1962 januári számában pedig részletekbe menően elemezték Kennedy öltözködési stílusát.96 Ezen írások Kennedyt nemcsak a világ legerősebb hatalmának vezetőjeként, de egy olyan stílusikonként is
ábrázolták, melyet addig csak hollywoodi sztárok és topmodellek érdemeltek ki.
Közben folyamatosan jelentek meg Kennedyről olyan cikkek is, melyek családja körében mutatták be őt. Éppen ezért sem véletlen az, hogy életét és karrierjét a történeti
munkák során sosem önmagában, hanem családján keresztül vizsgálják, vizsgálták.
Ebben pedig fontos szerepet tulajdonítottak a klán tagjainak. Az amerikai elnökök sorá92 Casillo, Charles: Marilyn Monroe. A rivaldafény árnyékában. Alexandra, Budapest, 2019. 277. o.
93 Maslin, Janet: Sure, Mr. President, if You Really Want Me To. In: The New York Times, 2012. február 8. (Link: https://
www.nytimes.com/2012/02/09/books/once-upon-a-secret-mimi-alford-on-her-affair-with-kennedy.html) Mentés ideje: 2021.
április 29.; Gamarekian, Barbara. Diane T. Michaelis által készített interjú, 1964. június 10. John F. Kennedy Library Oral
History Program. 16. és 24. o.
94 Reeves, Richard: i.m. 291. o.
95 Steele, John L.: Well Suited for the White House. In: Life, 1961. október 13. 29-31. o.
96 The Monogram on This Man’s Shirt Is J.F.K. In: Esquire, 1962. január. 35-39. o.; McKnight, Ren: When JFK (Accidentally)
Graced the Cover of GQ. In: GQ, 2012. március 14. (Link: https://www.gq.com/story/when-jfk-accidentally-graced-the-coverof-gq) Mentés ideje: 2021. április 30.
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ban talán csak Donald J. Trump családját övezte ekkora médiafigyelem a Fehér Házban
töltött évei során. Kennedy a választási győzelmét követően a Life magazin címlapján
szerepelt Jackie és az újszülött John Jr. társaságában. A lap hasábjain hat fotó örökítette
meg John-John keresztelőjének legfontosabb pillanatait. Ezek a meghitt, mély pillanatok a család fontosságán túl a vallás fontosságát hangsúlyozták.97 Ugyanez a kettősség
figyelhető meg abban a cikkben is, melyben Joe Kennedyt faggatják arról, milyen érzéssel tölti el, hogy a fia lett az Amerikai Egyesült Államok elnöke.98 Az elnök beiktatása
után a sajtó ontotta a Kennedy-családról készített portrécikkeket. Ezek közül is a leghíresebb talán a Look magazin 1961. február 28-i címlapfotója, melyet Richard Avedon
készítette, aki olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Marilyn Monroe és nem volt tőle
idegen a hollywoodi filmek világa sem. A statikusnak és érzelemmentesnek tűnő képek
helyett Avedon az élettel és érzelmekkel teli képek készítésének volt a nagymestere.
A kép meghittséget és melegséget árasztott a családról, melyen Jack és Jackie a kamerába nézve mosolyognak, míg a hároméves Caroline, aki játékosan fordítja el a fejét
a fényképésztől, a bepólyázott öccsét tartja.99 A Time magazinnak köszönhetően bepillantást nyerhetünk a Kennedy-család meghitt hálaadásnapi programjaiba is,100 ahogy
a Life magazinban pedig exkluzív fotókat láthatunk az egyéves John, Jr-t, ahogy önfeledten játszik a Fehér Házban nővérével.101 Ehhez a varázslatos családi képhez azonban
szükség volt egy olyan hölgyre Jack oldalán, mint Jackie, hogy aztán 1961-re már nem
csak az Egyesült Államokban, de a világ számos pontján sztárpárként ünnepeljék őket.
A sajtó 1963 augusztusában fájdalmas fotókat közölt az elnöki család újszülöttjének,
Patrick-nek az elvesztéséről. A Life magazin sötét tónusú fotói az orvosok heroikus küzdelmét mutatja be, ahogy megpróbálják megmenteni a kisfiú életét, majd a következő
oldalon az aggódó Jack Kennedyről közölnek fotót, ahogy a liftben gondterhelt arccal
és keresztbe tett kézzel áll.102 A kisfiú szomorú halála okán a közvélemény, valamint az
elnök és Jackie közötti kötelék még szorosabbá vált. A veszteséget amerikaiak millió
érezték át, akik együtt „sírtak” a családdal és megértették, hogy ők sem mentesek az
emberi szenvedésektől.
Talán a fentiekhez képest kevésbé volt feltűnő, de Kennedy háborús hőstettét elnöksége alatt is ünnepelték. Ennek bizonyítéka a PT 109 című hollywoodi produkció volt,
melynek 1963-as megjelenése emlékeztetőül szolgált arra, hogy az amerikaiak elnöke
egy második világháborús hős. A filmet ugyan a sajtó izgalmasnak, humorosnak és

97 The High Point in a Notable Week. In: Life, 1960. december 19. 29. o.
98 Sidey, Hugh: Joe Kennedy’s Feelings about His Son. In: Life, 1960. december 19. 32. o.
99 Look, 1961. február 28.
100 Family Thanksgiving. In: Time, 1961. december 1. 12-13. o.
101 An Impish Heir’s Birthday Picutre. In: Life, 1961. november 24. 34-39. o.
102 Life, 1963. augusztus 16.
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inspirálónak találta, a jegypénztáraknál azonban közel sem szerepelt olyan fényesen,
mint remélték.103 John F. Kennedynek elnöksége során sikerült megőriznie azt a politikai képet, amelyet évtizedek gondos munkájának köszönhetően épített fel magáról. Sem a nemzetközi, sem a hazai események nem tudták azt megingatni. Legfeljebb
rövidtávon. Immár újra készen állt arra, hogy újfent nekirugaszkodjon annak, amit
a legjobban szeretett csinálni: kampányolni. Első útja november végén Texas államba
vezetett.

LEGENDA VAGYOK
„Merényletekkel nem lehet megváltoztatni a világtörténelmet.”
(Benjamin Disraeli)
1963. november 22-én 12 óra 30 perckor John F. Kennedy elnököt a kommunista szimpatizánst Lee Harvey Oswald egy olasz gyártmányú Mannlicher-Carcano távcsöves
puskával célba vette és a dallasi tankönyvraktár hatodik emeleti ablakából három lövést
adott le az elnököt szállító nyitott limuzinra. Az országban a legtöbben Walter Cronkitetól értesültek az elnök elleni merényletről, amikor nem egészen fél órával az első bejelentés után megdöbbenve, elcsukló hangon, könnyeivel küszködve közölte a hírt: az
elnök halott. A televíziónak köszönhetően104 a sztárriporter szavai öt órával a tragédiát
követően minden amerikai fülében visszhangoztak.105 Az elnök halála jobban megrázta az országot, mint bármi más azóta, hogy 1941 decemberében Pearl Harbort megtámadták a japánok. Az elnök elleni merénylet olyan mély fájdalmat ébresztett, amely
sokkal erősebb volt, mint amit az amerikaiak éreztek Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley meggyilkolásakor vagy Franklin D. Roosevelt váratlan halálakor.
Bármennyire is megdöbbentő volt Lincoln meggyilkolása, a polgárháború négyéves vérfürdője, amely több százezer emberéletet követelt, némileg tompította azt a rettenetes
érzést, hogy a nemzet elvesztette vezetőjét. A Garfield- és McKinley-gyilkosság során
pedig olyan elnökök haltak meg, akik egy politikailag jelentéktelenebb hivatalt töltöttek be, s egyébként olyan személyek voltak, akik nem ragadták meg ennyire az ország
képzeletét, mint a mindössze 46 éves John F. Kennedy.106
103 Johnson, Ted: Making of John F. Kennedy Biopic ’PT 109’ Was Hardly Smooth Sailing. In: Variety, 2013. augusztus 16.
(Link: https://variety.com/2013/film/news/making-of-john-f-kennedy-biopic-pt-109-was-hardly-smooth-sailing-1200579139/)
Mentés ideje: 2021. április 30.
104 Az amerikai háztartások több mint kilencven százalékában volt televízió, lásd bővebben: Gregory, Ross: Cold War America, 1946 to 1990. Infobase Publishing, New York, 2014. 469. o.
105 Az elnök elleni merénylet – bármennyire is hangozzék abszurdnak – kiváló lehetőséget teremtett azon kutatóknak,
akik a híráramlás gyorsaságát vizsgálták a korban. Két kutató 1964-ben publikált tanulmánya az információ áramlásának
gyorsaságán túl a hírre adott reakciókat is vizsgálta, lásd: Sheatsley, Paul B. és Feldman, Jacob J.: The Assassination of
President Kennedy: A Preliminary Report on Public Relations and Behavior. In: The Public Opinion Quarterly, Vol. 28., 1964/2,
189-215. o.
106 Dallek, Robert: i.m. 787. o.
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A sajtó nem tudott betelni a merénylet részleteinek bemutatásával és az elnök merénylőjének, Lee Harvey Oswald életének minden egyes mozzanatát fel akarták térképezni.107 Ahogy a sajtó felépítette és tartalommal töltötte meg a merénylő személyét,
azzal párhuzamosan kezdődött meg JFK mitologizálása. 1964-ben egy emlékalbum jelent meg, mely felejthetetlen fotókkal mutatja be az elnököt és testvéreit, gyerekeit és
szüleit. Az album szerint kevés olyan „figyelemre méltó család” van az amerikai történelemben, amelynek ekkora hatása lett volna az országra, mint a Kennedyk, akik minden
tudásukat annak szentelték, hogy jobb hellyé tegyék a világot és benne az Amerikai
Egyesült Államokat.108 A Variety szerint „Thomas Jefferson óta egyetlen elnök sem tett
akkora hangsúlyt a kultúrára és művészetekre, mint John F. Kennedy és a First Lady.”109
Kennedy politikai teljesítményét taglaló írások döntő többsége politikai nagyságát éltette, miközben az olyan baklövéseket, mint például a Disznó-öbölbeli kudarcot, háttérbe
szorították.
Egy valaki azonban mindennél és mindenkinél jobban és tudatosabban ápolta John
Fitzgerald Kennedy képét, az pedig özvegye, Jackie Kennedy volt. Úgy tűnt, hogy
Jackie egyfajta megnyugvást és életcélt talált néhai férje örökségének ápolásában.110
Tudta, hogy senki nem fogja férjét elfelejteni, ezért egyre inkább az foglalkoztatta, hogyan fognak rá emlékezni. Ezért nagy hangsúlyt fektetett férje kivételes államférfiúi
teljesítményének bemutatására. Ha Joe Kennedy volt a kulcsfigurája Jack Kennedy
politikai képének a megteremtésében, akkor Jackie Kennedy volt az, aki gondozta és
ápolta azt a merényletet követően. Azért, hogy a megfelelő keretben értelmezze a közvélemény, az újságírók, valamint a történészek Kennedy elnökségét, meg kellett teremtenie a megfelelő kontextust. Ahogy Stephen Ambrose történész fogalmazott, Jackie
valójában át akarta venni a történelemírás feletti irányítást, ami sikerült is neki.111
John F. Kennedy személyes, valamint elnöki teljesítménye és tragikus halála kiváló
alapot szolgáltatott egy modern arisztotelészi tragédia színpadra állításához.112 A merénylet után Jackie még akkor sem volt hajlandó levenni férje vérével átitatott rózsaszín
Chanel ruhát, amikor Johnson mellett állt annak rögtönzött felesketésén. „Csak lássák
mit tettek Jackkel” – reagált arra, amikor azt javasolták, hogy öltözzön át. Pár órával az
elnök halálát követően pedig kijelentette, hogy Jacknek „még arra sem volt lehetősége,

107 The Evoluiton of an Assassin. In: Life, 1964. február 21. 68-80. o.; Oswald Called It My ’Historic Diary’ – And t Is. In:
Life, 1964. július 10. 26-31. o.
108 John F. Kennedy Memorial Album. MacFadden-Bartell Corp., New York, 1964.
109 White, Mark: i.m. 235. o.
110 Dallek, Robert: i.m. 789. o.
111 The Last Side of Camelot. In: Kennedy Assassination Chronicles, 1995 ősz (Link: http://www.jfklancer.com/pdf/Camelot.
pdf) Mentés ideje: 2021. május 1.
112 Felkins, Patricia K. és Goldman, Irvin: Political Myth as Subjective Narrative: Some Interpretations and Understanding
of John F. Kennedy. In: Political Psychology, Vol. 14., 1993/3, 447-467. o.

619

TÖRTÉNELMI KONTEXTUSBAN

hogy a polgárjogokért gyilkolják meg. Egy ostoba kis kommunista gyilkolta meg!”113 A hősi
mítoszteremtésnek nyilván sokkal nagyobb szolgálatot tett volna, ha Kennedy a feketék jogkiterjesztéséért hal meg, ahogy annak idején Lincoln a rabszolgák felszabadításáért. A mítoszteremtés egyik legszimbolikusabb eseménye a néhai elnök temetése
volt. Jackie kifejezett kívánsága volt, hogy a temetési szertartás Lincoln temetésére
hasonlítson. A család kérése ellenére Jackie ragaszkodott ahhoz, hogy férjét Arlingtonban temessék el, sírját pedig egy olyan örök láng jelölje, mint amilyen a Diadalív alatt
az első világháború után az Ismeretlen katona sírján lobog.
Néhány nappal a temetés után Jackie a Life magazin Pulitzer-díjas újságíróját és
a család régi barátját, Theodore H. White-ot kérte meg arra, hogy közvetítse az egész
ország felé azt, amit kitalált. Az Epilógus címre keresztelt írásban jelent meg először
Camelot legendája, melyről Jackie is kijelentette szűk körben, hogy az általa kitalált
metafora „túlságosan szentimentális.”114 A beszélgetés során – melyben a legapróbb
részletekig beszámolt a dallasi merényletről – felidézte Jack azon szokását, hogy esténként, mielőtt lefeküdtek volna, feltett néhány lemezt a gramofonra. Jack kedvenc dala
egy Broadway-musical, a Camelot zárószáma volt. A First Lady úgy vélte, JFK kedvenc
idézete ebből a dalból akár elnökségének sírfelirata is lehetne: „Ne hagyjuk feledni, hogy
egy rövid, tündöklő pillanatig létezett egy hely, amelyet úgy hívtak, Camelot.” Azt akarta,
hogy az emberek Camelotként gondoljanak a Kennedy-érára. Azt akarta, hogy mindenki értse meg: jöhetnek még nagyszerű elnökök a jövőben, de „másik Camelot nem lesz
többé.”115 Azzal, hogy Jackie nevet adott néhai férje elnökségének, helyére illesztette
a mozaikdarabkákat és megteremtette a kollektív emlékezet keretét,116 amely cikkek,
tudományos munkák sorának jelentette értelmezési keretét, továbbá megteremtette
az úgynevezett Camelot-iskolát, amelyek tudományos publikációkba ültették Camelot
metaforáját.117

KONKLÚZIÓ
„Az álom soha nem hal meg.”
(Edward Kennedy)
Az elnök erőszakos halála úgy tűnt, megfosztotta az Amerikai Egyesült Államokat és
a világot is egy szebb jövőtől: fiatalságával, energikusságával reményt, hitet és elhiva113 Perry, Barbara A.: Jacqueline Kennedy: First Lady of the New Frontier. University of Kansas, Kansas, 2004. 181. o.
114 Leaming, Barbara: i.m. 141-142. o.
115 White, Theodore H.: An Epilogue. In: Life, 1963. december 6. 158-189. o.
116 Zelizer, Barbie: Covering the Body: The Kennedy Assassination. Media, and the Shaping of Collective Memory. University
of Chicago, Chicago, 1992. 224. o.
117 Schlesinger, Arthur, Jr.: i.m.; Sorensen, Theodore C.: i.m.; Manchester, William: The Death of a President. Harper &
Row, New York, 1967.
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tottságot adott az országnak. Ezek a tényezők is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy
a Kennedy elleni merénylet ugyanúgy az amerikai nép kollektív tudatának gyászeseményévé válhasson, ahogy harmincnyolc évvel később az ikertornyok ledöntése. Erőszakos halála mártíriumának egyik legfontosabb tényezője abba, hogy az emberek
olyan nagyra értékelik az elnökségét és a történelemben betöltött szerepét, ami miatt
politikájának reális értékelése sokszor háttérbe szorult. A televízió, amely megörökítette Kennedyt, szintén hozzájárult ehhez az állandó vonzerőhöz. A közvélemény hitt
Kennedy őszinteségében, amelyet később napvilágra került nőügyei, egészségügyi állapota, gyógyszerhasználata sem tudott megingatni. Azzal pedig, hogy Amerika népét
beengedte a világ egyik leghíresebb otthonába és bepillantást engedett az elnök, mint
az ember hétköznapjaiba, csak tovább erősítette a közvélemény szimpátiáját. Kennedy
testesítette meg az amerikai álmot. Fiatal volt, jóvágású és gazdag; művelt, sportos és
vonzó; szellemes, vidám és nemes lelkű. Varázsával, bátorságával és közösségi szellemével igazolta népét, hitét, országa hagyományait és intézményeit. Szónoki teljesítményével növelte az amerikaiak önbecsülését, csillapította aggodalmaikat, és bátorságra,
új próbálkozásokra buzdította őket. Az amerikai kivételességnek pedig nagy lökést
adott azzal, hogy feltámasztotta a winthropi örökséget,118 amikor már megválasztott, de
még be nem iktatott elnökként hitet tett a hegyen álló város mellett. A Kennedy-család
a jelek szerint minden erényével és gyengeségével együtt mind a mai napig betöltik az
amerikaiaknak egy királyi család iránti vágyát – és hasonlóképpen viszonyulnak hozzá,
mint a britek a saját királyi családjukhoz, amelyet egyszerre tisztelet és bírálat tárgya.
Earl Warren főbíró szerint „Isten akarata az, hogy... ezt a sorscsapást arra használjuk,
hogy halhatatlanná tegyük az előrelátását és az emberségét. Ez az emlékmű legyen a nemzetünk jövőjéről elképzelt eszméjének beteljesítése.”119 Ennyi év távlatából egyértelműen
kijelenthető, hogy Earl Warren sorai beigazolódtak, még ha csak egy tudatosan kivitelezett emlékműről beszélhetünk, melynek neve: Camelot.

118 1630-ban John Winthrop angol puritán lelkész a következőket mondta: „Tudnunk kell, hogy Izrael Istene köztünk van. [...]
Be kell látnunk, hogy Városnak kell lennünk a Hegyen s éreznünk kell, hogy minden nép szeme rajtunk van.” Ez a mondás kiválóan érzékelteti az amerikai vallásos attitűdöt és nemzeti karaktert jellemző szállóigévé vált, amely hűen tükrözi az amerikai
kivételességbe vetett hitet. Idézi: Ahlstrom, Sidney E.: A Religious History of the American People. Yale University Press, New
Haven, 1979. 147. o.; John F. Kennedy a winthropi örökségről lásd: Kennedy, John F. 1961. január 9-i beszéde (Link: https://
www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/historic-speeches/the-city-upon-a-hill-speech) Mentés ideje: 2021. május 22.
119 Dallek, Robert: i.m. 788-789. o.
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Didaktikai feladatok
standardizációs lehetőségei

1. BEVEZETÉS
Jelen írás két szorosan összekapcsolódó neveléstudományi részdiszciplína, a tankönyvkutatás és a történelemdidaktika területén zajló folyamatban lévő feltáró kutatás
eredményeit mutatja be, amely a tanulói kognitív cselekvések elméleti kategorizációját
gyakorlati példákkal árnyalja a magyar helyzet mellett angol tankönyvek és vizsgák
elemzésén keresztül. A neveléstudományi komparatív vizsgálatok elképzelhetetlenek
az Egyesült Királyság Angliára vonatkozó szabályozó környezetének ismerete nélkül,
a tanulmány ezen okból fakadóan rövid történeti és oktatáspolitikai áttekintést ad a két
oktatási rendszer közötti különbségekről és hasonlóságokról, majd ismerteti a történelem és állampolgári nevelés (history and civic studies) helyzetét és rövid szakirodalmi
áttekintés után vizsgálati rendszert ajánl a didaktikai feladatok standardizációjára.

2. AZ ANGOL OKTATÁSI RENDSZER
Az Egyesült Királyság angolszász oktatási rendszere a kontinentális struktúráktól markánsan eltérő fejlődési modell szerint alakult ki egy sokszínű, decentralizált, széleskörű
autonómiát nyújtó keretet eredményezve. Jelen tanulmány terjedelmi keretei nem teszik
lehetővé a brit oktatási rendszer fejlődésének és aktualitásainak teljeskörű áttekintését,
illetve részletes komparatív vizsgálatot a magyarországi trendekkel, viszonyokkal kapcsolatban, de a Királyság alapító nemzetére, Angliára koncentrálva felvillantja azokat
a kiemelt sarokpontokat, amelyek esetében kikristályosodhatnak az eltérések.
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Az angolszász világ és az európai kontinens további részének intézményei eltérő ismeretelméleti paradigmák szerint szerveződtek (Németh, 2013). Az angolszász fejlődési út ismeretelméleti alapjai az empirizmus és pozitivizmus elképzelésein nyugszanak,
míg a francia és német területek tudományát és oktatási rendszerét René Descartes
racionalizmusa határozza meg. A John Locke nevéhez fűződő empirista irányzat az
üres tudatból (tabula rasa) kiinduló emberi megismerést az érzékszervi tapasztalásra
és a jelenségek, fenomének vizsgálatára alapozta. A Locke-hoz köthető hagyomány 19.
századi változatában Herbert Spencer emellett a világ megismerhetősége és kvantifikálhatósága mellett foglalt állást, amely során nem rajzolt éles határt a természet és
a társadalom megismerése közé.
Az angol-kontinentális rendszerek dichotómiájának másik szervező elve az állami
szerepvállalás mértéke, amely a decentralizált szigetországi struktúra és a központosítottabb európai keretek felállításához vezetett. Ezek hátterében azok a ’free and liberal professions’-nek nevezett szabad foglalkozást űző társadalmi csoportok jelenléte,
vagy hiánya állt, amelyek biztosították a korporatív, középkori céhes eredetű független
szerveződések és ezekből fakadó szemlélet fennmaradását. A brit rendszerben ezen
közösségek jelenlétével tradicionálisan biztosított a magasszintű szakmai autonómia
(Németh, 2013). Az angolszász szemlélet áttekintése tehát kulcsfontosságú előfeltételt
jelent az oktatási rendszer tartalmi szabályozói, a nemzeti tanterv és a tankönyvek tanulmányozásához.
Az Egyesült Királyság oktatási rendszere(i)ben rejlő komplexitást David Raffe munkatársaival a ’home internationals’ (nemzetközi házimérkőzés/ hazai nemzetek versenye) kifejezéssel illette kifejezve a párhuzamosan működő rendszerek komparatív
vizsgálatának korlátait és nehézségeit (Raffe et all, 1999). Jelen tanulmány valótlan
kép kialakításának elkerülése érdekében megállapításait a Királyság alapító nemzete,
Anglia oktatási szabályozására korlátozza.
Az angol oktatási rendszer hagyományos autonómiára épülő decentralizált struktúráját elsőként a központi vizsgák kezdték szabályozni. 1951-től létezik az általános
érettségi (General Certificate of Education) amelyet a párhuzamos struktúrák megszüntetése érdekekében 1984-től a máig létező GCSE-ként rövidített általános középiskolai
érettségi (General Certificate of Secondary Education) bevezetése követett (Szebenyi,
1989). Az egész országra kiterjedő központi előírásokat és célokat tartalmazó Angol
Nemzeti Tanterv az 1988-as Baker-Act-nek nevezett oktatási törvény óta létezik, amelyet
a 2010-es években elinduló reformfolyamat révén 2014-ben módosított David Cameron
Tory kormánya Michael Gove miniszter vezetésével (Gillard, 2018).
Margaret Thatcher 1987-es választási ígéretei között szerepelt egy oktatás reformcsomag végrehajtása (Gillard, 2018; 1987 Conservative election manifesto). A tervezet
legfontosabb eleme egy nemzeti magtanterv (National Core Curriculum) kiadása volt,
amely mellett további ügyek is szerepeltek, mint a középiskolák gazdasági autonómi-
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ája. A sikeres választási szereplés Margaret Thatcher harmadik kormányalakításához
és a tervezett oktatási reform bevezetéséhez vezetett. A téma még a brit királynő a parlament előtt tartott nyitóbeszédében is szerepelt, amely szerint az új kormány célja az
oktatási standardok javítása egy nemzeti alaptanterv bevezetésével és az iskolák autonómiájának biztosításával (Hansard Parliament Records, 1987).
A választási győzelmet követően rövid idővel megszületett a tervezet (consultant document) amely elsőként tartalmazott tíz alapozó tárgyat (foundation subjects), amely
minden tanuló számára kötelező érvénnyel bírt. A tíz tárgy közül (Technology, History,
Geography, Art, Music, Physical Education, Modern Foreign Language) hármat, a matematikát (Maths) angol nyelvet (English) és tudományokat (Science) kiemelt szaktárgyakként magtantárgyaknak (core subjects) nevezték el, amely kettős terminológia azóta is jelen van a szabályozó dokumentumokban.
A szabályozás nem terjedt ki az Egyesült Királyság már oktatási jogosítványokat
szerzett tagországaira (Skócia, Észak-Írország) Anglián kívül csupán a devolúciós folyamatban később szintén előrelépő Walesre.
Az 1988-as törvény vezette be a tantervben ’Key stage’-nek nevezett kulcsfontosságú
fejlődési szakaszokat, amelyek az akkor 16 éves korig kötelező köznevelés négy szintjét
határozták meg. A tantervet bevezető törvény változást hozott a hitéletre nevelés tekintetében is keresztény karakterű tartalommal. Az állami fenntartású iskolák számára kötelezően írta elő közös istentiszteletek (collective worships) szervezését, amelyek
„részben vagy főként keresztény jellegűek” voltak (Gillard, 2018).
Az oktatási kormányzat több testületet is felállított, a hitéleti neveléssel kapcsolatban
a fenntartók által kötelezően megszervezett Hitéleti Nevelés Tanácsadó Bizottságot
(Standing Advisory Council on Religious Education, SACRE) szervezték meg, amelynek
a fenntartó és a tanárok mellett vallási csoportok voltak tagjai kiemelt szerepet juttatva
az Anglikán Egyháznak és szem előtt tartva a hagyományosan keresztény Nagy-Britannia keresztény karakterét, de figyelembe véve a további jelen lévő kiemelt vallásokat is.
További fontos szervezetként alakult meg az országos hatáskörű Nemzeti Tanterv Tanács (National Curriculum Council, NCC) és az Iskolai Vizsgáztatási és Értékelési Tanács
(School Examinations and Assessment Council , SEAC). Az előbbi szerv a tanterv áttekintéséért, kutatási-fejlesztési, illetve tanácsadási tevékenységekért felelt, utóbbi szervezet hasonló feladatokat látott el a vizsgák és értékelés tekintetében, továbbá egyeztető
szerepet kapott a vizsgaszervezést ellátó szervekkel.
Az angol nemzeti tanterv átfogó reformja legutóbb a 2010-es évek első felében lezajlott oktatási reformfolyamatban következett szintén a Tory kormányzat regnálása alatt
David Cameron miniszterelnök és Michael Gove oktatásügyi miniszter irányításával.
A reformot a 2010 novemberében beadott The Importance of Teaching című kormányzati
konzultációs anyag (white paper) indította el. A magas szintű szakmai autonómiát biz-
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tosító brit jogalkotási rendben a white paper-nek nevezett nyilvános dokumentumok
kijelölik a kormány módosításainak szándékát, amelyet társadalmi egyeztetés követ.
David Cameron kormányának elsődleges deklarált oktatásügyi szándéka a tanári
szakmai autonómia növelése, a kötöttségek és előírások, azaz a központi szabályozás
csökkentése volt. Ezzel összhangban a white paper-ben a korábbi szabályozó dokumentumot túlságosan „előírónak” (prescriptive) tekintették és új célként fogalmazódott
meg egy „rövid, világos és határozott” (slim, clear and authoritative) tanterv elkészítése (Department of Education, 2010: 42). Az Oktatásügyi Minisztérium Tom Oates-ot,
a Statisztikai, Kvalifikációs és Tantervi Ügynökség (Statistics at the Qualifications and
Curriculum Agency) vezető kutatójának elnökletével szakértői fórumot szerveztek
egyetemek részvételével, amelynek tanulságait a Nemzeti Tanterv Keretrendszere
(Framework of the National Curriculum) címmel szakértői jelentés formájában publikálták. A jelentés tíz pontban tárgyalta a tantervvel kapcsolatban felmerült szempontokat
többek között nemzetközi összehasonlítások alapján, amelyekben a legjobban teljesítő
oktatási rendszereket hasonlították az angol modellhez, mint Finnország, Hong Kong,
Szingapúr, Új-Zéland. A jelentés szerint a tantervfejlesztés során három alapvető érték,
a szabadság, felelősség és korrektség célkitűzése fogalmazódik meg. Kiemelt elemei
szerint nagyobb döntési szabadságra van szükség az iskolákban, csak a legalapvetőbb
ismeretelemeket kell meghatározni és figyelembe kell venni a kiemelkedően tehetséges és tanulási zavarokkal küzdő diákok igényeit is. (Department of Education, 2011).
A célkitűzésekkel szemben a tantervet nem sikerült bevezetni 2013-tól, csak 2014ben vált véglegessé és 2016-tól érvényes alapja a köznevelésnek.

3. AZ ANGOL ÉS MAGYAR SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK
HASONLÓSÁGAI ÉS KÜLÖNBSÉGEI
A kontinentális és angolszász fejlődésmodellek szerint kialakuló oktatási rendszerek
eltérései a tartalmi szabályozás minden területén megjelennek. Anglia és Magyarország oktatási rendszerének nemzeti szabályozásában olyan strukturális különbségek
fedezhetők fel, mint az eltérő célfa és kompetenciaháló, a kerettantervi szabályozás,
a különböző szaktárgyi felosztás és az egyes tárgyak megjelenése eltérő UNESCO ISCED szinteken.
Az oktatásirányítás Magyarországon egy összetett intézményhálóban valósul meg,
amelyet a kormány két minisztériuma, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Korábbi
Nemzeti Erőforrás Minisztérium) és a szakképzés tekintetében a Nemzeti Innovációs
és Technológiai Minisztérium koordinál, továbbá fontos köznevelési háttérfeladatokat
(tankönyvkiadás, vizsgaszervezés, felvételi adminisztráció) lát el a szintén kormányszervként működő Oktatási Hivatal. Az egyes oktatási intézmények fenntartói között
további differenciálás szükséges, hiszen a Magyarországon „államinak” nevezett ál-
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talános iskolák és gimnáziumok nagyrészét a Klebelsberg Központ tankerületei, míg
a szakgimnáziumokat az NIT szakképzési centrumai tartják fenn.
Az angol köznevelést és felsőoktatást egyetlen szervezet, az Oktatási Minisztérium
(Department of Education) koordinálja, amely tizennyolc önállóan működő ügynökség ernyőszervezete. Az alszervezetek között találjuk az Oktatási Standardok Hivatalát (Ofsted - Office of Standards in Education) és a Kvalifikációs és Vizsgaszabályozási
Hivatalt (Ofqal - Office of Qualifications and Examinations Regulation) amelyek közül
előbbi az intézmények működését és a nevelési-tanítási-oktatási folyamat gyakorlatát
ellenőrzi, utóbbi pedig a többszintű kimeneti vizsgarendszer működését biztosítja,
de nem szervezi a vizsgákat. Az angol iskolákat a magyar példától eltérően nem egy
centralizált állami szerv, hanem a lokális önkormányzat tartja fenn.
1. ábra: Anglia és Magyarország oktatási rendszerei ISCED szintek szerint, saját ábra
Anglia és Magyarország oktatási rendszerei az ISCED szintek szerint
ISCED szintek
ISCED 010

Anglia

Magyarország

Alapozó szakasz (0-5) Óvoda (nursery school)

Bölcsőde (0-3 éves
kor)

ISCED 020
ISCED 1

ISCED 2

ISCED 3

Óvoda (3-6 éves kor)
KS1 (1-3. évolyam) általános iskola (lower primary school)
KS2 (3-6. évfolyam) általános iskola (upper primary school)
KS3 (7-9. évfolyam) alsó középiskola (lower secondary school)
KS4 (10-11. évfolyam) felső középiskola (upper secondary school)
KS5 (12-13. éfolyam) felső középiskola

általános iskola alsó
tagozat (1-4. évfolyam)
általános iskola felső
tagozat (5-8. évfolyam)
középiskola (9-12.
évfolyam)

A két oktatási rendszer eltérő szerkezettel rendelkezik. A magyar köznevelés 6-16
éves korig kötelezi a gyermekeket az intézményi tanulásra, míg az angol rendszer 5-18
évig kötelező. A magyar gyermekek iskolát megelőző családi és intézményi szocializációját (bölcsőde, óvoda) követően hat-hétéves kortól mennek iskolába, míg az angol
gyermekek a nursery school-nak nevezett intézményekből ötéves korukban mennek általános iskolába (primary school), amely hatodik osztályig tart. Ezt követően hetediktől
kilencedik osztályig alsó-középiskolában (lower secondary school) majd tizedik osztálytól tizenkettedik (illetve a kiegészítő tizenharmadik) évfolyamokat a felső-középiskolában (upper secondary school) végzik el. Az egyes évfolyamok helyett tanulói fejlődési
kulcs szinteket (key stages) állapít meg az angol tanterv, amelyek az alapozó szakasz
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(foundation stage) után a középfokú oktatás végéig három további szintet (key stage) különít el.
A tartalmi szabályozás kapcsán a két oktatási rendszer szintén jelentős eltéréseket
mutat, amelyek hátterében elsősorban társadalomszervezési különbségek állnak.
2. ábra: tartalmi szabályozás Angliában és Magyarországon, saját ábra

A legszembetűnőbb különbség a tantervi szabályozás nemzeti és lokális szintjei
között tapasztalható. A magyar szabályozók rendszerében létezik az általános nevelési-fejlesztési célokat és kulcskompetenciákat megfogalmazó nemzeti alaptanterv és
a lokális szempontokat érvényesítő helyi tanterv között egy szintén nemzeti szintű szaktárgyak szerint létrehozott részletszabályozási terület, a kerettantervek szintje. Az angol rendszerből hiányzó szinten az óraszámok mellett pontos és részletes feladatok, tematikus egységek és fogalmak szerepelnek, amelyek magas szintű kontrollt jelentenek
a tanítási-tanulási folyamatban.
További szempontot ad az állami szerepvállalás szintjének összehasonlítása. Az angol Oktatási Minisztérium (Department of Education) Ofqual nevű ügynöksége (Office
of Qualifications and Examinations Regulation) koordinációs és ellenőrző feladatokat lát
el a kimeneti vizsgaszabályozás tekintetében, de nem szervezi a vizsgákat. A háromszintű kimeneti vizsgákat (GSCE, A level, AS level) szakmai szervezetek szervezik és
adminisztrálják, mint az AQA (Assessment and Qualification Alliance). Ezzel szemben
a magyar Oktatási Hivatal vizsgaszervezési adminisztrációs és értékelési feladatokat
egyaránt ellát.
A köznevelési tankönyveket Magyarországon szintén az Oktatási Hivatal validálja,
amely az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet integrációja óta a tankönyvkiadási felada-
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tokat is végzi. Angliában nincs állami tankönyvkiadás, a köznevelés tankönyvei a tankönyvpiac más szegmenseihez hasonlóan független magánkiadók (gyakran egyetemekhez köthető kiadók, mint az Oxford University Press, Cambridge University Press)
termékei. A tankönyveket viszont a már említett kvalifikációs szervezetek (AQA, Pearson Edexcel) minősítik és javasolják a vizsgafelkészüléshez (endorse), amely a vizsgához hasonlóan visszacsapó hatással bír az egész tanulási-tanítási folyamatra, hiszen
a tanárok és diákok a vizsgák és az azokhoz ajánlott könyvek alapján tevékenykednek
közösen a tanórákon.
A célfák és kompetenciatérkép tekintetében a magyar alaptanterv részletes célokat
és feladatokat fogalmaz meg, az angol tanterv viszont összesen három általános célt tűz
ki. A Magyar Nemzeti Alaptanterv két szinten határozza meg a tanulók tanulási folyamat végére elsajátított kompetenciáit, egyrészt az európai kulcskompetenciák (9), másrészt a rendszerváltás óta hagyományosan minden tantervben megfogalmazott fejlesztési célok (12) tekintetében. A kulcskompetenciák és fejlesztési célok között találunk
átfedéseket, ugyanakkor utóbbi nagyobb hangsúlyt fektet a nemzeti érzelem erősítésére a nemzeti azonosságtudat és hazafias nevelés célkitűzéseivel. Az angol alaptanterv
ezzel szemben deklarált formában kevesebb, összesen három kiemelt fejlesztési célt,
a befogadást (inclusion), a számolási és írni-olvasási készségek tanítását definiálja minden
tanár alapfeladataként. A két első tanulási eredmény mellett tehát megjelenik egy
szociális kompetencia fontossága, amely az Egyesült Királyság sokszínű interkulturális
társadalmi helyzetéből fakad.
A két tanterv eltérő tantárgyi struktúrával különböző célok szerint szervezi a köznevelést. A 2020-as magyar alaptanterv a 2013-as verziótól eltérően nem definiál műveltségterületeket, a szaktárgyakat egymás után megkülönböztetés nélkül listázza,
ugyanakkor az érettségi vizsga leírása határozottan elkülöníti a tárgyakat kötelező és
szabadon választott tantárgyakra, így Magyarországon kiemelt szerepet kap a magyar
nyelv és irodalom, matematika, történelem és egy idegen nyelv, amelyek mellé még egy
érettségi tantárgyat szükséges választani. Anglia nemzeti alaptanterve két, már említett hagyományos csoportba sorolja a szaktárgyakat, a magtantárgyakra (core subjects)
és az alapozó tantárgyakra (foundation subjects). Magtantárgynak minősíti az angol
nyelv (English), matematika (Maths) és tudományok (Sciences) tárgyakat minden fejlesztési szinten (key stages). Ezeket öttől tizenhatéves korig kötelező tanítani, míg további
kilenc tárgy közül csak a számítástechnika és testnevelés tárgyakat kötelező oktatni
minden fejlesztési szinten. A további tárgyak nagy része az első három szakaszban, míg
az állampolgári ismeretek csak az utolsó szinten kötelező.
Az egyes szaktárgyak tanításának tartalmi keretei adják a legszignifikánsabb strukturális különbséget. A magyar dokumentumok, elsősorban a kerettantervek pontosan
definiálják az elsajátítandó tematikus egységeket. Résztémákat, ismeretelemeket, fogalmakat határoznak meg, míg az angol tanterv már bevezetőjében leszögezi, hogy az
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alapvető tematikus egységek résztémái és címei nem kötelező érvényű (non statutory)
javaslatok, amelyek a kevesebb tapasztalattal bíró pedagógusok számára segítséget,
a tapasztaltabbaknak pedig nagyfokú szakmai autonómiát biztosítanak.

4. ÁTALAKULÓ TÖRTÉNELEMTANÍTÁS: ÁLLAMPOLGÁRI KOMPETENCIÁK
A harmadik évezred harmadik évtizedében nem követel hosszú bizonyítást az alapelv,
amely szerint a köznevelés tanulói aktív és motivált tanórai tevékenysége nélkül a tanulási-tanítási folyamat nem lehet hatékony. Már Rousseau pedagógiájában is megjelent a tanulói aktivitás célkitűzése, amely a didaktika kialakulásával és fejlődésével
számtalan mértékadó megközelítésben szintén szerepet kapott. Henri Bergson aktív
iskola (école activ) néven elhíresült szemléletmódja a tanulói cselekvés köré építette
pedagógiai koncepcióját (Pukánszky, 1996). Ellen Key, a reformpedagógia egyik legkiemelkedőbb alakja A gyermek évszázada című könyvével (Das Jahrhundes des Kindes)
hirdette meg a pedagógus helyett a tanulót középpontba állító megközelítését (Key,
1902). Ugyanakkor a szemlélet a magyar pedagógiai gondolkodásban is hosszú történettel rendelkezik, már az 1851-ben bevezetett Organisationentwurf is megfogalmazta
a passzív részvétel háttérbe szorító tanulói cselekedtetést (Töttösy, 2005), amelyet a későbbiekben báró Eötvös József közoktatási és művelődésügyi miniszter is határozottan
képviselt (Pukánszky, 1996).
Az elmúlt évtizedek jelentős változást hoztak a köznevelési gyakorlat szaktárgyi órái
számára is, amelyből a történelemtanítás sem maradt ki. Nemzetközi jelentések tanulságai alapján (Rychen-Salganik, 2003, p. 2; Európai Bizottság, 2007, 13) ismét előtérbe
került a tanulói-tanári szerepek revideálásának igénye. A megközelítésben újra előkerülő százéves cél, hogy a pedagógus egyel hátra, míg a tanuló egyel előre lépjen a szaktárgyi óra tevékenységeiben. A tanulási-tanítási folyamat szereplői közül a szaktanár
ismeretátadó feladatkörét a tanulástámogató, facilitátori szerepre kell(ett) cserélje, míg
a tanuló az ismeretek passzív befogadója helyett a tanórai tevékenység és önálló, illetve
csoportos munkában is egyaránt aktív résztvevőjévé vál(ha)t. A szemlélethez szorosan
kapcsolódnak azon képességek és készségek, amelyeket 4 C-ként is szokás összegzni:
critical thinking (kritikus gondolkodás) collaboration (együttműködés); creativity (kreativitás) communcation (kommunikáció) (Kaposi, 2020).
A szükséges kompetenciák sora továbbá kiegészül az említettekhez szorosan kapcsolódó és azokat részben lefedő szociális és állampolgári kulcskompetenciával, amelynek szerepe a huszadik század utolsó éveiben jelent meg a kelet-európai diktatúrák
bukása és a fiatal demokratikus rendszerek nehézségeinek megjelenését követően
(Halász, 2005). A demokratikus gondolkodásra és állampolgári részvételre nevelés
ugyanakkor a 2010-es években ismét az európai jelentések és szakmai dokumentumok
középpontjába került, a téma tehát továbbra is jelentős aktualitással bír (Európai Bizottság, 2016; Eurydice, 2017, 2018; EuroClio, 2020).
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A felsorolt kompetenciákban közös a tevékenységre serkentés, a tanulói aktivitás,
az állampolgári felelősségvállalás motivációs célja, amely az iskolapadból távozó diákok számára további iránytűként szolgálhat. A tanulói aktivitás célkitűzése ugyanakkor
önmagában nem vezet a pedagógiai kultúraváltás eléréséhez (Kaposi, 2020), ezekhez
a tanulási eszközökben megjelenő új szemléletre, módszerekre és tartalmakra van
szükség. Az iskolapad diákjainak aktív tanórai bekapcsolódása, ezáltal a részvétel, felelősségvállalás és kooperáció attitűdjeinek kialakítása tehát pedagógiai szempontból
egyértelműen megfogalmazódik, a köznevelési gyakorlatban viszont nehezen mérhető
és még nehezebben standardizálható.
A tanulmány további része ezért egy minden szaktárgyi órán jelenlévő, potenciálisan használt eszköz, a tankönyv vizsgálatával folytatódik.

5. A TAXONÓMIKUS RENDSZEREK HÁTTERE
A didaktikai feladatok kategorizációjának alapját olyan taxonómikus rendszerek képezik, amelyek a tanulói kognitív műveleteket rangsorolják. A kutatásban összesen négy
taxonómia jelenik meg, Benjamin Bloom eredeti és David Krathwohl által átdolgozott
rendszere, majd Norman Webb és Uwe Maier taxonómiája.
5.1. Bloom klasszikus és átdolgozott taxonómiája
Az aktivitás vizsgálata klasszikus, de ma is kurrens neveléstudományi téma, amely
hasznos szempontokat tartalmaz a huszonegyedik század kutatói számára. Benjamin
Bloom és munkatársai 1956-os úttörő és megkerülhetetlen munkája elsőként kísérelte
meg definiálni az intellektuális tevékenységek kognitív szintjeit. Ebben a munkában
hat szintet határoztak meg a tevékenységek osztályozására az ismerettől (legegyszerűbb feladatok) a megértésen, alkalmazáson, analízisen, szintézisen keresztül a legmagasabb szintű értékelésig terjedő keretrendszerben. A taxonómiát egymásra épülő képességek hierarchiája jellemzi, amelyek egy kulcsszavakat (igéket) összesítő részletes
értékelési struktúrára épülnek. A keretrendszer kidolgozói a kulcsszavak alapján sorolták be feladatok elemeit a taxonómia hat szintjének valamelyikére. Bloom és munkatársai innovációja komoly szerepet játszott a mérés-értékelés és a tantervek evolúciós
folyamataiban.
A taxonómiát egyik társszerzője vezetésével 2001-ben frissítették. David Krathwhol
és Lorin Anderson közel fél évszázaddal az eredeti taxonómia publikácója után eszközöltek módosításokat, amely a szintek megnevezésében és sorrendjében is változást
eredményezett. Elsőként módosult a taxonómikus szintek nevének szófaja, főnevekről
igékre változtak, továbbá az értékelés/értékel, illetve a szintézis/alkotás sorrendje is
változott. A megreformált szintek tehát a legmagasabb rendű művelet felé haladva az
emlékez (remember), értelmez (understand), alkalmaz (apply), analizál (analyse), értékel
(evaluate), alkot (create). Ezen szintek támogatást nyújtanak a huszonegyedik száza-
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di tanulást fémjelző tanulói aktivitás elősegítéséhez. A taxonómia jelentőségét nehéz
túlhangsúlyozni, hiszen alapvető tananyag minden didaktikával foglalkozó szakember
számára, így a további rendszerek megalkotói is merítettek belőle.
5.2. Norman Webb tudásmélysége
A kognitív szintek mellett alternatív keretrendszert dolgozott ki Norman Webb (1997)
aki a gondolkodás komplexitásának, azaz a tudás mélységének (Depth of knowledge)
differenciálását tűzte ki céljául. A struktúra szintén a tanulói aktivitást vizsgálja didaktikai feladatok alapján, ugyanakkor kifejezett célja a válaszok indoklása, megoldások keresése, az elsajátított tevékenységek alkalmazása valós helyzetben. Azt a kontextust teremti meg, amelyben a tanulók kifejezik a tanulási folyamat mélységét és
kiterjedését.
A keretrendszer négy szintet határoz meg a tevékenységek osztályozására, amelyek
a legalacsonyabbtól a legmagasabb felé: az emlékezés- reprodukció (Recall and Reproduction), a képességek és kompetenciák (Skills and competences), a rövid távú stratégiai
gondolkodás (Short-term Strategic Thinking), illetve Kiterjesztett gondolkodás (Extended
Thinking).
Az emlékezés-reprodukció szintje a tananyag, tények, fogalmak és tulajdonságok
felidézése. Leggyakoribb kulcsszavai a „sorold fel” és „határozd meg”. A tanulói reakció
pedig a szükséges tudáselem ismeretét vagy az ismeret hiányát tartalmazza. Olyan feladatokat sorolhatunk az első szintre, mint az ismeretek felidézését célzó zárt kérdések,
idővonal készítés, címkézés, teszt írás-kvízjáték, vázlat készítés, lista írás.
A második, képességek és kompetenciák című szint a felidézésen túli mentális folyamatot feltételez. A tanulók ezen a szinten összehasonlítanak és tudáselemeket, azaz
elképzeléseket, embereket, eseményeket, helyszíneket rendszereznek. Információt
alakítanak át és rendeznek kategóriákba, problémákat, helyzeteket, trendeket mutatnak be és magyaráznak meg. Kulcsszavakként a „mutasd be”, vagy „magyarázd meg”
utasítások tartoznak ide, vagyis a tudáselemeket a tanulási kontextusuktól eltérő környezetben jelítik meg.
A Webb féle harmadik DOK (Depth of Knowledge) szinten a tanulók egy magasabbrendű műveletet, elemzést, értékelést (a megreformált Bloom taxonómia negyedik
és ötödik szintje) és problémamegoldást alkalmaznak rövidebb ideig. A tevékenységi
szinten az önálló érvelés és különböző területekről származó ismeretek összegzése
történik projekt-szerű módon.
A legmagasabb DOK szint az idő és feladatkomplexitás dimenziójában is jól elkülönül az első három mélységi tudásrétegtől. Norman Webb szintén magasabb szintű műveleteket nevez meg a kategóriarendszere negyedik szintjén, amelyen a szintetizálás
(az eredeti Bloom taxonómia ötödik szintje), összegzés, reflexió és a feladatterv, hipotézis aktualizálása, frissítése, körülményekhez igazítása szerepel. Mindenképp szüksé-
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ges hozzá egy probléma, illetve az időben és összetettségében kiterjesztett hosszú távú
stratégiai gondolkodás (University of Mississippi, 2009).
A keretrendszer fontos erénye, hogy nem kizárólag igékre támaszkodik, hanem mellettük a tanulási szituációt, a szükséges előzetes tudást és a gondolkodási folyamatokat
elemzi több kognitív szinten. A keretrendszer parancsszavak és igék keresése helyett
a feladatok értékeléséhez részletes listát szolgáltat a feladattípusokhoz és tevékenységekhez is megkönnyítve a pontosabb besorolást.
A hierarchikus besorolás és minősítés szempontjából továbbá kulcsfontosságú
a Webb féle tudásmélységi szintek további megkülönböztetése „plafon” (ceiling) azaz
maximálisan elérhető szint és a feladat által elvárt „cél” (target) szinteken (Hess, 2004).
3. ábra Norman Webb taxonómiája
Kognitív
szint

Kérdések

Kulcsszavak

DOK 1

DOK 2

DOK 3

DOK 4

Emlékezés és reprodukció

Képességek és megértés

Rövid távú stratégiai
gondolkodás

Kiterjesztett gondolkodás

Ki? Mit? Hol? Mikor? Hogyan történt?
Miért történt?

Mi az indok? Mit
okoz?

Mi a hosszú távú
hatása? Mi a kimenetele? Milyen befolyás
érvényesül? Milyen
kapcsolat áll fenn?

definiáld, határozd
meg, azonosítsd,
nevezd meg, helyezd
el térben- térképen,
idézd fel, ismerd fel,
állítsd sorrendbe,
mondd el

elemezd, idézz bizonyítékot, bizonyítsd
be, hasonlítsd össze,
állítsd szembe, vond
le a következtetést,
magyarázd meg,
általánosíts, következtess, interpretáld,
értékeld, ismerd fel,
foglald össze, támaszd alá érvekkel

mutasd be és
illusztráld,
értékeld, vizsgáld
és magyarázd meg,
elemezd, szintetizáld

használd, alkalmazd,
hasonlítsd össze,
értsd meg, azonosítsd, írd le, mutasd
be, döntsd el, következtess, interpretáld,
jelezd előre, jósold
meg, foglald össze,
összegezd, használd

Forrás: EuroClio (2020)

5.3. Uwe Maier tudás dimenziói
A 20. század első évtizedének végén megjelenő pedagógiai feladatkultúra-váltásra
vonatkozó igényre válaszul Uwe Maier és munkatársai kidolgoztak egy feladatértékelő rasztert (Maier et al, 2010), amely új szempontokat hozott a taxonómikus gondolkodásban. A feladatformák elhelyezésére egy didaktikai vizsgálati rendszert alakítottak ki, amely Webb-hez hasonlóan négy kognitív tudásszintet különít el, viszont
innovációként hat további dimenzió alapján rendszerez. A négy szintű raszter tudás
típusokat (types of knowledge) különít el létrehozva a tartalom (content), módszer
és rendszer (method and structure), jelentés alkotás (creation of meaning), és reflexió a jelentésalkotásról (reflection on the creation of meaning) kategóriákat. A négy
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szintet hat dimenzió határozza meg, a kognitív folyamat, az ismeret elemek jelenléte,
nyitottság, kapcsolat a mindennapi élettel, logikai nyelv komplexitása és a megjelenítés formái.
4. ábra: Maier taxonómiája,
1. szint: tartalom
Már ismert, a feladat
szövegében meghatározott, elhatárolt, izolált
és egyedi elemek (kifejezések, adatok stb.) kell
megjelenjenek. Elkülönülő egyedi elemeket
(kifejezéseket, adatokat
stb.) kell megtalálni
forrásokban, ábrázolásokban.

2. szint: módszer és
rendszer
Elkülönülő módszertani lépések megtétele
(pl. Történelmi kérdés
írásának készsége egy
forráshoz)

3. szint: jelentés alkotás

4. szint: reflexió a jelentés alkotásról

Saját jelentésalkotás
(narratíva?) létrehozása
és indoklása külső jelentésalkotások (források
/ ábrázolások) segítségével. A jelentésalkotás
(narratíva) hitelességének vizsgálata tárgyspecifikus logika alapján.

A saját narratíva/jelentésalkotás és érték
mérlegelése különböző
külső jelentésalkotások
(források/ábrázolások)
és saját jelenésalkotás
(egyedi történelmi
képek) alapján.

Forrás: Esaját ábra

A tartalomtól a narratíváról alkotott reflexióig terjedő rendszer egyre komplexebb
feladatokat tartalmaz. A tartalom szintjén a feladatformák ritkán támogatják történelmi narratívák önálló vizsgálatát, a tanulónak “csupán” az elkülönülő tényszerű tudást
kell reprodukálnia, visszaadnia. A módszer és rendszer tudástípus feladatelemeiben
a tanulók többlépcsős tantárgy-specifikus tevékenységet végeznek. A tanár támogatásával elszigetelt (isolated) alárendelt lépéseket tesznek a történelmi tudás létrehozása
érdekében, miközben az adott forráshoz kapcsolódó történelmi kérdéseket tesznek fel.
Maier által a jelentéstartalom, vagy narratíva létrehozásához sorolható feladatok történészi módszerek céltudatos alkalmazását várják a tanulóktól, amely során önállóan
dolgoznak a történelmi forrásokkal, ábrázolásokkal, értelmezésekkel. A tevékenység
célja a harmadik szinten a saját tanulói narratíva, önálló történelmi véleményalkotás,
amelyek hitelességét a tanuló alaposan és hathatósan támasztja alá bizonyítékokkal.
Az utolsó, negyedik szinten a narratíva/jelentésalkotás reflexiója kategóriába sorolt
feladatok találhatók. Ezen feladatok során a tanulók saját elképzelést alkotnak a jelentéstartalmakról/narratívákról és reflektálnak arra, hogy a saját tudáskészletük és
a múltról alkotott más elképzelések hogyan viszonyulnak egymáshoz, mennyiben térnek el. Ez a feladattípus tovább motiválja a diákokat a még tovább finomított történelmi
szemszögek és perspektívák alkotására.
A bemutatott taxonómikus rendszerek egymás mellé állíthatóak a vizsgált és hierarchikus sorba rendezett kognitív szintjeik alapján. A taxonómiai rendszerek különböző
kiindulási pontokkal, metódusokkal és eltérő vizsgálati komplexitással, de ugyanazt
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a célt szolgálják, az osztályterem résztvevőinek tevékenységét és cselekvéseit kategorizálják amely során alacsonyabb és magasabb aktivitási és kompetenciafejlesztési
szinteket különítenek el.

6. TAXONÓMIAI VIZSGÁLATOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA
VIZSGÁK ÉS TANKÖNYVEK FELADATAIBAN
A történelemtanítás célfáján számtalan fejlesztési cél között kiemelt szerepet kap
a múlt feltárása elsőkézből származó és feldolgozott, interpretált történeti bizonyítékok
segítségével, amelyek a történész szakma módszerei. Ez a munkaforma a tanuló cselekvő részvételét, az aktivitás két évszázadosnál is régebbi didaktikai célkitűzését valósítja meg. Olyan összetett, kritikus és stratégiai-történelmi gondolkodást igénylő feladatokra van szükség, amelyek fejlesztik a diákok történelmi gondolkodás területéhez
kapcsolódó komponenseit.
A történelemtanítás nemzeti tartalmi szabályozási rendszerében egy célkitűzés
gyakorlati megvalósításához egy kompetencia fejlesztésének igényét minden komponensben, minden szinten meg kell fogalmazni. Ezek a szintek központitól lokális szint
felé haladva a szupranacionális szabályozók, az alaptanterv és kerettanterv, a központi
kimeneti vizsga, a tartalom hordozói, a tankönyvek, taneszközök és végül, de túlhangsúlyozhatatlan módon a tanár-diák interakció. Amennyiben érvényesnek tekintjük az
értékelés és a vizsgák visszahatónak, vagy visszacsapónak (washback, backwash) elnevezett hatását a köznevelési tanulási-tanítási folyamatra (Cheng, 2004), úgy a vizsgákban megjelenő komplexebb, magasabb kognitív szintet célzó műveleteket igénylő
feladatok a köznevelési folyamatban is meg kell jelenjenek. A jelenség hátterében az
a természetes tanári és tanulói vizsgaorientált felkészülési folyamat áll, amely meghatározhatja a közös tanórai munkát.
A továbbiakban Magyarország és Anglia köznevelési rendszeréből származó vizsga
és tankönyvi feladatok példáján keresztül vizsgálom a didaktikai feladatok taxonómikus értékelési rendszereinek gyakorlati megvalósulását és ezek kapcsolatát.
6.1. Módszertan
A köznevelési gyakorlatban megjelenő, tankönyvekben szereplő didaktikai kérdések és
feladatok első magyar vizsgálata Vajda Barnabás nevéhez fűződik, aki Kaposi József
és Száray Miklós Forrásközpontú történelemtankönyvsorozata munkafüzeti feladatait
elemezte tanulmányában (Vajda, 2010).
Jelen kutatás feltáró vizsgálatai a Vajda Barnabás által alkalmazott Bloom taxonómia
mellett beemelte Norman Webb tudásdimenzióin alapuló elemzést is, figyelemfelkeltő
komparatisztikai eredményekkel szolgálva. A bemutatott vizsgálatok két vizsga és négy
tankönyvi fejezet didaktikai apparátusának elemzését tartalmazzák. Elsőként a 2018as angol köznevelés kimeneti történelemvizsgája, az AQA szakmai szövetség által szer-
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vezett General Certificate of Secondary Education vizsga feladatait és az Oktatási Hivatal által szintén 2018-ban szervezett középszintű történelemérettségi vizsga didaktikai
apparátusát, kérdéseit és feladatait hasonlítja középszintű történelem érettségi vizsga
feladatait hasonlítja össze. Ezt követően a két nemzet történelemtankönyveinek azonos
tematikájú fejezeteit, Németország és Oroszország két világháború közötti történetét
bemutató tankönyvi egységek didaktikai apparátusát vizsgálja Webb és Bloom rendszereit egyesítő értékelési raszter segítségével.
A vizsgálati elemek (itemek) összehasonlíthatósága érdekében egy saját értékelő
rasztert állítottam fel. A raszter két részből áll, elsőként összesíti a tankönyvek és
vizsgák háttér adatait, mint a kiadási,- szervezési időpont, könyvészeti adatok, másrészt
tartalmazza a vizsgálati szempontokat, a tankönyvi egységet, amelyhez az item kapcsolódik, az item eredeti szövegét, feladatkódját, kulcsszavait és legfontosabbként Norman
Webb és Benjamin Bloom kutatók munkáján alapuló taxonomikus besorolását.
A feladatok kognitív szintjének meghatározásához kiemelt jelentőségű azok érvényesítésének környezete, azaz tankönyvek esetén szerzői szövegek, címek, alcímek, textuális, vizulális és audiovizuális források. Az itemkódok pedig vizsgálati elemek könnyebb
azonosításhoz, kezelhetőségéhez és összehasonlíthatósághoz járulnak hozzá.
6. ábra: a didaktikai elemek vizsgálati struktúrája
Tankönyv/vizsga adatai

Évfolyam, tematikus egység, lecke

Didaktikai
elemhez tartozó didaktikai egység

Didaktikai
elem (item)
szövege eredeti nyelven

Item feladatkódja

Szerzői
szöveg, cím,
forrás

angol/magyar

pl. AQA.Hodder.2018.L.1

Kulcsszavak

D.O.K. Taxonomikus
szint besorolás

Bloom
taxonómikus
Megjegyzés
szint
besorolás

Egytől négyig egytől hatig
Forrás: Esaját ábra

6.2. Eredmények
Jelen feltáró kutatás során összesen 181 itemet vizsgáltam részletesen. A vizsgálatok
eredményeinek értékelése során két kategóriába soroltam a didaktikai elemeket kognitív szintjük szerint, az elsőben a Bloom által magasabbrendűnek ítélt felső három
szinten (analizál, értékel, alkot) és/ vagy a Norman Webb négyes rendszerében szereplő
felső két szinten (rövid távú stratégiai, – és kiterjesztett gondolkodás) elhelyezett
feladatokat, míg a második kategóriában az ezen szintek alatt besorolt feladatokat különítettem el. A magasabbrendű feladatok egyharmados kisebbségben álltak (67 item)
míg a feladatok kétharmada a negyedik numerikus Bloom kognitív szint és a harmadik
Webb szint alatt helyezkedett el.
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7. ábra: összes vizsgálati elem és magasabbrendű feladatok aránya

A kutatás során a nehezen kategorizálható elemek esetén adaptáltam Karin Hess
(2004) módszertanát is, aki a feladatok maximális, vagy plafon (ceiling) kognitív szintjét és általános cél szintjét (target) különítette el. Ilyen célszintet összesen 22 esetben
azonosítottam.
A 6. ábrán jól látható módon különülnek el a magyar és angol szabályozók a magasabb szintű feladatok száma tekintetében. Egyértelműen látszik, hogy habár a magyar okostankönyvi fejezetekben több itemet azonosítottam, az angol tankönyv hatszor
több (36) magasabb szintre sorolt elemet tartalmaz. Fontos kutatási eredményt hordoz,
hogy milyen feladattípusok szerepelnek a magasabb taxonómikus szinteken. Az angol
tankönyvek kompetenciafejlesztő hatású feladatai az AQA szakmai szervezet tankönyvi
fejezeteiből és vizsgafeladatiból származó feladatok között szignifikáns szerkezeti hasonlóság figyelhető meg. A feladatok minden esetben két vizuális vagy textuális forrás
összehasonlításán alapulnak. Az eltérő típusú és különböző nézőpontot közvetítő rövid
forrásrészleteket a diákok általában a tankönyvek exam practice, vagy focus task didaktikai egységeiben találják. A forrásokhoz kapcsolódó kérdések és feladatok (1) a források elemzésére (2) a forrásokban közvetített történeti interpretációk azonosítására (3)
a bizonyítékok összehasonlítására, szintetizálására (4) kritikus szemléletű értékelésére és döntéshozatalra, illetve (5) indokok jelentőség alapú sorbarendezésére bátorítják
a diákokat.
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8. ábra: azonos szerkezetű tankönyvi és vizsgafeladat példák

A tankönyvek vizsgafelkészítő feladatai azonos mintára, a GCSE-ben szereplő feladatok sémájára készülnek, így az említett washback effect (visszacsapó hatás) révén
biztosítják a tantervben megfogalmazódó célok gyakorlati érvényesítését. A magasabb
kognitív szintet célzó feladatok, mint az elemzés, összehasonlítás, szintetizálás, meg�-
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győzőbb állítások és érvek kiválasztása, döntéshozatal és érvelés mind aktív tanórai
részvételre motiválják a tanulókat és történelemdidaktikai szempontból támogatják
a kritikus gondolkodás és a multiperspektivikus történelemszemlélet fejlesztését. Az
interpretációkkal kapcsolatos elemző és összehasonlító munka pedig meghatározóak
az állampolgári kulcskompetencia (civic key competence) fejlesztésében.
A magasabb szintekre besorolt feladatok között egy rendszeresen visszatérő speciális feladattípus is szerepelt, amely karikatúrák elemzésén és a közvetített nézőpontokon alapult. A magyar tankönyvekben is megtalálható feladattípus (pl. NKP.N18)
szintén a hármas D.O.K. és ötös Bloom taxonómikus értéket kapott, tehát alkalmas
a tanulói aktivitás támogatására.
9. ábra: tankönyvi karikatúra

Forrás: Nemzeti Köznevelési Portál

A 7. ábra táblázatában szereplő példák ugyanakkor minden esetben hármas és ötös
értéket kaptak a vizsgálat során, tehát „rövid távú stratégiai gondolkodásra” (short term
strategic thinking) és „értékelésre” (evaluate) motiválták a diákokat. Ezek kompetenciafejlesztésre alkalmas, történelmi gondolkodást fejlesztő feladatok, ugyanakkor léteznek komplexebb és motiválóbb feladatok is. A két taxonómiai rendszer legmagasabb
négyes és hatos értékei a „kiterjesztett gondolkodási” (extended thinking) és „alkotási”
(create) dimenziókat jelentik. Ezek közül a Bloom taxonómia egyértelműbb, hiszen egy
komplex jelentésátalakítási, információ konvertálási folyamatra utal. Norman Webb
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Depth of Knowledge rendszerében viszont szerepet kap az időbeli és szociális apsektus
is: egy item csak akkor értékelhető legmagasabb szinten, ha az elvárt tevékenység hos�szabb ideig, több napig, vagy akár több hétig tart és kollaborációt igényel és meggyőzésre irányul. Ezért elsősorban jól felépített és átgondolt komplex projektfeladatok sorolhatók ide, amelyek vizsgákban nem, de tankönyvekben előfordulnak. Ilyen feladatra
a kutatás egyetlen példát talált a Hodder Oroszországot bemutató angol tankönyvében.
10. ábra: kiterjesztett gondolkodást igénylő feladat

A feladat során a diákok egy elképzelt helyzetbe kerülnek, amelyben az orosz polgárháború után kell grafikus posztert készíteniük a harcok sikerének okairól a győztes
bolsevikoknak, és személyesen Leninnek kell érvelő levelet, azaz esszét készíteniük,
amelyben részletezik a győzelem indokait. A feladat tartalmazza a tananyag feldolgozását és grafikus elrendezésű rögzítését, valamint érveken alapuló írásos érvelés készítését, amelyet szerepjátékba csomagol a tanulási motiváció és aktivitás növelése
érdekében.

6. ÖSSZEGZÉS
A tanulmány a tanulói aktivitás kérdéskörét járta körül elméleti és gyakorlati szempontokat egyesítve. A komparatív feltáró vizsgálat kapcsán elsőként bemutatta Anglia és
Magyarország köznevelési rendszerének alapvető különbségeit és hasonlóságait. Kitért
az oktatásirányítás, a szabályozó dokumentumok szintjei, a fejlesztési célok és kompetenciák, a szaktárgyi pozíciók és az autonómia szempontjaira is. Második szerkezeti
egységében részletesen ismertette a legfontosabb nemzetközi taxonómikus rendszereket, bemutatta Benjaim Bloom klasszikus struktúráját, Krathwohl megreformált
rendszerét, Norman Webb tudásmélység szintjeit és Uwe Maier tudásdimenzióit. Az
elméleti kereteket gyakorlati vizsgálatok segítségével világította meg egy 180 elemű
kvalitatív kutatási minta segítségével. A kutatás feltáró vizsgálati eredményei alapján
igazolható az angol középfokú kimeneti GCSE vizsga tankönyvekre gyakorolt hatása.
A tanulmány további fontos eredményeihez tartozik a magas kognitív szintet követelő
feladatstruktúrák azonosítása és bemutatása, illetve a feladatok tipizálása és kompetenciafejlesztő hatásuk meghatározása.

643

TÖRTÉNELMI KONTEXTUSBAN

FELHASZNÁLT IRODALOM
Elsődleges források
Assessment and Qualification Alliance (2018): GCSE History Exam https://filestore.aqa.org.uk/sample-papers-andmark-schemes/2018/june/AQA-81451AA-QP-JUN18.PDF
Utolsó letöltés: 2021.05.05.
British Conservative Party (1987) General Election Manifesto
http://www.conservativemanifesto.com/1987/1987-conservative-manifesto.shtml Utolsó letöltés: 2021.05.05.
Department for Education (2011): The Framework for the
National Curriculum. A report by the Expert Panel for the
National Curriculum review. (London: Department for
Education).
Department of Education (2010): White Paper: The Importance of Teaching. Cm 7980 London: HMSO
Emberi Erőforrások Minisztériuma (2018): Középszintű
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#nemtéma:
Nőkérdés- és feminizmusreprezentációk a két
világháború közötti magyar
sajtóban (1920-1940)
A két világháború közti időszak nőmozgalmát vizsgálva többféle álláspontra helyezkedhetünk azt illetően, hogy a történeti cselekvőségnek hány pólusát detektáljuk (pl.
a felekezeti nőmozgalmakat egy halmazba soroljuk-e), illetve az ágenseket milyen jelzővel ruházzuk fel (pl. liberális, polgári, modern, keresztény, konzervatív, anti- stb.),
amelynek részletes ismertetése jelen tanulmánynak nem célja, részben azért sem,
mert Papp Barbara és Sipos Balázs közös munkájukban már szintetizálták a kérdéshez
kapcsolódó tudásunkat.1 Részben arra a fogalomhasználati kérdésre kíván reflektálni
a dolgozat, hogy nőmozgalomról és feminizmusról, vagy inkább nőmozgalmakról és
feminizmusokról kellene szólni a 20.század első felében. Emellett azt járom körül,
hogy a korszak különböző sajtóorgánumában milyen témákat érintenek a női nemre
vonatkozóan, és hogy a nőkérdés, nőmozgalom, feminizmus kifejezések miképpen
bukkannak fel a vizsgált politikai napilapokban.
Disszertációmban a katolikus nők reprezentációját vizsgálom a Horthy-korban,
amelynek során eddig az önreprezentáció bemutatására fókuszáltam – főként katolikus,
keresztény – női lapok elemzése nyomán.2 Ezek alapján, az általában keresztény-nem-

1 Papp Barbara – Sipos Balázs: Modern, diplomás nő a Horthy-korban. Napvilág, Budapest. 2017. 18–42.
2 Erdélyi nőmozgalmi lapok elemzésére pl.: Lengyel Nóra: „Nemzetmentők és nemzetrontók.” Nőképek az erdélyi katolikus
nőmozgalom sajtókiadványaiban (1926–1944). Múltunk. 2019/4. 200–239.
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zeti jelzővel illetett Horthy-kor nőmozgalmának3 története és idealizált nőképe igen
homogénnek mutatkozik. Bár nincs adatom a kutatott nőmozgalmi kiadványok olvasótáborára nézve, bizonyos, hogy a nők „nemzetépítő”, anya-feleség-háziasszony-honleány négyes szerepét hirdető sajtótermékeket nem minden társadalmi réteg és politikai
oldal fogyasztotta, főként nem azonos mértékben, valamint az is világos, hogy voltak
olyan gazdasági, társadalmi és politikai kérdések, amelyek a nőket egyformán érintették, tekintet nélkül felekezeti hovatartozásukra. Kérdés, hogy milyen női ügyek jelentek meg a vizsgált sajtótermékekben, illetve hogyan mutatták be ezeket a nőkérdéseket
és az azt képviselő feminizmusokat.
Jelen tanulmány alapját egy szélesebb spektrumú sajtókutatás adja: ugyan a tömegkommunikációs eszközök között a nyomtatott sajtó nem egyedülálló a korszakban sem, de a filmhíradó és a rádió vizsgálata túlfeszítené a dolgozat terjedelmi kereteit. Kutatásom során több országos napilapban4 folytattam kulcsszavas keresést az
Arcanum Digitális Tudománytár online adatbázisában5: a (keresztény/katolikus) feminizmus/feminista/nőmozgalom, illetve a nőkérdés kifejezéseket használtam. A lapok
kiválasztása során arra törekedtem, hogy politikai orientációjuk szerint színes palettán
helyezkedjenek el. Vizsgáltam a konzervatív irányultságú Budapesti Hírlapot, a polgári liberálisnak nevezhető Pesti Hírlapot, (terjedelmi korlátok miatt Az Est, Esti Kurír,
Pesti Napló vonatkozó évfolyamait jelen tanulmányban nem tekintem át), a radikális
jobboldali Függetlenség és Szózat lapokat, a szélsőjobboldali lapok közül a Magyarságot,
illetve a katolikus klérus sajtótermékeiből a Korunk Szava orgánumot, továbbá a szociáldemokrata irányultságú Népszava politikai napilapot kutattam.6
Elméleti szempontból kutatásom vonalvezetőjének a kritikai diskurzuselemzést7 tekintem és arra törekszem, hogy a fent vázolt téma sajtóreprezentációjának kvalitatív
jellegű vizsgálata alapján a közbeszéd nőkérdéshez, feminizmushoz és nőmozgalomhoz
kapcsolt toposzait feltérképezzem. Véleményem szerint előbbi kifejezésekhez mai na3 A 20. század első felének konzervatív nőmozgalmáról lásd: Acsády, Judit: Diverse Constructions: Feminist and Conservative
Women’s Movements and their Contribution to the Reconstruction of Gender Relations in Hungary after the First World War. In:
Aftermaths of War. Women’s Movements and Female Activists, 1918–1923. Eds. Sharp, Ingrid – Stibbe, Matthew. Leiden, 2011.
309–333. továbbá Sárai Szabó Katalin: Normakövető női emancipáció. A konzervatív nőmozgalom Magyarországon a 19. század
végén, 20. század elején. Replika 23. (2014):85–86. 85–106.
4 A Horthy-kor politikai napilapjait a vezérkultusz reprezentációjának szempontjából kutatta Turbucz Dávid. Lásd pl.: Turbucz Dávid: A sajtó szerepe a Horthy-kultusz építésében. A politikai hatalom elvárásai a magyar állampolgárokkal szemben. In:
A sajtó kultúraközvetítő szerepe 1867–1945. Tanulmányok. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest. 2014. 99–111.
5 https://adt.arcanum.com/hu/
6 A két világháború közti magyar sajtótörténetről lásd: Buzinkay Géza: A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől
a rendszerváltásig. Wolters Kluwer, Budapest. 2016. 319–390., továbbá például Sipos Balázs: Sajtó és hatalom a Horthy-korszakban. Argumentum, Budapest. 2011., továbbá pl. Paál Vince: Tanulmányok a magyar sajtószabadság történetéhez 1867–
1944. Médiatudományi Intézet. Budapest. [Médiatudományi könyvtár 36.] 225–236.
7 Van Dijk, Teun A.: A kritikai diskurzuselemzés elvei. Fordította: Kriza Borbála. In: Szabó Márton et al. (szerk.): Szövegváltozatok a politikára. Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó-Universitas. 2000. 442–477.;
Weiss, Gilbert & Ruth Wodak eds.: Critical Discourse Analysis: Theory and Interdisciplinarity in Critical Discourse Analysis.
London: Palgrave. 2003.
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pig társítunk olyan jelentéseket, amik újratermelődés révén maradnak fenn a nőkhöz
köthető tematikában, amelyekben felfedezni vélünk politikai célú, uralmi törekvéseket:
jelen kutatás ennek formai és tartalmi elemeit igyekszik megismerni.
A Népszava folyamatosan hirdeti a szociáldemokraták nőkérdéssel kapcsolatos előadásait, és rövid beszámolót is ad róluk. Az előadásoknak tartalmi szempontból közös
elemük, hogy a szociáldemokraták szerint nincs külön nőkérdés, mert a szociáldemokraták mozgalmában a férfiak és a nők egyenlőek, de a nők a férfiakétól különböző társadalmi helyzete mégis indokolja, hogy külön napirendi pontként, mint szociálpolitikai kérdés szóljanak róla pártgyűléseiken. Ennek ellenére a nőkérdés állandó
téma a lapban, amely címszó alatt a következő politikai, gazdasági és társadalmi témákat érintették: a nők tájékoztatása politikai jogaikról (választójog) és politikai aktivizálásuk, a nők „teljes egyenjogúsítása a társadalmi élet minden területén”8, a nők
bevonása a munkásmozgalomba, munkásnő-védelem, munkásnők keresete, háztartás
nehézségei, gyermekhalandóság, lakáskérdés, munkásnő-segélyezés, a nők integrálása
az oktatás- és nevelésügybe, a falusi asszonyok aktivizálása, bába- és ápolónőképzés,
a nőkérdés és nőmozgalom (hazai és nemzetközi) irodalmának ismertetése (pl. August
Bebel: Die Frau und der Sozialismus [A nő és a szocializmus9]), illetve egyes szépirodalmi
mű esetében bemutatták, hogyan reflektálnak a nőkérdésre (pl. Henrik Ibsen: Nóra
című színműve).
Véleményük szerint a szociáldemokratáknak nincs szükségük arra, hogy külön nőmozgalmat szervezzenek, mert a férfi (férj) feladata, hogy otthon a feleségét és a lányát,
női rokonait a mozgalom célkitűzéseiről tájékoztassa, a nőket a politikai jogaikkal megismertesse, így az egyes gyűléseken (legyen az tiltakozó vagy pártgyűlés) a létszámukat
úgy kell értelmezni, mintha minden férfi mögött ott állnának családjának női tagjai is.
A propagáció célja tehát nem a valódi egyenjogúsítás, felruházva a nőket a szabad döntés jogával, hanem a szociáldemokrata párt szavazói táborának bővítése: „A szocialista mozgalom a nők szervezkedése és szervezése nélkül nem lehetséges, viszont a nők
szellemi és gazdasági fölszabadítása is csak a szocializmuson keresztül érhető el.”10
A Népszava rendszeresen szemlézte és ajánlotta a párt Nőmunkás című lapját, amely
tulajdonképpen a szociáldemokraták nőmozgalmának egyik szócsöve, amin keresztül
a mozgalomban részt vevő nőknek publikálási lehetőséget biztosítottak, illetve részletesen tárgyalták a nőket érintő kérdéseket, továbbá kivonatoltak egy-két – a nőkérdés-

8 A munkásság nem rendőrállamot, hanem szabad és demokratikus Magyarországot akar. Népszava, 1923. 01. 26. (51. évf.
20.sz.)
9 August Bebel: A nő és a szocializmus. Gutenberg. Budapest. 1895.
10 A munkásság és a politikai helyzet. Népszava, 1923. 02. 23. (51. évf. 43.sz.)
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sel foglalkozó – tanulmányt a szociáldemokrata párt tudományos jellegű, Szocializmus
című folyóiratából.11
A Népszava a nőkérdés kapcsán arról is rendszeresen tudósít, hogy az aktuális Nők
Napja rendezvényen milyen kérdések merültek fel. Innen értesülhetünk arról, hogy
a szociáldemokraták csatlakoztak ahhoz a nemzetközi kezdeményezéshez, amely
minden év március utolsó vasárnapján tüntetést szervez a dolgozó nők részvételével
a háborús politika ellen, illetve a nők választójoga mellett.12
A szociáldemokrata párt a kapitalizmust bűnbakként említi a nőkérdéssel kapcsolatos cikkeiben, amely felelős a családi élet romlásáért, a nők kettős terheléséért. Emellett a Horthy-kor népesedési politikáját is kritikával illeti amiatt, hogy figyelmen kívül
hagyja a gyermekvállalás gazdasági szempontjait: „Adjatok jogot, kenyeret, emberi
méltóságot az anyáknak, akkor majd lesznek gyerekek”13 – mondta Propper Sándor
nemzetgyűlési képviselő az egyik Nők Napja ünnepségen. A korszak normatív nőmozgalmát is kritikával illette a lap, amikor a keresztény szocialisták által támogatott
nőmozgalomról szólt: „Ahogy a szocializmus ellen megcsinálta a keresztény »szocializmust«, azonképpen most a nők „szociális” fölvilágosítása ellen megcsinálja a maga
reakciós „nőmozgalmát”. Ennek egyik jelentkezési formája a kongregációk szervezte
szociális iskola, amely a maga szempontjából akarja »megszervezni« a nőkérdést. […]
Prohászka Ottokár püspök beszédei és a programba fölvett imák nem fogják a nők
helyzetét más alapokra átépíteni, mint amilyeneken az most is nyugszik.”14 A szociáldemokraták többször is reflektáltak arra, hogy a nők mozgósítása nem olyan hatékony,
ahogy arra szükség lenne, ezáltal veszélybe kerülnek a potenciális aktoraik: „Ha elidegenítjük magunktól a nőt, a klerikálisok tárt karokkal fogadják őket.”15 A középosztály
nőmozgalmának vezetőit dámának nevezik és ellenfélként jelenítik meg a lapban található cikkek.16
Nemzetközi vonatkozásban német, olasz, osztrák, török és angol nők aktivitását
említi az újság: az egyes nemzetek nőmozgalmai képviselőinek előadásáról tudósít,
illetve haláluk esetén megemlékezik róluk. Ír többek között az angol Sylvia Pankhurst budapesti előadásáról;17 beszámol az ausztriai szociáldemokrata nők kongresszusá-

11 A Nőmunkás című lap, illetve az egyes számairól szóló, a Népszava által közölt tartalmi összefoglalók ismertetése nem
része a dolgozatnak, mivel ebben a tanulmányban nem célom az önreprezentáció vizsgálata.
12 A Nők Napja. Népszava, 1924. 04. 01. (52.évf. 76.sz.)
13 A Nők Napja. Népszava, 1924. 04. 01. (52.évf. 76.sz.)
14 Hírek: Szociális iskola. Népszava, 1924. 11. 04. (52. évf. 249. sz.)
15 A kongresszus elfogadta a szakszervezeti tanács jelentését. Népszava, 1930. 03. 25. (58. évf. 69. sz.)
16 A proletárasszonyok csak a szocializmusban bízhatnak. Népszava, 1935. 03. 17. (63. évf. 63.sz.)
17 Naptár: Az európai politika krónikájából. Népszava, 1934. 04. 15. (62.évf. 84.sz.)

649

TÖRTÉNELMI KONTEXTUSBAN

ról;18 az osztrák nőmozgalom egyik képviselője, Marianne Halnisch haláláról;19 a japán
Shidzué Ishimotóról életútjáról;20 a nők helyzetéről a diktatúrákban (bár nem sokat
tudunk meg azon kívül, hogy az olaszországi és németországi nők helyzete politikai jogaik gyakorlása terén elmarad az oroszországitól);21 a nők részvételéről a németországi
választásokon22.
A feminizmus és feminista kifejezések a lapban elsősorban a Feministák Egyesületére vonatkozóan bukkannak fel, főként előadásaikat hirdeti az újság. A cikkek alapján
a szociáldemokrata nőmozgalom olykor elhatárolódott a feminizmustól, máshol éppen
a feminista mozgalom utódjának tekinti magát23. A szociáldemokraták nőmozgalmának ellenpólusának tartja a lap a keresztény nőmozgalmat, ám a vizsgált korszakban
nem illetik egységes jelzővel, a keresztény-szocialisták mozgalmának tartja, illetve klerikálisnak nevezi (a keresztény feminizmust utoljára 1919-ben említi a lap mint antifeminista mozgalmat).
Összességében a Népszavában rendszeresen megjelenik a nőkérdés, ám kissé ellentmondásosan, mivel egyes beszédekben (a tudósítások alapján) nőmunkásmozgalomként említik a munkásnőket érintő tevékenységüket, máshol viszont azt hangsúlyozzák, hogy nincs külön mozgalma a nőknek, mivel egyenlőnek tekintik őket a férfiakkal.
Van, ahol kijelentik, hogy nincs szükség külön nőkongresszusra, más helyütt viszont
beszámolnak egy-egy nőgyűlésről24. Ez a dichotómia, tehát a nőkérdés létének kettős
magyarázata állandó eleme a nőkérdéssel kapcsolatos előadásoknak, erre a kétoldalú
értelmezésre a Népszava maga is reflektál25. A cikkek tartalmát tekintve: mivel a Népszava a szociáldemokraták szócsöveként funkcionált, a dolgozó nő került a lap fókuszába
a nőkérdést illetően, elsősorban gazdasági szempontból közelítették meg a munkásnők
témáját; főként a városi proletárnő állt (az előadások és így) a cikkek középpontjában,
a falusi dolgozó nők helyzetét csak ritkán vonta be a lap. Hangsúlyos volt továbbá a nők
politikai jogainak kérdése, illetve a nők és a férfiak teljes egyenjogúsításának célja, valamint megjelent a lapban a nők állampolgárságának témája.26
A radikális jobboldali Függetlenség című politikai napilapban igen ritkán jelent meg
nőkkel foglalkozó cikk. A nőkérdésre összesen hat találatot kapunk, a (keresztény/ka18 Pártügyek. Népszava, 1920. 11. 10. (48.évf. 265.sz.)
19 Meghalt Marianne Hainisch. Népszava, 1936. 05. 06. (64.évf. 103.sz.)
20 Shidzué Ishimotó. Népszava, 1938. 01. 26. (66. évf. 20.sz.)
21 A nők helyzete a diktatúrákban. Népszava, 1934. 02. 24. (62.évf. 44.sz.)
22 A nők részvétele a németországi választásokban. Népszava, 1928. 05. 19. (56.évf. 113.sz.)
23 Nőmunkás-mozgalom. Népszava, 1927. 09. 04. (55.évf. 200.sz.)
24 Például: Pártügyek: Nőgyűlés Hódmezővásárhelyen. Népszava, 1924. 06. 13. (52. évf. 128.sz.); Pártügyek: Föloszlatott
nőmunkásgyűlés. Népszava, 1924. 10. 04. (52.évf. 221.sz.), Pártügyek: Nőgyűlés a XXII. pártszervezetben. Népszava, 1926.
05. 01. (54. évf. 98. sz.) Vasárnapi országos nőértekezlet. Népszava, 1935. 01. 29. (63.évf. 24. sz.)
25 Például: Van-e külön nőkérdés? Népszava, 1932. 11. 27. (60. évf. 258.sz.)
26 „Hontalan” asszonyok. Népszava, 1930. 03. 30. (58.évf. 73.sz.)
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tolikus) feminizmus kifejezés egyszer sem, a feminista szó pedig kétszer jelenik meg
a vizsgált korszakban. Az egyik, a házasság intézményével foglalkozó cikk Japán példáját említi, ahol állami támogatással segítik a házasodást a hajadon lányok esetében,
amit a cikk írója szerint a fasiszta Olaszország mintájára tesznek, ahol már régóta él
ez a gyakorlat.27 Ugyancsak ebből a cikkből olvasható ki a feminizmus kritikája: „A hódító emancipáció sokkal inkább gazdasági kényszerűség következménye, mint a nők
szabadságimádatának, a feminista propagandának az eredménye.”28 A női munkával
összekapcsolva hozták szóba a nők művelődése, oktatása témát: az egyik országgyűlési
képviselő javaslata adta a kiindulópontot, miszerint a női munkaerőt a közpályán felére
kellene csökkenteni, amit egyértelműen az értelmiségi állásokra vonatkoztat a szerző,
míg szerinte az iparban dolgozó és földműves nők munkáját nem szándékoznak korlátozni. A cikk szerint a nőnek kötelessége is magát képezni, például azért, mert a házimunka mértéke lecsökkent, így jut idejük a tanulásra.29
A napilap röviden ismerteti az Egyesült Női Tábor céljait, egy asszonykongresszusról szóló beszámoló nyomán. Ezek alapján a nők feladata például a helyes táplálkozás
elősegítése otthon, vagy a honvédelembe való bekapcsolódás.30
A szintén a radikális jobboldali lapok közé sorolható Szózat már valamivel több cikkben foglalkozik a nőkkel, mint a Függetlenség. A nőkérdés kifejezésre négy találatot kapunk. A Nőkérdés és az ifjúság című előadást ismerteti egy katolikus nagygyűlésről való
beszámoló keretében, amelynek során szó esett a nők munkavállalásáról: az ismertető
szerint a nők bármilyen munkára alkalmasak lehetnek, de szem előtt kell tartani az
erkölcs, a család és az ifjúság védelmét. Az előadó a nőkérdés történeti áttekintésére is
vállalkozott, bemutatta, hogy milyen emancipációs elképzelések mentén különíthetők
el az egyes mozgalmak31 – tudjuk meg a rövid összefoglalóból. A következő cikk, amely
a nőkérdéssel foglalkozik, Raffay Sándor a magyar sajtóról szóló előadásának kivonatában bukkan fel, miszerint a sajtó egyes problémáit megoldaná a nők foglalkoztatása,
ami pedig a nőkérdést is megoldaná: „A nők sajtómunkája alkalmas megoldása volna
a nőkérdésnek. A női erényeikre: a tisztaságra, önzetlenségre, melegségre és szeméremre a sajtónak nagy szüksége van.”32 A következő cikk a német fajvédők egyik nagygyűléséről számol be és ismerteti a nőkérdésről szóló előadás tartalmát. Ebből kiderül,
hogy az előadó szerint a nőnek „hazafias munkát” kell végezni otthonában, gyereket
nevelni, óvni a család egységét: „A mi asszonyaink alkothatják csak meg azt az erkölcsi

27 Pártában. Függetlenség, 1933. 11. 24. (1.évf. 230.sz.)
28 Pártában. Függetlenség, 1933. 11. 24. (1.évf. 230.sz.)
29 Tanuljon-e a nő? Függetlenség, 1933. 12. 24. (1. évf. 255.sz.)
30 Nyilatkoznak az Asszonykongresszus előadói. Függetlenség, 1940. 03. 10. (8.évf 57.sz.)
31 A katolikus nagygyűlés II. nyilvános ülése. Szózat, 1922. 10. 10. (4.évf. 232.sz.)
32 Gondolatok a sajtóról. Szózat, 1924. 12. 04. (6.évf. 270.sz.)
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alapot, amelyen a jövőnk, gyermekeink »Nagy Németország«-a kiépül.”33 A nőkérdés
megoldását a lap részben a Szociális Missziótársulat Szociális Iskolájának tulajdonítja,
ahol – a cikk szerint – a nőket számukra megfelelő hivatásra, a szociális gondoskodáshoz kapcsolódó munkára készítik fel, így az is megtalálhatja önmagát, akik valamiért
a családi életben nem tudnak kiteljesedni. A cikk ismerteti az iskola programját és beiratkozásra invitálja a nőket.34
A feminizmussal többször is foglalkozik a lap, közöl például egy hosszabb cikket az
antifeminizmusról.35 A cikk szerint az első világháború eltörölte a „régi rítusú feminizmust”, s véleménye szerint hazánkban Bédy-Schwimmer Rózsa (1877–1948)36 „Marx
nyomán állította feje tetejére a nőket”. A cikk írója által követendőnek nevezett újfajta
antifeminizmus egyik képviselője az angol Anthony M. Ludovici (1882–1971, filozófus,
társadalomtudós) Woman című meghatározó könyvével. A cikk írója szerint a nőknek
„természetszerű” hivatása a gyereknevelés, a bemutatott könyv által pedig tovább fűzi
a gondolatot, miszerint ha más munkát keres a nő (pl. tudományos pályára lép), csupán
azért teszi, hogy a „férfit magához vonzza”. Ludovici könyvét ismerteti a cikkíró, és
mentegeti is: „Az angol író bizonyosan túloz, amikor sötét pesszimizmussal festi le
a női befolyás kártevéseit a műveltségben.” A családalapítást elsődleges női feladatként
hirdető feminizmust a cikk szerint nem antifeminizmusnak, hanem filofeminizmusnak kellene nevezni. Ugyan Ludovici könyvének elemzése egy önálló tanulmányt is
kitenne, annyit megállapíthatunk, hogy nem csak ő, hanem a cikk szerzője is nemzeti
kérdésnek tekinti a nőkérdést, ami alatt főként a reprodukció feladatát értik.
A fentebb már hivatkozott Quintus ír a pécsi nőkről, miszerint ők egyelőre feladják
a feminista törekvéseiket, mert a család védelme jelenleg elsődleges. A szerző a feminizmusról kifejti álláspontját, miszerint a háború előtti és utáni feminizmus közti különbséget nem lehet figyelmen kívül hagyni. A háború előtti Bédy-Schwimmer Rózsa
(Károlyi Mihály és Kun Béla) vezetésével a család ellen irányult – írja a szerző –, míg
a háború utánit a középosztálybeli nők irányítják és ismét a domesztikus térbe helyezi
vissza a nőt, mivel már megkapták, amit akartak (a választójogot). Végül egyetért a cikkíró a pécsi nőkkel, és ő maga is hangsúlyozza, hogy a népesedés, így a családi élet
a jelenlegi legfőbb feladata a nőknek.37

33 Össze kell hívni az elnyomott nemzetek világkongresszusát. Szózat, 1925. 07. 02. (7.évf. 145.sz.)
34 Megnyílik a szociális iskola. Szózat, 1924. 11. 06. (6.évf. 246.sz.)
35 Quintus: Antifeminizmus. Szózat, 1923. 08. 05. (5.évf. 176.sz.)
36 A Bédy-Schwimmer Rózsa által vezetett feminista nőmozgalom sajtójának elemzéséről lásd: Czeferner Dóra:
A magyarországi feminista mozgalom első hivatalos lapja: A Nő és a Társadalom (1907–1913). ArchívNET 19. (2019):2. valamint Acsády Judit: „Tisztelt Nagysád!” Társadalmi kapcsolatok és nyomtatott periodikák jelentősége a magyar feminista
mozgalomban a századelőn A Nő című folyóirat szerkesztői levelezése nyomán. Per Aspera Ad Astra. 2020/2. 9–30.
37 Quintus: A pécsi nők. Szózat, 1922. 04. 02. (4. évf. 76.sz.)
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A Szózat cikkeiben, ha megjelenik a feminizmus, az általában negatív töltetű. A Keresztény Magyar Asszonyok Pártszövetsége agitációs feladatairól adott elő Toperczer
Ákosné (Hagara Róza, 1881–1944 után?, a pártszövetség elnöknője) beszédének ös�szefoglalójában olvashatjuk: „Nem akarnak feminista hangoskodást, de a régi magyar
asszonyok tradícióihoz híven ott akarnak lenni a küzdő férfisereg mellett és végezni
azt a részletmunkát, amelyet a férfiak nem tudnak ellátni”.38 Toperczer Ákosné egy
másik beszédét is ismerteti a lap, amiben ismét megerősíti, hogy „nincsenek feminista
allűrjei” a pártszövetségüknek, illetve céljuk, hogy kizárják a politikai életből a „múlt
feminista törekvéseit”.39 Egyéb előadásokról is hírt adott a lap a feminizmushoz köthetően pl. A feminizmusról és a háreméletről; szemlézte a Természettudományi Közlönyt,
amelyből megemlítette A női lélek és a feminizmus orvostermészet-tudományi megvilágításban című tanulmányt.40
Bay Dóra Nőemancipáció az ókorban cikke Geréb József A görög szellem Európa kultúrájában41 című munkájáról ír röviden, melyben Geréb a feminizmus első prófétájának
nevezi Platónt. A cikk szerzője Platón és Arisztotelész részben különböző álláspontját
villantja fel a nők (többek között a politikai életben betöltött) feladatairól, képességiről
és jogairól.42
Az Üzenetek rovatban az egyik olvasói levélre valamely az emancipációhoz köthető
témában válaszul azt írták, hogy jelenleg nem érnek rá az emberek a feminizmus kérdésével foglalkozni. Majd megjegyzi a szerző, hogy a nők a munkavállalásukkal a férfiakat szorítják ki a munkaerőpiacról, és ha ez a tendencia folytatódik, akkor „férfi-emancipációról kell majd írni.”43 Hasonlóan negatív konnotációval bír a feminizmus
kifejezés egy másik olvasói levélre adott válaszban: szinte fenyegetőn írja a cikk
szerzője, hogy a feminizmus el fogja hozni abban az értelemben is az egyenjogúságot,
hogy a férjek is mernek majd a jövőben a feleségükre panaszkodni, nem csak fordítva
lesz ez elfogadott.44
Egy szokatlan kontextusban is megjelenik a feminizmus szó a lapban, egy tengerkutató naplóját bemutató cikkben: „ezeknél is (a polipoknál – L. N.) divatban van a feminizmus és az ivadékgondozás a hímekre hárul. Van is vele gondja a szegény, dajkaságra
kárhoztatott hímnek.”45 A lap azt közvetíti, hogy a gyermeknevelést a nő a nemzetért
teszi, ám ha a férfi kapja ezt a feladatot, és azt mint büntetés értelmezik.
38 Magyar asszonyok a keresztény fővárosért. Szózat, 1924. 01. 27. (6.évf. 23.sz.)
39 A magyar asszony szerepe a magyar politikában. Szózat, 1925. 04. 15. (7.évf. 84.sz.)
40 Irodalom és művészet. Szózat, 1922. 03. 22. (4.évf. 67.sz.)
41 Geréb József: A görög szellem Európa kultúrájában, Bp., Franklin-társulat. 1921.
42 Bay Dóra: Nőemancipáció – az ókorban. Szózat, 1922. 03. 19. (4.évf. 65.sz.)
43 Üzenetek: Philine. Szózat, 1923. 04. 11. (5.évf. 81.sz.)
44 Vőlegényjelölt. Szózat, 1922. 05. 07. (4.évf. 104.sz.)
45 Gyermekvédelem a tengerben. Szózat, 1923. 09. 23. (5.évf. 215.sz.)
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„Asszonyoknak-leányoknak” Mai nagyasszonyaink címmel indítottak sorozatot,
amelyben egy-egy személyt mutattak be, aki női ügyeket képviselt, s az egyik ilyen
életút kapcsán fordul elő a feminizmus szó negatív aspektusa, miszerint a feminizmus
miatt a férfiak már nem udvariasok a nőkkel.46
Nemzetközi viszonylatban is elutasítóan szólnak a feminizmusról a magyar nőmozgalommal összehasonlításban: „a magyar nőmozgalomban egy csipetnyi sincs azokból
az idétlenségekből, amelyeket a külföldi feminizmus képvisel”.47 Más helyütt azt írja
a lap, hogy „külföldön nőmozgalmak vannak, nálunk azonban csak asszonymozgalom
van. Az asszony szó determinálja a magyar nő helyzetét. Asszony, ez a szó azt jelenti,
hogy a férfivel közös sorsban együtt küzd a hazáért.”48 Látható tehát, hogy a nő helyét
otthon, a családban jelöli ki, és a közéleti aktivitását is csak azután élheti meg, miután
megházasodott.
A lapban a keresztény feminizmus kifejezéssel egyszer találkozhatunk, Tormay
Cécile (1875–1937) Bujdosó könyv49 című művének egyik fordítója a franciaországi
keresztény feminizmus egyik képviselője, Marcelle Tinayre (1870–1948, író, újságíró)
volt, tudjuk meg az újságból. Egy másik irodalmi példát is hoz a Szózat: Sigrid Undset
norvég írónőt irodalmi Nobel-díja miatt említi. A cikkből kiderül, hogy az írónő szerint
a „modern nőmozgalmak hazugságok, a feminizmus ostobaság és korlátolt emberek
rögeszméje, a nő hivatása az anyaság, a család.”50
A radikális jobboldal szócsöveit, a Függetlenséget és a Szózat lapokat áttekintve megállapítható, hogy a nőkérdés alatt legfőképp a népesedés kérdését, a reprodukciós kötelezettséget értik.
A szélsőjobboldali lapok közül a Magyarságot vizsgáltam, amely nagy számban foglalkozik a nőkhöz kapcsolódó kérdésekkel: nem csak a különböző egyesületek munkájára mutat rá az újság, hanem általános női témákról is ír. Az újságban szereplő női
témájú cikkeknek (terjedelmi korlátok miatt) csupán töredékét érintem jelen dolgozatban.
A lap a nők választójogával kapcsolatban a Feministák Egyesületének tevékenységéről ad hírt, például a nők felsőoktatáshoz való jogáról51 vagy a feministák választójog érdekében végzett munkájáról.52 A feminizmusról vegyesen nyilatkozik meg a lap:
hol szükséges ellenpólusa a keresztény feminizmusnak, hol minden szinten megvetendőnek véli a követésüket, máskor pedig a békés egymásmellettiségre mutatnak rá
46 Mai nagyasszonyaink. Szózat, 1924. 06. 08. (6.évf. 123.sz.)
47 Kétezer magyar asszony hódolt vasárnap a Kormányzó előtt. Szózat, 1925. 04. 28. (7.évf. 95.sz.)
48 Budapesten minden akadályon keresztül meg kell maradnia a keresztény uralomnak. Szózat, 1925. 02. 12. (7.évf. 34.sz.)
49 Tormay Cécile: Bujdosó könyv. Singer és Wolfner, Budapest, 1920?.
50 Sigrid Unset. Szózat, 1925. 10. 16. (7.évf. 233.sz.)
51 Nőorvosok és feministák küldöttsége a kultuszminiszternél. Magyarság, 1923. 04. 21. (4.évf. 90.sz.)
52 Hírek: A nők választójogáért. Magyarság, 1922. 01. 26. (3.évf. 21.sz.)
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a cikkek. Mindenesetre megfigyelhető, hogy 1938-ban már szégyenletesnek ábrázolja
a feminizmust, és másfajta nőmozgalmat preferál, vagyis szorgalmazza a nők visszahelyezését a házasság és család kötelékébe: „De a feminizmus, az önálló és szabad nő
ideálja, az idegen munkahelyeken robotoló asszonyok és leányok falansztere soha többé uralkodó típusként föl nem támad a mi társadalmunkban.”53
A Magyarság a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének (MANSZ) tevékenységét
sem hagyja figyelmen kívül a Magyarság, sajtógyűlésükről kiemeli az elnök, Tormay
Cécile gondolatát, miszerint „a Mansz nem feminista-szervezet és nem külön az asszonyok, de az egész magyar nemzet érdekében harcol.”54
Beszámol még az újság a Szociális Missziótársulat történetéről és tevékenységi
köreiről (pl. nővédelem, leánynevelés,55 szociális iskola56): nekik tulajdonítják a keresztény nőmozgalom megszervezését.57 Közgyűlésükről szóló összefoglalóból tudjuk,
hogy báró Apor Vilmos (1892–1945) a feminizmusról a következőképp értekezett: […]
természetellenes a feminista emancipáció, mert a nő csak ott lehet segítőtárs, ahol az
anyai hivatásával egybefügg.”58 A Társulat egyik konferenciáján Korányi Saroltára emlékeztek, aki főként munkásnőket aktivizáló szervezetek munkájával foglalkozott, ebben a rövid ismertető cikkben a katolikus nőmozgalom kifejezést használja a szerző.59
Többször írnak a lapban a Keresztény Női Tábor tevékenységéről (pl. kulturális
estjeikről60), főként a Slachta Margit (1884–1974) által tarott beszédekről tudósítanak,
például a kitűzött feladatairól. Az egyik előadásából „kiderül”, hogy más a politikai céljuk, mint a feministáknak: „A feministák a politikában ugyanazt akarták elérni, amit
a férfiak; mi csak azt akarjuk elvégezni, amit elvégezhetünk: az igazság örök hangjának
harmóniáját őrizzük”.61 Egy másik Slachta Margit előadásból megtudjuk, hogy Slachta
véleménye szerint a választójog nem a nőmozgalom eredménye, hanem a törvénykezés
eredménye a nőmozgalom, mivel az állampolgári jogegyenlőség felkészületlenül érte
a keresztény női társadalmat, amire viszont reagálni kellett.62 Ismerteti a lap a Keresztény Női Tábor megújult programját, szintén Slachta beszéde nyomán.63

53 Nők a jobboldalon. Magyarság, 1938. 08. 07. (19.évf. 177.sz.)
54 A Mansz sajtógyűlése. Magyarság, 1992. 02. 02. (3.évf. 27.sz.)
55 A Szociális Missziótársulat a nőnevelés reformjáról. Magyarság, 1924. 06. 29. (5.évf. 128.sz.)
56 A Szociális Misszió iskolájának ünnepélyes megnyitása. Magyarság, 1938. 01. 13. (19.évf. 9.sz.)
57 A Szociális Missziótársulat huszonöt éve. Magyarság, 1933. 10. 08. (14.évf. 229.sz.)
58 A Szociális Missziótársulat ünnepi közgyűlése. Magyarság, 1934. 09. 26. (15.évf. 217.sz.)
59 A Szociális Missziótársulat konferenciája. Magyarság, 1935. 09. 28. (16. évf. 221.sz.)
60 A Keresztény Női Tábor kultúrestje. Magyarság, 1923. 04. 22. (4.évf. 91.sz.); Magyarság, 1923. 04. 24. (4.évf. 92.sz.)
61 Apponyi Magyarország igazságáról. Magyarság, 1921. 02. 09. (2.évf. 31.sz.)
62 Schlachta Margit a Keresztény Női Táborról. Magyarság, 1924. 10. 22. (5.évf. 223.sz.)
63 Slachta Margit bejelentette a Keresztény Női Tábor új munkaprogramját. Magyarság, 1927. 01. 08. (8.évf. 5.sz.)
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Felvillantja a lap a felvidéki nőmozgalom történetét64, de az erdélyi katolikus nőmozgalomról65 is beszámol, kitekintve a határon túli nők mozgalmi munkájára, illetve az erdélyiek egyik vezetőjének, Árkossy Lajosnénak (Wagner Irén, 1870–1938) a halálára66.
A nőkérdésről nemzetközi kitekintést is ad az újság, ír például a Turáni Társaság
rendezvényén elhangzott előadásról, amely címe alapján a török nőt mutatta be: a cikk
valójában arra tér ki, hogy Törökország (és korábban az Oszmán Birodalom) problémáit a nők okozták, főként tékozló életmódjukkal, másrészt „fajvédelmi” szempontból,
mivel már a szultánnék sem törökök. A korszakban egy nemzet fennmaradásának és
ebben a nők szerepvállalásának eugenikai megközelítése hazánkban is igen jellemző.67
Szintén felmerül a török nők aktuális helyzetének témája Halidé Edib hanöm (Adnan
bej felesége) írónővel készült interjúban, amelyben a szerző egyrészt elragadtatással
ír beszélgetőpartneréről, másrészt megjegyzi, hogy szinte meglepi a nő tájékozottsága
politikai, gazdasági és társadalmi kérdésekben.68 Szintén a török nőkkel foglalkozik az
a cikk, amely a török képviselőnők számáról ír; a cikk a nők politikai jogainak kiszélesedéséért végzett munkájukról elismerően szól: „Soha még nőmozgalom annyi eredménnyel nem járt, mint a török nők szabadság-törekvése.”69 A finn és az észt nőmozgalomról szóló előadást szintén a Turáni Társaság programjában találjuk.70 Tudósít a lap
továbbá a romániai feministákról, például a kétnejűség elleni tiltakozásukról,71 vagy
a női választójogért való munkájukról; a cikkből kiderül, hogy a feminsiták a kormány
politikáját antifeministának tekintik.72 Beszámol arról is, ha külföldről feministák (pl.
az amerikai és holland nőmozgalom vezetői) mint előadók érkeztek hazánkba;73 Afganisztánról tudatja a lap, hogy ott nincsenek feministák, ami az Amanullah kán (1892–
1960) és az afgán királyság előnyére válik74. Többször is foglalkozik a lap a feleségek
háztartási munkáért járó fizetési követelésével, amelynek felvetését a francia nőmozgalomnak tulajdonítja az újság.75 Szintén a francia nőmozgalom emancipatorikus kezdeményezése került szóba abban a cikkben, melynek felvezetését egy kissé bugyuta, ám
64 A felvidéki magyar nőmozgalom. Magyarság, 1925. 12. 13. (6.évf. 282.sz.)
65 Erdélyi magyar évkönyv. Magyarság, 1931. 01. 11. (12.évf. 8.sz.)
66 Halálozás: Árkossy Lajosné. Magyarság, 1938. 08. 05. (19.évf. 175.sz.) Árkossy Lajosné a Székelyszentkirályi csipkeverő
tanfolyam elindítója 1924-ben, amely fontos szerepet töltött be a falusi ifjúság nevelésében és helyben tartásában.
67 A témában lásd pl. Bokor Zsuzsa: Nők a nemzetben, nemzet a nőkben. A Magyar Egyesület a Leánykereskedelem Ellen
eugenikai olvasata. socio.hu, 2015/2.
68 Előadás a török nőről. Magyarság, 1923. 04. 14. (4.évf. 84.sz.)
69 Asszonyszemmel. Magyarság, 1935. 03. 03. (16.évf. 52.sz.)
70 Előadások. Magyarság, 1938. 03. 18. (19.évf. 62.sz.); lásd még a finn nőmozgalomról: Előadások. Magyarság. 1934. 12.
07. (15.évf. 273.sz.)
71 Romániában be akarják hozni a kétnejűséget. Magyarság, 1921. 07. 16. (2.évf. 155.sz.)
72 Nők az alkotmányban. Magyarság, 1925. 01. 30. (6.évf. 24.sz.)
73 Feminista vezérek Budapesten. Magyarság, 1922. 10. 24. (3.évf. 242.sz.)
74 Amanullah csókja. Magyarság, 1928. 07. 07. (9.évf. 152.sz.)
75 A francia háziasszonyok rendszeres fizetést kérnek az uruktól. Magyarság, 1928. 03 11. (9.évf. 59.sz.)
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érzékletes történettel indítja a szerző: egy feleségnek külföldön haldoklott a férje, aki
látni kívánta halála előtt feleségét, ám a nőnek nem volt útlevele, amit azonban a férj beleegyező nyilatkozata hiányában nem állítottak ki, így anélkül hunyt el férje, hogy találkoztak volna. E felvezetést követően röviden ír a cikk a nők jogairól Franciaországban,76
és végülis arra mutat rá, hogy egyes esetekben gyakorlati szempontból értelmetlenül
korlátozták a nők jogait. A nők politikai részvételéről kanadai vonatkozásban is hírt
adott a lap, aminek kapcsán áttekintette, hogy a Magyarországon milyen pozíciókat
töltenek be általában a nők a munkaerő piacon, összehasonlítva a külföldi példákkal.77
Említették az indiai nőmozgalom egyik képviselőjét;78 cikkeztek a német nőmozgalomról;79 valamint a nemzetközi asszonyhét résztvevőit is ismertette a lap.80
A női témák között a rövid haj és a rövid szoknya kérdése81 visszatérő feminista (és
modern női) motívumként jelent meg. Az egyik ilyen témával, tehát a nők elférfiasodónak vélt viselkedésével foglalkozó cikk elrettentő történetként osztja meg két fiatal lány
esetét, akik először csak rövid hajat viseltek, majd fiús ruhába jártak; a cikk záróakkordját egy érvelési hiba adja: a szerző szerint, lehet, hogy az otthonról eltűnt és elférfiasodó lányok meg is nősültek.82 A nők ruhaviselete a munkaruhát tekintve is témává
vált: egy mexikói (majd a spanyolok által átvett) rendelet kapcsán, amely „bő, szürke,
dísztelen, bokáig érő” egyenruhát írt elő a tisztviselőnőknek; a cikk végülis a feminizmusnak rója fel mindezt, mivel ők harcolták ki, hogy ezen a terepen is munkába állhassanak a nők, ezért szabályozva vannak egy igen fontos területen, az öltözködésükben.
Érdekes, hogy a szerző szerint azért lenne előnytelen, ha hazánkat is elérné ez a korlátozás, mert a dolgozó nők nehezebben találnának férjet magunknak vonzó megjelenés
hiányában.83 A nők nadrágviseletét a feminista törekvések sarkalatos pontjaként jeleníti meg a lap: egy Nyugat-Virginiában a témáról tartott szavazás eredményét ismerteti
az újság, amely cikkben a szerző tipologizálja a feminizmusokat: „Tudvalevőleg kétféle feminizmus van. Az első az, amely a nőt a férfival egyenlő értékű lénynek tekinti,
a sajátos női tulajdonságokat a sajátos férfiúi tulajdonságokkal egyenlő értékűnek és
jogúnak tekinti. Ez a feminizmus azért kíván a nőknek szavazói jogot, hogy anya- és
csecseművédelmet, szesztilalmat, jó iskolákat kívánna, – csakhogy ezt a feminizmust
senki nem követi. A másikfajta feministák csak a férfit tekintik tökéletes lénynek, azért
76 Napóleon korszerűsítését követelik a francia nők. Magyarság, 1929. 01. 08. (10.évf. 6.sz.)
77 Máról-holnapra: Asszony – főispán. Magyarság, 1927. 09. 28. (8.évf. 219.sz.)
78 Indiai törvényhozók Budapesten. Magyarság, 1935. 10. 25. (16.évf. 244.sz.)
79 Politikai merényletek a Saar-vidéken. Magyarság, 1935. 01. 03. (16.évf. 2.sz.); A nőkérdés a Harmadik Birodalomban.
Magyarság, 1935. 02. 10. (16.évf. 34.sz.); A női emancipáció veresége a Harmadik Birodalomban. Magyarság, 1935. 02. 24.
(16.évf. 46.sz.)
80 Megnyitották a Nemzetközi Asszonyhetet. Magyarság, 1937. 08. 07. (18.évf. 178.sz.)
81 Szabadságszerető-nők: ne tűrjétek a hosszú szoknyát. Magyarság, 1931. 03. 17. (12.évf. 62.sz.)
82 A nőemancipáció bajnokai. Magyarság, 1925. 02. 21. (6.évf. 42.sz.)
83 Uniformist a nőkre! Magyarság, 1929. 11. 03. (10.évf. 250.sz.)
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az ilyen feministák a férfikülsőségeket óhajtják lemásolni, nadrágot, bírói talárt, doktorátust és miniszteri tárcákat sóvárognak […].84 A nemzetközi nőmozgalom palettájáról
a kínai nők sem maradtak le, akiknek nőmozgalmát az angol nőkéhez hasonlítja a lap:
a cikk a rosszul viselkedő asszony börtönbüntetéséből indul ki, amiről megjegyzi, hogy
érdekes módon a férfiakra vonatkozóan nincs ilyen törvénykezés(i javaslat).85
A fentiek alapján elmondható, hogy a Magyarság legtöbbet a keresztény és/vagy konzervatív nők mozgalmi és egyesületi tevékenységéről ír, valamint a szélsőséges magyar
nacionalizmus egyik szócsöveként a nők társadalmi és politikai szerepét reprodukciós
feladatukból kiindulva, illetve eugenikai nézőpontból közelítette meg. A bevezetőben
említett kifejezéseket tekintve egyféle feminizmust ábrázol, azt szinte kizárólag negatív jelentéssel ruházza fel. A keresztény nőmozgalom képviselőit nem nevezi keresztény feministáknak, a feminizmus ellenpólusának tekinti.
A katolikus klérus napilapjai közül a Korunk Szava keveset ír a nőkérdés témában,
maga a kifejezés nem is fordul elő a lapban. (Az Új Nemzedék és a Nemzeti Újság lényegesen több cikket szentel a női tematikának, ám ezek bemutatása túlfeszítené jelen
tanulmány terjedelmi kereteit.) A katolikus nőmozgalom kifejezést használja az újság:
beszámolnak az erdélyi katolikus nőmozgalomról az Új Élet című lapban publikált
azonos témájú cikk alapján86, ismertetik a Szociális Missziótársulat történetét, tevékenységét87. A nőmozgalom kifejezés előfordul még egy, a dolgozó nővel foglalkozó
nemzetközi kongresszus kapcsán: említ a cikk német, spanyol, belga és amerikai adatokat az iparban munkát vállaló nőkre vonatkozóan, ám nem egyértelmű, hogy csak
a férjezett nőkre vonatkoznak-e a közölt számok. A cikk célja, hogy felhívja a figyelmet
a családi élet megmentésének feladatára, aminek megoldását a nő szűkebb, otthoni
térbe való visszahelyezésében látták.88 Szintén a dolgozó nő ügyével foglalkozik az
a cikk, mely a munkavállaló nők csoportján belül három típust és generációt különít
el: diplomás nők, akiknek tényleg a tudásra volt igényük; a bizonytalan keresettel rendelkezők; a házimunka terhe alól kibújni akarók.89 A prágai katolikus kongresszusról
szóló összefoglalóból megtudjuk, hogy egy a magyar nőmozgalmat firtató előadásra itt
is sor került, de tartalmáról nem ad részleteket a cikk.
A konzervatív irányultságú Budapesti Hírlap a magyar nőmozgalom mellett, aminek
elindulását a lap az Országos Nőképző Egyesület 1868-as megalakulásától számítja,90
egyaránt tudósít a hazai és nemzetközi nőmozgalmakról és feminizmusokról.
84 Nadrágot a nőkre! Magyarság, 1924. 02. 12. (5.évf. 35.sz.)
85 Kínában megbüntetik a rosszul viselkedő asszonyt. Magyarság, 1935. 03. 07. (16.évf. 55.sz.)
86 Az erdélyi katolikus nőmozgalomról. Korunk Szava, 1933. 07. (3.évf. 13–14.sz.)
87 Krisztus Napszámában. Korunk Szava, 1933. 06. 15. (3.évf. 12.sz.)
88 A női munkaerő ipari kihasználása ellen. Korunk Szava, 1933. 08. 01. (3.évf. 15–16.sz.)
89 Egy egészen új leánytípus. Korunk Szava, 1933. 11. 15. (3.évf. 22.sz.)
90 „Az asszonyi személek is emberek”. Budapesti Hírlap, 1936. 08. 04. (56.évf. 177.sz.)
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A keresztény feminizmus képviselőiként nevezi meg a Szociális Missziótársulatot,
és hírt ad Slachta Margit és köre kiválásáról, illetve a Szociális Testvérek Társasága
megalakulásáról.91 A Szociális Missziótársulat által, a magyar katolikus nőmozgalom
keretében megnyitott szociális iskola programjáról szintén hírt ad a lap.92
Az egyesületek közül a MANSZ ünnepi, nőnevelési kongresszusáról tudósít, ahol gróf
Klebelsberg Kunó (vallás- és közoktatásügyi miniszter) is beszédet mondott: „Örömmel
konstatálja, hogy a magyar nőmozgalomban nyoma sincs a külföldi feminizmus idétlenségeinek. Ez a Mansz hazafias irányú munkájának köszönhető” – emeli ki a cikk.93
Hírt ad a lap a Magyar Katolikus Nőegyesületek Országos Szövetségének rendezvényéről, amelyen Zichy Rafaelnét ünnepelték, mivel Rómában a katolikus asszonyok
világszövetsége tagjává választották.94 A nőmozgalmak városi, középosztálybeli képviselete mellett a falu irányába is kiterjedt az újság figyelme: beszámol egy brüsszeli kiállításról, amit a belga állam szervezett háztartás és falufejlesztés témában, ahol
a cikk szerint a magyarok falufejlesztési eredményeit és annak ábrázolását emelték ki
a rendezők.95
A Feministák Egyesülete programjai közül az egyik angol szüfrazsett, Emmeline
Pethick Lawrence (1867–1954) budapesti látogatását, és az egyesületben elhangzott
A pacifizmus térhódítása az angol politikában című nyílt előadását hirdette az újság. Az
angol nőjogi aktivistával a cikk szerint az Írónők Köre és más konzervatív irányultságú
nőmozgalom vezetői is találkoztak és beszélgettek,96 itt tehát a nőmozgalmak között
egy találkozási pontot találunk a békemozgalom címszó alatt.
Nemzetközi szinten kitekint a lap az indiai,97 a francia,98 a német99, az olasz,100
a finn,101 és a török102 nőkérdés helyzetére. A Franciaországról szóló hírben a feminizmus káros térhódításáról szól a cikk: egy iskolai felmérést foglal össze, amelynek eredménye szerint a többség „inkább a férfi hibáiban, mint erényeiben találta meg a saját

91 A Szociális Missziótársulat kettéválása. Budapesti Hírlap, 1923. 05. 28. (43.évf. 119.sz.)
92 A nő – a nemzet lelkiismerete. Budapesti Hírlap, 1938. 01. 13. (58.évf. 9.sz.)
93 A MANSZ ünnepies közgyűlése és kongresszusa. Budapesti Hírlap, 1925. 04. 28. (45.évf. 95.sz.)
94 Zichy Rafaelné ünneplése. Budapesti Hírlap, 1926. 01. 12. (46.évf. 8.sz.)
95 Részt vett még Hollandia, Anglia, Olaszország, Franciaország, Finnország, Kanada, Svájc, Argentína, Csehszlovákia
(akkor), Spanyolország. Magyar siker Belgiumban. Budapesti Hírlap, 1925. 07. 24. (45.évf. 164.sz.)
96 Mrs. Emmeline Pethick Lawrence előadása. Budapesti Hírlap, 1928. 01. 04. (48.évf. 3.sz.) Tartalmi összefoglalóját lásd:
Budapesti Hírlap, 1928. 01. 05. (48.évf. 4.sz.)
97 Sarojuni Naidu előadása Budapesten. Budapesti Hírlap, 1929. 06. 29. (49.évf. 145.sz.)
98 A francia nők szellemi térhódítása és jogai. Budapesti Hírlap, 1934. 08. 15. (54.évf. 184.sz.)
99 Hitler beszéde a nemzeti szocialista asszonyok nagygyűlésén. Budapesti Hírlap, 1937. 09. 11. (57.évf. 206.sz.)
100 A nő helyzete a fasiszta Olaszországban. Budapesti Hírlap, 1932. 09. 25. (52.évf. 215.sz.)
101 Finnország nemzeti ünnepe. Budapesti Hírlap, 1934. 12. 05. (54.évf. 274.sz.)
102 Isztambulban az örökké „szenvedő” templomban. Budapesti Hírlap, 1934. 09. 26. (54.évf. 217.sz.)
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ideáljait”.103Az isztambuli helyzetről a Suat Dervis írónővel való interjú alapján tudósít
a lap, aki szerint török nőmozgalom helyett a nők jogaiért a férfiak harcoltak eredményesen.104 Az olasz nők helyzetéről Dr. Maria Castellani-val készült interjú alapján
számol be a Budapesti Hírlap, miszerint tartózkodni kell attól a nőknek, hogy úgy valósítsák meg egyenjogúsítási és érvényesülési céljaikat, hogy közben elveszítik nőiességüket. A művészi hivatásból élő nők fasiszta szervezetének elnökeként azt szorgalmazta, hogy az olasz nő dolgozzon az államért, magáért, és a családért.105
A polgári liberalizmus lapjai közül Az Est, az Esti Kurír és a Pesti Napló is bőséges
példát hoz a nők aktivizmusa, választójoga stb. nőmozgalmi témában, de jelen tanulmányban csupán a Pesti Hírlap rövid áttekintésére vállalkozom, amely egy-egy előadásról (pl. nők és a felsőoktatás, ~ és a fajelmélet, ~ és az alkoholizmus),106 vagy közgyűlésről107 adott hírt a témában. A nőkérdés az Esti levél rovatban többször is megjelent
(pl. a nőképviselő,108 „adjon a férj a feleségének fizetést”109; háziasszony,110 házasság
és tánc111). E rovatban írnak a közös konyha kérdéséről, miszerint: „A nemzetközi
feministák programjában benne van a »közös konyha« és a »közös gyereknevelés« elve.
A nemzeti vagy keresztény feministák (pontos hivatalos címüket nem tudom) ellene
vannak e két pontnak. Én is ellene írtam és szónokoltam […].112 A dolgozó nő témában – igen szokatlan megközelítésből – a középosztálybeli nők otthoni munkavégzésével, a szociális gondoskodáshoz és a háztartáshoz köthető munkájával foglalkozott
az újság, nem pedig a munkabérért végzett tevékenységről írt.113 Az újság nemzetközi
kitekintése igen széleskörű és egyben véletlenszerű, pl. cikket közöl Kamerunról114 és
Afganisztánról115 (mint fentebb a Magyarságban), az indiai nőmozgalom vezetőjének,
Sarojini Naidu [1879–1949] (a Budapesti Hírlap által is említett) budapesti előadásáról

103 Veszedelemben a nők idealizmusa – Franciaországban. Budapesti Hírlap, 1926. 05. 28. (46.évf. 118.sz.)
104 Isztambulban az örökké „szenvedő” templomban. Budapesti Hírlap, 1934. 09. 26. (54.évf. 217.sz.)
105 A nő helyzete a fasiszta Olaszországban. Budapesti Hírlap, 1932. 09. 25. (52.évf. 215.sz.)
106 Pl. Nőkérdés az irodalomban. Pesti Hírlap, 1923. 04. 18. (45.évf. 87.sz.); Az országos katholikus nagygyűlés. Pesti Hírlap, 1922. 10. 10. (44.évf. 230.sz.); Szász Zoltán előadása a Kossuth-pártban. Pesti Hírlap, 1926. 05. 04. (48.évf. 99.sz.); Az
egyetemi nőkérdés Magyarországon. Pesti Hírlap, 1928. 03. 01. (50.évf. 50.sz.); Hangverseny Zugligetben. Pesti Hírlap, 1932.
08. 04. (54.évf. 173.sz.); Az Országos Református Lelkészegyesület jubileuma. Pesti Hírlap, 1932. 08. 13. (54.évf. 181.sz.);
A nők és az alkoholizmus. Pesti Hírlap, 1927. 01. 21. (49.évf. 16.sz.)
107 A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének közgyűlése. Pesti Hírlap, 1925. 04. 28. (47.évf. 95.sz.); Országos Katholikus Nőszövetség. Pesti Hírlap, 1921. 06. 07. (43.évf. 122.sz.)
108 Esti levél. Pesti Hírlap, 1920. 03. 28. (42.évf. 76.sz.)
109 Esti levél. Pesti Hírlap, 1926. 01. 31. (48.évf. 25.sz.)
110 Esti levél. Pesti Hírlap, 1920. 06. 27. (42.évf. 153.sz.)
111 Esti levél. Pesti Hírlap, 1925. 12. 20. (47.évf. 288.sz.)
112 Esi levél. Pesti Hírlap, 1920. 11. 14. (42.évf. 269.sz.)
113 A dolgozó nő. Pesti Hírlap, 1922. 05. 12. (44.véf. 107.sz.)
114 A nőkérdés Kamerunban. Pesti Hírlap, 1925. 11. 22. (47.évf. 265.sz.)
115 Mi okozta az afganisztáni lázadást? Pesti Hírlap, 1929. 01. 09. (51.évf. 7.sz.)
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a Feministák Egyesületében,116 de a Szerkesztői üzenetek rovatban a Nők ellensége című
cikkben áttekinti a nők jelenlétét különféle vezető pozíciókban, Finnországtól kezdve
Amerikáig számtalan példát hozva.117
A női öltözködés kérdése a Pesti Hírlapban is felbukkan, például egy párizsi estélyről
szóló cikkben, amelyben kritikát fogalmaz meg a szerző a feministák ruhaviseletére
nézve: „Előjöttek a nők egyenjogúságát hirdető feminista apostolok olyan dekoltázsban, hogy az ember csak akkor hiszi el, hogy ruha is van rajtuk, – amikor állnak.”118
A hétköznapi témák között a nők szivarozása is felbukkan a lapban, ami a szerző szerint oda vezethet, hogy a „jövő női eszményképe” az addig csak cirkuszban látott szakállas nő lesz.119
A Pesti Hírlap érinti az értelmiségi pályán a nők jelenlétének témáját: beszámol róla,
hogy a Pázmány Péter Tudományegyetemen két előadó is nők közül került kiválasztásra, bár odáig még nem jutott el a feminizmus, mint Szegeden, ahol már női magántanára is van az egyetemnek.120 Ebben a cikkben a feminizmust pozitív kontextusban
jeleníti meg a lap.
Összességében úgy vélem, hogy a korabeli közbeszédben nem volt egységes és
egyértelmű, hogy a Bédy-Schwimmer Rózsa képviselte feminista mozgalomra adott
válaszként megjelenő, vagy a mellette működő egyéb nőmozgalmakat hogyan nevezik,
illetve úgy tűnik, hogy az áttekintett lapok szóhasználata alapján a keresztény nőmozgalom és a katolikus nőmozgalom szinonimaként értelmezhető. Azt is megállapíthatjuk,
hogy a politikai napilapok által képviselt diskurzusba – az általam használt (keresztény/
katolikus) feminizmus/feminista/nőmozgalom és nőkérdés kereső kifejezésekre – alig
kapunk a katolikus keresztényen kívül más felekezeti nőmozgalomhoz tartozó eredményt, ilyen célból tehát egyéb jelzőkre lenne szükség egy szélesebb körű kutatáshoz
(pl. keresztyén, református, evangélikus, felekezeti stb.), tekintettel arra, hogy a nőkérdéssel kapcsolatos előadásokat keresve csupán egy találatot kaptam református vonatkozásban. Látható, hogy a nőkérdés címszó alatt számtalan témát érintettek a vizsgált
napilapok a két világháború közötti időszakban: pl. öltözködés, alkoholfogyasztás,
házasodási nehézségek stb. Az is egyértelműen látszik, hogy a feminizmus és feminista kifejezéseket a kutatott politikai napilapok leggyakrabban negatív tartalommal
töltik meg, még akkor is, ha egyébként a Feministák Egyesületének előadásairól hírt
vagy tudósítást közölnek, megmutatva széleskörű törekvéseiket (választójogi, szociális,
egészségügyi stb. munkájukat). Mindez arról árulkodik, hogy a Horthy-korban a külön-

116 Az indiai nőmozgalom nagyhírű vezetője Budapesten. Pesti Hírlap, 1929. 06. 25. (51.évf. 141.sz.)
117 Nők ellensége. Pesti Hírlap, 1927. 07. 24. (49.évf. 166.sz.)
118 Egy párizsi estély. Pesti Hírlap, 1927. 12. 23. (49.évf. 291.sz.)
119 Parancsol egy Havanna-szivart, asszonyom? Pesti Hírlap, 1938. 12. 12. (58.évf. 284.sz.)
120 Az egyetemi előadó-személyzet soraiban két nő is szerepel. Pesti Hírlap, 1936. 09. 20. (58.évf. 215.sz.)
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böző irányultságú politikai napilapok diskurzusában a női tematikát tekintve – változó
mértékben ugyan, de – exponálódott az hatalmon lévő kormány politikai célkitűzése,
a „nemzetépítő”, az ország népességének növelését célul kitűző politikája és a hozzá
fűződő társadalmi problémák narratív mintázatai.
A tanulmány igyekezett rámutatni, hogy a nőkkel kapcsolatos sajtódiskurzus –
a teljesség igénye nélkül – milyen kifejezéseket és témákat használt 1920 és 1940 között. A kutatás következő lépcsőfoka a téma vizsgálata további napilapokban, illetve az
eredmények összehasonlítása a nőmozgalmi lapok kutatása alapján rajzolódó diskurzusstratégiával.
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MASZLAG FANNI

„Együttélés a múltban
és jelenben”
Cigány lányok önképe a kettős identitás tükrében

BEVEZETÉS
Napjainkban a felgyorsult társadalmi és gazdasági változások számos területen változtatják meg a társadalom életét: a gyermekvállalási, munkavállalási, iskoláztatási szokások megváltoznak, de még a hagyományos férfi női szerepek is. A változások a társadalom minden csoportját érinti, még a tradicionális zárt cigány csoportok életében is
komoly átalakulást generálnak. Ugyan a cigányság körében a modernizációs folyamatok jóval később indultak és hatásait is lassabban fejtette ki, de a megkésett modernizációnak a hatásai ma már egyre észrevehetőbbek körükben.
A rendszerváltást megelőző években a cigány hagyományok őrzése, a korlátozott
hozzáférés az intézményekhez – leginkább a nők esetében – lassította a nemi szerepekben történő változások folyamatait. A cigányságra célzottan irányuló kényszeras�szimilációs törekvések azonban felgyorsították ezeket a folyamatokat, amelyek tetten
érhetőek voltak a formális és informális mechanizmusokban – felgyorsították a cigány
nők szerepeinek, életstratégiáinak, identitásának alakulását.
A rendszerváltást követően egyre többen jelennek meg az oktatási intézményekben
továbbá nyolcórás, néha megterhelő fizikai munkát igénylő pozíciókban, annak érdekében, hogy kiegészítsék a családi kasszát (KSH 2018, Janky 2005, Kemény 2004).
Az oktatási intézményekben való megjelenésük a cigány nők körében is kitolta az
első gyermek születésének idejét (Kemény 2004) továbbá kevesebb gyermeket vállalnak, ami a munka világába kezdte integrálni őket.
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Önmagában azonban nem lehet értelmezni a társadalmi integrációt vagy dezintegrációt, ugyanis mindig az adott történelmi korszak és annak intézkedései szerint kell azt
megvizsgálnunk (Kovách 2017).
A teljes foglalkoztatottságról „híres” államszocialista gazdaságot, felváltotta a tömeges és tartós munkanélküliség. A nők munkaerőpiaci helyzetét gyökeresen változtatta
meg a piacgazdaság kialakulása (Frey 2001) és egy szempillantás alatt vált semmisé
a romák eddig elindult társadalmi integrációja.
A tradicionális közösségekbe is megjelenő modernizáció és globalizáció mindamellett, hogy megváltoztatja a roma nők életét, amellett módosítja a társadalmi integrációs
kereteket, a szocializáció és a kultúraátadás módját, úgy, hogy közben új értelmet ad
a cigány kultúra kifejezésének továbbá a közösség értékkészletének.
Ebben az átalakulási folyamatban a cigány nőknek fontos szerep jut, ugyanis a kisebbségi csoport integrációja során kulcsfontosságú feladatuk van. Egyrészt a tradíciók
továbbvitelét biztosítják, másrészt pedig a változások kezdeményezői is. Ennek a kettős
szerepnek az alakulását érdekes vizsgálni a cigány nők életében, különösen a harmadik
generációs cigány lányok körében, miközben arra keressük a választ, hogy a hagyományok, tradíciók megőrzése vagy feladása milyen mértékben segíti vagy akadályozza
a cigányság társadalmi integrációját napjainkban.
Számtalan hazai és nemzetközi szakirodalomból (Durst 2001, Neményi 2010, Kóczé
2010, Pálos 2010, Okely 1983. Stewart 1994, Zatta 2002, Kemény 2004, Janky 2005)
tudjuk, hogy a tradicionális cigány nők elsődleges feladata a család, a férj, a gyerekek
gondozása és kiszolgálása továbbá a nőknek fontos szerepük van a tradíciók és kulturális értékek továbbadásában is.
Az utóbbi években egyre inkább felgyorsuló modernizációs folyamatok nem csak
a többségi társadalom életébe hoztak változást, hanem a cigány társadalom életére is
hatással vannak. A megváltozott, kiszámíthatatlan környezetben változik a kultúraátadás formája, új jelentést kapnak a hagyományok és a közösségek mindennapi életét
meghatározó értékek is átalakulnak. Ugyanakkor önmagában a változás nem jelenti
azt, hogy a cigány hagyományok, tradíciók végleg eltűnnének, inkább a meglévő értékek mellett újak, új magatartás minták és identitás változatok jelennek meg, akár
párhuzamosan is.
Valamennyi közösség életében a nőknek fontos szerepe van az értékek, kulturális
minták átadásában, a következő generáció társadalomba való illesztésében. Ugyanakkor nem egyszerű ennek a szocializációs szerepnek a betöltése, miközben a környezeti
változások folyamatosan alakítják a cigány nők szerepét saját közösségükön belül is.
Fontos kérdés azonban, hogy a kulturális minták, értékek átadása során milyen
mértékig ragaszkodjanak a roma nők az etnikai identitás megőrzését garantáló hagyományokhoz, mennyire vállalják fel az új integrációs modelleket, amiket a modernizáció
és a globalizáció kínál, miközben a közösséghez való tartozás kötelékeit gyengítik.
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A cigány kisebbségi csoport sikeres társadalmi integrációja nem kismértékben múlik a cigány nők kultúra és értékközvetítő szerepén (Koczé 2010). Mivel egyfelől ők
azok, akik a tradíciók továbbvitelén keresztül, garantálhatják a kisebbségi csoport megkülönböztető jeleinek tovább élését és a közösséghez való tartozás érzését, másfelől pedig kisebbségi és a többségi társadalom között a változások kezdeményezői és előidézői
is lehetnek, attól függően, hogy milyen modellt követnek személy szerint.

ETNIKAI IDENTITÁS
A társadalomelméletekben az identitás kérdését hevesen vitatják. A különböző érvek
lényege, hogy a régi identitások, melyek sokáig egyensúlyba tartották a világot, mára
hanyatlóban vannak és új identitások jelennek meg, veszik át a helyüket – melyek valamilyen formában széttöredezi az egyént. Ezt a széttöredezettséget, identitásválságnak
nevezik1, ami egy sokkal szélesebb változási folyamat része. Ez a „válság” megkérdőjelezi az egyének részéről az eddig szilárd lábakon álló társadalmi hálózatokat és megbontja a modern társadalmak központi folyamatait és struktúráit.
A következő résznek nem célja, hogy az etnikai identitás minden aspektusával foglalkozzon a világ minden részén, ugyanis az etnikai identitásnak a eltérő következményei
vannak bizonyos történelemi és kontextusbeli tényezőkből kifolyólag. A következőkben sokkal inkább betekintést szeretnék adni az etnikai identitás fogalmi meghatározásába.
Sem az identitásról sem az etnicitásról nincs társadalmi konszenzus, azonban azt
tudjuk, hogy folyton változnak és saját történeti dinamikájuk van (Hale 2004). Az etnikai identitás éppen ezért egy sokdimenziós, dinamikus konstrukció, ami utal az etnikai
csoport öntudatára és a tagok identitására. Az én és az etnikai háttér folyamatos és
dinamikus megértése a célja. Folyamatosan bővül, új tartalmakkal töltődik fel annak
fényében, ahogy az ember a mindennapok során tudatába jön az etnikai csoportok közötti különbségeknek – mindeközben pedig megpróbálja a nagyobb, tágabb környezetében saját etnikumát megérteni. Tehát nem egy rögzített kategorizáció (Pataki 1986).
Jól látszik az előbbi megfogalmazásból is, hogy az etnikai identitás nem egy statikus
kategória, sokkal inkább az idő múlásával, a különböző generációkban, kultúrákban,
összefüggésekben, az életkor előrehaladtával változik különböző dimenziók mentén.
Ahogy korábban említettem, hogy nincs széles körben elfogadott meghatározása az
etnikai identitásnak, úgy nincs következetes és módszeres megközelítése sem az empirikus kutatásokban. Ugyanis már magára a személy fogalmára sem tekinthetünk egy
állandó változóként, hisz kultúránként változik – akár az identitás fogalma (Jasinskaja-Lahti-Liebkind 1998; Liebkind 1992; Phinney 1996; Verkuyten 2000). Azonban az et1 Ha tényleg identitásválságról beszélhetünk, akkor érdekes lehet vizsgálni, hogy milyen irányba mozdult el az identitás
és a modern társadalmak milyen új fejleményei váltották ki?
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nikai identitáskor használt össze meghatározásban közös, hogy összeköti az etnicitást
a származással és a kultúrával – jóllehet eltérő módon.
Az etnicitás egy elképzelt vagy valós közös származásból és kultúrából fakad, éppen
ezért a történelem és a kultúra a két fő alkotóeleme. A történelemnek kiemelt szerepe
van az etnikai kisebbségi identitás illetve az etnikum közötti kapcsolatok kérdéseinek
megértésében, mivel nem csak a jelent alakítják a múlt kollektív reprezentációi, hanem
hatással vannak a jelenlegi és jövőbeli állapotokra, észlelésekre, viselkedésekre is (Verkuyten 2000).
Tágan értelmezve tehát az „etnikai identitás” az egyén önérzetére vonatkozik, tagság egy adott etnikai csoporthoz (Liebkind 1992, 2001 Phinney 1996; Phinney – Horenczyk – Liebkind-Vedder 2001). Jóllehet a kifejezés néha úgy tűnik, mintha csak
öncímkére vagy csoporthovatartozásra, etnikai identitásra vonatkozna azonban mégis
úgy tekintenek rá, mint ami különböző szempontokat foglal magába, az önazonosítása,
csoporthoz tartozás, elkötelezettség érzése mellett a közös értékek érzését és a saját
etnikai csoporthoz való hozzáállást.
Az etnicitás mibenlétével kapcsolatos zavart gyakran az etnikai csoportok és az etnikai identitások megfelelő tipológiájának hiánya eredményezi.
Az etnikai identitás nemzedékről nemzedékre való megtartása nem feltétlenül jelenti
mind külső, mind belső aspektusainak, vagy az egyes szempontok összes alkotóelemének
megtartását ugyanolyan mértékben. Bizonyos elemek dominálhatnak jobban és megmaradhatnak, míg mások eltűnhetnek. Az egyes generációk tagjai akár szubjektíven is azonosulhatnak etnikai csoportjukkal az etnikai nyelv ismerete nélkül úgy, hogy közben az
etnikai hagyományok gyakorlása vagy az etnikai szervezetekben való részvétel megtörténne. Vagy akár fordítva is lehet, gyakorolhatnak néhány etnikai hagyományt anélkül,
hogy erősen kötődnének magához a csoporthoz. Továbbá a külső identitás ugyanazon
összetevői különböző szubjektív jelentést is nyerhetnek ugyanazon etnikai csoporton belüli különböző generációk, etnikai csoportok vagy más alcsoportok esetében. Ezért nem
szabad azt feltételezni, hogy egy generáció által megtartott etnikai identitás azonos típusú vagy formájú identitással rendelkezik, mint amelyet a korábbi generációk megőriztek.
Az eltérő kulturális mintákból eredő viselkedés tehát az identitás kifejeződése, és
jellegének jeleként tanulmányozható.
Különbséget kell tennünk az etnikai identitás külső és belső aspektusai között. Míg
a külső szempontok a kulturális és társadalmi magatartásra utalnak, mint például:
1. etnikai nyelv beszélése, etnikai hagyományok gyakorlása,
2. részvétel etnikai személyes hálózatokban, például családban és barátok körében,
3. részvétel etnikai intézményi szervezetekben, egyházak, iskolák, vállalkozások,
média,
4. részvétel önkéntes etnikai egyesületekben, például klubokban, „társaságokban”,
ifjúsági szervezetekben
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5. részvétel olyan etnikai szervezetek által támogatott funkciókban, mint gyűlések,
bálok, piknik, koncertek, nyilvános előadások (Isajiw 1990).
Addig az etnikai identitás belső vonatkozásai attitűdökre, érzésekre, „képekre”, ötletekre utalnak. (Isajiw 1990) Természetesen a külső és belső viselkedések összekapcsolódnak egymással – ugyanakkor azt sem szabad feltételezni, hogy empirikusan a két
típus mindig függ egymástól. Egymástól függetlenül változhatnak, mivel például egy
harmadik generációs személy magasabb szinten tarthatja meg a belső, mint a külső
szempontokat.
Az identitás belső aspektusainak legalább három típusát különböztethetjük meg: (1)
kognitív, (2) erkölcsi és (3) affektív.
Az identitás kognitív dimenziója magában foglalja egyrészt az önképeket, másrészt
a csoport képeit. Ezek lehetnek önmaga vagy a csoport sztereotípiái, és mások által
észlelt sztereotípiák önmagáról és a csoportjáról. Ez magában foglalja a csoport örökségének és történelmi múltjának ismeretét is. Ez az ismeret nem feltétlenül terjedelmes vagy objektív, sokkal inkább a kiválasztott szempontokra vagy eseményekre,
vagy történelmi személyiségekre összpontosíthat, amelyek szimbolizálják a csoport
tapasztalatait és így örökség részévé váltak. A kognitív dimenzió végül magában foglalja a csoport értékeinek ismeretét – mivel ezek a csoport örökségének részét képezik
(Isajiw 1990).
Az identitás erkölcsi dimenziója kiterjed a csoportos kötelezettségek érzésére. Általánosságban elmondható, hogy a csoportos kötelezettségek érzése összefügg azzal
a fontossággal, amelyet az ember a csoportjának tulajdonít, valamint a csoportnak az
illető viselkedésére gyakorolt következményeivel. Konkrétan érintené az olyan kötelességérzeteket, mint az etnikai nyelv gyermekeknek történő megtanításának vagy
a csoporton belüli házasságkötésnek, vagy a csoport tagjainak az álláskeresésben való
segítésének fontosságát.
Az identitás affektív dimenziója pedig a csoporthoz való kötődés érzésére utal. Az
ilyen érzéseknek két típusa különböztethető meg:
1. a csoport tagjai iránti biztonságérzet, együttérzés és asszociatív preferencia a többi csoport tagjaival szemben, és
2. a biztonság és a kényelem érzése a csoport kulturális mintáival szemben és más
csoportok vagy társadalmak kulturális mintázataival (Isajiw 1990).
Kollektív identitás tudatosság áll egy etnikumhoz való tartozás mögött. Ennek pedig
számtalan alkotóeleme van: hagyományok, szokások, kultúra, nyelv, közös történelem,
vallás stb. Bell (1975) álláspontja szerint az egyéni és csoportos identitást öt makroszociális egység jellemez: nem, vallás, osztály, nemzet és etnikum. Az egyén teljes identitásához minden alkotóelemre szükség van, azonban az etnikai hovatartozásnak különösen fontos szerepe van. Rotschild szerint (1981) az etnikai identitás mély, intenzív
érzéseket kelt az egyénben.
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Tehát egy etnikai csoportnak a társadalom olyan részét értjük, akik nyelvi, vallási,
kulturális jegyek mentén különbözőnek tartják magukat vagy ezek mentén másnak
látják őket. Három komponens mentén lehet az etnikai identifikációt meghatározni:
közös tevékenység, mások általi azonosítás és az önazonosítás (Yinger 2002).
Az etnikai azonosságtudat része az egyének önazonosságtudatának, azonban felvállalását befolyásolja a többségi társadalomban uralkodó sztereotípiák és attitűdök.
Éppen ezért a kisebbségi csoport tagjainak mérlegelnie kell, hogy az adott etnikai csoporthoz való tartozás, azzal való azonosulás milyen előnyöket vagy hátrányokat hordoz
magával. Ugyanis ha negatív hatások érik az egyént, akkor negatív identitás fog kialakulni, ami asszimilációt is eredményezhet. (Tóth 2008) Jóllehet ez nem olyan egyszerű
abban az esetben, ha külső jegyek, szimbólumok mentén is azonosítható a csoporttagság. A csoporttagok azokat az értékeket és normákat fogják előnybe részesíteni, amik
pozitív érzéssel töltik el őket és minden ami az ellenkezőjét eredményezheti, megpróbálják „levetkőzni” (Tajfel 1981, Csepeli 1993).
Tajfel (1982) szerint az emberek pozitív társas identitást keresnek a pozitív önbecsülés elérése érdekében, ennek alapját pedig a más csoportokkal való összehasonlítás
és pozitív megkülönböztetés adja. Azonban ha nem pozitív szociális identitást kapnak,
akkor az egyén igyekszik elsőként önmagát majd az adott szituációt megváltoztatni.
Tehát az etnikai identitás társadalmi tapasztalatokra reagál, arra, hogy mások hogyan érzékelik az egyént (Phinney 1996).
Kutatásomban az etnikai identitás fogalmát a Fredrik Barth által kidolgozott elméletre támaszkodva alakítom ki, amely szerint az identitás állandó változásban van. Nem
egy eleve adott dolog, hanem más etnikumokkal való interakciók folyamatában konstruálódik és folyamatosan változik. Az etnikai identitás egyrészt a saját tagok felé közvetített erkölcsi, viselkedési és szokásbeli normarendszer, másrészt pedig a külvilág felé
kialakított társadalmi önkép. Az önkép folyamatosan változik az állandó visszacsatolások során – ezt természetesen a közösségen kívüli elvárások is befolyásolják.
A tanulmányban az etnikai identitást úgy közelítem meg, mint egy szabad választási
lehetőséget az egyén részéről: mennyire szeretné önmagát az adott etnikai csoporttal
azonosítani vagy mennyiben utasítja azt el. Hiszen attól még, hogy egy személy elköteleződik egy csoport mellett, nem jelenti azt, hogy annak megfelelően is viselkedik és
részt vesz az etnikai csoport mindennapi életében. Ugyanakkor ha viselkedése szintjén
is megjelenik az elköteleződés az identifikáció terén, annál konzisztensebb az etnikai
identitása.
A következő rövid kis részben az általam vizsgált cigány kisebbségi csoport – második és harmadik generációs cigány nők – alkalmazkodási stratégiáját – kettős identitás
– mutatom be.
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KETTŐS IDENTITÁS
Ahogy a korábbi részben is olvashattuk az identitás egy kontextuális, nehezen megfogható társadalompszichológiai fogalom. A cigány kisebbségi csoportok esetében ez
pedig még komplikáltabb jelenséggé válik. A kisebbségi identitás a társadalomtudósok
többsége szerint, etnocentrikus, asszimilált illetve az egyre gyakrabban elfogadott fogalom a kettős identitás köré épül. Mindemellett utalnak az egyre inkább megjelenő
identitás zavarról és az integráció lehetőségéről is (Pálos 2010; Neményi 2010; Tóth
2008; Bindorffer 2001). Bármelyik stratégiát, fogalmat is nézzük a cigány identitás felvállalása egyszerre jár előnyökkel és hátrányokkal (Tóth 2008).
Az „megfelelő” identitás kialakítása a csoportok közötti és csoportokon belüli kapcsolatokon és visszacsatolásokon keresztül zajlik. Az egyén, akár nemzeti, akár etnikai
közösség tagja a pozitív értékelések és az azokban való részvétel nélkülözhetetlen azonosságtudatának kialakulásában (Bindorffer 2001).
A kettős identitás fogalma leginkább az etnikai és nemzeti kisebbségek többségi társadalomban történő boldogulásával kapcsolatban jelenik meg (Erős-Kovács-Lévai 1985,
Bindorffer 2001). A nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos kutatások arra mutatnak rá,
hogy az eredeti identitás megtartása a többségi társadalomban, nehéz, így a szereplők
gyakran alakítják ki a kettős identitást, mint alternatív stratégia – megőrizve a befogadó nemzet kultúráját és az anyaország kultúráját is (Tóth 2008).
Számos szakirodalomban a kettős identitás fogalma, bikulturalizmusként, poliidentitásként, rétegzett identitásként jelenik meg, néha akkulturációként vagy sikeres integrációként is emlegetik, azonban a cél ugyan az, különböző kultúrák egyensúlyozása
(Niedermüller 1998, Benet-Mártinez 2002).
Az ember személyes identitása mellett beszélhetünk társadalmi, kollektív identitásról is, ezek egyszerre alkotják és formálják az egyén komplex identitását. Eredményük
lehet a kettős identitás, amikoris az egyén több identitáshoz tartozik egyszerre (Keszthelyi 2009).
A modern társadalmak viszonyában gyakran említik a kettős identitás kifejezését,
ugyanis az egyénnek egyszerre több társadalmi csoportba is tartozhat, többféle szerepet vehet fel magára nap, mint nap így az identitása is egyre összetettebbé válik. Mindemellett a modernizáció és globalizáció által nyújtott új társadalmi és gazdasági szerepekhez alkalmazkodni kell az egyénnek, ezért rugalmasság kell, hogy tegye identitását.
Szerencsés a helyzet akkor, ha a különböző identitások megférnek egymás mellett,
összeegyeztethetők és az eltérő szituációkban a megfelelő identitáselemek kerülnek
előhívásra (Pataki 1998).
Bindorffer (2001) szerint az etnikai és nemzeti identitás elemei, terei, működési
elveit megkülönböztethetjük egymástól, de egymás mellett léteznek és a „megfelelő”
időben, adott szituációban az éppen alkalmas elem válik operatívvá (Bindorffer 2001).
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A kettős identitás tehát a különböző forrásokból érkező eltérő identitáselemek
egyénre szabott kombinációja, aminek lényege, hogy az egymás melletti identitáskonstrukciókat kiegyensúlyozza, kiegészítse és stabilitást hozzon. Az, hogy melyik
elem irányába indul meg az elmozdulás arra hatással vannak a társadalmi, gazdasági,
politikai érdekek illetve az egyén iskolai végzettsége és a társadalmi munkamegosztásban betöltött helye.
Bindorffer 2001-es sváb nemzetiségiek között végzett kutatásában, a kisebbségi csoport magyar társadalomba történő beilleszkedését kutatta. Arra az eredményre jutott,
hogy az identitás megtartásának mértéke és az identitás elemei generációról generációra változnak. Hangsúlyozta, hogy mindez attól is függ, hogy az adott időszakban
a többségi társadalom tagjai mennyire fogadja el, támogatja az adott kisebbégi csoportot illetve, hogy a csoport tagjai mennyire képesek beépíteni személyes identitásukba
a kisebbségi kultúra elemeit (Bindorffer 2001).
A cigányság számára a magyar nemzet már évszázadok óta kínál fel pozitív és követhető mintákat és közös életeseményeknek is részesei lehettek. Egyszerre tagjai a magyar nemzetnek és egy etnikai csoportnak is. Etnikai csoporttagságuk lehetőséget biztosít nekik, etnikai identitásuk megélésére és reprezentációjára. A magyar nemzethez
való tartozás pedig további pozitív azonosulási mintákat kínál fel számukra.
Mindazonáltal a nemzeti és etnikai identitás több dimenzió mentén is metszik egymást, ami kettős azonosságtudatot generál. A kettejük metszetében létrejövő identitáskonstrukció ugyanakkor helyzet, tér és idő függvényében folyton alakul, mindig szituatív jelleget ölt és a legkézenfekvőbb identifikáció mentén fog rendeződni.
A kettős identitás így egyszerre foglalja magába a közös vonások keresését és a különválás irányvonalait. Ebben az értelemben, a cigányság egyszerre próbál elvegyülni
és különválni – hagyományaik bizonyos részeinek megtartásával és a többségi társadalom értékeinek és viselkedési mintáinak befogadásával.
Összegezve tehát elmondható, hogy a kettős identitás esetében az egyén, eredeti
kultúrája mellett felveszi a befogadó társadalom kultúráját úgy, hogy azok ugyanolyan
súllyal vannak jelen az identitásában, egymással harmonikusan.

A CIGÁNYSÁG MAGYARORSZÁGON
A cigányság, mint etnikai csoport már a kezdetektől kívülről, a többségi társadalom
felől volt meghatározva és mindig is homogén csoportként kezelték őket.
Az 1893-mas és az 1971-es összeíráskor is azokat tekintették cigánynak, akiket
a többségi társadalom tagjai vagy külső szakemberek annak tartottak és így figyelmen
kívül hagyták a megkérdezettek személyes szubjektív véleményét. A rendszerváltás
azonban a magyarországi nemzetiségi politika szempontjából változást hozott. Ugyan
már 1980-ban elkezdődött a nemzetiségiek jogainak újratervezése, de az 1993-mas
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló LXXVII. törvény szentesítette (Magyar
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Közlöny 1993). A törvény Ezzel egyéni és közösségi jogokat adtak a nemzetiségeknek,
kiépülhettek kisebbségi önkormányzati rendszerek. (Pálné 1999) 2011-ben az elfogadott CLXXIX. törvényben az országgyűlés szigorította a nemzetségi önkormányzatok
alakításának módját – népszámlálási adatokhoz kötötte (Magyar Közlöny 2011).
A rendszerváltást követően a népszámlálások merőben eltértek a korábbi évekétől,
amit két dologgal lehet leginkább magyarázni:
1: az 1993-mas és a 2011-es törvény lehetővé tette, hogy önkéntes alapon lehessen
gyűjteni az adatokat a nemzetiségekre vonatkozóan, tehát a nemzetiségek saját bevallásuk alapján nyilatkozhattak nemzetiégi, etnikai hovatartozásukról.2 Így a 2001., 2011
népszámláláskor és 2016-os mikrocenzus alkalmával is a „nem kötelezően megválaszolandó” kérdések között szerepelt a kérdőív legvégén.
2: A megváltozott jogi környezeten túl módszertani változás is történt. A korábbi
népszámlálásokon a nemzetiségi és az anyanyelvi kérdések mellett bevezették a nemzetiségi hovatartozás vizsgálatát is, így csökkentve az alulmérését a nemzetiségeknek.3
Valamelyest a 2011-es népszámlálás és a 2016-os mikrocenzusnál megváltozott ez
a módszer, mivel a kérdőív már nem érintette a kulturális kötődésre vonatkozó kérdést.4
A romák lélekszáma a nemzetiséghez tartozás komplex mutatója alapján, 2001 és
2011 között folyamatosan nőt, ugyanakkor 2011 és 2016 között csökkenés figyelhető
meg. A komplex mutató és a többes válaszadás hozzájárult a többes identitás megválasztásához, tehát egy személy több nemzetiségnek is mondhatta magát. A romák esetében a magyar nemzetiséghez tartozók aránya a rendszerváltást követően a népszámlálásokon folyamatosan nőtt (KSH 2018).
A cigányság népességszámának emelkedése mögött a természetes szaporodás mellett olyan tényezők is közrejátszottak, mint a népszámlálások megváltozott módszertana és a kettős identitás megerősödése. A cigányság jelentős számban vallja egyszerre
magát magyarnak és valamilyen etnikai kisebbség tagjának is. Ugyanakkor a cigányság
számának alakulását önmagában a kettős identitás nem indokolja – igaz lélekszámuk
nőtt, de észrevehetőbbek nem lettek a többségi társadalom számára. Tátrai (2014) szerint egy másik tényező is állhat a dolgok hátterében, ez pedig a szimbolikus etnicitás
elméletében keresendő. Azaz a nemzeti/etnikai identifikáció már nem pusztán a nyelv2 Nem csak nemzetiségre vonatkozóan, hanem vallási hovatartozásra és egészségi állapotra is érvényes volt ez a válaszadási lehetőség.
3 Olyan kérdéseken keresztül mérték a nemzetiségi hovatartozást, mint: „Mely nemzetiségi kulturális értékekhez.
hagyományokhoz kötődik?, Családi, baráti körben milyen nyelvet használ általában?” A KSH egy komplex mutatót hozott
létre, a korábbi két kérdés és a bekerült két új kérdésből ha legalább egy alkalommal az adott nemzetiség nyelvét vagy nemzetiséget megjelölik, akkor ennek alapján meg tudják határozni nemzetiséghez tartozást. Ha a válaszok nem homogénok,
akkor egy válaszadó több nemzetiséghez is fel lett tüntetve, ezzel biztosítva volt a kettős identitás lehetősége illetve növelte
– a nyelvhasználat által – a nemzetiségi csoportnak a létszámát.
4 Azt, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy míg a 2001-nél korábbi népszámlálásokkor csak egy nemzetiséget, anyanyelvet választhattak a válaszadók, addig 2001-ben hármat, 2011-ben és 2016-ban viszont kettőt.
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használat, az életmód vagy az intézményhasználat mentén zajlik, hanem sokkal inkább
a társadalom számára is látványos jelenségek mentén, mint a szimbolikus cselekvések
– amik a származási közösség tradícióihoz kötődnek (Tátrai 2014).
Na de mégis akkor, kit tekintünk ma cigánynak? A cigányságot nem lehet egyetlen
országhoz kötni, ezért is nevezi gyakran a szakirodalom “transznacionálisnak” őket, mivel egyszerre több nemzethez is tartoznak, több egymástól teljesen különböző kultúrális szokások jellemzők rájuk. Prónai (2000) szerint egy multi-etnikus közösségnek
tekinthetők, akik mindig is leglább két világban élnek, a saját közösségük illetve az őket
körülvevő nem cigány közösségében. Ma a kutatások többsége a rendszerváltást követően érvénybe lépő kisebbségi törvény (1993) új perspektívája mentén határozza meg
a cigányságot – ahol az egyén saját választására bízza5, hogy eldöntse tagja-e valamely
kisebbségi csoportnak
Kutatásom szempontjából az önbesorolás módszerét tartom a legmegfelelőbbnek.
Egyrészt etikátlannak tekintem, hogy megváltoztassam azt az állítást, amit az alany
saját magáról mond. Másrészt hitelesebb eredményeket lehet kapni ha azokat a cigányokat kérdezem meg az identitásukkal kapcsolatban, akik tudatosan vállalják cigányságukat és cigányként identifikálják önmagukat, mivel erős érzelmi azonosulás feltételezhető emögött.

MÓDSZER
A cigány női szerepek a kultúra komplex összefüggéseibe ágyazódnak bele, így kulcsfontosságú szerepük van az etnikum fennmaradásában. Aktív tagjai a szubkultúrának
és éppen ezért „engedi” el a többségi társadalomba olyan nehezen saját közössége.
Kevés olyan kutatással találkozunk, ahol az etnikai identitás meghatározott dimenzióinak integrációs szerepét vizsgálnák. Ebből kifolyólag kutatásom célja, hogy mélyebben megismerje az etnikai identitás egyes dimenzióit és feltárja azokat az új vagy
újrafelfedezett identitás dimenziókat, amik elősegíthetik a csoport integrációját. A dolgozat egy speciális cigány csoportra fókuszál és mutatja be a „legfiatalabb” generáció
identitásépítési stratégiáit illetve ennek az életmódra és a társadalmi kapcsolatokra
gyakorolt hatását a konverziók következményére.
A tanulmány szűkös keretei nem teszik lehetővé, hogy az identitásváltozás valamennyi lényeges dimenzióját bemutassam, ezért kutatásomban a legszembetűnőbb
dimenzióra fókuszáltam, amiben a legjobabn lehet látni a változásokat. A legszembetűnőbb területet a tradicionális viselet jelenlétét, jelentőségének megítélését, szimbólumok, kiegészítők szerepét és a „tisztaság” kérdését vizsgálom.

5 Sokan az „önminősítést” azért tartják a legmegbízhatatlanabb módszernek, mivel az önbesorolás a társadalomban jelenlévő előítéletek intenzításától függően változhat egyik pillanatról a másikra. (Havas 2000)
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A téma mélyebb megismerése érdekében több módszert is alkalmaztam kutatásom során. A vizsgálatot a rendelkezésre álló szakirodalmak feldolgozásával kezdtem
és azok alapján alakítottam ki a megfelelő elméleti keretet, a megismert korábbi kutatási eredmények tükrében. Az etnikai identitás mérésének nehézségéből adódóan
kevés kvantitatív adattal rendelkezünk, így a rendelkezésre álló kvalitatív adatokból
nyert információk szolgáltatták jórészt a kutatás és az így elkészített interjúkérdések
alapját.
A kutatásomban kétlépcsős rétegzett mintavételt alkalmaztam, ahol elöször kiválasztottam a területet, mely a romák által az egyik legsűrűbben lakott térség hazánkban. A terület meghatározását követően oylan településeket vontam be, melyeken
tradicionális oláh cigány közösségekkel találkozhatunk. Tudatosan állítottam a tradicionális oláh cigány csoportot kutatásom fókuszába, ugyanis markánsabban rajzolódnak
ki bizonyos karakterek és jobban lekövethető az integráció folyamata, mint a diffúzabb
csoportoknál.
A kutatás során kvalitatív módszert alkalmaztam ugyanis Babbie (2004) szerint
a kvalitatív kutatás feltárhat magyarázó értékű összefüggéseket és különféle mintázatokat. A kvalitatív kutatás előnye, hogy a kutató „belülről”, a cselekvők perspektíváján
keresztül értheti meg a társadalmat és kultúrát alkotó életvilágokat. Kutatásomban
kvalitatív interjús technikát használtam. Steinar (2005) azt mondja, hogy a kvalitatív
interjús technika egy olyan kutatási módszer, melynek segítségével bepillantást nyerhetünk a megélt világról szerzett alapvető tapasztalatokba. A kutatás folyamán féligstrukturált interjúkat készítettem és interjúvázlatomban egy-egy kutatási témát több
egymásba fonódó kérdéssel mélyítettem tovább.
A mintába került személyeket hólabda módszer segítségével értem el. Több szerző
is (Atkinson-Flint 2001, Schleicher 2007, Elfil-Negida 2017) javasolja a módszert és annak használatát, ha a vizsgálat alanyai nehezen elérhetők illetve más módon nem lehet
elérni őket vagy valamilyen okból kifolyólag „rejtőzködnek”.
A hólabda módszer mintavételi keretének kialakításához elengedhetetlen volt, hogy
kontakszemélyeket találjak. Közreműködésükkel könnyebb volt eljutni a mintába
kerülő cigány nőkhöz.

TELEPÜLÉSEK ÉS MINTA LEÍRÁS
A vizsgált terület társadalmi-gazdasági helyzetét meghatározza, hogy két – három –
ország periférikus részén helyezkedik el. A Magyarországhoz tartozó rész a központtól
legtávolabbi, és gazdaságilag az ország egyik legelmaradottabb vidéke (Baranyi 2008).
Ráadásul a szatmári részek nemcsak Budapesttől, hanem a megyeszékhelytől, Nyíregyházától is távol esnek. A terület fejlettségi szintje az országos átlag alatt van (Horváth 2006). A hátrányos helyzet kialakulásában szerepet játszott még az elaprózódott
településszerkezet – aprófalvas részek a városhiányos területek a Szamosközben és
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a Kővár-vidéken -, illetve a magyarországi részen az is, hogy kimaradt az iparosítási
hullámból.
A 2011-es népszámlálási adatok alapján 44.738 fő vallotta magát roma származásúnak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, míg 2001-ben 25.612 fő.6 Ha anyanyelvet
vesszük alapul – ami egy fontos dimenziója az etnikai identitásnak illetve annak erősségének kifejezésére – akkor a változás a két vizsgált időpontban nem tér el jelentősen,
2001-ben a megyében a cigány népességen belül 14% mondta, hogy anyanyelvi szinten
beszéli valamelyik cigány nyelvet, 2011-ben 15% beszélte. Ez 10 év alatt 1%-os változás, ami a cigányság számának növekedését tekintve igen alacsony. Oka lehet ennek,
hogy a fiatalabb generációkon belül már egyre kevesebben beszélik anyanyelvi szinten
a roma nyelv valamelyik dialektusát. Másik érdekes mutató még a családi és baráti
közegben roma nyelvet használók száma. 2001-ben a megyében 5410 fő, 2011-ben 6865
fő használta a roma nyelvet (KSH 2001, KSH 2011).
A szatmári cigányság kulturális szokásaira mindig is nagy hatással volt, hogy a történelem viharos évszázadai kevésbé hagytak nyomot ezen a területen, nem úgy, mint
az ország többi részén. A terület földrajzi adottságai lehetővé tették, hogy az ott élő cigány közösségek megtarthassák zártságukat és továbbra is erőteljesen tudják ápolni és
tartani tradicionális szokásaikat. Továbbra is saját törvényeik szerint éltek és mai napig
is úgy élnek, habár számos szokásuk átalakulóban van vagy már átalakult.
Az itt élő cigányság szerepe a többségi társadalom kulturális életébe kifejezetten
fontos. Mindamellett, hogy a rég feledésbe merült cigány hagyományok hű őrzői és
az új hagyományok kialakítói, egyfajta kulturális közvetítő szerepet is betöltenek a kisebbség és a többség között.
A települések elzártságának köszönhetően a jellegzetes tánckészlet, motívumok, dalok, viseletek, nyelv stb. több generáción belül is változatlan formában maradtak meg.
A kutatás szempontjából fontos megemlíteni, hogy a település szinten hol helyezkednek el a vizsgált cigány nők, ugyanis hatással van társadalmi integrációjukra is.
Szatmári terepkutatásom során sajnos nem álltak rendelkezéseimre friss települési
szintű etnikai kutatások, statisztikai adatok. Annyit azonban tudunk, hogy az általam
választott három település az ország egyik cigányok által legsűrűbben lakott mikrotérségében találhatók (KSH 2015, Pásztor-Pénzes 2018).
A településeket az anonimitás érdekében a következőképpen neveztem el7: Enja (új),
Opre (fel), Trajó (élet). Ha külön nézzük az egyes településeket, akkor népességszámukat tekintve 2015. január 1-én kapott eredmények szerint kb. 3300, 2100, 1800 fő
voltak (KSH 2015). 2001-ben a népszámlálás során a településeken élők kb. 14% (KSH
6 Az önbevalláson alapuló adatok szerint 2001-hez viszonyítva számuk 68%-al nőtt. Azonban az egy érdekes kérdés, hogy
a magukat cigánynak vallók számának növekedése egy koherens közösséget is feltételez, hogy a cigány közösség aktív
tagja, részese-e az adott személy.
7 Különböző cigány szavak után
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2001) cigány nemzetiségűnek vallotta magát, 2011-ben a számok majdnem duplájukra
emelkedtek – 27% (KSH 2011). Mára ezek az adatok valószínű, hogy további változást
mutatnak, de a következő hiteles adatot szolgáltató népszámlálásig még várni kell, így
csupán a becsült adatokra hagyatkozhatunk. A településeken dolgozó szociális szakemberek, pedagógusok szerint az ott élő lakosok 70%-a tartja magát valamilyen cigány csoporthoz tartozónak – többségük inkább tradicionális oláh cigány, de vannak romungró
– magyar cigányok – is. A lakosság jó része mezőgazdasági munkákból él és a közfoglalkoztatás keretein belül dolgozik. A cigányságra jellemző hagyományos – lókereskedés
– foglalkozásokat az integrálódás folytán egyre inkább felváltották a magyarságra is
jellemző foglalkozások8.
Mindhárom településen az 1980-as évek végén felszámolták a cigánytelepi „putrikat” és „Cs” típusú lakásokat építettek helyettük. Ezeknek az „új” lakások felépítésének feltétele volt, hogy egy éven keresztül folyamatos munkaviszonnyal rendelkezzenek a kedvezményezettek, ami így egy időre a férfiak egy jelentősebb körének
állandó munkavállalását eredményezte. Ugyanakkor a munkaviszony leginkább az
oláh cigány férfiak körében volt jellemző. A rendszerváltáskor azonban az elérhető
munkahelyek többsége megszűnt, s a négy-öt utcára kiterjedő „Cs”lakássorok cigányok által sűrűn lakott résszé váltak.9 A vizsgált településeken többségében oláh cigányok laknak azonban egyre több romungróval is lehet találkozni. Az itt élő családok
életkörülményeiben jelentős különbségek fedezhetők fel cigány csoportoktól függően. Míg az oláh cigányságra a rendezett udvar, sok virág jó állapotban lévő lakások
jellemzőek, addig a romungrók által lakott cigánytelepeket a rendezetlen udvarok,
elhanyagolt házak, ruhák a kerítésre teregetve. Ez azért is fontos mivel az identitásra
nagy hatással van az is, hogy telepi vagy félig asszimilált utcasorokon laknak-e a családok.
A települések kedvezőtlen regionális elhelyezkedése miatt gyakori volt –és ma is
jellemző a férfiak között- az ingázás. A legtöbben általában a fővárosban, de sokan az
ország más vidékein, külföldön vállalnak munkát. A cigány asszonyok jellemzően a településen – vagy a környező településeken – maradnak gyermekeikkel, alkalmi munkákat vállalnak, hogy javítsák a család anyagi helyzetét. A család életszínvonalát, a családon belüli szerepek és munkamegosztás alakulását – a következő generációnak átadott
mintát – tehát alapvetően befolyásolta csaknem mindhárom generáció esetében, hogy
milyen településről érkeznek, hol laknak, a cigány férfiak dolgoztak-e, illetve milyen
mértékig voltak jelen a férfiak a család mindennapi életében.

8 Továbbá a hagyományos cigány foglalkozások modernizálódnak, a lókereskedés modern változata az autókereskedés lett.
9 Azért nem a cigánytelep és cigánysor kifejezéseket használom, mivel a köznyelv ezekhez a kifejezésekhez negatív sztereotípiát társít és az általam megkérdezett oláh cigány közösséget életvitelét, lakókörnyezetét ugyanakkor nem írják le ezek
a kifejezések.
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Kutatásom fókuszába szándékosan a tradicionális oláh cigány közösséget állítottam.
Ha az oláh cigányok önmeghatározásából indulunk ki, akkor a magyarországi cigány
csoportokat tekintve, a legvagyonosabbnak tartják magukat. Szuhay szerint az oláh cigányoknál a felhalmozás, a vagyon gyűjtése a gazdagságot jelenti. A gazdagság megmutatásának fontos szimbolikus értéke van a közösségben és a cigány csoportok között
(Szuhay 1998). Tehát kutatásomba nem csak a tradíciókhoz való erős kötődésük miatt
választottam az oláh cigány közösségeket, hanem gazdasági helyzetük miatt is. Ugyanis a többi cigány csoporthoz képest vagyoni helyzetükből adódóan sokkal szabadabban
választhatják meg az identitásukat meghatározó elemeket, mivel a „könnyebb” megélhetés miatt kevesebbek az anyagi kényszerek. De a szabad választásban az is benne
van, hogy ők tovább őrizhetik az identitáselemeket, mivel zártabb közösségben élnek,
ahol nagyobb az esélye az identitáselemek fenntartásának. A gazdasági rendszer Williams szerint egy fontos identitás képző elem. A jelentős anyagi vagyon hatással van
a cigány közösségekben is a fogyasztási szokásokra és egy teljesen új a korábbitól eltérő életstratégiát, életfelfogást eredményez. A kutató szerint az anyagi javak biztonsága
folyamatosan biztosítja a racionális döntések lehetőségét és új irányt szab az identitásépítés gyakorlatának.
Az oláh cigány közösség az, ahol a hagyományok követése a három Magyarországon
élő cigány csoport közül még mindig a legerősebb. A többnyire zárt csoportokban élő
oláh cigányok körében még a fiatalabb generáció tagjainak jelentős része is viseli a rózsás szoknyát, a jellegzetes ékszereket, mintákat és hajfonatokat. Ők az a csoport, akik
a mindennapi kommunikáció során a csoporton belül gyakrabban használják a cigány
nyelvet, mint a magyart. Elemzésem középpontjába éppen ezért tudatosan állítottam
az általam választott szatmári településeken élő oláh cigány közösségeket, mert így
markánsabban rajzolódnak ki az identitásban végbemenő törésvonalak.
Az általam kutatott oláh cigány lányok esetében, ahol a tradíciók erősek és az anyagi biztonság is jelen mégis azt feltételezem, hogy még mai napig is jelen vannak oláh
cigány identitást erősítő elemek, dimenziók, amik mentén identifikálják magukat. Azt
lehet feltételezni, hogy ahol erősebbek az anyagi kényszerek, ott gyorsabban fog végbemenni az etnikai identitás feladása is.
A mintába került lányok– harmadik generáció – a kilencvenes évek elején született,
a kilencvenes évek végén került az oktatási rendszerbe és az utóbbi néhány évben váltak aktív kereső korúvá. Iskolai előmenetelüket tekintve már a középiskolát és a gimnáziumot is messzebbi településeken végezték el és mindannyian felsőoktatási intézményekbe tanultak tovább a későbbiekben. Az egyetemre, főiskolára szintén messzebbi
városokban jártak ez pedig azt jelentette, hogy kollégiumban kellett lakniuk egyetemi
éveik alatt, többségébe magyar diákokkal. A legtöbben alap Bsc képzésüket tovább folytatták mesterképzésen, de akadnak olyanok is, akik tanulmányaikat befejezve elhelyezkedtek az elsődleges munkaerő piacon. Egyetemi éveik alatt szinte minden lány
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tagja volt valamilyen Roma Szakkollégiumnak, ahol roma és nem roma hallgatók egyszerre voltak jelen.10 A munkahelyeiken leginkább magyar munkatársakkal dolgoznak
együtt. Jelenleg ha nem kollégiumban laknak, akkor sokan még mindig a szülői házban
élnek, ami így azt jelenti, hogy a cigány hagyományok erősen jelen vannak a mindennapjaikban. Többségük párkapcsolatban él, de vannak egyedül álló cigány lányok is
közöttük. Akik párkapcsolatban élnek, azok többségének magyar párja van ez akár az
integráció egyik jele is lehet.

ELEMZÉS
A lányok generációjának életére, akik a kilencvenes években születettek, nagy hatással
volt a korszak végére jellemző oktatási expanzió, a romákat támogató különböző oktatási, tanulmányi ösztöndíjak megjelenése, illetve kiszélesedése.11 A Kemény Istvánék
által végzett 2003-as kutatás illetve a 2011-es népszámlálási adatok azt mutatják, hogy
ebből a generációból egyre több cigány fiatal végezte el az általános iskolát és jelent
meg érettségit, szakmát adó intézményekben (Janky 2005, KSH 2011). Sőt, a cigány lányok nagyobb arányban vannak jelen érettségit adó intézményekben, mint a fiúk a magyar társadalomban jellemző mintákhoz hasonlóan ami a tradicionális családi minták
háttérbe szorulását, a modernizáció megjelenését jelentheti (Kemény 2004).
Ennek köszönhetően az általam vizsgált harmadik fiatal lányok szemlélete, gondolkodásmódja, világértelmezése teljesen eltér az idősebb generációs cigány nőkétől.
Másképp értelmezik a hagyományos szimbólumrendszereket, a női-férfi szerepeket, az
erkölcsösség fogalmát, a nyelvhasználatot, illetve a tradíciók jelentőségét.
Az élet számtalan területén az előző generációhoz képest nagyobb szabadsággal
rendelkeznek és a lehetőségek sokaságával élhetnek. Ugyanakkor a szabadságnak és
választási lehetőségek bővülésének ára van. Az oláh cigány identitásuk és a közösséghez való tartozásuk forog kockán. A közösséghez való tartozást meghatározó hagyományok, tradíciók újra-, illetve át értelmezése, az identitás határainak elbizonytalanodása
naponta zajlik körükben.
A fiatal cigány lányok már óvodás koruktól kezdődően gyakori és szoros kapcsolatba
kerültek a többségi társadalom tagjaival. A többségi társadalom normáihoz, értékeihez
való alkalmazkodás az intézményi – elsődlegesen az iskolarendszerbeli – szocializáció

10 A Roma Szakkollégiumoknak célja, hogy nem roma hallgatók egyaránt legyenek a kollégiumban, mivel így sikeresebb
az integráció.
11 Több tényező is szerepet játszott a roma fiatalok iskolai létszámnövekedésének. Az egyik oka, hogy 1985 és 1996 között
40 %-al nőtt a gimnáziumi és 70 %-al a szakközépiskolai férőhelyek száma, így több helyre egyértelműen könnyebb volt bejutni. A másik: 1989-től folyamatosan csökkent a többségi társadalomban az általános iskolát végzettek száma – 1989-ben 171
ezer, 1999-ben 114 ezer volt már. Ez azt jelenti, hogy a többségi társadalomból kevesebben jelentkeztek a több helyre. Illetve
a harmadik, a normatív finanszírozás bevezetése a közoktatásba. Azaz a középiskolai tanárokat érdekelté tették abban, hogy
mennél több tanulót vegyenek fel és, hogy bent tartsák a rendszerben. Mivel kellettek a diákok, így a cigány gyerekek is
kedvező pozícióba kerültek (Kemény 2004)
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során a tradicionális cigány közösség normarendszerének gyengülését eredményezte,
és generációs szakadékot teremtett az idősebb generáció tagjai között.

SZIMBÓLUM, TOVÁBBRA IS ÉRTÉK
A hagyományoktól való eltérés legelsőnek a tradicionális oláh cigány öltözködést érintette, a külső és belső karaktervonások megváltozásán érhető a leghamarabb tetten. Az
öltözködés az együvé tartozást fejezi ki, erős integráló szerepe van még napjainkban is
a legtöbb társadalomban.
A fiatal oláh cigány lányokban12 már nem merül fel a tradicionális cigány ruhák viselete, a fejkendő használata vagy a hosszú haj fontossága, olyan mértékben, mint az
idősebb generációknál. Ennek egyik oka a globalizáció, modernizáció által teremtett új
„divat” illetve, hogy megváltozott a női testhez, mint tiszta-tisztátalanhoz való viszonyuk. Mivel már nem olyan kardinális kérdés, hogy az alsó és felső ruhákat külön mossák, hogy a nő tisztátalannak számít, mikor menstruál, így a testen keresztül a ruhához
való viszonyok is átalakultak ebben a generációban.
Az ünnepi alkalmakkor való tradicionális ruhák viselése is csak az idősebb generációval való konfrontálódás elkerülése érdekében történik csak meg. Öltözködésük már
nem követi a hagyományos cigány viseletet és többnyire konfekciós ruhákban járnak.
Már nem ismerik az öltözködéshez kötődő szimbólumokat, azok jelentését. Nem értik
az öltözködés szimbólumnyelvét, így az öltözködés elveszíti az etnikai határ kijelölő
szerepét.
Ugyanakkor egy-egy ruhadarab formájában rózsás felsők, virágmintás, színes farmernadrágok, szoknyák igyekeznek valamilyen formában visszaköszönni a tradicionális cigány motívumok, amikkel érzékeltetni próbálják mégis etnikai hovatartozásukat.
A többségi társadalom tagjai számára ezek a jelzések nem tűnnek fel, viszont az idősebb oláh cigány generáció tagjai számára ezek a színek, minták, ruhadarabok jelentéssel
bírnak és enyhítik a generációk között kialakult konfliktusokat. Az unokák generációjában esetenként ezek a jelképek az újra felfedezett/vállalt identitás kifejezői is lehetnek.
„...képzeld pont most jó méretben rám amúgy mamának a régi pliszírozott
szoknyája... tele van virágokkal... nagyon szép tényleg, de ezt már a mai
fiatalok nem veszik fel... vagyis ebben a formában én biztos nem...annak
ellenére sem, hogy mostanában ez a fajta szoknya ismét divat lett... csak
tudod, ha én felvenném rögtön mondanák az emberek, hogy maradi cigány lány vagyok, vagy, hogy egyáltalán „ez meg mi”?!... nem tudnák hova
12 Az általam vizsgált harmadik generációs oláh cigány lányoknál mindenképpen ki kell hangsúlyoznom és a későbbiekben
ezt figyelembe venni az elemzés szempontjából, hogy bőrszínük alapján nem minden esetben mondható meg róluk etnikai
hovatartozásuk – többségük világos bőrű, kék szemű, továbbá az egyetemi közegben hamarabb gondolják őket külföldi diákoknak.
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tenni a helyzetet... ha egy magyar lány veszi fel, akkor csak azt nézik meg,
hogy divatos, követi a trendet...szóval inkább nem veszem fel... na de ne
gondold, hogy ettől még nem veszek fel szoknyát...Van nekem is virágos,
rózsás szoknyám, blúzom, amiket nagyon szeretek és olyan igazi cigányosak, csak tudni kell mivel párosítani, hogy ne legyen mégis olyan feltűnő és
sok a többieknek egyszerre a dolog, olyan túl cigányos...”(21EP13)
Az interjúrészletből kitűnik, hogy a cigány lányok az öltözködésükben is egyfajta
kettősséget élnek meg. Leginkább a többségi társadalom tagjainak szeretnének megfelelni a könnyebb beilleszkedés érdekében. A külső stigmák enyhítésére is szolgálnak
a tradicionális ruhák elhagyása, vagy legalábbis annak visszább fogása. Ugyanakkor
üzennek egyszerre saját közösségüknek is, azáltal, hogy nem hagyják el teljesen a hagyományos szimbólumok viselését.
A lányok saját viseletükhöz fűződő kapcsolata továbbá abban is különbözik az idősebb generációkétól, hogy ők azt nem annyira adottságnak, mint inkább egy választható opcióként kezelik:
„látod ez a különbség az egészben. Ha nem teszik kötelezővé, akkor szívesebben viselek én is otthoni ünnepekkor virágosabb ruhákat, de így
csak szolidabban van jelen a felsőmön vagy a nadrágomon.... amíg mama
otthon rám szól, hogy márpedig egy rendes cigány lánynak, hogy kell öltözni...addig nem veszem fel...de ha én dönthetek, az más... mert nekem
jól esik, akkor és amikor én szeretnék úgy öltözködni...”(24MP)
A lányok életében a jelképes szimbolikus elemek, tárgyak, kiegészítők mégis a cigány nőiséget hivatottak reprezentálni, karakterizáló szereppel bírnak. Ugyanakkor
nem mindegy, hogy az egyének szabályként tekintenek a ruha viselésére vagy saját
akaratukból veszik fel azt.
„mert te utasításra, parancsra szeretsz úgy viselkedni, ahogy mondják?... nem gondolom...hát én sem...felveszem, ha én szeretném...és nehogy azt gondold, hogy nem szeretném én néha felvenni, dehogynem...
csak ne mondja már meg nekem senki mi a jó és mi nem... én szeretem
ezeket a ruhákat is hordani, amikben most vagyok.. most miért kell 0-24ben nekem azt hangsúlyozni, hogy cigány vagyok...meg amúgy nem mindig olyan kényelmes... jaj meghát most milyen lenne már ülnék itt veled
13 A kódolásnál feltűntetett szám az életkort a betű pedig „munkaviszonyát” jelöli: E-egyetemista, M-munkavállaló, az
utolsó betű kapcsolati státuszát mutatja meg: P-párkapcsolat, S-szingli
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egy kendőben.. Jók és szépek ezek a dolgok és még nem is az, hogy mert
fiatal vagyok és nem veszem fel a kendőt... de tényleg az, hogy mindig,
mert parancsra?...hát nem...” (22ES)
Már nagyon fiatalon kitanulják, hogy mit kellene hordania egy „rendes” oláh cigány
lánynak és mi az az öltözék, ami nem illik bele ebbe a kategóriába és „eltaszítja” a cigány női közösségtől. Gyerekként megtanulják a csoport értékrendszerét és az ahhoz
kapcsolódó „normatív öltözködési mintákat” (Tesfay 2006). Az interjúkból azonban az
derült ki, hogy bár a ruha, szimbólumok megváltoznak, és jelentőségük csökken, mégis
van egy kis érzelmi kapcsolatuk hozzá, amivel etnikai hovatartozásukat igyekeznek
megtartani mégah csak az idősebb generációk és önmaguk felé is. A ruhák továbbra is
megkülönböztetik, elhatárolják viselőjüket, a többségi társadalom és más cigány csoportok
nő tagjaitól – akár látens módon.

ÖSSZEFOGLALÓ
A fiatal cigány lányok azok, akik egyszerre két kultúrába, két társadalmi interakciós
mezőbe születtek bele. A kilencvenes évek gyermekeinek is nevezhetjük őket. Születésükkor a szüleik foglalkoztatási mutatói a többségi társadaloméhoz képest nagyon
alacsony volt, magas volt a munkanélküliek és az inaktívak száma. Számos cigány –
természetesen nem csak cigány, hanem hasonló társadalmi státusban élő családoknál
is megfigyelhető volt – családnak ekkor az egyedüli megélhetési forrást a gyermekek
után járó szociális segélyek adták. A kilencvenes években azonban az oktatási expanzió, a romákat támogató különböző oktatási, tanulmányi ösztöndíjak megjelenése, illetve kiszélesedése, mind olyan tényezők, amik hatással voltak a településen élő cigány
lányok iskolai pályafutására, életének alakulására, életstratégiájára.
Mindezeknek köszönhetően az általam vizsgált lányok szemlélete, gondolkodásmódja, világértelmezése teljesen eltér az idősebb generáció cigány nő tagjaitól. Másképp értelmezik a hagyományos szimbólumrendszerek, az erkölcsösség fogalmát illetve a tradíciók jelentőségét.
A fiatal oláh cigány lányok már nem tulajdonítanak akkor jelentőséget a tradicionális cigány ruhák viselésének, fejkendők használatának vagy akár a hosszú hajnak.
Érzelmileg már nem úgy kötődnek hozzá, mint az idősebb generációk, ennek ellenére továbbra is látensen igyekeznek fenntartani az etnikai identitás elemeit. Sok roma
lánynál a fejkendőt felváltották a színes anyagból készült hajpántok, az arany ékszert
a színes, virágos bizsuk14 – így hozzák egyensúlyba a többségi társadalomban meglévő
értékeket, normákat a cigány közösségével. A megfelelő szituációban és közösségben
14 A bizsukkal ugyan etnikai identitásukat fejezik ki, de már más kategóriában, mint nagyszüleik. Esetükben az már nem
statusszimbólum, inkább csak egy kiegészítő, amivel szintén jelezhetik etnikai hovatartozásukat.
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aktivizált etnikai identitáselemek a kettős identitásról árulkodnak. Az általuk használt
szimbólumok, továbbra is a „etnikai identitás szimbólumai” viszont megtanulták olyan
módon alkalmazni, ami a többségi társadalom számára a legtöbb esetben felismerhetetlen, mint etnikai identitást kifejező karakter. A viselet ily módon való „megtartása”
nem csak a különböző generációk között kialakulható konfrontáció elkerülése érdekében történik, hanem saját belső „késztetésből” is.
Annak ellenére, hogy nagyobb a többségi társadalommal való interakciójuk – ami
előbb utóbb feltételezné az asszimilációt – és eközben egyre nagyobb a távolság a zárt
közösségüktől, mégis megtartják az etnikai identitást jelölő egyes elemeket – csak más
hangsúllyal – és határokat a viseletben is. Jól látható esetükben, hogy a többségi társadalomban való részvétel nem feltétlen jelenti azt, hogy etnikai származásukat megtagadnák.
A cigány lányok egy olyan stratégiát választottak, aminek alapja a kettős identitás,
de már fellelhetők benne az integráció jelei is.
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POGRÁNYI LOVAS MIKLÓS

Russell Kirk
szerepe az amerikai
konzervatív reneszánsz
kibontakozásában

A megújulás szele sok fel képpen jelenhet meg meg egy társadalomba. A legritkább
esetben alulról jövő kezdeményezésként. Annál gyakrabban érkezik kívülről: ilyen lehet egy új vallás térhódítása, váratlan technológiai fejlemény vagy elemi csapásra adott
reakció. Előfordul azonban olyan is, hogy felülről, a szellemi elit önálló, belső mozgásának köszönhetően indul el egy intellektuális forradalom (francia felvilágosodás), mely
olykor együtt járhat lelki megújulással is (az Egyesült Államok a polgárháború után).1
Az amerikai konzervatív reneszánsz az 1950-es években bontakozott ki, ennek okait tárjuk fel alábbi írásunkban. Vizsgálódásunk során kiemelten foglalkozunk Russell
Kirk munkásságával.2

A TÁRSADALMI OKOK
Az Egyesült Államokat vállalkozó szellemű emberek alapították. Olyanok, akik nem
féltek a változástól, mertek kockáztatni, de határozott elképzelésük volt a jó életről is.
Egyszerre volt jelen bennük a keresztény értékrendhez való ragaszkodás és munkált
bennük az újrakezdés vágya: kijavítani azt, ami az óhazában nem volt megfelelő számukra. Létrehoztak ezért egy olyan alkotmányos rendet, ami pontosan és sajátosan
az ő mentalitásuknak volt megfelelő: keresztény alapokon nyugodott, de felekezetileg
1 Gertrude Himmelfarb: Egy nemzet, két kultúra. Budapest: KKETTKK, 2020.
2 Észrevételeiért köszönettel tartozok témavezetőmnek, prof. Dr. Mezei Balázsnak.
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semleges volt. Az új rend egyértelműen brit szellemiségű volt,3 de nem monarchikus,
hanem szabadelvű. Nem féltek az individualizmustól, mert a közösségelvű gondolkodás
teljesen természetes volt ekkor – átjárta a közgondolkodást. Céljuk a negatív szabadság
kiteljesítése volt: olyan országban akartak élni, melyben semmi nem korlátozta az
egyéni tehetség kibontakozását. Nem volt szabados, de nem is tartalmazott garanciákat
ennek elkerülésére: mivel a keresztény erkölcs volt a kulturális paradigma számukra,
az egyén moralitását annak belső igényességére bízhatta. Az alapító atyák ezzel olyan
rendszert hoztak létre, amely csak vallásos emberek számára volt értelmes,4 ugyanakkor nem a semmiből teremtették elő, hanem két és fél ezer év tapasztalatát összegezték benne és megpróbálták a számukra lehető legjobb formába önteni.5 Ez a forma
kezdetben a tagállamok laza szövetsége volt, melyeket egy mérsékelt hatáskörű szövetségi kormányzat fogott össze. Ez a korlátozott és jól ellenőrzött hatalomra, az egyéni
szabadsággal együtt járó felelősségre épülő életforma került veszélybe az XX. század
első felében. Az amerikai konzervativizmus társadalmi értelemben ezt az eszményt
kívánta megőrizni, illetve helyreállítani.
A gazdasági világválság
Az 1920-as évek bevándorlók újabb tömegeit vonzotta Amerikába. Az addigi nyugodt
élet felborult, egymás után nőttek ki a földből a felhőkarcolók, az ingatlanárak az egekbe szöktek. A szesztilalom a szervezett bűnözés addig ismeretlen formáit hozta létre.
A régi USÁ-nak leáldozott. Elterjedt a rádió, létrejött a tömegkommunikáció, s így a változás következményeit felerősítette a változásról való folyamatos értesülés. Az évtized
lendületét az 1929-ben berobbanó gazdasági válság megtörte – de a változások dinamizmusa semmit nem csökkent: az amerikai gazdaság olyan recesszióba került, amire
a polgárháború óta nem volt példa. 1933-ban Franklin Delano Roosevelt lett az Egyesült
Államok elnöke, aki teljesen átalakította az amerikai politikai rendszert. Ezt követően
az USA sokkal jobban hasonlított egy jóléti államra, mint annak előtte. Óriási kormányzati beruházásokat hajtott végre, hogy teljes foglalkoztatottságot érjen el. Jelentősen
nőttek a jóléti kiadások. Sem a történészek, sem a közgazdászok nem értenek egyet
azóta sem abban, hogy a New Deal megoldás volt-e a gazdasági válságra, vagy inkább
hosszú elhúzódásának elsőszámú oka.6 FDR a New Dealen keresztül újradefiniálta az
amerikai szabadság fogalmát és ezzel nagy lökést adott a konzervatív mozgalom megszületésének.
3 Russell Kirk: Amerika brit kultúrája. Budapest: MMA, 2020.
4 The Works of John Adams. Boston, 1854, IX, 229. (Levél az első hadosztály tisztjeinek, 1798. október 11.). Idézi: Himmelfarb, 2020. 136. o.
5 Russell Kirk: Roots of American Order. ISI, 1974
6 Paul Johnson: Az amerikai nép története. Budapest: Akadémiai kiadó, 2016. 7. rész. Vesd össze: John Lukács: Az Egyesült
Államok 20. századi története. Gyomaendrőd, Gondolat kiadó, 1988.
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A második világháború utáni évekre kiépült Amerikában a modern tömegtársadalom.
Az együttélésnek az a formája, ami a mai napig is meghatározó. A kötelező közoktatás és
a rádió megjelenése már a húszas évektől kezdődően fojtogatta a spontán, organikusan fejlődő művészetet, elnyomta az emberi kreativitást – vagy kommercializálván azt: új irányt
szabott neki. E jelenség a társadalomtudományi gondolkodás fontos témája lett: bal és jobboldali gondolkodók egyre sűrűbben reflektáltak rá.7 A konzervatív oldalon C. E. M. Joad brit
filozófus-médiaértelmiségi foglalta össze a jelenség lényegét rendkívül pregnánsan:
„A miénket megelőző korokban a tömegek lényegében iskolázatlanok
voltak, és ebből kifolyólag a vágyaik és az ízlésük által gyakorolt befolyás
is jelentéktelen volt. Nem is volt kérdés, hogy mit tartottak kellemesnek,
jónak, szépnek, hiszen ezeknek a dolgoknak a megítélése nem rajtuk
múlott. A történelemben először fordul elő, hogy Európában és az Egyesült Államokban az emberek nagy része tud olvasni, valamint van pénze
és szabadideje is, amelyben pénzét elköltheti. Az emberiség történetében először létrejött egy olyan iparág, amely arra specializálta magát,
hogy ennek a tömegnek a csiszolatlan ízlését stimulálja, majd kielégítse.
Ennek az iparnak a dömpingárui a ponyvairodalom, a mozi és az úgynevezett könnyűzene. Az első az irodalom, a második a képzőművészet és
a költészet, a harmadik pedig a zene pótléka. Amikor valaki felemlegeti,
hogy a közízlés színvonala ma alacsonyabban van, mint a XVIII. században volt, valójában nem arra gondol, hogy az értelmiség ízlése lenne sokkal rosszabb, hanem inkább arra, hogy a mi társadalmi osztályunkat egy
borzalmasan silány színvonalú irodalom, művészet és zene veszi körül,
amely a XVIII. században még nem létezett, és amely létrejöttével ma az
egész kultúra színvonalát húzza le. „Aki szurokhoz nyúl, szurkos lesz
a keze” – mondjuk, és ez a jelenség morálisan éppúgy bemocskol, mint
esztétikai értelemben. Igencsak kétséges, hogy egy ember, akit folyamatosan a mozi, a rádió, a könnyűzene és a bulvármagazinok vesznek körül,
kivonhatja-e magát ezek hatása alól.”8
E szövegrészlet azért tanulságos, mert nemcsak tartalmilag foglalja össze a magaskultúra és a tömegkultúra szembenállását, hanem felismerhető benne egy jellegzetes

7 Harold D. Lasswell: Propaganda Technique in the World War. Ravenio Books, 1927.
Lazarsfeld, Paul F. Radio and the Printed Page: An Introduction to the Study of Radio and Its Role in the Communication of
Ideas. New York: Duell, Sloan, and Pearce, 1940.
8 Az idézet Joad: Decadence. C. művéből való (1947, Faber and Faber.) A szövegrészletet Russell Kirk is idézi Szociális igazságosság és tömegkultúra című esszéjében. (A modernitás válsága. Századvég, 2014. ford. Pogrányi Lovas Miklós). Az eredeti
esszé megjelenése: The Review of Politics 16, no. 4 (October 1954): 438-51. Saját fordítás.
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arisztokratikus szemléletmód is. Az a világlátás, ami a második világháború utáni konzervatív reneszánszt jellemezte, de a neokonzervativizmust – ami az amerikai jobboldali megújulás következő hulláma – már nem.
A második világháború és következményei
Mielőtt még az Egyesült Államok lakossága szembenézhetett volna a New Deal hatásaival, és levonhatta volna a megfelelő tanulságokat kirobbant a második világháború.
A háborúk során általában megnő a kormányzatok szerepe, nem volt ez másként a második világháború idején az Egyesült Államokban sem. A New Deal idején elindított
központosítást nem hogy a hatáskörök széttagolása és a vízfej csökkentés követte volna
épp ellenkezőleg, a centralizáció szintet lépett: a második világháború alatt a központi
kormányzat kétszer annyi pénzt költött, mint a megelőző százötven évben. Az amerikai
államadósság történelmi csúcsot ért el, amit még napjaink drámai eladósodottsága sem
volt képes utolérni, sem nominálisan, sem a nemzeti össztermék arányához viszonyítva.9 A háború végére az USA nagyhatalomból valódi világhatalom lett: az amerikai katonák tömegével ismerték meg szellemi óhazájukat, Nagy Britanniát. Felszabadítóként
bevonultak Európa nagy kulturális központjaiba. Őket ünnepelte Párizs, Róma, Berlin,
Athén és persze London is. Övék lett a világ, ők szabadították meg a nyugati civilizációt
a barbarizmustól gondolták, nem is minden alap nélkül. A második világháború azonban nem volt egyoldalú sikertörténet: az ezerkilencszáznegyvenes években kitörtek az
első etnikai zavargások (Detroit, 1943). 1944-ben létrejött a Brettonwoodsi egyezmény:
nyilvánvalóvá vált, hogy az izolacionizmusnak egyszer és mindenkorra vége. Az újfajta
mobilitás a teljes társadalmat átjárta, annak új nyertesei és új vesztesei lettek: Új csoportok jutottak lehetőséghez: megnőtt a médiának és kifejezetten a filmiparnak a befolyása, a világ művészeti fővárosa immár nem Párizs volt, hanem New York. Fellendült
a keleti és a nyugati partvidék gazdasága és kultúrája, kirobbanóan sikeressé vált az
északi közép ipari centruma (Detroit és környéke) – a nagy iparosodásból azonban kimaradt az agrárius Dél.

KÜLPOLITIKAI OKOK
1944-ben még zajlottak a harcok Európában, Japán még tartotta magát, mikor egy
George Frost Kennan nevű, Szovjetunióba akkreditált amerikai diplomata arra lett figyelmes, hogy az oroszok nem egészen szövetségeshez méltó módon viselkednek.10
A hitleri Németország kifejlesztette az első sugárhajtású repülőgépet, hadrendbe állította a V1, majd a V2-es rakétarendszert, mikor a szovjetek már elkezdték a nyugati
diplomaták módszeres elszigetelését az orosz lakosságtól és fokozták a rájuk gyakorolt
9 http://metrocosm.com/history-of-us-taxes/ Letöltés ideje: 2021. május 30.
10 George F. Kennan: Emlékiratok. Budapest, AJTK, 2020. 9 – 15. fejezet.
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nyomást. Amerika még gigantikus mennyiségű hadianyaggal, gépekkel, járművekkel,
fegyverekkel és gyártási jogok átadásával támogatta a Szovjetuiót, hogy megnyerhessék a második világháborút, mikor amazok már a harmadikra készültek. Kennan hangját azonban csak 1946-ban hallotta meg az amerikai vezetés, miután Kennan elküldte
úgynevezett Hosszú táviratát.11 E történelem-fordító szöveg fontosabb gondolatait csak
1947 nyarán ismerhette meg a szélesebb publikum, mikor a diplomata leközölte az X
cikket.12 Ekkorra azonban már lezajlottak bizonyos visszafordíthatatlan folyamatok:
Az amerikai művészvilág már a harmincas években lelkesedett a kommunizmusért.
A negyvenes évekre pedig már az egész nyugati értelmiséget behálózta a kommunista
propaganda,13 egyes körök szinte megváltóként tekintettek a Szovjetunióra. Ebben
a környezetben, ilyen kommunikációs előzmények után néhány tisztán látó ember nehéz feladata volt megfordítani a közvélemény alapvető attitűdjét.14 1947-re a szovjetek
már nyíltan ellenségesek voltak Amerikával szemben.
A szerző szembesítette az egész nyugati világot a nemzetközi baloldal stratégiai céljaival. Kifejtette mi vár a világra az elkövetkezendő évtizedekbenlátnoknak bizonyult,
szavainak ma is döbbenetes ereje van:
1) A kommunisták belakják a nemzetközi civilszervezeteket és testületeket. 2) Fedőszervezetként használják az ifjúsági, női, faji, etnikai szervezeteket épp úgy, mint
a szakszervezeteket és más munkaügyi, illetve szakmai szervezeteket. 3) Társutassá
teszik a liberális médiumokat, kiadókat és fellazítási célra fogják használni őket. 4) Beszivárognak a nagy nemzetközi szervezetekbe. 5) Beépülnek a történelmi egyházakba
és a vallási csoportokba.
Kennan rávilágított, milyen módszerekkel érik el céljaikat:
1) Aláássák a nyugati társadalmak általános politikai és stratégiai potenciálját: megrendítik a nemzeti önérzetet, megbénítják a nemzetvédelmet, társadalmi elégedetlenséget szítanak és megbontják a nemzeti egység minden formáját. Mindenkit arra
ösztönöznek, hogy panaszaikra ne tárgyalásos úton és kompromisszumra törekedve
keressenek megoldást, hanem erőszakos küzdelemmel. Egymás ellen uszítják a szegényt és a gazdagot, a fehéret és a feketét, a fiatalt és az időst, a bevándorlót és az
őslakost. 2) Mozgósítják a nyugati liberális közvéleményt a gyarmati rendszer ellen.
A függőségi helyzetben lévő népeket az aktuális gyarmattartók ellen lázítják, majd
ezt követően elfoglalják a gyarmattartók helyét és ők alakítják ki az új, függőségi viszonyokat. 3) A helyi sajátosságokhoz alkalmazkodva, egyéni módszertant kidolgozva
destabilizálják az antikommunista kormányzatokat. 4) A szovjet érdekszférába vont
11 Hosszú távirat. 1946. február 22. https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/116178.pdf
12 X cikk. Foreign Affairs, 1947. július.
13 Stephen Koch: Kettős szerepben. Budapest: KKETTKK, 2014.
14 Kennan szerepéről írott szövegem a Kommentár folyóirat 2021/2. számában közölt írásomon alapul.
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országokban szétzilálják a társadalom organikus szövetét, felszámolják a természetes
közösségeket: a nemzetet lakossággá silányítják, melynek tagjai nem lesznek kapcsolatban egymással és ekként közvetlenül a hatalom alá rendelhetők. 5) Egymás ellen
hangolják a nem-kommunista országok népeit, feszültséget gerjesztenek a nagy európai nemzetek között és viszályt szítanak a kis népek között. 6) Az ellenfelekkel szemben kompromisszumos megoldásokat lebegtetnek, de azokat végül nem fogadják el és
kihátrálnak az egyességekből.
A külpolitikai fejlemények rendre alátámasztották Kennan előrejelzéseit: 1949-ben
légköri mintavételekből egyértelműen kiderült, hogy a Szovjetunió sikeres atomrobbantást hajtott végre, és ezzel nem csak, hogy megszűnt az amerikai stratégiai előny,
de felmerült a gyanú, hogy hamarosan versenyhátrányba is kerülhetnek, hiszen a konvencionális fegyverzet fejlesztését elhanyagolták a dinamikusan fejlődő atomarzenál
nyújtotta hamis biztonságérzet okán. A szovjet atombomba sikeres elkészülését az
amerikai adminisztráció 6-8 évvel későbbre várta,15 így megrendült a külügyi hírszerzésbe vetett bizalom. A megelőző években egymás után robbantak ki a kommunista
kémügyek, Klaus Fuchs, Julius és Ethel Rosenberg, Whitaker Chambers, Alger Hiss
– ami a belső elhárítás képességeit is megkérdőjelezte.16 1949-ben Mao Ce-Tung megnyerte a több mint két évtizede húzódó polgárháborút, így a Föld legnépesebb országa
kommunista kézre került. 1950-ben kitört a koreai háború. Az atomfegyvert nem lehetett bevetni, a hagyományos fegyverzet tekintetében pedig a szovjeteknek semmi
szégyenkezni valójuk nem volt ekkoriban, harckocsi-fölényük behozhatatlannak tűnt.
Semmi nem utalt arra, hogy az amerikaiak képesek lennének a gyakorlatban is fellépni a szovjet térhódítás ellen. A háború fontos precedenst teremtett: megszületett
a proxy-háború műfaja, mely végig kísérte a hidegháború történetét és a mai napig
velünk él. Kiderült: úgy tud háborúzni egymással két atomhatalom, hogy nem vetnek be nukleáris fegyvert. Következésképp, a háborúzás klasszikus eszköztára ismét
felértékelődött, de tovább nőtt a titkosszolgálatok jelentősége is – jóllehet, akik részt
vettek a második világháborúban azt hitték, ennél tovább már nem nőhet.

ESZMETÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK
Az európai konzervativizmussal szemben az amerikainak különös jellemzője hogy
nincs jól körülhatárolható társadalmi bázisa, és nem osztályalapú.17 A fentebb bemutatott társadalmi okok mind szerepet játszottak kialakulásában, felhajtóerőként ott állnak
15 John Lewis Gaddis: A hidegháború. Budapest, AJTK, 2020 54. o.
16 Schmidt Mária: The Hiss Dossier: A Historian´s Report (Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe.
A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary.) In: New Republic, New York,
1993. nov. 8.
17 Paul Gottfried: Conservatism in America: Making Sense of the American Right, Palgrave-Macmillan, 2007. Introduction,
XIV-XV.

693

TÖRTÉNELMI KONTEXTUSBAN

mögöttede mégis, lényegéből adódóan elit műfaj, mely bizonyos vezető gondolkodók,
esszéisták, írók, költők, drámaírók, újságírók, publicisták, irodalomkritikusok, egyetemi emberek, akadémiai emberek tevékenységéhez kötődik. E sokszínű társaságból is
kiemelkedik néhány fárosz, akiket később, részletesebben is tárgyalunk. Más szellemi
mozgalmakhoz hasonlóan az amerikai konzervativizmus is tagolt jelenség. Számunkra azon gondolkodók érdekesek, akik az értékkonzervativizmus (value conservatism)
szempontjából relevánsak. A szabadpiaci konzervatívok, status quo etc. konzervazívok
jelentősége másodlagos.
A konzervatív filozófia műfaji jellegzetességei
Az amerikai konzervatív reneszánsz elsőszámú műfaja a filozófiai nagyesszé.18 Ez az
irodalmi forma, a reneszánsztól kezdődően vált mind népszerűbbé a nyugati kultúrkörben. A szisztematikus, német gondolati felépítményekkel ellentétben fokozatosan
a francia és a brit filozófia jelentős műfajává vált és az is maradt, még az analitikus
gondolkodás térhódítását követően is. A közérthetőséget szem előtt tartó írások a széleskörű befolyásolás igényével íródnak a műveltebb olvasóközönség számára. A francia felvilágosodás szerzői is jellemzően ebben a műfajban és ezen ambícióval alkottak,
így az ellenforradalom szerzői is törvényszerűen ezt a formát választották. Így indult
útjára az angolszász konzervativizmus, ami Russell Kirk színrelépésével ébredt új öntudatra.19 Kirk e hagyományt felismerte és egyszersmind létre is hozta az által, hogy
kimutatta a szellemi rokonságot a különböző szerzők között. Az általa felállított kánon
elsősorban belföldi, amerikai célközönség megszólítására született, így érzékelhető
amerikai túlsúly jellemzi a névsort. Kirk műveire jellemzőek az elődöket megidéző névzuhatagok, melynek elemei változnak. Conservative Mind c. alapvető művének (1953)
katalógusa az alábbi fontos neveket tartalmazza. Politikusok: Edmund Burke, John
Adams, Alexander Hamilton, Fisher Ames, George Canning, John C. Calhoun, John
Randolph of Roanoke, Benjamin Disraeli, and Arthur Balfour. Továbbá brit és amerikai
publicisták, költők, regényírók és esszéisták, mint Samuel Taylor Coleridge, Sir Walter
Scott, James Fenimore Cooper, Nathaniel Hawthorne, James Russell Lowell, George
Santayana, Fisher Ames, John Randolph of Roanoke, Orestes Brownson, John Henry Newman, Walter Bagehot, Henry James Sumner Maine, William Edward Hartpole
Lecky, Edwin Lawrence Godkin, William Hurrell Mallock, Leslie Stephen, Albert Venn
Dicey, Paul Elmer More, Irving Babbitt. A névsor kiegészíti a francia Alexis de Tocqueville, a tiszteletbeli amerikai. Kirk korai műveiből még hiányzik Christopher Dawson

18 Mezei Balázs: Az egyesület államokbeli konzervatív esszé kialakulása. In: A. James McAdams: A modernitás válsága.
Budapest: Századvég, 2014.
19 Russell Kirk: The Conservative Mind. Chicago: Regnery, 1953.
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és T. S. Eliot, akik főleg a katolikus kereszténységhez való megtérése (1964) után gyakoroltak rá óriási benyomást.
Kirk az alábbi ismérvek alapján állapítja meg a szellemi rokonságot. Meglátása
szerint a XX. század közepén az nevezhető (visszamenőleg is) konzervatívnak, akire
jellemző az alábbi vonások többsége: (1) hit a transzcendens erkölcsi rendben; (2) az
emberi létezés változatossága és misztikuma iránti szeretet; meggyőződés, hogy (3)
az emberi társadalom természetesen tagolt és rétegzett; illetve, hogy (4) szabadság
és magántulajdon szorosan kapcsolódnak egymáshoz. (5) A szokások, hagyományok
előnyben részesítése a társadalmi mérnökösködéssel szemben. (6) Meggyőződés, hogy
a társadalmi változások során teret kell hagyni a Gondviselésnek is, nem bízhatunk
mindent az emberi értelemre.20 E gondolatok ébresztették fel az amerikai konzervatív
reneszánsz első generációját. Ezzel létrejött az a közeg, amelyik megtörte a liberális hegemóniát, és fel tudta tartóztatni mind a kollektivizmus előrenyomulását, mind pedig
a haszonelvűség korlátok nélküli térhódítását.
Kultúrtörténeti és filozófiai előzmények
A filozófia történetét többféle képpen meg lehet írni. Értelmezhető problémafelvetések históriájaként, de összeállítható szerzői arcképcsarnok, számbavehetők az iskolák,
irányzatok. Kutatási területünk ezúttal egy sajátos szempontot is megenged: rövid kitekintéssel kell élnünk, a nagy kultúrnyelvek jelentőségét illetően.
A nyugati középkort a latin nyelv dominálta, mely a reneszánszban soha nem látott
virágkorát érte el, amikor is egyes tudósok olykor még a klasszikusoknál is jobban beszéltek latinul. Ám a protestáns reformációt követően a latinitással szemben, először
is a bibliafordítások alakjában, megjelent a nemzeti nyelvek nagy hulláma – más megfogalmazással élve: a nagy európai kultúrnyelvek születése. A XII. században megszületik az irodalmi olasz, majd némi késéssel az francia, az angol és a Hochdeutsch. A XV.
században Európa közepe még Itália, de a XVII. század már a franciáké. Ahogyan Szerb
Antal fogalmazott, ebben az időszakban „Európainak lenni annyi mint franciának lenni.”21 A XVIII. században fokozatosan felülkerekedik a német nyelv és megőrzi primátu20 Az eredeti hatos kánont Kirk több alkalommal is átdolgozta. Magyar nyelven első alkalommal Mezei Balázs magyarázó,
értelmező fordításában volt olvasható az alábbiak szerint:
1. Az embert és a nemzeteket morális törvények irányítják, amelyek végső forrása Isten. 2. A magascivilizációk jellemzője
a sokféleség és a változatosság. 3. Az igazságosság azt jelenti, hogy mindenki rendelkezhet azzal, ami jár neki természete,
moralitása, munkája, és teljesítménye szerint. 4. Szabadság és tulajdon elválaszthatatlanok. A gazdasági egyenlősítés nem
jelent gazdasági haladást. 5. A hatalom veszélyt hordoz, ezért a hatalomnak azon formája optimális, amelyet ellensúlyoz
a jogrend, az alkotmány, és a szokások világa. 6. A múlt a bölcsesség tárháza. 7. A mai társadalomnak szükséges van az igazi
közösségre, amely nem azonos a kollektivizmussal. 8. Amerika úgy látja, hogy példával kell szolgálnia a világ népei számára,
de a világot mégsem formálhatja a maga hasonlatosságára. 9. Az ember nem tehető tökéletessé, de az intézmények és a társadalom sem. 10. A változás és az átalakítás nem azonos: a morális és politikai változás romboló lehet, a közösségek, mint
az ember maga, lassú átalakításra szorulnak Mezei Balázs: Az egyesület államokbeli konzervatív esszé kialakulása. In: A.
James McAdams: A modernitás válsága. Budapest: Századvég, 2014.
21 Szerb Antal: A világirodalom története. A franciák nagy százada c. fejezet. Budapest: Révai, 1942.
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sát egészen a XX. század elejéig, melynek során az angol szerez hegemóniát. Az adott
kultúrnyelv időszakos uralma azonban sosem jelent kizárólagos dominanciát. A XVIII.
század hiába Goethe kora, a francia felvilágosodás megváltoztatja az egész európai gondolkodás karakterét. Hasonlóképpen a germán XIX. században August Comte nyomán
üti fel a fejét a pozitivizmus, mely újabb formájának iskoláját az osztrák fővárosban
hozza létre az 1920-as években, ám a Bécsi kör tagjai az Anschluss okán szétszéledtek
a nagyvilágban. A XX. század is csak azzal a megszorítással nevezhető az angol nyelv
nagy századának, ha hozzátesszük, hogy Amerika legnagyobb tudósainak túlnyomó
többsége az öreg kontinensről származott. Amerikai társadalomtudomány nincs német emigránsok nélkül. Amerikai filmművészet nincs a magyarok nélkül. A francia
gyökerű, német területen szárbaszökkent pozitivista/analitikus gondolkodási módszer
(és mentalitás) igazi hazája a Nagy-Britannia és az Egyesült Államok. Nem véletlen,
hogy az ellenhatás is itt szökken szárba. A XX. századi angolszász konzervativizmus
filozófiai értelemben erre a jelenségre adott válasz.22 A konzervativizmus karakterét
ezért hosszú időn át az angol gondolkodásmód, a történelmi események brit értelmezése hatja át. A politikai gondolkodást természetesen mindig befolyásolja a pillanatnyi
érdek. A szerzők sosem alkotnak teljes szabadságban, korlátok nélkül. Még az őszintén
művelt politikai gondolkodás is összefüggéseket takar el, és a politika kommunikációhoz hasonlóan tabukat teremt. Az egyik ilyen legfontosabb, konszenzusosan marginalizált összefüggés a német kultúra, a német szellem Amerikára gyakorolt hatása. E téma
kifejtésére egy önálló doktori disszertáció is kevés lenne, e helyen megelégszünk azzal,
hogy az amerikai politikai gondolkodásra különösen nagy hatást gyakorló szerzők esetében felhívjuk a figyelmet a német származás jelentőségére.23
Konzervatív körökben elterjedt nézet, hogy a politikai filozófia a XX. század első felében a pozitivista tudományeszmény és a marxizmus előretörése nyomán válságba
jutott. A kor legnagyobb gondolkodói nem műveltek politikai filozófiát, a baloldali politikai gondolkodás pedig ideológiává silányult.24 Ez az állítás annyiban állja meg a helyét,
amennyiben sterilen csak a főáramot vesszük figyelembe – de akkor sem teljesen. Az
őszinte, a politika lényegéhez tartozó problémafelvetések nem szűntek meg a fősodorban sem – elég, ha csak a következő személyek politikafilozófiai írásaira gondolunk:
Georges Bernanos, Ludvig Klages, Jacques Maritain, valamint Carl Schmidt, Oswald

22 V.ö. George H. Nash: The Conservative Intellectual Movement in America Since 1945. NYC: Basic, 1976.
George H. Nash: Reappraising the Right: The Past and Future of American Conservatism. 2009.
Roger Scruton: The Meaning of Conservatism, Palgrave Macmillan, 2014.
Paul Edward Gottfried: Making Sense of the American Right. 2007.
23 Hannah Arendt, Waldemar Gurian, Reinhart Koselleck, Erik Kuehnelt-Leddihn (OMM), Ludwig von Mises, Hans Joachim Morgenthau, Karl Paul Reinhold Niebuhr (már Amerikában született német protestáns kultúrájú közegben nőtt fel),
Wilhelm Röpke (Svájc), Alexander Rüstow, Carl Schmitt, Joseph Alois Schumpeter, Alfred Schütz, Paul Tillich,
24 Egedy Gergely: Konzervatív gondolkodás és politika az Egyesült Államokban. Budapest: Századvég, 2014. Lánczi András:
A XX. század politikai filozófiája. Budapest: Helikon kiadó, 2007.
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Spengler, Hans Freyer és a német konzervatív forradalom többi alakja.25 De való igaz,
hogy a legtöbb eredeti politikai gondolkodó ekkoriban már az esszé műfaja felé fordult.26 Mindazonáltal születtek szisztematikus művek is.27

AZ AMERIKAI KONZERVATÍV RENESZÁNSZ FONTOS SZERZŐI
Az eddig vázolt adottságok és történések az amerikai konzervatív megújulás előzményét jelentik, de közvetlen kiváltó okként mégsem lenne pontos hivatkozni rájuk. A reneszánsz kifejezés használatát éppen a filozófiatörténeti párhuzama indokolja: bizonyos
nagyformátumú személyiségek színrelépése, akik írásaikkal, előadásaikkal, személyes
fellépésükkel új irányt szabtak a történéseknek. E személyek közül William Frank Buckley Jr., Friedrich A. Hayek, Eric Voegelin, Richard M. Weaver, Robert Nisbet, Molnár
Tamás, Leo Strauss és Russell Kirk érdemel kiemelt figyelmet, utóbbi személy munkásságát részletesebben is megvizsgáljuk.
Friedrich A. Hayek
Hayek bécsi volt, ám felmenői a Kárpát-medence távoli szegleteiből származtak: Aradról, Brünnből, és zömében csehek voltak. A Bécsi Egyetemen szerezte képesítését,
a közgazdasági tanulmányok mellett jelentős humán műveltséget is elsajátított:
elsősorban filozófiát és pszichológiát. Közgazdasági elméleti művei az emberi természet
valódi ismeretén alapulnak. Az Út a szolgaságba28 már londoni tartózkodása idején jelent meg angol nyelven. 1944-ben adta ki Nagy Britanniában a Routledge, illetve Amerikában a Chicago University Press és ezzel azonnal berobbant a köztudatba. Számos
más írása közül ez gyakorolta a legnagyobb hatást az angolszász konzervatív gondolkodásra.29 A gazdasági tervezés diktatúrához vezet – állítja Hayek 1944-ben, a London
School of Economics oktatójaként. Egy olyan országban, ahol éppen hadigazdaság volt,
jegyrendszer, és az egyéni szabadságjogokat a háborúra való tekintettel jelentősen korlátozzák. A mű igencsak időszerű volt, hiszen nem lehetett tudni, hogy a brit kormány
mit fog megtartani azon kompetenciákból, melyeket magához ragadt a háború okán.
Ugyanez a kérdés kínozta az amerikaiakat is, így gyorsan magukévá tették a gondolatot: a szabadpiac képes ellensúlyozni az egyre hízó, növekvő államot. Hayek kifejtette,
25 Ernst Jünger, Arthur Moeller van den Bruck, Othmar Spann. Bővebben: Karácsony András. A konzervatív forradalom
utópiája a két háború közötti Németországban. Századvég, 2005.
26 Amerikában: Irving Babbitt, Thomas Elmer More. Nagy Britanniában: T. S. Eliot, Christopher Dawson, Michael Oakeshott, Hilaire Belloc, C.S. Lewis, Gilbert Keith Chesterton. Spanyolországban: Ortega y Gasset.
27 Kecskés Pál: A keresztény társadalomelmélet alapelvei (1938) kiváló szisztematikus mű. A második világháború időlegesen ellehetetlenítette a könyv lefordítását idegen nyelvre, a szovjet megszállás alatt pedig ez már fel sem merülhetett.
A könyv így megmaradt a magyar nyelv börtönébe zárva. Merőben más karakterű, ellenben óriási hatású mű Julius Evola:
Lázadás a modern világ ellen (1934) c. magnum opusa, mely azonban csak jóval a szerző halála után jött divatba.
28 Friedrich August von Hayek: The Road to Serfdom. London: Routledge, 1944.
29 A Végzetes önhittség, ugyancsak széleskörben hivatkozási alap. Eredeti cím és megjelenés: Fatal Conceit, 1988
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a kollektivizmus ugyanis minden formájában inherensen totalitárius. Felhívta a figyelmet, a nemzetiszocializmus eredendően és elsősorban szocializmus. A fasizmussal
együtt nem a szocializmusra adott ellenreakciók, hanem sokkal inkább annak szükségszerű következményei. Hayek a szolgaság útja helyett a klasszikus liberalizmus és az
individualizmus elhagyott útját ajánlotta. Hatására a libertárius mozgalom jobboldali
irányzata megerősödött és fontos szellemi muníciót kapott. Igazán nagy hatását azonban nem az individualizmust támogató pozitív állításaival, hanem a kollektivizmussal
szemben megfogalmazott frappáns kritikájának köszönheti.30
Eric Voegelin
Kölnben született 1901-ben katolikus, bécsi anyától és evangélikus német apától – őt
magát apja hite szerint keresztelték. Az Anschlussig Ausztriában élt, ám ekkor közismert nemzetiszocialista-ellenes nézetei miatt menekülnie kellett. Hayekhez hasonlóan
idegenkedett attól, hogy konzervatívként határozza meg magát, ám ez az ő esetében
sem okozott problémát: az amerikai konzervatívok olvassták, értelmezzték műveit és
gondolatot merítettek belőle. Voegelin elsősorban modernitás kritikájával gyakorolt
hatást a tengerentúlon. Nevezetessé vált Hannah Arendttel a modern totalitárius rezsimekről folytatott vitája. Arendt meggyőződése szerint a totalitarizmus merőben modern jelenség, míg Voegelin szerint a késő középkori gnosztikus eretnekségre vezethetők vissza, melyek a földi paradicsom létrehozását tűzték ki célul. Új politikatudomány
(1953) c művében Joachim de Fiore jelenik meg ősbűnösként.31
Richard M. Weaver
Weaver North Carolina szülötte, a második világháború után a déli agráriusok szellemi
vezető egyénisége volt. Legismertebb munkája, az Ideas Have Consequences (1948) címet
viseli és a nyugati civilizáció hanyatlásának okait keresi benne. E jelenség gyökereinek
feltérképezése az angolszász konzervativizmus egyik fő témája. Eric Voegelin és Christopher Dawson a reneszánsz (a világi gondolkodás térnyerése), Hillaire Belloc a reformáció korára (a nyugati keresztény kultúra egységének megbomlására) vezeti vissza az
előzményeket. Molnár Tamás munkássága korai szakaszában ugyancsak a reneszánszra, később pedig egészen az antikvitásig megy vissza! Weaver szerint a modernitás fő
bűne a keresztény ontológia megtagadása, minden későbbi baj ebből származik. A fő
bűnös William of Ockham: a nyugat hanyatlásának kezdete ekként a nominalizmus elfogadása lenne. Weaver kifejti, a mai nyugati világ kibontakozása a vallás elhagyásának
története, és a metafizikaellenesség az univerzálé-vitával kezdődött. Weaver védelmébe
30 Bővebben: Megadja Gábor: A szabadság reakciós harcosaiA haladó politika közép-európai bírálata. Budapest: Századvég,
2019.
31 Voegelin iskolateremtőnek bizonyult a politikai realizmus területén is, legismertebb tanítványa Tilo Schaber. Voegelin
határásól bővebben: Ellis Sandoz: The Voegelinian Revolution: A Biographical Introduction.
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veszi a skolasztikus fogalmakat, részletesen megvizsgálja a formákat. A szerző számára személyes fájdalmat jelentett a déli életforma megszűnése. A déli agrárius konzervatívokhoz hasonlóan az amerikai művelődés lényegét az európai gyökerekhez való
kapcsolódásban látja.
Robert Nisbet
Robert Nisbet, Russell Kirkkel szemben úgy látta, hogy a konzervativizmus is modern
ideológia, melynek története a francia forradalomra adott reakcióval kezdődik. A konzervativizmus kilenc alapkövét azonosítja be.32
1. A vallás elsőrendű jelentőséggel bír minden nemzet életében. Ez teremti meg
a természetes közösségek belső kohézióját, előfeltétele az etikának és a bizalomnak.
2. A társadalom stabilitásának alapja a monogám házasságra épülő család.
3. A
 z emberi képességekben, teljesítményben és kiválóságokban nagy különbség
van az egyes emberek között. Ha ezt felismerjük, belátjuk, hogy a kollektivizmus
lehetetlen.
4. A tulajdonhoz való jog az ember személyiségében gyökeredzik. A konzervatívok
mindent tisztelnek, ami emberi munka, emberi kreativitás gyümölcse.
5. A
 z emberi önazonosságot alapvetően befolyásolják olyan külső tényezők, mint
a tér, az idő, az ősök, a barátok és a környezetükben lakók.
6. A szubszidiaritás elve: minden politikai hatalmat a lehető legalacsonyabb és legközvetlenebb szintre kell delegálni.
7. A törvényeknek a hagyományból, a szokásból és a bevált gyakorlatból kell származnia, nem pedig létrehoznia kell ezeket.
8. A hatalmat lehető legteljesebb mértékben decentralizálni kell.
9. A társadalmat el kell választani a politikai államtól: meg kell őrizni a polgári társadalom és a gazdaság autonómiáját.
Nisbet szerint a liberalizmus legnagyobb hibája, hogy a társadalom alapvető egységének az egyént tekinti, nem pedig a személyek szabad társulását. A valódi hatalom
nem származhat az egyéntől, csak és kizárólag az egyének önkéntes társulásából. Nisbet előre jelezte, hogy a liberalizmus idővel kollektivizmushoz vezet: az egyénből nem
vezethető le semmilyen politikai rend, tekintély nélkül nem tartható fenn a szabadság
sem. Ezt idővel a liberálisok is érzékelni fogják és ekkor majd az államhoz fordulnak,
attól remélik majd illúziójuk megmentését. Napjaink progresszív forradalma alátámasztja e sejtést.

32 Bradley J. Birzer: The Conservatism of Robert Nisbet. The Imaginative Conservative. 2018. január 7.
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Molnár Tamás
Molnár Tamás 1921-ben született Budapesten katolikus családban, egyetemei tanulmányait Belgiumban végezte. A második világháború alatt bekapcsolódott a katolikus
ellenállásba, amiért Dachauba internálták, de a fogságot túlélte. A háború után kivándorolt az Egyesült Államokba és 1949-ben doktorált a Columbia Egyetemen. Az akkor
megszerveződő amerikai konzervatív mozgalomba Russell Kirk nyitotta meg számára
kapukat, akivel hosszú ideig jó barátságot is ápolt. Kirk a többi magyar menekülthöz
hasonlóan egyengette Molnár útját, közreműködésének köszönhetően Molnár rendszeres publicistájává vált a Modern Age és a National Review konzervatív folyóiratoknak. Noha Molnár munkássága szervesült az amerikai konzervatív mozgalomban,33
saját bevallása szerint valódi intellektuális közege mindig a francia konzervativizmus
maradt. Az amerikai intellektuális közéletbe 1961-es Decline of the Intellectual c. művével robbant be. Saját álláspontját visszatérően elkülönítette a tradicionalistákétól (noha
annak szokás őt tartani), de különösen a konzervatív liberálisoktól és pláne a neokonzervatívoktól. Leginkább perennialistának nevezte magát.34 Molnár Tamás legnagyobb
hozzájárulása az amerikai gondolkodáshoz 1) az utópikus gondolkodás rendszeres kritikája, 2) a modernitás csődjének történelmi és filozófiai kibontása, illetve az ellenforradalom – mint pozitív kifejezés – bevezetése a köztudatba. Nélküle feltehetőleg nem
tudatosult volna az amerikai közéletben: a szocializmus és a liberalizmus rokon ideológiák: előbbi nyíltan kollektivista, a második pedig idővel abba torkollik, mert mindkettő
a progresszió fájának gyümölcse.35
Leo Strauss
A premondern gondolkodáshoz való visszatérés leghatásosabb kifejtője az ateistává
váló, ám német ortodox zsidó származású Leo Strauss. Munkásságának legismertebb
és leggyakrabban említett problémafölvetése a historizmus kritikája – a természetjog
védelmében. Voegelinhez és Hayekhez hasonlóan ő is idegenkedett attól, hogy konzervatívként határozza meg magát – ennek ellenére jelentős hatást gyakorolt már a konzervatív reneszánsz első hullámára is. Valódi jelentősége azonban inkább a neokonzervatív

33 George H. Nash: The Conservative Intellectual Movement in America Since 1945.
34 Mezei Balázs: Thomas Molnar’s Place in American Conservatism. Mondern Age, 2015. június 15. 38. o.
35 Meg kell említenünk, nem molnár tamás volt az egyetlen magyar gondolkodó, aki hatást gyakorolt az amerikai konzervatív mozgalomra. Rajta kívül több vagy kevesebb befolyással, de hatást gyakoroltak az amerikai konzervativizmusra:
Csíkszentmihályi Mihály, Habsburg Ottó, Jáki Szaniszló (Stanley L. Jaki), Kékes János (John Kekes), Kertész István Dénes
(Stefan Denis Kertesz), Lengyel Alfonz, John Z. Levay, Lukács János (John Lukács), Machán Tibor Richárd (Tibor Richard
Machan), Menczer Béla, Kolnai Aurél, John Lukács, élete kései szakaszában Mannheim Károly (Karl Mannheim), valamint
Polányi Mihály (Michael Polanyi), Stefan Possony.
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mozgalom kialakulásában érhető tetten.36 Ismertsége és elismertsége annak ellenére
jelentős Amerikában, hogy éles kritikával illette magát a szellemi irányzat alapítót, Edmond Burke-öt. Még pedig éppen azon az alapon, ami az angolszász konzervativizmus
legbelsőbb lényegéhez tartozik: tudniillik a fennálló, az esetleges, a történelmileg meghatározott szokások és intézmények védelme.

A KONZERVATIVIZMUS PROGRAMJA
Az 1953-as Conservative Mind megjelenésével Russell Kirk az amerikai jobboldal sztárja lett. Hagyomány-tisztázó könyve azonban számos kérdést felvetett olvasóiban – az
egyetemi és akadémiai emberekben, politikusokban egyaránt. A visszajelzések alapján
megszületett az elhatározás: írnia kell egy olyan könyvet, amelyik nem a múltat értelmezi, nem csak a hátteret festi meg, hanem előre mutat: reflektál a kor aktuális problémáira. Így született meg nagyon hamar, már 1954-ben az „A Program for Conservatives” című háromszáz oldalas mű. Ebben Kirk tíz fogalom köré csoportosítja a kortárs
amerikai társadalom problémáit. A Conservative Mind-hoz képest ez a munka kevésbé
alapos: gyakoriak a félbehagyott, majd másutt folytatódó gondolatok, sok az ismétlődés. De mindig ott van azonban a háttérben a két legfontosabb fegyver: a humor és
a filozófiai műveltség. Kirk könyvét saját hatáskörének szigorú megvonásával kezdi.
A mű első mondat egy Nietzsche idézet: „A politikában az egyetemi tanárnak a komikus szerepe jut.” Siet leszögezni, hogy noha korábban ő maga is egyetemi ember volt,
igyekszik elkerülni a gőgös értelmiségi mértékvesztését. Noha arra vállalkozik, hogy
bemerészkedjen a politikai szakkérdések (political policy) „sötét és véres területére”,
nem akar és nem fog ideológussá válni.37 Leszögezi: a politikaelmélet alkotás során az
ember mindig hagyjon teret a Gondviselésnek, kalkuláljon a véletlennel, és vegye figyelembe a szabad akaratot, illetve bízzon a bölcsességben.
A könyv tagolása maga is igen szellemes: tizenkét fejezetbőlépül fel, melyből tíz egyegy probléma feldolgozása. Az előttük álló fejezet a „Kik a konzervatívok” címet viseli,
ám a legelső cím: a Gorgó feje. Kirk azt sugallja, hogy a működő politikára való reflektálás voltaképpen szembenézés a Gonosszal, melynek a tekintete kővé dermeszt, mert
a földi borzalmak mélysége tárul föl abban!
Közel hét évtizeddel a mű születése után, a későbbi fejlemények felől nézve már
könnyen meg tudjuk ítélni, hogy Kirknek miben volt igaza és miben tévedett. Helyzetelemzése bravúros volt, megállapításai máig érvényesek, jóllehet a hangsúlyok elto-

36 Strauss filozófiájáról bővebben lásd: Lánczi András: Modernség és válság. Leo Strauss politikai filozófiája. Budapest:
Pallas Stúdió–Attraktor Kft., 1999.
Straussnak a neokonzervatívokra kifejtett hatásáról bővebben: Békés Márton: Az Amerikai neokonzervativizmus: egy kisiklott ellenforradalom. Budapest: Századvég, 2008.
37 V.ö. A konzervativizmus a XX. században nem más, mint az ideológia tagadása (H. Stuart Hughes). Idézi: Kirk 1954.
Program for Conservatives. Regnery, 1954. Első fejezet: The Gorgon’s Head.
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lódtak: bizonyos problémák a hétköznapjaink részévé lettek és megtanultunk együtt
élni velük, megint mások pedig elhatalmasodtak rajtunk Kirk először is leszögezi:
a tömegek korában élünk. A modernitás uniformizálja és egysíkúvá teszi az embert,
sterillé lúgozza a politikát és eltompítja a gondolkodást is (problem of the Mind). A zsarnokság kétfejű szörnyetegként néz ránk melyből az egyik a szocializmus, a másik
azonban a haszonelvűségre épülő demokráciáé (democratic despotism). Ha fel akarjuk
venni a harcot a jelenséggel, akkor meg kell menteni a tudomány szabadságot (liberal
learning), mely úgy tartozik hozzá civilizációnkhoz, mint a valláshoz az Egyház jelenléte. Jövőbe látott, mikor kijelentette: a szabad tudományt meg kell menteni az esélyegyenlőségtől. 38
A liberalizmus legnagyobb győzelem a politika kiüresítése, instrumentalizálása volt:
a liberális antropológia lehasította az emberről személyiségének igen fontos jegyeit: egyoldalú, kalkuláló, racionális lényként látja és láttatja. Azt sugallja: ha az egyén
racionálisan közelít élete problémáihoz, akkor meg is tudja oldani őket és feltétlenül
boldoggá tehető. A konzervatívok nagy kihívása ezért visszahozni az érzelmeket a politikába (Problem of the Heart): szembenézni saját örömeinkkel, félelmeinkkel. A cél
nem az, hogy politikai keresztények legyünk, hanem az, hogy a kereszténységet vissza
csatornázzuk a politikába.39
A világ egy hatalmas kozmopolisszá vált. A Haladás kiüresítette a modern embert:
szétzilálta a természetes közösségeket, megöli az alkotókedvet. Szimbóluma az ötvenes
években a rádió, melyből a zene szól a kisgyermeknek, akihez már nem az édesanyja
énekel esténként. Az ötvenes évek tömegkultúrájának szimbóluma a juke-box, mely
a háttérzajt biztosítja az élőzene helyett. Pusztul a világ természetes sokszínűsége, az
ingerek egysíkúvá válnak. A harmadik probléma tehát a társadalmi méretűre dagadt
unalom (Problem of Boredom). Ennek ellenhatásaként jelenik meg a nemi szabadosság,
illetve az elfajzás (promiscuity and perversion). Ennek jellegzetes illusztrációja Alfred
Kinsey tudományos munkássága.40
A társadalmat nem csak a liberalizmus individualizmusa fenyegeti, hanem a szocialista kollektivizmus is. Mindkettőnek ellenszere a valódi közösség: azon emberi viszonyok, melyek identitásunkat adják: a család, a polgári társadalom különböző
civil szervezetei, a lakóhely, a tájegység, ahol otthon érezzük magunkat és a hazánk.
A természetes közösségeinkhez való kötődés adja a gazdaság működésnek kereteit: itt
alakul ki a bizalom, ami a tisztességes csere-ügyeletek előfeltétele.41 A természetes
38 Im. 58. o.
39 Im.100.
40 Kinsey: Sexual Behavior in the Human Male 1948-ban, illetve Sexual Behavior in the Human Female 1953-ban óriási
vihart kavart az Egyesült Államokban. E művek tekinthetők a bináris nemi felosztást tagadó gender-ideológia alapműveinek.
V. ö. Kinsey-skála.
41 V. ö. Wilhelm Röpke: The Social Crisis of Our Time. 1950.
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közösségeinkre óriás veszélyt jelent a jóléti állam, mely átveszi a család és a civil társadalom alapfunkcióit (Problem of Community).42 A kollektivizmustól csak az védhet meg
bennünket ami az individualizmustól is: az egyének szabad társulása valamilyen közösségi cél érdekében a klub, egyletek, a plébánia/parókia, a szakmai vagy jótékonysági
alapon szerveződő önkéntes intézmények. A politikát ezeken az önkéntes társulásokon
keresztül lehet befolyásolni. A közösségek megmentésének másik fontos bástyája az
oktatási intézmények kézbentartása: az iskola, a kollégiumok és szakkollégiumok, fő
iskolák és egyetemek mind a közösségépítés helyei.
A jóléti társadalmak elkényeztették az egyént. Az szükségletek problémájának
(problem of Wants) fő kérdése: miként különböztessük meg egymástól a jogos és jogtalan igényeket. A fogyasztói társadalom és a liberális közgazdaság a fogyasztás végtelen
ösztönzésén alapul. A mesterségesen generált igények kielégítése a gazdaság működésének lényegéhez tartozik, így a lakosság egyre több pénzt keres, egyre többet fogyaszt
és mégis: egyre frusztráltabb, egyre elégedetlenebb. Kirk figyelmeztet: a nagy tervezők, akik csak a hatékonyság és az innováció kategóriáiban gondolkodnak jelen vannak
az Egyesült Államokban is. Ha a gazdaság és a politika elhagyja a keresztény alapokat,
akkor nem lehetséges tovább ellenállni a kommunizmusnak sem.
A rend a szokásokból következik (problem of Order). Ha az amerikaiak a közbiztonság helyreállásában reménykednek, akkor mindenekelőtt saját intézményeiket kell
tisztelniük. Még akkor is, ha azok körülményesen működnek, akkor is, ha azok nem
eredményeznek olyan jólét növekményt, mint egyes európai eljárások és itt Kirk az
öreg kontinensen éppen kibontakozó szociáldemokráciára gondol, illetve a rendkívül
költséges jóléti államok kiépítésére.
A hatalom a megkötöttségektől és az ellensúlyoktól való függetlenség állapota (problem of Power). A konzervatív gondolkodók többnyire egyöntetűen osztoznak a felismerésben: az emberi természet rosszra hajló, és a korlátok nélküli hatalom visszaéléshez,
zsarnoksághoz vezet. A klasszikus liberalizmus megfogalmazta azokat az eszközöket,
melyek a hatalom kordában tartásához szükségesek. A klasszikus liberálisok helyes
42 Kirk-re nagy hatással volt az ötvenes években William A. Orton. Különösen Az állam gazdasági szerepvállalása című
könyvében a pápai enciklikák fényében tárgyalja a kommutatív és a disztributív igazságosság fogalmait. Kirk rendszeresen
idéz ebből a műből. „A disztributív igazságosság „elosztó” jellege nem azt jelenti, amit a közgazdaságtanban a „kínálatról”
szólva a javak és szolgáltatások egy adott kínálatának nevezünk, ugyanis az állam hagyományos értelemben nem jelenik
meg a kínálati oldalon. Ám korunk erősen centralizált országaiban mégis ez a koncepció terjed. Eszerint az államnak
a legkülönbözőbb javakat és szolgáltatásokat kell biztosítania az állampolgárok széles tömegei számára, akár a gazdasági
realitásokon túlmenően is. Ez a gondolat nyilvánvaló okokból népszerűségre tett szert: kezdve egyesek természetes
altruizmusától, a politikai haszonlesésen keresztül egészen a leplezetlen osztályérdekekig. Lássuk világosan: mióta
a szervezett munkásság meghatározó politikai erővé vált, már nem elégszik meg azzal, amit a szakszervezetek nyújtanak
számára (…), hanem igényeket támaszt – mondjuk így –, keresletet generál a számára nyújtandó állami szolgáltatásokra.
S a kérdés nem az, hogy ezek a kívánalmak igazolhatóak-e vagy sem, mert nyilván azok: mindannyian akkor lennénk
boldogok, ha a jó tündér mindent megadna nekünk, amire csak vágyunk, mint a mesében. A probléma az, hogy ez
a gondviselésszerű jóléti állam kényszer hatására és elfogultan, a kedvezményezettek javára cselekszik. Nem is beszélve
arról, hogy ennek az osztogatásnak megvannak a maga határai és kevésbé lenne fájdalmas ezt időben felismerni, mint
a káros következmények beállta után felvenni a harcot”.” (saját fordítás)
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felismeréseit azonban gyakorta helytelen antropológia meglátásokkal egészítették ki,
amennyiben az embert alapvetően jóindulatú és racionális lényként kezelték. A helytelen antropológiai megközelítés veszélyes politika fejleményekhez vezetett: így született
meg először a népszuverenitás gondolata, majd az erre épülő demokrácia koncepciók.
A népre való hivatkozás az elnyomás új formáit teremtette meg és sokkal nagyobb igazságtalanságokat eredményezett mint a társadalom arisztokratikus berendezkedése.
Kirk leszögezte: nem hisz az összeesküvéselméletekben. De gyorsan hozzáteszi:
a kommunisták XX. századi összeesküvése tény, az amerikai külpolitikára gyakorolt
hatásuk tagadhatatlan (problem of Power).43 A lopakodó szocializmus kapcsán figyelmeztet: az csak addig lopakodik, ameddig totalitáriussá nem válik: ez azonban elkerülhetetlen, mert a természetéből következik. Az ötvenes évek amerikai szocialistái
még ártalmatlan, jószándékú, kedves emberek. Csupa szép szóval édesgetik magukhoz
a szavazókat, a (szekuláris értelemben vett) emberi méltóságra és az emberi jogokra
hivatkozva. Azok, akik a valódi szocializmust felépítik, már kegyetlenek lesznek és
ezeket fogják elsőként félreállítani az útból, mint zavaró tényezőt. Hiszen az úttörők
nem valók másra, mint hogy aláássák a társadalom rendjét. Ezt válthatja majd fel az Új
Rend. Az Új Rend jóléti intézkedések ígéretével fog elkezdődni – jósolta igen találóan
Russell Kirk 1954-ben. Az akkor még gyermekcipőben járó ENSZ kapcsán ugyancsak
szkepszisének adott hangot: a nemzetközi szervezetek legfeljebb arra jók, hogy bizonyos etikai normákat javasoljanak és elősegítsék az ésszerű párbeszédet. De azt feltételezni, hogy egy szupranacionális szervezet világállammá fejlődvén megteremtheti a világbékét: teljesen irreális elvárás. A nagy egész nem lehet jobb mint a részek, melyből
összeáll. Az ötvenes évek megdöbbentő élménye a lojalitás – a hazánk iránti, ki nem
követelhető, szeretetteljes hűség – válsága volt (problem of Loyalty). A hazaszeretet nem
iktatható törvénybe, de az oktatási rendszer, saját kultúránk és történelmünk megismerése közelebb visz bennünket a legtágabb közösségi színterünk tiszteletéhez és szeretetéhez. A lojalitás hiányát a tudatlanság okozza: az amerikaiak az egyre silányabb
oktatási rendszer miatt nincsenek tudatában, hogy melyek azok az értékek, melyeknek
jólétüket köszönhetik.44
A konzervatív gondolkodásnak két fő forrása van: a természetjog és a hagyományelv. Kirk mindkét pillérre támaszkodott, de utóbbira jellemzően sokkal erősebben. Úgy
látja, Amerika sikere azon múlik, hogy vezetői, és szellemi-művészeti elitje képes-e bölcsen megítélni mi az, ami megőrzésre érdemes és mi az, amit el kell engedni annak
érdekében, hogy az ország rugalmasan reagálhasson a változásokra (problem of Tradition). Kirk szerint a konzervatívoknak szembe kell szállniuk az „értelmiségiekkel” (ez
43 Im. 260. o.
44 A probléma szanálásának Kirk önálló művet szentelt, The American Cause címmel. Bővebben:
Pogrányi Lovas Miklós: Háború és filozófia: Látószög blog, 2020. május 15.
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a korabeli konzervatív szóhasználatban elsősorban a liberális és a marxista doktriner
társadalomtudósokat jelöli). Szembe kell szállni azokkal, akik szerint minden bölcsesség csak a racionalitásból és a formális iskolai képzésből ered. Meg kell őrizni a természetes tagolódás rendjét: mind földrajzi, mind pedig társadalmi értelemben. Megőrizhető és felvállalható az osztály fogalma, mely azon emberek csoportját jelöli, akik
valamilyen egységet alkotnak a közös műveltség, a közös hivatás vagy közös származás
alapján. Meg kell óvni a városokat attól, hogy a személytelen, tömeges együttélés helyszínei legyenek. Ebben kulcsszerepet játszik a család, a vallási felekezetek és a civil
társulások jelentősége.
Problémafelvetései Russell Kirk közül a legalaposabban a társadalmi igazságossággal
(problem of Social Justice) kapcsolatosakat gondolta át legmélyebben: Ennek bajnokai
szembe akarják fordítani egymással a gazdagot és a szegényt, az erőset és a gyengét,
az okosabbat és a szerényebb képességűt. Tagadják a társadalom természetes tagozódását, az örökséghez való jogot.45 Kirk kifejti: mind a filozófus, mind pedig a keresztény
ember számára evidens, hogy a „társadalmi igazságosság” valós tartalommal bír, nem
csupán üres kifejezés. A felebaráti szeretet és az engedelmesség szorosan összefüggenek az igazságos társadalom keresztény ideáljával. Az ókori hagyomány is kizárólag
akkor tekintett igazságosnak egy kormányzást, ha az megfelelt azoknak a magatartási
szabályoknak, amelyek az igaz ember életvitelét is meghatározzák. Ennek az allegóriája Platón állama is. Kirk könyvének ebben a fejezetében a szekuláris érvelést kifejezetten vallásira cseréli fel. Megfogalmazása szerint a Mindenható a közösségi életben
a felebaráti szeretet parancsát adta nekünk. Az igazságos társadalom mindenki számára lehetővé teszi, hogy a számára legalkalmasabb munkát végezze méltányos fizetésért
cserébe. A jól működő társadalom mozgatórugója ezért az együttműködés, nem pedig
az osztályharc. A jogállamiság alapja az összefogás, a kötelességek teljesítése és a vele
arányos ellentételezés. Meglátását egy Burke idézettel támasztja alá, mely meglátása
szerint a disztributív igazságosság keresztényi megfogalmazásában:
„Az embereknek joguk van munkájuk gyümölcseihez és mindazokhoz
az eszközökhöz, amelyek munkájukat gyümölcsözővé teszik. Joguk van
szüleik szerzeményeihez és ahhoz, hogy utódaikat táplálják és felneveljék. Joguk van rendezett élethez, és hogy a halálban megnyugvásra
leljenek. Minden embernek joga van a saját érdekében megtenni mindent, amivel mások érdekeit nem sérti. Joga van továbbá mindahhoz,
amit a társadalom a rendelkezésre álló eszközökkel őérte megtehet. Bár
minden embert ugyanazok az alanyi jogok illetnek mega társadalomban,
nem jogosult mindenki ugyanazokra a konkrét dolgokra: akinek egy
45 A társadalmi igazságosságról szóló nézeteit önálló esszében is megírta a Review of Politics számára.
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részvénytársaságban öt shilling részesedése van, annak az embernek
ugyanolyan kétségbevonhatatlan joga van a saját részére, mint annak,
akinek ötszáz font értékű részesedése van. Arra azonban nincsen jogosultsága, hogy részvényei után ugyanakkora osztalékra tartson igényt.
Azt pedig cáfolom, hogy ami a hatalom, a tekintély és az irányítás megosztását illeti, abból mindenkinek részesednie kellene. Ezek a jogok nem
tartoznak a polgári társadalomban garantált alanyi jogok közé. Tudniillik
a polgári társadalmat vizsgáljuk, melynek alapja a szokás.46
Az embernek tehát joga van munkájának gyümölcséhez, örökségéhez, de nincsen
joga másnak a javaihoz. Ez a legfőbb ér a jóléti állam ellen is: senkinek nincs joga ahhoz, hogy a józan ész és a jóérzés által diktált szolidaritáson túlmenően (magas adó
formájában) elkobozza a tehetősebb, szorgalmasabb, vagy egyszerűen csak a szerencsésebb ember vagyonát, hogy azzal a saját irígységét csillapítsa. Kirk így fogalmaz:
„Az igaz keresztény ember meggyőződéséből fakadóan mindent megtesz annak érdekében, hogy enyhítse azoknak a szenvedését, akik nélkülözéstől vagy jogfosztástól szenvednek. A felebaráti szeretet erény, amelyet egy világ választ el az elvont jogtól, ellentétben azzal, amit a francia
forradalom radikálisai gondoltak. A felebaráti szeretet ajándék, amelyet
a tehetősebb gyakorol a hátrányos helyzetű javára. A nagyvonalúságot
nem iktathatjuk törvénybe, mint ahogy azt sem, hogy jogom van elirigyelni felebarátom vagyonát, hiszen ezzel a kapzsiság bűnét emelnénk
törvényerőre. A valódi igazságosság garantálja tulajdonunk védelmét és
a tehetségünknek megfelelő ellentételezést. Nem legitimálja a jogtalan
haszonszerzést, és azt sem, hogy az egyént vagy egy társadalmi osztályt
bármiféle elvont egyenlőség ürügyén vagyonából kiforgassanak. Az igazságos ember tisztában van azzal, hogy különbözünk erő, intelligencia,
energia, szépség, ügyesség, önfegyelem, és egyéb örökölt vagy szerzett
tulajdonságok tekintetében és szembefordul az olyan rendszerrel, amely
egy hamis társadalmi egyenlőség nevében minden embert egyformának tekint. Nincsen nagyobb egyenlőtlenség annál, mintha ugyanazt
megadjuk a törvénytisztelő, szorgalmas és takarékos embernek, amint
a bűnözőnek, a lustának és a tékozlónak. Nem is beszélve arról, hogy
az eltérő képességekkel rendelkező emberek eltérő ellentételezésre érdemesülnek. Hiszen a legnagyobb jutalom a tudós számára a szellemi
munkát lehetővé tévő nyugalom, a katona számára a nyilvános elisme46 Vö. Burke 1844, 406 (Reflections on the Revolution in France). Saját fordítás.
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rés, a visszavonulásra vágyó ember számára otthona békéje, az államférfi számára a jogszerűen gyakorolt hatalom, a mesterember számára,
hogy jó minőségű portékát állíthat elő, a földműves számára, hogy birtokán szakértelmét kamatoztatva dolgozhat, a gyáros számára az igazi jutalom az előállított termék, a háziasszony számára pedig jól nevelt gyermekei. Az ezernyi ambíciót és képességet primitív módon pénzügyletté
silányítani ostoba és irigy dolog. A társadalmat oly módon berendezni,
hogy mindenfajta munkáért ugyanakkora fizetség járjon, ez bizony örök
frusztrációt eredményez ember és ember között.”
A koreai háború különös tanulságokkal szolgált az amerikai politikai elit számára:
azzal szembesültek, hogy a fogságba esett amerikai katonák könnyű prédájává váltak
a marxista indoktrinációnak. Hamar kiderült: a probléma gyökere abban rejlik, hogy
az amerikaiak – ide értve az átlagos egyetemistát is – nincsenek tisztában azokkal
az érékekkel, melyeken hazájuk nyugszik. Így kapott lekérést Russell Kirk egy olyan
könyv megírására, mely tömören és közérthetően felvilágosítja az amerikai polgárokat
az amerikai alkotmány, a piacgazdaság és a keresztény kultúra legalapvetőbb összefüggéseiről. Arra kérték: közérthető nyelven magyarázza el a hétköznapi olvasóknakmindenekelőtt a katonáknak -, hogy pontosan mi a tétje annak a nagy küzdelemnek,
mely a szabad világ és a kommunizmus között zajlik. Miben áll a nyugati civilizáció,
a keresztény kultúra jelentősége; mi tette naggyá az Egyesült Államokat. Az amerikai
kultúra kis kátéka 1957-re készült el, és az American Cause címet kapta. A könyv az
Egyesült Államok háztartásainak tízezreibe jutott el, és számos utánnyomást megért.
Russell Kirk munkásságát az tette egyedivé, hogy a konzervativizmust közel tudta
vinni a kvalifikálatlan tömegekhez épp úgy, mit a politikai elithez, amelyre írásaival
döntő hatást gyakorolt. Munkásságát elismerte Ronald Reagan, de mesterének vallja az
Egyesült Államok volt alelnöke, Mike Pence is: hivatali működését azzal kezdte, hogy
munkatársai számára olvasmányként írta elő Kirk műveit.
Azóta láthatjuk: Kirk szavai semmit nem veszítettek sem erejükből, sem érvényükből. Bernie Sanders 2016-ban már a skandináv-típusú szocializmus ígéretével kampányolt, Joe Biden pedig megkezdte a gigantikus jóléti állam kiépítését. Nagy társadalmi
szinten megvalósítja azt, amit az Antifa és a BLM tüntetők fosztogatásaik során önkiszolgáló módon: a javak drasztikus újraelosztását és a társadalom mesterséges átszervezését, átnevelését.
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SOLTÉSZ MÁRTON

A semlegesség illúziója:
Közelítések az
Aczél György–Szabó Magdavonal
„Mikor kezdett az irodalom hazudni?”1
(Szabó Magda)

I. HIPOTÉZIS
1. Források
Csizmadia Éva – „kissé” elfogult – emlékiratában leszögezi: „Szabó Magdáról pontosan
tudtam, hogy Aczél György »informátora«.”2 Majd a következő oldalakon azt is elmeséli, hogy az írónő Júlia utcai háza előtt gyakran állt meg egy fekete autó, amely a kultúra
pápájának Balzac utcai lakására szállította népszerű pályatársát.3 Mint írja: „Magduska […] Bizalmi szolgálatának büszke tudatában dicsekedett: »Ma a Balzac utcában vacsorázom. Szüksége van rám az én barátomnak.«”4
Az egykori szomszédasszony azt is tudni véli, hogy Kálnoky Lászlót az írónő „közbenjárására” maga Aczél ütötte el a korábban telefonon beígért Kossuth-díjtól. A memoár
szerzője állítja: az indíték személyes bosszúvágy volt. Kálnoky – bár soha egyetlen sort
sem írt Szabó Magda műveiről –, a rossz nyelvek szerint nem tartotta sokra, sőt egy

1 Szabó Magda, A szemlélők, Budapest, Magvető, 1973, 167. A kötetre innentől rövidítve hivatkozom: Szemlélők.
2 Csizmadia Éva, Az Ac(z)élgolyótól a Mozart-kugelnig: Szabó Magda élettörténete, Budapest, Kornétás, 2018, 91.
3 Acél György 1958 és 1985 között lakott a Balzac utca 43-ban. (Az információért Aczél Ágnest és Bánfalvi Istvánt illeti
köszönet.)
4 Csizmadia, I. m., 92.
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ízben Beniczkyné Bajza Lenkének titulálta kollégáját.5 Így esett, hogy a Lázas csillagon
költője, aki a második világháború alatt – életét kockáztatva – hamis papírokat szállított
a bujkáló Aczélnak, sem a hetvenes években, sem később nem kapott Kossuth-díjat.6
Még nem olvastam az írónő „recenzióját” a kultúrpolitikus Jövőt mutató elődök7
című könyvéről,8 amikor az MTA KIK Kézirattárában végre kezembe vehettem Lengyel
Balázs 1987. március 20-i, Aczél Györgynek írott levelét. Szememet máris megütötte
a következő sor: „a Jövőt mutató elődök […] profi írás; […] felfedi azt, hogy a politikus
mögött író áll, az súg neki.”9 Lengyel nyilván a kultúrpolitikus szépírói vénáját kívánta
dicséretben részesíteni; kézirattári munkanaplóm ugyanakkor híven regisztrálja a magam ellenkező értelmű olvasatát: „Szó szerint így volt! Nagy Péter, Király István és más
tollforgatók mellett Szabó Magda is rendszeresen »súgott« Aczélnak.”
Író és kultúrpolitikus kapcsolatát kutatva természetesen nem Csizmadia Éva posztumusz memoárja az egyetlen, s nem is a legfontosabb forrásunk. Az érintettek kéziratos hagyatéka egyelőre sajnos nem, vagy csak korlátozottan, eseti engedéllyel kutatható: míg az írónőé 2021 tavaszán még az örökös birtokában van,10 addig Aczélét az MTA
KIK Kézirattára munkatársai a kilencvenes évek derekán gondosan feldolgozták, de az
5 Beniczkyné Bajza Lenke (1839–1905) népszerű hírlap- és lektűr-író, Bajza József költő leánya. Alakját illetően Ady Endre Mikor Párisból hazajöttünk című költeményének hatodik versszakát szokás idézni: „Így vallott Ottokárnak Margita: /
»Máskor talán minden másként lehetne, / Lehetnék kapós zsidó-feleség / Vagy zsidó Beniczkyné Bajza Lenke, / De most az
Élet itt élni akar, / Ahogy soha, engem hiv s vele tartok, / És ugy lesz, ahogy dacosan kimondtam: / Ott-leszek minden szédült
izgalomban.«”
6 Csizmadia, I. m., 92.
7 Aczél György, Jövőt mutató elődök: Arcképvázlatok a magyar kultúra történetéből, Budapest, Gondolat, 1986.
8 Szabó Magda, Jövőt mutató elődök, Kortárs, 1987/7., 114–117. „A Jövőt mutató elődök prizmajátéka […] egyszerre mutat ábrázoltat és ábrázolót, sőt egy harmadik árny is kisötétlik a sorok mögül, a társé, aki mindannak, ami a könyvben megíródott,
iker szemlélője volt, s akkor sem válhatott halottá, mikor már nincs testközelben. […] Aczél könyve egyetlen ajánló szavával
jelzi, kivel kicserélt gondolatok aranyporát őrzik a mondatok a hűség és elkötelezettség ez egyszerre közéleti, egyszerre magánemberi gyűjteményében” – írja Szabó Magda, nyilván Aczél 1986-ban elhunyt feleségére, Csathó Zsuzsára utalva, akinek
a kultúrpolitikus ezen utolsó gyűjteményes kötetét ajánlotta. – Uo., 114–115.
9 Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattára (a továbbiakban: MTA KIK Kt.) Ms
6079/135. (Kiemelés tőlem – S. M.)
10 Írói hagyatékának egy – az Irodalmi Tár (akkor: Debreceni Irodalmi Múzeum) vezetője, dr. Keresztes Lászlóné dr. Várhelyi Ilona irányításával előrendezett – részét Szabó Magda az 1990-es évek második felében 5 évre letétbe helyezte a debreceni Déri Múzeum Irodalmi Tárában. Nem ajándékként adta át tehát, csupán letétként, noha azzal a nyilvánvaló és szóban
többször kifejezett szándékkal, hogy az anyag idővel a Déri Múzeum tulajdonába menjen át. Az Irodalmi Tár munkatársa,
Csorba Ildikó gyűjteménykezelő annak rendje-módja szerint tételes letéti jegyzéket készített az anyagról, majd előrendezte,
palliumokba helyezte. 5 év elteltével (a 2000-es évek első felében) dr. Keresztes Lászlóné a letéti szabályzatnak megfelelően
levélben érdeklődött az írónőnél: kíván-e változtatni a hagyaték státuszán. Ezt a levelet azonban Szabó Magda helyett már
(„keresztfia”) Tasi Géza vehette kézhez, aki úgy döntött – s döntése helyességéről az írónőt is meggyőzte –: el kell hozni
a múzeumból a letétben lévő anyagot. Szurmainé Silkó Máriával, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal Közoktatási
és Kulturális Irodájának vezetőjével együtt el is jöttek a hagyatékért, és egy utánfutóra felpakolva a Júlia utcai lakásba
szállították azt. Utóbb, a hagyaték körüli viták eredményeként Szurmainé és Tasi között is megromlott a viszony. A Déri
Múzeumban fennmaradt az 1990-es évek végén felvett tételes jegyzék. Mindezekről dr. Keresztes Lászlóné dr. Várhelyi Ilona
2021. március 23-án telefonon tájékoztatott (segítségét ezúton is köszönöm). Keresztesné, aki (Julow Viktor jeles tanítványaként) 1980-ban került át a Debreceni Egyetemről a Déri Múzeumba, tanúja volt annak is, ahogyan Tasi Géza megjelenését,
keresztfiúi fellépését követően Szabó Magda szívélyes kapcsolata fokozatosan megromlott valódi keresztfiával, Szentpáli
Gavallér Dániellel, Mikes Edit „Agancsos” elsőszülött gyermekével, akivel eladdig rendszeresen találkoztak a múzeumban
és azon kívül is. Az írónő mentális betegségének eluralkodásával, Tasi szerepének kizárólagossá válásával párhuzamosan
Keresztesné baráti kapcsolata is megszakadt Szabó Magdával.
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anyag kortárs levelezési részébe csak a végrendeletileg kijelölt kuratórium hozzájárulásával nyerhető betekintés.11 A nyomtatott „források” többsége elsősorban hallomásra,
jobb esetben személyes élményekre alapozza ítéletét (ritka kivételt képez e téren Jókai
Anna 2017-es Átvilágítása, amely magánlevelekből is hosszabban idéz).12
Nem csoda, hogy a Drága Kumacs! Levelek Haldimann Évának című kötet 2010-es
megjelenése szenzációként vonult be a Szabó Magda-kutatás eseménytörténetébe. A könyv pillanatok alatt eltűnt a boltok polcairól, a sajtóban és a bölcsészkari
folyosókon ugyanakkor szenvedélyes etikai vita vette kezdetét: vajon tisztességes lépés
volt-e a Neue Zürcher Zeitung svájci kritikusa részéről kiteregetni „barátnője” három
és fél évtizedes szennyesét – kivált miután az nyomatékosan kérte őt: „Kumacs, ha
meghalok, nagyon nézd át Neked írt leveleimet”.13 Egyáltalán: miként és miért (a véleményformálók többsége szerint a tetemes anyagi haszon reményében) egyezett bele
a levelezésviszonylat közzétételébe az írónő örököse és fő bizalmasa, Tasi Géza?14 Az
Európa Kiadó életműsorozatához illesztett kiegészítő kötet anyaga mindenesetre számos olvasója (köztük e sorok szerzőjének) szemében (is) átrajzolta a Szabó Magdáról
dédelgetett – nagyrészt az írónő imázs-építő igyekezetének eredményeként kialakult
– személyiségképet.15
2. Az Illyés–Szabó-mellékvágány
Író és hatalom viszonyát, a tűrt, tiltott és támogatott kategóriák mibenlétét illető vita
természetesen azóta sem ért véget. Saját értelmezésem kialakításához fontos adalékot jelentett többek között Beke Albert 2019-es Illyés Gyula-pamfletje,16 pontosabban
a Szellem és erőszak szerzőjének kultúrpolitikai szerepe kapcsán fellángolt (nagyrészt
élőszóban és magánlevél-váltások során tovább kristályosodó) vita. Gróh Gáspár alapos
és rendkívül szellemes tanulmánya két lényeges – általam is szem előtt tartott – kérdést exponálva vitázott Beke hat és félszáz oldalas vádiratával a Kortárs hasábjain.17
11 A kuratórium elnöke eredetileg Berend T. Iván volt, tagjai: Pataki Ferenc, Tétényi Pál és Vámos Tibor akadémikusok,
Agárdi Péter irodalom- és művelődéstörténész, titkára: Bánfalvi István. Berend T. 1993-ban lemondott posztjáról, helyette
Bánfalvi István lett az elnök. Vö. Gréczi Emőke, „Nem Aczél elismertetésének az intézménye”: Beszélgetés Bánfalvi Istvánnal, az
Aczél György kézirati hagyatékát kezelő kuratórium elnökével, Múzeum Café, 2018/3. (május–június), 65. megjelenés, 240–255.
12 Jókai Anna, Átvilágítás, Budapest, Széphalom, 2017.
13 Szabó Magda, Drága Kumacs! Levelek Haldimann Évának, kiad., bev. Haldimann Éva, Budapest, Európa, 2010, 426.
14 Vö. Szabó Magda levelei a svájci barátnőnek, Vasárnapi Hírek, 2010/23. (június 6.), 16.; Drága Kumacs! Szabó Magda levelei
svájci barátnőjének, Népújság (Marosvásárhely), 2010/935. (június 12.), Múzsa Melléklet, 2.; Osztovits Ágnes, Kedves Éva!
Kertész Imre és Szabó Magda Genfbe címzett levelei, Heti Válasz, 2010/34. (augusztus 26.), 46–47.; Mártonffy Zsuzsa, Folytatása
következik, Figyelő, 2010/42. (október 21.), Ex Libris melléklet, V–VI.; Osztovits Ágnes, Mégis, kinek az élete? Szabó Magda és
Kosztolányi közszemlére tett naplója, Heti Válasz, 2011/34. (augusztus 25.), 44–45.
15 Vö. Soltész Márton, Szenzáció vagy kanonizáció? Megjegyzések Szabó Magda újrainduló életműsorozatához, Irodalomtörténeti Közlemények, 2019/1., 103–108.
16 Beke Albert, Illyés Gyula, a kommunista: Népfi vagy kegyenc?, Budapest, L’Harmattan, 2019.
17 Gróh Gáspár, Kommunista, társutas vagy különutas? Beke Albert: Illyés Gyula a kommunista (I. rész), Kortárs, 2021/1., 53–65.;
Uő., A gyűlölet csapdájában: Beke Albert Illyés-képe (Beke Albert: Illyés Gyula a kommunista) (II. rész), Kortárs, 2021/2., 84–99.
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S mint találóan rámutatott: nem Illyés keresett összeköttetést a kommunista vezetőkkel, hanem azok törekedtek a szellemi hatalomnak tekintett író megnyerésére.
Szabó Magda esetében éppen fordított volt a helyzet.
Kőrössi P. József „beszélgető-könyvének” megjelenésekor megrökönyödtem Réz Pál
kijelentésén, miszerint „Szabó Magdát is meg lehetett volna venni. Nem kellett nekik”.18
Kutatásaim során azonban rá kellett döbbenjek: Réznek igaza volt. Az írónő megvásárlására valóban nem volt szükség: férje, Szobotka Tibor biztatását-támogatását maga
mögött tudva19 ő maga jelentkezett, hogy karrierje érdekében felkínálja szolgálatait
a hatalom felsőbb köreinek. Az előbbivel szorosan összefügg a másik alapvető különbség Illyés és Szabó Magda között. A fennmaradt dokumentumok alapján úgy tűnik:
míg a szövetségi politika irányítóinak nagyobb szüksége volt Illyésre, mint fordítva,
addig Az őz írójának egész karrierje – tulajdonképpen második pályakezdése – függött
a felsőbb körök kegyeinek elnyerésétől. „Annak semmi nyoma, hogy Illyés bármikor és
bármiben Kádár vagy Aczél szócsöve lett volna” – állapítja meg a kritikus.20 Nos, ugyanez A szemlélők című 1973-as kulcsregény szerzőjéről sajnos nem mondható el. Hiába
bizonygatja személyes emlékeire hivatkozva Mohás Lívia, hogy „Az író nem volt soha
a múló rendszer szószólója, támogatója, még kevésbé kiszolgálója”21 – a források ennek
éppen az ellenkezőjét támasztják alá.
Egyetlen kérdésben vitáznék csupán Gróh Gáspárral. Bár szerintem is fontos
különbséget tenni a pártállam egyes funkcionáriusaival való érintkezés és a rendszerhez
való viszony között, abban minden bizonnyal téved a kritikus, hogy Illyés ne lett volna
a maga módján „hatalmi tényező”. „Mindenki szem a láncban” – állapítja meg máig
ható érvénnyel az Egy mondat a zsarnokságról költője. Ugyanakkor Illyéssel ellentétben,
akinek hatalmi pozícióját, magát a tényt, hogy minden szavának, mozdulatának súlya
volt, kiforrott, nemzetközileg elismert életműve és elkötelezett patrióta magatartása
szavatolta, Szabó Magdát pontosan ugyanez a kettő, az ötvenes évek végén még hiányzó életmű és a féktelen becsvágy, a promiszkuitás határait súroló habitus22 a tanácsadó
szerepére predestinálta.
Miközben természetesen nem fogadom el Faragó Vilmos, a hetvenes évek vezető
kritikusának maga-mosogató posztulátumát, mely szerint „aki dolgozik (laborál), az
18 Réz Pál 2005. február 13-i kijelentését idézi: Kőrössi P. József, Naplóromok: Ücsörgünk a kávéházban Réz Palinál, Budapest, Kossuth, 2019, 140.
19 Vö. Soltész Márton, Egyik a Másikban, avagy a forrás kritikája: Szobotka Tibor naplójáról, Literatura, 2021, megjelenés előtt.
20 Gróh, I. m., II. rész, 94.
21 Mohás Lívia, Arcképvázlat Szabó Magda rejtőzködő személyiségéhez, Budapest, Nap, 2018, 21.
22 „[S]zinte »zsigerileg« ki nem állhattam azt a viselkedési »mintázatot«, amelyet ő [ti. Szabó Magda] mutat 1956 után
a rákosista karanténból kiszabadulva – írja Alexa Károly. – Bámulatos képességei ellenére a régi rezsim minden kulturális
és valláspolitikai igényét kiszolgálta, gyakran túlteljesítette. A példákba bele sem kezdek, de hadd ne hallgassam el, hogy ez
a mentalitás különösen kirívó a rendszerváltozás környékétől, amikor szinte »tudósítóként« számol be a »külföld felé« mindarról, azaz – engedelmet a szóért – hazudja szét mindazt, ami fölváltani próbálta a számára oly varázslatosan kellemetes
Kádár–Aczél-korszakot.” – Alexa Károly, Irodalom és élet, Magyar Idők, 2018. február 24., Lugas Melléklet, 7.
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[szükségszerűen] együttműködik (kollaborál)”,23 nem tekinthetek el Max Weber és
Michel Foucault munkásságának ontológiai érvényű belátásaitól sem. A maga módján
mindenki hatalmi tényező: a kérdés csak az, miként s milyen mértékben; az írók és
a hatalom bináris oppozíciója a 20. század második felének elméleti keretei között immár nem állja meg a helyét.
3. Viszolygás
Semmi meglepő sincs abban, hogy a Drága Kumacs! című leveleskönyvben hol „közös
nagy barátunk”-ként, hol „közös ismerősünk”-ként24 emlegetett Aczél György és a tiltottból csakhamar tűrt, majd a hetvenes évek elejére – többek között épp A szemlélőknek köszönhetően – támogatott íróvá avanzsáló Szabó Magda kapcsolatának természete levelezésük megsárgult lapjain tárja fel a maga sajátos arcát. Érthető az is, hogy sem
az írónő, sem a politikus örökösei nem siettek közzétenni e kapcsolat fennmaradt dokumentumait. Az viszont annál meglepőbb, hogy a Szabó Magda-életmű kutatói közül
2020. július 7-ig senki sem kérvényezte a vonatkozó anyag megtekintését.
A 2017-es jubileumi évben két kollégám is nemet mondott, amikor arra biztattam
őket: kérjék ki és dolgozzák fel az Aczél György-hagyatékban fennmaradt levelezést,
máskülönben sosem fogjuk egységben látni ezt a többfedelű, külső és belső – igazodási és alkotás-lélektani – kényszerek szorításában formálódott életművet. Kifogást,
kivált ilyen kényes kérdésben, mindig könnyű találni – a bürokratikus és szerzői jogi
bonyodalmaktól kezdve egészen az életmű és életút viszonyának tisztázatlanságáig.
Tény azonban, hogy a levelezésanyag feldolgozása és A szemlélők című regény ezzel
összefüggő elemzése mindmáig nem készült el, s az emlékév két nagyszabású konferenciájának mintegy félszáz előadója között egy sem akadt, aki megkísérelte volna az
1973-as szöveg (újra)értelmezését.25
4. Módszertan
Mint afféle szakmabeli, nem egyszer előbb olvasok egy-egy irodalmi műről szakirodalmat – vagy előbb hallok róla szubjektív olvasói véleményt –, mint hogy magam is kézbe
venném. Nem volt ez másként A szemlélők esetében sem. Mivel a 2010-es évek közepén
átfogó életműmérleg megírását terveztem, igyekeztem összegyűjteni – még saját olvasatom kikristályosodását megelőzően – az egyes regényekkel kapcsolatos egyéni véle23 Faragó Vilmos, Például én: Elfogult vitairat, Budapest, szerzői, 1991 (Z-füzetek), 42. Itt kell megjegyezzem: Faragó látnoki
erővel vetítette elénk a Beke Albert-pamflet megszületésének rémét. „Nem fájna-e neki [ti. Illyésnek], ha kurzus-tollforgatók
gúnyolódnának rajta, amiért azt írta, hogy az ország vezetőivel »a végső cél kérdésében, az osztály nélküli társadalom megalkotásában« teljesen egyetért, vagy ha a Beatrice apródjai Tanácsköztársaság-apoteózisán gúnyolódnának? Nem fenyeget-e
máris a veszély, hogy kikezdik, amiért Aczél Györgyöt »Kedves Barátom«-nak szólítván »Szeretettel köszöntötte«?” – Uo., 29.
24 Szabó, Drága Kumacs… i. m., 189, 293.
25 A konferenciák anyagát lásd: Kitáruló ajtók: Tanulmányok Szabó Magda műveiről, szerk. Körömi Gabriella, Kusper Judit,
Eger, Líceum, 2018. Szabó Magda száz éve, szerk. Soltész Márton – V. Gilbert Edit, Bp., Orpheusz – Széphalom, 2019.

714

SOLTÉSZ MÁRTON

ményeket, visszajelzéseket. Korabeli kritikák, elemző tanulmányok, irodalomtörténeti
kézikönyvek fejezetei, lexikonok szócikkei mellett blogbejegyzések, magánlevelek, szóbeli visszaemlékezések egyaránt segítették tájékozódásomat.
Miután 2016 telén végre elolvastam a regényt, kialakítottam magamban egy szubjektív ízlésítéletet. Később pedig, az életművel, illetve a megírás-megjelenés időszakának honi és világpolitikai légkörével, eseményeivel kapcsolatos előzetes ismereteim
alapján felállítottam egy hipotézist, amely szerint nem elsősorban esztétikai, sokkal
inkább politikai-ideológiai szempontokat követve – a „passzív lojalitás politikájához”
igazodva26 – formálta meg anyagát az író.
Csupán ekkor gyűjtöttem össze és olvastam végig szisztematikusan a korabeli fogadtatás dokumentumait.27 Márpedig a recepció a maga homlokegyenest ellenkező ítéleteivel csak megerősítette föltevésemet, s egyúttal a primer és szekunder források,
író és kultúrpolitika viszonyának mélyebb megismerésére indított. Az Aczél-hagyaték
anyaga (különös tekintettel az alábbiakban részletesen ismertetésre kerülő Lőcsei–Kardos–E. Fehér–Aczél-, illetve Kőháti–Aczél-huzavonákra) utóbb maximálisan visszaigazolta hipotézisemet, s egyúttal tovább árnyalta olvasatomat.
Nem a regény felől közelítek tehát a történelemhez, s nem is a történelmi források –
a 20. század második fele magyar történelmének egyéni narratívái – felől a regényhez.
Arra vagyok kíváncsi, hogy miért ítéltem kortárs olvasóként esztétikailag sikerületlennek – újabb kiadásra érdemtelennek – Szabó Magda 1973-as regényét, s ugyanakkor
miért tekintem egy pályakép megírása során mégis megkerülhetetlennek, zsákutca
voltában is elhatározó jelentőségű alkotásnak.28 Utóbbi kettő, úgy tűnik, szorosan ös�szefügg ama harmadik kérdéssel: miért okozott megjelenésekor kultúrpolitikai kala
majkát ez a különös szöveg.

26 Révész Sándor, Aczél és korunk, Budapest, Sík, 1997, 143.
27 Apostol András, Szabó Magda: Szemlélők, Magyar Hírlap, 1973. szeptember 1., melléklet IV.; Benedek István, Tiltakozás egy
jó regény ellen, Egészségügyi Dolgozó, 1973/10., 1.; András Fáber, The Observers, Hungarian Review, 1973/10., 22–23.; Faragó
Vilmos, Víz és tűz, Élet és Irodalom, 1973. június 9., 11.; g[áll]. i[stván]., A szemlélők: Szabó Magda regénye, Magyar Nemzet,
1973. június 10., 13.; Kozma László, Szabó Magda: A szemlélők, Hajdú-bihari Napló, 1973. június 10., 5.; Lőcsei Gabriella, Szabó
Magda: Szemlélők, Népszabadság, 1973. június 12., 7.; Tarján Tamás, Mai magyar próza a könyvhéten, Napjaink, 1973/7., 9.;
Olasz Sándor, Szabó Magda: A szemlélők, Tiszatáj, 1973/10., 74–75.; Csetri Lajos, Szabó Magda: A szemlélők, Kortárs, 1974/1.,
150–152.; –n: Hogyan szemléljük A szemlélőket?, Könyvvilág, 1974/5., 6.; Takács Péter, Szabó Magda: A szemlélők, Alföld,
1974/7., 15–16. (A recepció dokumentumainak összegyűjtésében nyújtott segítségéért köszönet illeti Kiss Zoltán kollégámat,
a Baranya megyei Csorba Győző Könyvtár munkatársát.)
28 Ma is a fülemben csengenek a Moly.hu véleményrovatában megjelent olvasói reflexiók egyikének sorai: „Még azt is megkockáztatom, hogy ha majd egyszer egy komolyabb monográfia készül, kulcs lehet ez a regény az életmű egyes részeinek
elemzéséhez, de mindezek mellett elmarad a megszokott színvonaltól.” https://moly.hu/konyvek/szabo-magda-a-szemlelok
(utolsó letöltés: 2021. április 15.)
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II. AZ ÉLMÉNYI KÖZÖS
Révész Sándor úttörő monográfiája az aczéli személyiség legfontosabb mozgatórugói
között tartja számon azt a „kétfrontos félelmet”, amelynek hátterében a sztálinista–
rákosista és a szélsőjobboldali terrortól való párhuzamos – egymást erősítő – rettegés
áll.29 Ez talán a legfontosabb lelki-szellemi kapocs író és politikus között, s ez az élményi közös itatja át A szemlélők lapjait is. A börtönviselt Aczél, akinek az ÁVH börtönében
beszakították a dobhártyáját, kiverték a fogait, rendszeresen gumibotozták a talpát és
a heréit, végül tintaceruzát dugtak a húgycsövébe,30 meglepően hasonlóan látta a világot – s benne Magyarország helyzetét, szerepét –, mint Szabó Magda, aki Rákosi-korszakbéli „meghurcoltatására” építette egész pályáját végigkísérő sérelmi-kiváltsági
politikáját.
Amint azt az írónő többször, több helyütt elmondta, sőt le is írta: 1949-ben – Révai
József közvetlen utasítására – visszavették tőle (a még át sem vett) Baumgarten-díjat,
s azt a nálánál megbízhatóbb kommunista káder-költőnek, Kuczka Péternek adták
tovább. (Mindezt telefonon, a Baumgarten Alapítvány kurátorától, Basch Lóránttól
tudta meg.31) A valóságban a kuratórium nem évdíjban, „csupán” jutalomban kívánta
részesíteni Szabó Magdát, amelyhez azonban a főhatóság nem járult hozzá – dacára
annak, hogy a költőnő pályakezdő korától az irodalmi és tudományos élet középkádereinek (Kardos László, Juhász Géza, Kristó-Nagy István, Bóka László, Devecseri Gábor,
Király István, Illés Endre, Nagy Péter, Kardos György, Bata Imre stb.) barátja, kegyeltje,
támogatottja volt.32
A Rajk-per évében ráadásul – osztályidegenségére hivatkozva – elbocsátották a Művelődésügyi Minisztériumból (valójában 1950 júniusáig jelentek meg „vonalas” cikkei, könyvismertetései a minisztérium által kiadott Köznevelés hasábjain), s onnantól
általános iskolai tanárként, illetve a debreceni atyai jó barát, Kardos László által küldött
szovjet „költemények” magyarításával kellett megkeresse kenyerét.33 Nem is beszélve
férjéről, Szobotka Tiborról, akit ugyancsak osztályalapon távolítottak el a Magyar Rádió
műsorfőtitkári pozíciójából, hogy előbb a Tankönyvkiadó Vállalat nyomdai korrektora,
majd a Szinyei Merse utcai általános fiúiskola tanára legyen.
29 Révész, I. m., 61.
30 Uo., 44. „Három R betűtől félek: Rákosi, repülőgép és rák” – mondta Aczél Heller Ágnesnek 1968 szeptemberében,
a korčulai nyilatkozat aláírását követő első hivatalos találkozásuk alkalmával. (Heller Ágnes, Kőbányai János, Bicikliző majom,
Budapest, Múlt és Jövő, 2004 [második, átdolgozott kiadás], 330.)
31 Szabó Magda, vál. Tasi Géza, szerk. Vince Ferenc, Budapest, Napkút, 2010 (Hang – Kép – Írás), 70.
32 A Baumgarten Alapítvány: Dokumentum 1941–1951. V. kötet (1948. január 1. – 1951. május 25.), kiad. Téglás János,
Budapest, Argumentum, 2007, 77. Kuczka 1949-ben valóban tanácsadó testületi és kuratóriumi javaslat nélkül kapott Baumgarten-jutalmat. Lásd: Uo., 126.
33 Szabó Magda Pavel Ticsina, Mirzo Turszan-Zade, Johannes Semper, Mart Raud, Fjokla Bezzubova és Nyikul Erkaj verseiből készített fordításait lásd: A szovjet költészet antológiája, Hidas Antal és Szergej Kirjanov válogatása alapján szerkesztette
Kardos László, Bp., Új Magyar Könyvkiadó, 1952. (Második, átdolgozott, kétkötetes kiadása: 1955.); Csizmadia, I. m., 28–33.;
Bakó Endre, Szabó Magda a történelemben, kéziratban a szerző birtokában.
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Egyformán rettegett Aczél és Szabó Magda a szélsőjobbtól is. Míg a politikus fóbiáját
megalapozta a nyilas rémuralom, majd a börtönben a nyilas raboktól elszenvedett lelki
és fizikai bántalmak,34 addig Szabó Magda esetében az elmélyülő paranoid skizofrénia találta meg tárgyát a fasisztáktól való (minden bizonnyal világháborús traumákra
visszavezethető) patologikus rettegésben.35 Író és politikus szemében egyaránt Kádár
János személye volt a biztosíték arra, hogy sem nyilas-, sem rákosista restaurációra
nem kerülhet sor Magyarországon.
Ezt a – részben képzelt, részben felnagyított – lelki és sorsrokonságot („a személyi kultusz áldozatai”) azután minden adandó alkalommal hangsúlyozta az írónő, sőt
közös múltjukra hivatkozva adta elő Aczélnak újabb és újabb kéréseit is. Egy datálatlan üdvözlőlapon keresetlen őszinteséggel fogalmazta meg szilveszteri jókívánságát:
„Az újév csak jót hozzon Magának és a családjának […]. Nekem azt hozza főleg, hogy
Maga barátom maradjon, […] hiszen úgy élünk, ég és föld között, a régi hősi időkből egyre
kevesebben, mint a hintán.”36
Egy másik, 1973. szeptember 2-án írott (s éppen hivatalos formájából adódóan minden addiginál személyesebb) levelében ekképp vezette fel panaszát:
Ne gondolja, hogy érzékenykedem. Meg voltam róla győződve, olyasmi, mint 1949-ben, mikor a délelőtt megkapott Baumgarten-díjat délutánra visszavették tőlem, és odaadták másnak, soha többé nem érhet.
S most azt kellett megélnem, hogy az 1972-es, Petőfi tiszteletére meghirdetett rádiójáték-pályázaton díjat nyert37 Az a szép, fényes nap című
hangjátékomat a Magyar Rádió saját szemléjében a díjkiosztás után
másfél évvel marasztalta el, úgy dezavuálva saját díját és tavalyi zsűridöntését, hogy Kőháti Zsolt vitaindító nem cikke, de támadása után
történészekkel igazoltatja, hogy a tavaly még kitűnőnek minősített játék
elhibázott, hamis, sőt hamisító, szakmailag, esztétikailag egyaránt rossz.
Mióta Kőháti cikkét közölték, célozgatásokon kívül hihető és elfogadható
felvilágosítást, ugyan miért indítottak támadó hadjáratot a saját zsűrijük
díjazta hangjáték ellen, nem kapok a Rádiótól, s még csak a célzásokat

34 Révész, I. m., 53.
35 Rétsági György 1990-ben kérte első ízben Szabó Magda pszichiátriai kivizsgálását. A diagnózis: „paranoia skizofrén
tünetekkel párosulva.” – Csizmadia, I. m., 98.
36 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, autográf kartonkártya, Budapest, é. n., MTA KIK Kt. Ms 6095/187. (Kiemelések
tőlem – S. M.)
37 „A Rádiószínháznak a Petőfi-évfordulóra meghirdetett pályázatán [1972. március 16-án] csütörtökön adta át a díjakat
dr. Kiss Kálmán, a Magyar Rádió és Televízió elnökhelyettese Gyárfás Miklósnak Kastély csillagfényben, Karinthy Ferencnek Hangok az űrben és Szabó Magdának Az a szép, fényes nap című rádiójátékáért. A zsűri javaslatára a Rádió és Televízió
elnöksége különdíjjal jutalmazta Csurka István Amerikai cigaretta és Maróti Lajos Vénasszonyok nyara című pályaművét.”
– Magyar Nemzet, 1972. március 17., 6.
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sem értem, melyek Kőháti Zsoltra és annak munkahelyére vonatkoznak,
mert életemben nem láttam Kőháti Zsoltot, és nem ismerem a munkahelyét, róla csak annyit tudok, hogy immár másodszorra foglalkozik velem
és munkásságommal: a Rádió kritikai rovatában ideológiailag elmarasztalva a Szemlélőket.38
Az a szép, fényes nap című művét39 – melyet Kőháti Zsolt kritikus, az MSZMP KB
TKKO munkatársa a Rádió és Televízió Szemle című belső fórumon bírálni merészelt40
– Szabó Magda ebben a kétségbeesett levelében „antifasiszta hangjáték”-ként védelmezte, majd kifejezte aggodalmát, hogy a műveit bíráló szerzők esetleg „hivatalos álláspontot” képviselnek, s ezek szerint – írja – „csakugyan magasabb érdekek kívánják,
hogy letegyem a tollat”.
(Hogy mennyiben tekinthető antifasisztának a népirtás szent kötelessége felett meditáló, kezeit a szabad magyarok vérével beszennyező Géza és a hitbuzgó Vajk-István egyszerre taktikai-politikai és morális-ideológiai vitája, az külön tanulmányt érdemelne.41)

III. TÖRTÉNELEM ÉS PARABOLA
A rádiójáték bírálatán keresztül az író üzenetét dezavuálni igyekvő történészekről, az
írói egzisztenciák sorát kerékbe törő Révai-korszak szempontjainak, az elhallgattatás
korának visszatéréséről, szervezett karaktergyilkosságról természetesen szó sem volt.
Szabó Magda valószínűleg nem olvasta Kőháti cikkét, csupán hallomásból értesült
róla; így történhetett, hogy összetévesztett két – a kritikus által párhuzamba állított
eseményt: Az a szép, fényes nap című hangjátékának 1973. január 29-i bemutatóját
a Kossuth adón, valamint a Történelmi pantheon című műsor első – február 20-i – adását, amelyben Bartha Antal és Gedai István történészekkel Hajdu István beszélgetett.
A félreértésre egyrészt a közös téma – Géza fejedelem és kora –, másrészt Bartha Antal
történész személye adhatott okot, aki fölkért hozzászólóként – Lázár István író-szociográfussal, Zöldi László újságíró-szerkesztővel és Zentai Jánossal, a Magyar Rádió Iro-

38 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, gépirat autográf aláírással, Budapest, 1973. szeptember 2., MTA KIK Kt. Ms
6095/172.
39 Kötetben lásd: Szabó Magda, Békekötés: Hangjátékok, Budapest, Európa, 2006, 153–222. Nem tévesztendő össze a később született, azonos című drámaváltozattal, melynek minden bizonnyal utolsó autorizált kiadását lásd: Szabó Magda, Az
a szép, fényes nap: Négy dráma, Budapest, Európa, 2008, 5–92.
40 Kőháti Zsolt, Hangjáték-dramaturgia és történelemszemlélet: Szabó Magda rádiódrámájáról, Rádió és Televízió Szemle,
1973/2., 78–80. A cikk nyitó lábjegyzete szerint „Kőháti Zsolt cikkét a szerkesztőség vitaindítónak tekinti. A benne felvetett
problémákra következő számainkban visszatérünk. (A szerk.)” Ha egészében nem is azonosulok a kritikus gondolatmenetével, Szabó Magda nyelvhasználatát – a modernnek szánt, valójában stílustörő, jópofáskodó „rehabilitáció”, „mentális
rezerváció” és „ausradieren” kifejezések alkalmazását – illető aggályaival a legmesszebbmenőkig egyetértek.
41 „Mikor belefogtam, nem hittem, hogy ilyen iszonyú lesz” – sóhajt fel Géza fejedelem. „– VAJK: Mi lesz ilyen iszonyú?
– – GÉZA: Hányat még? Hány szabad magyart, aki mind menne a maga útján? Hányat azok közül, akiket szeretek. – – VAJK:
Sokat. Itt vérrel kell döngölni a földet, különben elsüllyed az új egyház.” – Szabó, Békekötés… i. m., 201.
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dalmi Főosztályának vezetőjével együtt – részt vett a Kőháti-féle problémafölvető cikk
kapcsán a Rádió és Televízió Szemle hasábjain kibomló vitában.42
Tegyük hozzá: Kőhátiénál, aki (bizonyos értelemben joggal) kifogásolta, hogy a korszak történeti szakirodalmának szerzői és a Magyar Rádió történelmi hangjátékpályázatán Petőfi-díjat nyert darab között kiáltó szemléleti és tematikus különbségek tapasztalhatók, az egyetlen avatott szakértő, Bartha Antal már megengedőbb álláspontot
képviselt,43 nem is beszélve Zöldiről, aki még a rendezőt, Varga Gézát is megdicsérte,44
valamint Lázárról45 és Zentairól,46 akik határozottan védelmükbe vették az írót és pályaművét.
Ugyanekkor azonban egy másik „méltánytalanság” is érte Szabó Magdát. Lőcsei
Gabriella a Népszabadság – vagyis a párt hivatalos lapjának – E. Fehér Pál által szerkesztett kulturális rovatában keresetlen őszinteséggel bírálta A szemlélők című regényt.47
A válaszcsapás nem késett sokáig. Kardos György, a Magvető Kiadó igazgatója – a Szabó–Szobotka házaspár kipróbált barátja48 – már a cikk megjelenésének napján dühödt
levélben tiltakozott a KB titkáránál:
A Népszabadság kulturális rovatának egyedülálló és utolérhetetlen ostobaságát évek óta figyelem hol derűvel, máskor megrökönyödéssel.
Ez a stupiditás áttételesen nagyon káros, mai produkciójuk már egyértelműen politikai kártevés. Nem lehet szó nélkül hagyni, mert ilyenfajta
közlemények megjelentetése az MSZMP Központi Lapjában megkérdőjelezi egész kultúrpolitikánkat.

42 Lázár István, A sámán ideges lett... Hozzászólás Szabó Magda rádiójátékához, Rádió és Televízió Szemle, 1973/3., 61–64.;
Bartha Antal, Történelmi dráma – drámai történelem („Az a szép fényes nap”-ról), Rádió és Televízió Szemle, 1973/3., 65–76.;
Zöldi László, A hamishoz vezet a jó út? Jegyzetek Szabó Magda hangjátékához, Rádió és Televízió Szemle, 1973/3., 77–80.; Zentai
János, „Az a szép, fényes nap”: Az eszmecsere zárszava, Rádió és Televízió Szemle, 1973/4., 36–42.
43 „A szaktudós és az író az egyetlen valósághoz nyúl, de megszólaltatásának fogalmi rendszerei különbözők. Ezért egyetlen komoly szaktudós sem emelhet kifogást az ellen, hogy az író más nézőpontból ragadja meg ugyanazt a tárgyat, ami
a szaktörténész vizsgálódásainak is középpontjában áll.” „Balgaság volna az írótól elvitatni évezredes vívmányát, az irodalmi
fantáziát, mert az olyan régi, mint az írásnélküli irodalom.” – Bartha, I. m., 75–76.
44 „Egyáltalán nem biztos, hogy az írónő csapta be a hivatásos és a laikus hallgatókat. Varga Géza a megmondhatója annak,
hogy mi történt a műhelyvitákban. Gyanítom ugyanis, hogy ez a koncepciózus és határozott történelemszemléletű rendező
varázsolt hiteles történelmi hangjátékot a parabolából.” – Zöldi, I. m., 77–78.
45 „Természetesen van anakronizmus, van olyan cselekmény- és jellemformálás, amit az író nem engedhet meg magának,
ha történeti eseményekről és alakokról ír; legfőképpen pedig nem tulajdoníthat egy-egy kornak olyan gondolatokat, eszméket, amelyek az adott korban ismeretlenek, attól idegenek. De hát akkor nem Kőháti Zsoltnak van-e mégis igaza? Nem. Mert
a fenti bekezdés a történelmet többé-kevésbé dokumentarista hűséggel megelevenítő íróra, művekre vonatkozik. És hiba
volna olyan művel szemben érvényesíteni, amely kihívóan – illetve, inkább világos figyelmeztetésül, hogy hogyan értsük... –
teli [van] anakronizmusokkal.” – Lázár, I. m., 63.
46 „Szabó Magda történelmi drámát írt, kitűnő történelmi drámát, mégpedig a hangjáték műfajában. […] Géza kora kiindulópont, tanulság, analógia, de csak ugrópont ezer évet áthidalva a mához.” – Zentai, I. m., 42.
47 Lőcsei, I. m.
48 Lásd erről: Szabó Magda, Levél, odaátra = In memoriam Kardos György, Budapest, Magvető, 1986, 115–120.
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Lőcsei Gabriella recenzor lepöcköli az asztalról Szabó Magdát. Szerinte a Szemlélők c. új műve „korábbi kiváló könyvek sápadt kistestvére…”
Előre kell bocsátani, hogy a „sápadt kistestvér” egy polgári írónak első,
politikailag egyértelműen elkötelezett alkotása. Igen magas művészi
színvonalon. Kiemelkedően!
[…]
Ha csak arról lenne szó, hogy a Népszabadság kulturális rovatának megszokott botfülűségével állnánk szemben, az egész ügy szót sem érdemelne. Elvégre a Népszabadság recenzensének jogában áll [a] maga módján
idétlenkedni, vitázni, ellenvéleményezni. De ha az MSZMP Központi
Lapjában azt olvasom, hogy: „…nemcsak idejét múltnak, hanem politikailag erőltetettnek tartom a regény hangos (művészileg sem meggyőzően
ábrázolt) Nyugat-ellenességét” – ismétlem, ha ezt olvasom –, felmerül
bennem a kérdés: szocialista országban élek-e? Mert ha „idejét múlt” és
„politikailag erőltetett” a Nyugat-ellenesség, akkor valóban a konvergencia útján menetelünk.
Szerencsére csak a Népszabadságék szerint…
De azért sok embert tévesztenek meg.49
E. Fehértől, a Népszabadság kulturális rovatának vezetőjétől Aczél haladéktalanul
igazoló jelentést kért, amelyet az hamarosan meg is fogalmazott, s el is juttatott a KB
újonnan alakult Kultúrpolitikai Munkaközösségének elnökéhez.50 Hogy negatív véleményének megszövegezésével – amelyre a későbbiekben még visszatérek – nem tett
eleget maradéktalanul felettese elvárásainak, azt a dokumentum jobb felső sarkán olvasható kézírásos rájegyzés is bizonyítja: „Molnár F. Et.! Aczél Et. kéri: határozottan
beszéljetek E. F. P.-vel. Mit kíván tenni a jövőben?” A hagyatékban további két beszédes cédula őrzi az ügyben foganatosított eljárás emlékét: „Molnár Ferenc elvtársnak!
/ Aczél Elvtárs válaszlevél-tervezetet kér. / [1973.] IX. 15.”;51 „Kőháti Zsolttal beszélni
(E. Fehér Pál levele is itt van)”.52
A TKKO helyettes vezetőjétől, Molnár Ferenctől bekért válaszlevél-tervezet alapján
Aczél igyekezett megnyugtatni az írónőt, hogy csupán képzelete ragadta el: „szerencsétlenül összegeződtek »pártállásfoglalás« látszatát keltő kritikai mozzanatok, és a fiatal kritikusok nem voltak eléggé körültekintőek, nem voltak elég fogékonyak a tárgyalt
művek előremutató jegyei iránt. […] Biztosítani szeretném, hogy számítunk munkájára;
49 Kardos György levele Aczél Györgynek, gépirat autográf aláírással, Budapest, 1973. június 12., MTA KIK Kt. Ms 6095/173.
50 E. Fehér Pál levele Aczél Györgynek, gépirat autográf aláírással, Budapest, 1973. június 23., MTA KIK Kt. Ms 6095/174.
51 Anonim feljegyzés Aczél Györgynek, gépirat, [1973.] szeptember 15., MTA KIK Kt. Ms 6095/175.
52 Anonim feljegyzés Aczél Györgynek, gépirat, [1973], MTA KIK Kt. Ms 6095/176.
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örömmel regisztráljuk, hogy lényeges kérdéseket tárgyal új műveiben, művészetének
új eszközeivel. Meggyőződésem, hogy ennek jelentőségét el kell ismernie a kritikának
is – mint ahogy el is ismeri, bár itt-ott következetlenül, túlzásokkal terhelten.”53
A rafináltan fölépített leszerelő levél persze csak piszkozat – a fólió jobb felső sarkán
található autográf rájegyzés szerint: „A levél nem ment el; [Szabó Magda] személyesen itt volt, megbeszélés / IX. 20.” Nem volt ritka ez a megoldás Aczéltól, akinek –
Agárdi Péter visszaemlékezése szerint – „az informalitás szóbelisége volt az egyik, ha
nem a legfőbb eszköze.” „Aczél olykor éppen a verbalitással teremt vagy éppen pótol
tényeket, cselekvéseket – állapítja meg egykori munkatársa –, éppen a verbalitás és
a leírt határozatok közötti játéktérre apellál.”54
Ne feledjük: 1957 tavaszától Aczél első számú feladata az írók pacifikálása lett, s ebben – Kádár János szándékának megfelelően – az intézményes engedmények helyett
a személyes, egyéni ügykezelésé, az egyedi-eseti megoldásoké lett a főszerep.55 A kétfrontos félelemre alapozott szolidaritás pedig – a választott kommunikációs csatornától
függetlenül – olajozottan működött, s az „offenzív kegygazdálkodás”56 rendszerének
törvénye szerint az újabb és újabb eseti ügyintézések révén író és kultúrpolitikus szövetsége és egymásrautaltsága egyre tovább mélyült.

IV. LEVELEK A JÚLIA UTCÁBÓL
1. Tőke
Szabó Magda Aczél Györgynek címzett hatvanas évekbeli levelei kivétel nélkül külföldi
és belföldi utak kapcsán született üdvözlő sorokat tartalmaznak – a 17. századi literátorok módjára szalutálván az író-lét gondtalanságát lehetővé tevő nagylelkű mecénást. Az első levelezőlap – képes oldalán a Vörös térrel – 1962-ben Moszkvából érkezett
(„Sok meleg üdvözlettel”),57 a második 1965 nyarán Orvietóból. „Ilyen gyönyörűségeket láttunk” – utal a lap másik oldalán látható festményre a levélíró. – Ez egy nagy
freskó csücske, és abból néz ki a két, 4–5. század óta halott nagy művész. Olyan megható!”58 1966-ban Bécsből érkezik lap a „Schloss Schönbrunn” képével: „Sok üdvözlet

53 Aczél György levele Szabó Magdának, gépirat, Budapest [1973], MTA KIK Kt. Ms 6051/273.
54 Agárdi Péter, Aczél György – Révész Sándor nyelvújításában = A. P., „A multat be kell vallani”: Nemzeti kultúra – baloldali
tradíció, Budapest, Argumentum – Lukács Archívum, 2006, 338. (Kiemelés az eredetiben.) A korszakról lásd még: Uő.,
Közelítések a Kádár-rendszer művelődéspolitikájának történetéhez, Eszmélet, 1993/20., 129–165.; Uő., A népi-nemzeti ellenzék
1956–1989 közötti történetéről, Múltunk, 2018/4., 234–269.
55 Révész, I. m., 75.
56 Révész, I. m., 29.
57 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, autográf, Moszkva, 1962, MTA KIK Kt. Ms 6095/165.
58 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, autográf, Orvieto, 1965. augusztus 12., MTA KIK Kt. Ms 6095/166. (Kiemelés tőlem
– S. M.) A kép alatti szöveg: „Ritratti del Signorelli e el Beato Angelico (L. Signorelli) Cattedrale di Orvieto”.
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a Collegium Hungaricum-beli előadás után; – nagy siker volt!”;59 majd 1968-ban a Szigligeti Alkotóházból – s ez egyúttal már meghívást is közvetít-szuggerál: „lehet, hogy
egyszer mégis-csak eljönnek?”60
A levélíró szemlátomást igyekezett – lehetőségeihez mérten – szívélyesből barátivá
melegíteni a politikussal létrejött félig hivatalos, félig szakmai kapcsolatot. Próbálta bevonni egyfelől férjét, Szobotka Tibort, másfelől Aczél feleségét, Csathó Zsuzsa doktornőt a virtuális beszélgetésbe, minek következtében egyre gyakrabban tűnik fel a leveleken „Tibor” aláírása, rendszeressé válik a „Drága Zsuzsa, drága Gyuri!” megszólítás,61
1976-tól pedig már „Mindkettőjük”-nek szól az üdvözlés. Bár a hangnem az 1986-os
utolsó fennmaradt levélig62 magázódó, két ízben váratlanul tegeződésre vált a levélíró.
Érdekes módon mindkét tegeződő üzenet évszám nélkül íródott; az egyik – aláhúzással
is nyomatékosított – sor Szabó Magda névjegykártyáján szerepel („Érezd jól Magad
Csokonai városában! Nagyon nagy sikert kíván nagyon nagy szeretettel debreceni barátod: / Magda”63), a másik – a szövegben említett premierdátum alapján – a Nemzeti
Színház 1976-os Az a szép, fényes nap-bemutatójára invitálta az ekkor már baráti házaspárt („tudom, mi a helyzet a prömierekkel. De most annyit segítene rajtam, ha kivételt
tennétek. Nem jönnétek el mégis február 14-én?”).64
Az 1970-es évek nem csak a Kádár-korszak és Aczél György kultúrpolitikai működésének fénykorát jelentik; mire beköszönt a 20. század hetedik évtizede, Szabó Magda
is túlvan huszadik kötetének megjelenésén. Ennek ellenére még Hullámok kergetése
(1965) és Zeusz küszöbén (1968) című – rendszer-kegyelti státuszát méltán demonstráló
– útinaplóinak megjelenése után is mintha bizonytalan volna a dolgában. (Pedig kérlelhetetlen kritikusa, a Párizsban élő, Albert Pál néven publikáló Sipos Gyula előtt már
a hatvanas évek közepén sem volt titok: 1959 után „bejárta fél Európát: békekongres�szusi küldöttként Stockholmot, Göteborgot és Koppenhágát, könyvkiadói meghívásra

59 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, autográf, Bécs, 1966. február 17., MTA KIK Kt. Ms 6095/168.
60 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, autográf, Szigliget, 1968. május 3., MTA KIK Kt. Ms 6095/169.
61 Először: Szabó Magda levele Aczél Györgynek, autográf, h. n., [1966. december – 1977. január], MTA KIK Kt. Ms 6095/178.
62 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, autográf, Bécs, 1986. június, MTA KIK Kt. Ms 6095/189. A képes oldalon a bécsi
Goethe-emlékmű. „Sok szerető gondolat az új színdarabot tervező / Szabó Magdától”
63 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, „autográf” a levélíró névjegykártyájának verzóján, h. n., é. n., MTA KIK Kt. Ms
6095/194. (Kiemelés az eredetiben.)
64 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, gépirat autográf szignó aláírással, h. n., [1976], MTA KIK Kt. Ms 6095/190. (Kiemelés az eredetiben.) Az említett premier: Szabó Magda Az a szép, fényes nap című drámája a budapesti Nemzeti Színházban,
1976. február 14-én. Rendező: Marton Endre.
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Londont, Frankfurtot, Párizst, a szovjet írószövetség védnöksége alatt Moszkvát, Leningrádot, Tbiliszit, civil turistaként Itáliát, Velencétől Amalfiig”.65)
A Kritika című folyóirat 1970. szeptember 28-án kelt körkérdése nyomán evidenciaként fogalmazta meg: „az utazás többé-kevésbé ismét napjaink rutinjához tartozik.”66 Amikor elközelgett újabb nyugati útjuk, mégsem bízott semmit a véletlenre.
1971 márciusában – megelőző célzattal – pályakezdőket és pályájuk végén járó kvietált
alkotókat idéző hangnemben kesergett jótevőjének: „Kedves Gyuri, / tulajdonképpen
szégyellem, hogy magam is szaporítom nyaggatói számát. Ne haragudjék érte, nem
szívesen teszem. De az utolsó két esztendőben olyan határig kiszorultam az életből,
hogy az az érzésem, segítsége nélkül még útlevelet se kapnánk. Segít, mint régen?”67
Bár Aczélnak címzett levelét egy ízben – tréfa gyanánt – „A Karburátor” aláírással
adta postára,68 valójában – maradva a műszaki metaforikánál – sokkal inkább a kultúrpolitikus játszott „motorikus”, mégpedig katalizátori szerepet.
Ezúttal sem maradt tétlen: Szabó Magda 1971. március 11-i szerepjátszó leveléhez
ismeretlen kéztől származó feljegyzés kapcsolódik, mely informálja a KB-titkárt: „Dr.
Szobotka Tibor és Dr. Szobotka Tiborné kérelmüket beadták 1971. III. 9. Iktatószám: III.
5336 és III. 5337.”69 Az ügyintézés minden bizonnyal sikerrel járt, hiszen 1976 szeptemberében Amszterdamból érkezik lap, képes oldalán herengrachti tájképpel. A hamiskásan hízelgő sorok tanúsága szerint „Két hetes holland ösztöndíj birtokosaiként járjuk
az országot, szép, kellemes, de máris vágyunk haza”.70 1979 szeptemberében ugyanez
a mézesmázos hang Salzburgból üzen: „Sok szerető gondolat Mozart városából (a lappal egy-időben érkezünk haza) Mindkettőjüknek / Szabó Magda / Szobotka Tibor”.71
65 Albert Pál, Szabó Magda útijegyzetei = A. P., Alkalmak, szerk. Wilheim András, Budapest, Kortárs, 1997, 65. (Folyóiratban: Új Látóhatár, 1965/5., 467–471.) Albert Pállal postai úton léptem kapcsolatba, és arra kértem, ha teheti, írja meg Szabó
Magdával és műveivel kapcsolatos emlékeit. Párizsi postacímét Gömöri Györgytől kaptam meg. Miután hosszabb ideig nem
kaptam választ, Gömöri hívta fel telefonon, s adta át üzenetét. „Sipos évekig a Seuil Kiadó lektora volt, el kellett olvasnia
Magda összes könyvét! A Szabad Európában és másutt elhangzott-publikált szövegeinek eredetije tehát egy-egy francia lektori jelentés volt, amelyekben nem kellett tekintettel lennie a hazai olvasók szempontjaira. Megkapta leveledet, de nem tud
hosszabban válaszolni, mert ősi írógépe elrohadt, internete nincs, kézírása nehezen olvasható. […] Én az ötvenes évek óta ismerem őt, és a nyugati magyar irodalom legjobb kritikusának tartom.” – Gömöri György levele Soltész Mártonnak, London,
2021. március 30. (a szerző tulajdonában).
66 Szabó Magda, Felelet, Kritika, 1971/7., 37.; Uő., Az író felel: A Kritika körlevele = Ne félj! Beszélgetések Szabó Magdával, szerk.
Aczél Judit, Debrecen, Csokonai, 1997, 43. Joggal állapítja meg K. Horváth Zsolt, hogy „az 1960–1970-es években azért az utazás korántsem volt annyira evidens, mint a koronavírus előtti kortárs globális világban. Az életvitelszerű úton levés (lifestyle
mobilities) vagy szabadidős vándorlás (leisure migration) jelenségei persze a berlini fal innenső oldalán sem voltak teljesen
ismeretlenek, de az akkori magyar társadalom inkább csak filmekből, a televízióból vagy a színes magazinokból értesült
a nyugati életvitel átalakulásáról.” – K. Horváth Zsolt, A mi kis élet-halál titkaink: Molnár Gál Péter értelmiségi szerepmodellje
az 1960–1970-es években, Színház, 2020/12., 38.
67 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, gépirat autográf aláírással, Budapest, 1971. március 11., MTA KIK Kt. Ms 6095/170.
68 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, autográf egy üres, nagyalakú postaborítékon, h. n., é. n., MTA KIK Kt. Ms 6095/188.
69 Anonim feljegyzés Aczél Györgynek, autográf, h. n. [1971], MTA KIK Kt. Ms 6095/171.
70 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, autográf, Amszterdam, 1976. szeptember, MTA KIK Kt. Ms 6095/177.
71 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, autográf, Salzburg, [postabélyegző:] 1979. szeptember 16. MTA KIK Kt. Ms
6095/180. A képeslap felirata: „Salzburg, die Alpenstadt, mit Blick auf Tennengebirge, Paß Leug u. Hoh. Göll (Echte Natur-Teleaufnahme)”.
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2. Haszon
Vigovszki Ferenc méltán híres, az MTVA Sajtó- és Fotóarchívumában őrzött (számtalanszor
újraközölt és kiállított72) fényképén Szabó Magda 1978. április 1-jén átveszi a Kossuth-díjat
Aczél Györgytől, a Minisztertanács elnökhelyettesétől a Parlament kupolacsarnokában,
ahol aznap állami kitüntetéseket adtak át a „hazánk felszabadulásának 33. évfordulója”
alkalmából rendezett ünnepségen.73 E jelentős esemény kapcsán azonban – egyáltalán:
1978-ból – nem maradt fenn egyetlen levél sem az Aczél-hagyatékban.
Szurmainé Silkó Mária által feljegyzett visszaemlékezései szerint ekkor hívták be az
írónőt „életében először” a Magyar Televízióba.74 Ez ugyan nem fedi teljes mértékben
a valóságot (hiszen Szabó Magda már 1969. február 28-án szerepelt az MTV Fabula című
műsorában, ahol az olvasás és írás örömeiről, valamint készülő „ifjúsági regényéről”,
az Abigélről beszélt Vargha Balázs mikrofonja előtt75), viszont fontos adalék az alkotói
önkép megértéséhez. Az imént taktikai lépésként értékeltem az útlevélkérelmet személyes vonalon (is) megtámogató levelet, ugyanakkor látnunk kell: e roppant arrivizmus hátterében létező (ha nem is indokolt) egzisztenciális félelmek, szerepdilemmák,
kompenzációs kényszerek húzódnak. A karrier csúcsa felé közeledve mind jobban
kitárulkozó, önbizalmát, öntudatos nőiségét korszerű médiaszelfjén és útirajzain keresztül szüntelenül sugárzó-demonstráló Szabó Magdát a lelepleződés és megsemmisülés árnyai kísértik.76
Megerősíti ezt két arcpirító eset. Az egyik az Erdődy Edit irodalomtörténész ellehetetlenítését célzó magánakció, aki 1974-ben Szabó Magda címmel írta és védte meg
bölcsészdoktori értekezését.77 Az aspiráns elismerését és fenntartásait egyaránt tartalmazó, ugyanakkor szigorúan tudományos szempontok szerint fölépített elemzése eljutott az írónőhöz is, aki elolvasván a kéziratot, Aczélhoz fordult, s ezzel sikerült is
megakadályoznia a kismonográfia megjelenését.78 A Kossuth-díjas író „enyhe szervilizmussal vegyülő emlékkönyvi negédesség”-e79 egyfelől, a sértettség és háttérbe szo-

72 Szurmainé Silkó Mária, Ajándékomat megbecsüld! Töredékek Szabó Magda életművéhez, Debrecen, Tóth, 2007, 208.; Gurul
a sok-sok pillanat: Szabó Magda élete képekben, szerkesztette, válogatta és az összekötő szövegeket írta Jolsvai Júlia, szerk.
Tasi Géza, Budapest, Jaffa, 2018, 160.
73 https://archivum.mtva.hu/photobank/item/MTI-FOTO-OExUbXdKQzUzOSt5VnVOelpDVXcydz09 Jelzete: MTI-FOTO-879771.
74 Szurmainé Silkó, I. m., 208. (utolsó letöltés: 2021. április 15.)
75 Az adás egy másfél perces részlete elérhető itt: https://www.youtube.com/watch?v=gzlSLAqU7f0 (utolsó letöltés: 2021.
április 15.)
76 „…ha dolgozom, mindig lámpalázam van és bizonyosan érzem, hogy tehetségtelen vagyok és nemzeti sőt nemzetközi
tévedés” – írta svájci kritikusának. (Szabó, Drága Kumacs… i. m., 283.)
77 Erdődy Edit, Szabó Magda, bölcsészdoktori értekezés, ELTE BTK, 1974, kéziratban. Megtalálható: ELTE BTK Toldy Ferenc
Könyvtár, leltári szám: 448.
78 Csupán az irodalomtörténész posztumusz kötetében jelent meg három fejezet az értekezésből. A költő, a Realista hagyomány és belső monológ Szabó Magda műveiben, valamint A regényíró kiteljesedése: a Freskó és Az őz című fejezeteket lásd:
Erdődy Edit, A lélek színpadán: Esszék, tanulmányok, kritikák, Budapest, Balassi, 2019, 113–167.
79 Albert, I. m., 66.
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rítottság bénító érzése, az ártó szándékok nem szűnő fenyegetésének föltételezése
másfelől: ez a kettősség határozza meg a hetvenes évek Szabó Magdájának lelkivilágát
a korabeli írott és szóbeli források szerint. (Végül, mint ismeretes, Kónya Judit lesz
az a „szerencsés” kiválasztott, akinek tollából – az írónő kimondatlan, de nyilvánvaló
társszerzősége mellett – 1977-re elkészül a Szabó Magda alkotásai és vallomásai tükrében
című, korjellemző hangvételű és anyagkezelésű „kismonográfia”,80 melynek 2008-as
bővített kiadása mindmáig az egyetlen átfogó pályakép.81)
A másik ügy a hetvenes évek második felére esik. Történt ugyanis, hogy a debreceni Csokonai Színház akkori igazgatója, Bényei József szerette volna bemutatni Oláh
János A mi lányunk című színművét, ám amint azt a pórul járt szerző egy 2009-es interjúban elmondta: – Siklós Olga, a rádió és a színházi élet nagyhatalmú megmondója
Szabó Magdával elutazott Debrecenbe, és leállították a darabot.”82 (Aczél szándékainak
megfelelően – esetleg a politikus személyes kérésére, a két hölgy előzetes információi alapján adott szóbeli „utasítására”? Vagy csupán önszorgalomból?) Az érintettek
visszaemlékezése szerint Szabó Magda – feltehetőleg 1976 májusában – meglátogatta
a tőlük ekkor két utcányira lakó Oláh házaspárt, majd amikor menni készült, megkérte az asszonyt, Mezey Katalint, hogy kísérje el egy darabon. Séta közben elmondta,
hogy voltaképpen János érdekében állította le a próbákat, mert nem akarta, hogy jeles
ifjú kollégája evvel a darabbal lejárassa magát. „János kitűnő költő, nagyon szereti
a verseit, ez a színdarab viszont nem jó, ártott volna neki, ha bemutatják – idézte fel
kérésemre a közel 50 évvel ezelőtt elhangzott beszélgetést Mezey Katalin. – »Hidd el
nekem, ez a darab nem jó. Ez a darab rossz.« Ennyit mondott, de előtte, a látogatás
során Jánosnak nem szólt semmit. Pedig akkor Bényei Józseftől már tudtuk, hogy le
kellett állniuk a próbákkal.” A szerző által később „keserű és kiábrándult bohózat”-nak
mondott komédia így mindenesetre csak 30 évvel később, Európai vőlegény címmel –
szükségszerűen aktualizált dialógusokkal – a Térszínházban, Bucz Hunor rendezésében nevettethette meg közönségét.

80 Kónya Judit, Szabó Magda alkotásai és vallomásai tükrében, Budapest, Szépirodalmi, 1977 (Arcok és Vallomások).
81 Kónya Judit, Szabó Magda: Ez mind én voltam…, Budapest, Jaffa, 2008. A kötet előszava szerint: „Még 1996-ban megbeszéltük Szabó Magdával, hogy szeretné, ha folytatnánk pályaképének ismertetését, hiszen az Arcok és vallomások című
sorozatban megjelent monográfia még a Régimódi történet megjelenése előtt, 1977-ben került kiadásra. Az életmű[ve]t Az
ajtó és A pillanat című regényekig, illetve a Vörösmarty-tanulmányokig tárgyaló szöveg el is készült 1998-ban. (A kézirat
lapjain máig láthatók az írónő javító megjegyzései.) Ám – mint később kiderült – akkortájt Szabó Magda még csak készült
a végső kitárulkozásra, művészi érzékenysége a kritikai megjegyzéseket is rossz néven vette, ráadásul a kiadó sem kapta meg
a kért pályázati támogatást, így a megjelenés kútba esett. Most, halála után, 2008-ban, a Für Elise végső vallomás-búcsúja
után végre napvilágot láthat ez a három ütemben készült, hiánypótlónak is tekinthető arcképvázlat, mely az emberi lélek
kútjába mind mélyebbre hatolva igyekszik bemutatni egy embert, egy világhírű író önjellemzését, kitárulkozását.” (Uo., 5.
Kiemelések tőlem – S. M.)
82 Egy-két kuruc összehajol (50., 40. és 20. évfordulós számvetés): Nagy Gábor beszélgetése Oláh Jánossal, Magyar Napló,
2009/12., 40–59. Ua. = „Vess számot avval, ami megmaradt…”: Interjúk és beszélgetések Oláh Jánossal (1969–2016), szerk. Stamler Ábel, Budapest, Széphalom, 2020, 101. Lásd még: Szembenézés és tisztánlátás: Szakolczay Lajos beszélgetése Oláh Jánossal,
Agria, 2010/3. (ősz), 29–30.; Ua., Magyar Napló, 2016/11., 14.
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3. Befektetés
Ekkoriban, a hetvenes évek derekán zajlanak a Júlia utca 3-as számú épülettömbjében
vásárolt másik (kisebbik) lakás – az úgynevezett „munkalakás” – felújítási munkálatai.
Mint a későbbi vendégek visszaemlékezéseiből tudható: Szabó Magda – emlékezetét és
fantáziáját stimulálandó – szabályos alkotóműhelyt rendezett be itt magának családi
ereklyéiből és a Régimódi történet díszleteiből.83 Az írónő hálatelt sorai alapján ennek
kivitelezésében is segíthetett valamilyen formában a politikus. „Nagyon köszönöm
a segítséget – írja 1976 szeptemberében –, e percben szerintem a villanyfűtést szerelik
a »munkalakásban«. Majd megmutatjuk, mihelyt kész.”84 Év végére el is készül az új
műhely; a szilveszteri üdvözlőlap egyúttal már meghívást is tolmácsol: „Ha egyszer
ráértek, nézzétek meg a munka-lakást!”85
Az együttműködés folyamatosságát jelzik az újévi lapok és a szívélyes invitálások
mellett az egyre-másra érkező apróbb-nagyobb ajándékok is. 1977 szeptemberében
Jablonczay Lenke üdvözlete és egy személyre szóló születésnapi meglepetés érkezik
a megszállott kézirat- és műgyűjtő hírében álló politikus-jóakaró címére. „Drága Gyuri
– így a kísérőlevél –, a mellékelt csepp kézimunka gyakorlatilag két fillért nem ér, érzelmileg – számomra – annál többet, mert a Régimódi történet hősnője öltögette bele soha
meg nem valósult álmait. Ezzel szeretnék sok boldog születésnapot kívánni, és csatolni
hozzá Anyám üzenetét, aki szívből köszöni Magának, amit a lányáért, amit a vejéért
tett. Nagy szeretettel gratulál: / Szabó Magda / Szobotka Tibor”.86
1980 karácsonyán pazar virágkosarat hoz a posta a Júlia utcába, a Balzac utcába
pedig – az írónő levelének kíséretében – díszes könyvjelzőt „Zsuzsának”, halas bicskát
„Gyurinak”. „Zsuzsa nem államférfi, neki adható valami, ami többet ér két krajcárnál,
ő hát könyvjelzőt kap, három krajcárért” – derül ki a levélből. „Gyuri a fejemhez vágná,
ha valami komoly dolgot kapna, de ennek, remélem, örülni fog. A debreceni zsibogón
árulták, igazi halas bicska, az ősidőkből.”87
4. Hiány
1982. február 26-án tragikus hirtelenséggel meghal Szobotka Tibor, s március 9-ei ünnepélyes búcsúztatóján az Aczél házaspár is részt vesz a Farkasréti temetőben. Megtisztelő, erőt adó jelenlétüket és kondoleáló levelüket március 20-án köszöni meg az

83 A „munkalakásban” később az írónő három testőre lakott – köztük keresztfiának fogadott későbbi örököse, Tasi Géza.
(Kabdebó Lóránt szíves közlése.)
84 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, autográf, Amszterdam, 1976. szeptember, MTA KIK Kt. Ms 6095/177.
85 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, autográf, h. n., [1976. december], MTA KIK Kt. Ms 6095/178.
86 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, autográf, h. n., 1977. szeptember 1., MTA KIK Kt. Ms 6095/179.
87 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, autográf (az író fejléces levélpapírján), Budapest, 1980. december 23., MTA KIK
Kt. Ms 6095/181.
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írónő. „Drága Mindketten, köszönöm Zsuzsa ott-létét (néha ránéztem, jólesett látnom
az arcát), a levelet s mindazt, ami benne állt.”88
Ugyanebben az évben, a levélpapír fejléce és a levél tartalma alapján karácsony előtt
érkezett még valami – Szabó Magda tán legértékesebb ajándéka, amelyet valaha Aczélnak küldött (s amit – tegyük hozzá – csakis Aczélnak címezhetett). Nyilván Szobotka
irathagyatékának számbevétele során került elő e mindmáig publikálatlan gyöngyszem, megküldése azonban már a férj irodalmi elismertetéséért vívott küzdelem számára készíti elő a terepet. „Magának kéziratot küldök – olvasható a kísérőlevélben –,
amely egyszerre emlékeztesse Tiborra, aki mint pályakezdő lektor, megőrizte hagyatékában Weöres Sanyi tündérversei kéziratát, s rám, aki azzal a szeretettel küldöm,
amire múltkori levelében célzott, s ami elkíséri Magát, Magukat, amíg csak élek.”89
Az ajándékba kapott kéziratot Aczél utóbb elválasztotta a kísérőlevéltől, s besorolta alfabetikus rendben őrzött gyűjteményébe. Előzetes feltételezésemmel ellentétben
nem a költő 1946-os, A szerelem ábécéje című verseskötetének kéziratáról van szó,
hanem egy – a kötet anyagából tervezett – rádióműsor számára Weöres Sándor által
készített válogatásról. A pallium tartalma 15 fóliónyi autográf versmásolat a költő kezétől, a margón Szobotka Tibortól származó ceruzás megjegyzésekkel, dramaturgiai
vázlatokkal. Az első lap rektóján a Magyar Rádió iktatási pecsétje: „Érkezett 945. X.
14.”; az utolsó fólió verzóján Weöres kezétől származó, ceruzával írt szereposztás; az
oldal tetején: „Bevezető próza (Szobotka)”.90 (Hogy a költő és a szerkesztő által 53 percre becsült – egy női és egy férfihangra komponált – műsor sugárzásra került-e valaha,
azt egyelőre nem tudni. A korabeli napilapok rádióműsorai szerint 1945. október 21-én
vasárnap 16:45 és 17:00 között Apáthy Imre olvasott fel Weöres Sándor verseiből.)
1983. január 13-án hosszabb, kézzel írt levél érkezik a Balzac utcába. Első fele az írónő elmélyülő betegségéről tájékoztat. Szerzője névtelen, zaklató levelekről panaszkodik, s arról, hogy lakásában csaknem négy hétig nem működött a telefon. A Nagy Péter–
Szabó Magda-levelezésből,91 valamint a Jókai Anna és Csizmadia Éva memoárjaiból
ismert félelmek – talán épp Szobotka elvesztése miatt – eluralkodnak a traumatizált
személyiségen. Néhány évvel később, amint azt Mohás Lívia könyvéből megtudjuk,

88 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, autográf, Budapest, 1982. március 20., MTA KIK Kt. Ms 6095/182.
89 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, autográf (az író fejléces levélpapírján), h. n. [1982], MTA KIK Kt. Ms 6095/193.
90 A Weöres–Szobotka-kézirat lelőhelye: MTA KIK Kt. Ms 6103/57.
91 Lásd: Soltész Márton, Szélkakasok és széplelkek: A Nagy Péter—Szabó Magda-vonal, Irodalomtörténeti Közlemények,
2020/1., 111–120.
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Szabó Magda már Göncz Árpád köztársasági elnökhöz fordul, hogy gondoskodjék személyes biztonságáról, ekkor azonban még Aczél nyújt segítő kezet.92
Négy hét, csaknem annyi, hogy nem feküdtem ágyban. Magamtól is tudom, hogy butaság, hisz mi történhetik, – ez nem Amerika. Az eszem
tudta, az idegrendszerem nem. Nehéz időszak volt, karácsony, újév egy
szál magam, a kommunikáció minden lehetősége nélkül.
Azt kérdezi, miért nem szóltam hamarabb? Mert nem akartam nyúzbálni, mert nem ez a reszortja, mert szégyellem, hogy ezzel is Magát kínozzam. Megpróbáltam kivárni, – ha Zsuzsa nem szól Maguknak, máig
sem fekszem éjjelente ágyban, s máig várom, ki töri rám az ajtót. Igazán
megpróbáltam kivárni, mert hiába írta nekem azt annak idején, szóljak,
ha valamire szükségem van, segít; ha elkerülhetem, igyekszem kímélni
önmagamtól.93
E kétségbeesett, lelki labilitást sugárzó sorokat azonban a rákövetkező bekezdésben
mégiscsak határozott kérés követi, mellyel Szabó Magda megindítja évtizedes magánhadjáratát Szobotka Tibor írói érdemeinek elismertetéséért.94 Arra kéri Aczélt, segítsen, hogy az ország végre tudomásul vegye: „volt egyszer egy Szobotka Tibor nevű író,
aki hetven évvel ezelőtt született, és nem tudta elmondani a mondanivalóját”.95 Noha
ugyanebben az időszakban Kabdebó Lórántot – 20.000 forint (!) ellenében – egy férje
életművét összegző tanulmány megírására kérte,96 s közben Szinetár Miklóst is ostromolta egy születésnapi (március 19-i) színházi est érdekében,97 elsősorban Aczélt igyekezett megnyerni az ügynek – tőle várta a kultúra élharcosait hadba hívó „kürtszót”.
„Ismerem az irodalmi élet középkádereit – írta pártfogójának –, azoknak ugyan szólhatnék, vagy szólhatna a jerikói kürt, azok csak a halála útját kövezték szegénynek.

92 „A rendszer bukása idején nagy volt a szellemi felfordulás, a nagy zavarban fenyegető hangok is megjelentek, a kommunisták »híveit« atrocitások érték, érhették […]. Szabó Magda […] Göncz Árpádtól, régi írótársától (akkor Göncz volt a köztársasági elnök) őrző-védő emberek küldését kérte, akik lakásában jelen legyenek, vigyázzanak rá. Valóban megjelentek és
beköltöztek derék, idős, talán nyugalmazott rendőrök, ők vették fel a telefont, a kapucsengőre ők jelentkeztek, és csak az
írónő engedélye után nyitottak ajtót.” – Mohás, I. m., 21–22.
93 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, autográf (az író fejléces levélpapírján), Budapest, 1983. január 13., MTA KIK Kt.
Ms 6095/183.
94 „Én megindítom a harcot az érdekében” – Írja Eva Haldimann-nak 1983. április 5-én. (Szabó, Drága Kumacs… i. m., 98.)
95 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, autográf (az író fejléces levélpapírján), Budapest, 1983. január 13., MTA KIK Kt.
Ms 6095/183.
96 Kabdebó Lóránt, A siker ára a boldogság: Szabó Magdáról, Alföld, 2017/9., 46.
97 „Amikor 15-én este felhívott, úgy megörültem a ténynek, a hangjának, annak, amit ígért, hogy nem fogtam fel: Szinetár-ügyben van-e tennivalóm. Ő hív engem? Én hívom őt? Mit kell csinálnom, mert március 19. már közel, s köröttem,
látszólag, nem mozdul semmi? Kérem, hívjon vagy hívasson fel, – tudja, hogy én nem merem –, hogy megértsem, mit csináljak, ha a születésnap-ügyben nekem van csinálnivalóm.” – Szabó Magda levele Aczél Györgynek, autográf (az író fejléces
levélpapírján), Budapest, 1983. január 31., MTA KIK Kt. Ms 6095/184.
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Csak Magának szólhatok, akinek van szíve, és ha nem mondja is, érzem, messziről,
hogy aggódik értem és félt. Van rá oka, néha én is félek a saját gondolataimtól.”98
Bár a színházi est – Aczél és az általa utasított Knopp András erőfeszítései dacára99
– nem valósult meg, a sajtó, a rádió és a kulturális intézményrendszer az alkalomhoz
mérten kitett magáért. Az újságok és folyóiratok (Kortárs, Új Írás, Új Tükör, Rakéta Regényújság stb.) sorra közölték a hagyatékból előkerülő elbeszéléseket,100 kritikák születtek A vetőkártya főhadnagya című posztumusz elbeszéléskötetről,101 október 31-én
hétfőn a Farkasréti temetőben – az írószövetség, a Művelődési Minisztérium, a Magyar
PEN Club, a Művészeti Alap, az Irodalomtörténeti Társaság és a Magvető Kiadó képviselőinek asszisztenciája mellett – felavatták az özvegy által tervezett síremléket,102 a Magyar Rádió (az 1948-as letiltást követően) december 5-én végre bemutatta az író Harkály
a fán című hangjátékát,103 a Magvető pedig méltó formában megjelentette a Megmaradt
Szobotkának című „négykezest”.104 Az emléknapot megkoronázandó, Kardos György
kiadóigazgató jóvoltából 1984 és 1988 között öt kötetben jelent meg Szobotka Tibor életműsorozata.105
5. Recesszió
A nyolcvanas évek közepére Aczél György pozíciója meginog, a kultúra irányításában
betöltött szerepének hegemóniája csorbulni kezd. 1982 júliusában, miniszterelnök-helyettesi funkcióját odahagyva, visszatérhet még egy időre az MSZMP KB kulturális titkári posztjára, ám 1985. március 28-án onnan is leváltják, s bár 1988-ig – formálisan
– a PB tagja marad, a testület Társadalomtudományi Intézetének főigazgatójává történő
kinevezéssel végleg parkolópályára kényszerül.106

98 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, autográf (az író fejléces levélpapírján), Budapest, 1983. január 13., MTA KIK Kt.
Ms 6095/183.
99 Az Ms 6095/184-es jelzetű levélen ismeretlen kéztől származó feljegyzés olvasható: „Knopp”. Az 1938-as születésű
Knopp András ekkor az MSZMP KB TKKO osztályvezető-helyettese volt.
100 Csupán néhány publikáció a teljesség igénye nélkül: Csontos Sándor, Szobotka Tiborról születése hetvenedik évfordulóján,
Új Írás, 1983/3., 71.; Varga Lajos, Érkezés az irodalomba, Kisalföld, 1983. október 1., 8.
101 Szobotka Tibor, A vetőkártya főhadnagya, Budapest, Magvető, 1982 (Szobotka Tibor Művei). Fogadtatásához lásd: Wéber
Antal, Szobotka Tibor: A vetőkártya főhadnagya, Kritika, 1983/3., 28–29.; Tóth Piroska, Szobotka Tibor: A vetőkártya főhadnagya, Alföld, 1983/6., 81–82.
102 Felavatták Szobotka Tibor síremlékét, Népszava, 1983. november 1., 8.
103 B. Fazekas László: Rádió: Harkály a fán, Film, Színház, Muzsika, 1983/51. (december 17.), 20.
104 Szabó Magda, Megmaradt Szobotkának, Budapest, Magvető, 1983.
105 A Szobotka-életműsorozat geneziséről lásd: Szabó, Levél, odaátra… i. m., 117–120. „Írd meg a Szobotka-monográfiát,
én meg kiadok minden sort, amit a hagyatékban lelsz – idézi az írónő a kiadóigazgató barát egykori szavait. – Az ember
visszahívása a te dolgod, az író feltámasztása a Magvetőé. Én nem tudok azzal a gondolattal meghalni egyszer, hogy a mi
vállalatunk indította el azon az úton, ami nyílegyenesen a Farkasréti temetőbe vezetett. Én nem vállalom mások csődtömegét, se gaztetteit.” (Uo., 119.)
106 Révész, i. m., 355.
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Aczél szerepének csökkenésével párhuzamosan Szabó Magda levelei is megritkulnak. Miközben egyre hevesebb szeretetéről biztosítja a magánembert („nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy szeretettel köszönti” a házaspárt,107 „[a]kkora szeretettel
gondolok Mindkettejükre, hogy érzékeltetése rá se fér erre a lapra”108), szakmai értelemben folyamatosan búcsúzik, távolodik a politikustól.
Túl saját magánéleti veszteségein, mentális egészségének megingásán, mintha már
ekkor távolodni próbálna az „Aczél-girl” dicstelen szerepétől, melyre a rendszerváltás
környékén Eva Haldimannhoz írott leveleiben nem győz panaszkodni („mint a letűnt
átkos Aczél-korszak méltatlan kedvencével, nemigen foglalkoznak velem” – írja svájci
barátnőjének 1990 nyarán).109 Ez is magyarázhatja, hogy leveleit egyre gyakrabban csak
vezetéknéven és – mintegy epitheton ornansként – kicsinyítő jelzőkkel megspékelve
írja alá: 1983-ban „az egyre kisebb Szabó”-ként,110 utolsó előtti, 1985. október 3-i lapján „a kis Szabó”-ként111 – saját szerepét-jelentőségét (öntudatlanul?) e „nyelvstratégiai
módszerekkel” is kicsinyítve, zsugorítva.
„Szabó Magda a nyolcvanas évektől Bécsben alkotott, állandó lakása volt ott” – írja
Kiss Noémi.112 S noha értesülését sem a magam, sem az életmű és életút avatott ismerője, Kabdebó Lóránt nevében megerősíteni vagy megcáfolni nem tudom, tény, hogy az
írónő utolsó levelei rendre az osztrák fővárosból érkeztek.113 1984. szeptember 26-án
egészségi állapotáról tájékoztatja barátját, s egyúttal cinkos mosollyal mond köszönetet a politikus közbenjárásáért. „Mindenki jó hozzám, vigyáz rám, ellát anyaggal – így
a levél –, tudom ám, hogy ki szólt és kinek köszönhetem! Megvagyok, rengeteget sétálok, ahogy Rétsági rendelte, lehet, itt töltöm, munkában, az egész októbert.”114 (Rétsági
György professzor, az Állami – Kútvölgyi úti – kórház I. számú Belgyógyászati Osztályának vezető főorvosa kezelte Szabó Magdát, akárcsak Kádár Jánost és családját.)

107 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, autográf (az író fejléces levélpapírján), Budapest, 1983. január 13., MTA KIK Kt.
Ms 6095/183.
108 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, autográf, Bécs, [postabélyegző:] 1984. szeptember 26., MTA KIK Kt. Ms 6095/185.
– A képeslap felirata: Kunst- und Naturhistorische Museen, Kaiserin-Maria-Theresien-Platz.
109 Szabó, Drága Kumacs… i. m., 249.
110 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, autográf (az író fejléces levélpapírján), Budapest, 1983. január 31., MTA KIK Kt.
Ms 6095/184.
111 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, autográf, Bécs, 1985. október 3., MTA KIK Kt. Ms 6095/186. A lap képes oldalán
Bécs óvárosának fotómontázsa.
112 Kiss Noémi, „Nem tudom, mit kezdjek magammal”: Szabó Magda száz éve született = Szabó Magda száz éve… i. m., 28.
113 Miután Kiss Noémi a Drága Kumacs! című kötetben olvasott levelekre alapozza véleményét, s azokban Szabó Magda
a Collegium Hungaricum címét adja meg bécsi címeként („Wien, Holland[straße] 4, 1020, Coll. Hung.” – I. m., 207.), föltételezzük, hogy – ha időnként akár több héten keresztül is –, az írónő „csupán” a Collegium Hungaricum vendége volt. Kabdebó
Lóránt is e becses intézmény vendégeként találkozott vele 2000 októberében. Vö. Kabdebó Lóránt, „Kitalálja az életet”: Szabó
Magda emlékezése (Bécs, 2000. október 24. és 27. között), Forrás, 2012/2., 51–81.
114 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, autográf, Bécs, [postabélyegző:] 1984. szeptember 26., MTA KIK Kt. Ms 6095/185.
(Kiemelés tőlem – S. M.)
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Lassanként a Collegium Hungaricum lesz az írónő búvóhelye; ide menekül budapesti rajongói, feltételezett ellenségei, illetve a sajtó, a rádió és a televízió „zaklatásai” elől.
Közben az Aczél házaspárt is megpróbáltatások elé állítja az élet. Az 1985-ös tavaszi
pártkongresszus és a nyár eleji országgyűlési választások között Aczél súlyos műtéten
esik át.115 Szabó Magda – virág helyett – A macskák szerdája című drámájának egy 33
fóliónyi (saját kezűleg korrigált) gépiratát küldi el barátjának. A kézirat első oldalának
jobb felső sarkában az üzenet – Szabó Magda jellegzetes kézírásával – a következő:
„Aczél Györgynek, részint mert borzasztóan szeretem, részint mert ez nem kézirat,
hanem virág, részint hogy gyorsabban gyógyuljon.”116
Ugyanezen a tavaszon „Zsuzsa és Gyuri” lakóhelyet váltanak: a Balzac utca 43.-ból
átköltöznek a Szent István park 26.-ba – Rényi Péterék megüresedett, tágas, tetőteraszos, Dunára néző lakásába.117 „Drága Mindketten, / nem tudom, melyik lakáscím érvényes már vagy még, hát a hivatalba írom meg, mennyire várom a viszontlátást – olvasható egy Bécs óvárosát ábrázoló, 1985. októberi képeslapon. – 20-a után otthon leszek,
boldog születésnapot már személyesen szeretnék kívánni.”118 1986 nyarán még érkezik
egy lap „az új színdarabot tervező Szabó Magdától”,119 de hogy sor került-e még valaha
arra a bizonyos személyes találkozóra, azt az Aczél-hagyaték anyaga már nem árulja el.
Bizonyára 1990 októberében is a bécsi Collegium Hungaricum vendégeként nézi a televíziót az írónő, amikor a Stúdió 90 adásából120 tudomást szerez róla, hogy Végh Antal
színdarabot írt Kádár Jánosról. Ugyanekkor látja viszont Aczél „bús, ablakon kinéző
képét” egy „szennylap” hasábjain. Szánalommal vegyes távolságtartással nyilatkozik
Haldimann Évának egykori barátjáról: „annak az embernek nem lesz már hova mennie:
ha benne lesz, márpedig hogyne lenne, a Végh darabjában, belehal.”121 Az Epizódok egy
helytartó életéből premierjére – Gergely László rendezésében – 1991. január 18-án kerül

115 Révész, I. m., 355.
116 Szabó Magda A macskák szerdája című drámájának gépirata autográf javításokkal, rajta üzenet Aczél Györgynek, h.
n., 1985. április 18., MTA KIK Kt. Ms 6186/95. (A gépiratra Horányi Károly és Mázi Béla kollégáim hívták fel a figyelmemet,
segítségüket ezúton is köszönöm.) A darab budapesti premierjére – Szent Bertalan nappala címmel – 1986. március 15-én,
a Madách Színházban (rendezte: Lengyel György), debreceni bemutatójára – immáron A macskák szerdája címmel – 1986.
szeptember 26-án a Csokonai Színházban került sor (rendezte: Gali László). Bakó Endre „B. E.” monogram alatt megjelent
kritikája a drámai fordulópontot „mind szerkezetileg, mind stílusát és a lélektani hitelességét tekintve a könnyebb ellenállás
számára tett engedmény”-nek minősíti. „Szabó Magda Csokonaija gyermeteg, naiv módon viselkedik.” – B[akó]. E., Szabó
Magda: A macskák szerdája: Bemutató a Csokonai Színházban, Alföld, 1986/12., 112–115. Lásd még: Bakó Endre, Szabó Magda
színpadi bemutatóinak debreceni fogadtatása és sajtóvisszhangja, Debreceni Szemle, 2017/4., 426–438.
117 Révész, I. m., 355. „Aczélék valóban a hetedik emeleti tetőteraszos lakásba költöztek, ugyanakkor Rényiék is a házban
maradtak. Később Rényi Péter egyik fia (Gábor) is ott lakott, a nagymama pedig az elsőn, Rényiék ugyanis több lakást is
megvettek a házban.” (Hermann Zsuzsa szíves közlése)
118 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, autográf, Bécs, 1985. október 3., MTA KIK Kt. Ms 6095/186.
119 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, autográf, Bécs, 1986. június, MTA KIK Kt. Ms 6095/189.
120 Alcíme szerint: „a Televízió kulturális hetilapja”.
121 Szabó, Drága Kumacs… i. m., 257. (Kiemelés tőlem – S. M.)
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sor az Új Idő Színházban.122 Szerzője 1990 decemberében, a Színházi Élet hasábjain úgy
nyilatkozik: „Aczél György neve sokszor szerepel [a darabban], de ő maga nem jelenik
meg a színen, Kádár beszél [csak] róla [a] feleségével.”123
6. Infláció
Aczél, minden bizonnyal függetlenül Végh Antal színművétől, ám csöppet sem függetlenül attól a korszaktól és politikai szcénától, amely a botrányéhes írót megihlette, 1991.
december 6-án hunyt el budapesti otthonában.
A Népszava híradása szerint december 18-án délután, „a legszűkebb rokonság jelenlétében helyezték örök nyugalomra. A család határozott kérésére a Farkasréti temető dolgozói senkinek sem adhattak információt a szertartásról.”124 A valóság az, hogy
a Magyar Hírlap december 16-i számának Krónika rovata, ha csupán egy apró betűs
kishír formájában is, de tudtul adta: „ACZÉL GYÖRGY temetése / december 18-án, szerdán du. 15 órakor lesz / a Farkasréti temetőben. / A gyászoló család. *91158/3K*”;125
György Péter esztéta Egy halott emléke című cikke pedig a lap 18-i számában az alábbi
mondattal zárult: „Aczél Györgyöt ma temetik.”126
Szabó Magdát – mint a „baráti kör” tagját – meghívták ugyan, a végzet azonban közbeszólt. Amint utóbb, Haldimann Évának írott levelében elbeszélte:
Aczél halála olyan volt, mint egy groteszk fricska. Míg szállt a maga
bús kommunista egébe, olyan vihart kavart, hogy a baráti körből senki
ki nem jutott a temetőbe. Képzeld el, hogy én negyed háromkor hívtam
taxit, beleültem azzal, hogy megvárom Örkény Zsuzsát,127 és együtt megyünk, ő télen nem szeret vezetni, tömegben meg pláne nem. Tudod, hol
lakunk, fél négykor a fogaskerekűnél azt mondta a soffőr, tessék innen
hazatapogatózni, mert a temetés rég lezajlott, azóta az illető már fel is
támadt.128
Révész Sándor monográfiája megerősíti az írónő elbeszélését: „A temetéshez a természet is hozzászólt. December 18-án kitört a hóvihar, a városban alig lehetett köz122 A részletes szereposztást lásd az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet adattárában: http://resolver.szinhaztortenet.hu/collection/OSZMI23967 (utolsó letöltés: 2021. április 15.)
123 Vinkó József, Korunk hőse: Végh Antal, Színházi Élet, 1990/29. (december 11.), 11. Aczél Györgyné Csathó Zsuzsa 1986ban hunyt el – felesége halála mélyen megrendítette a fő szövetségesét elvesztett politikust.
124 Eltemették Aczél Györgyöt, Népszava, 1991. december 19., 4.
125 Magyar Hírlap, 1991. december 16., 15.
126 György Péter, Egy halott emléke, Magyar Hírlap, 1991. december 18., 7.
127 Értsd: Radnóti Zsuzsa (1938–) Kossuth- és Jászai Mari-díjas dramaturg, Örkény István (1912–1979) Kossuth-díjas író
özvegye.
128 Szabó, Drága Kumacs… i. m., 282.
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lekedni.”129 Egy temetésre című írásában V. B[álint]. É[va]. alig négyszáz főre becsülte
a szertartás résztvevőinek számát; vitriolos megjegyzése szerint „Az írótársadalom
a »három T« mágusától – távollétével tüntetve – nem kívánt elbúcsúzni.”130 „Ha négyszáz, akkor az mégis csak négyszáz. Ennyi rokona ritkán van valakinek” – vetette ellene
a Népszava 19-i híradásán és V. B. E. cikkén morfondírozva Nádas Péter.131 A hóvihar
tényét számos szemtanú megerősítette; Agárdi Péter személyes közlése szerint a két
búcsúztató – Bánfalvi István és Fekete Sándor azóta is kéziratban veszteglő gyászbeszédének – felolvasására csupán egy évvel később, a sírkő felavatásakor kerülhetett sor.
Igazságot tenni természetesen nem a történész feladata. A Szabó Magda–Aczél
György-kapcsolat dokumentumai alapján mindazonáltal úgy látom: túl hosszú ideig és
túlságosan komoly hatalom testesült meg Aczél személyében ahhoz, hogysem 1957es fellépését követően a kiépülő szakmai kapcsolatokon keresztül új és igaz barátokra
tehetett volna szert. Levelezésük tükrébe pillantva világos: író és politikus egyformán
használta „a kapcsolati tőkét mint hatalmi technikát”132 – s abban a pillanatban, amikor
megindult a hatalmi erőtér átmágneseződése, kezdetét vette az aczéli kapcsolatrendszer hiperinflációja is.

V. ACZÉL SZENTESÍTI
Ha Szabó Magda (Kőháti Zsolt által „megtámadott”) Az a szép, fényes nap című műve –
Zöldi László találó kifejezésével élve – „történelmi hangjátéknak álcázott parabola”,133
akkor a rádiójáték sugárzásával párhuzamosan megjelent (Lőcsei Gabriella által „lepöckölt”) regény, A szemlélők pedig science fictionnek álcázott példázat. A kifogás mindkét
alkotással szemben ugyanaz volt: nem teljesítették a választott műfaji ígéretet. Úgy
tűnik, ha elvétve is, egy-egy éles szemű – „kíméletlen” – bírálónak mégiscsak föltűnt,
hogy a műfaji keret, a történelmi hangjáték és a fikciós regény Szabó Magda említett
műveiben csupán a tézis álcázására szolgálnak. (Kónya Judit 1977-es regényelemzését
idézve: „most először tapasztalhatjuk, hogy minden történés, epizód, figura csak mintegy apropos-ja a kifejtendő problémáknak. Vagyis a cselekmény inkább csak sátrat épít

129 Révész, I. m., 416. Szerencsés D. Márton és Markovics Péter 2021-ben bemutatott filmjének elején (1:20–1:56) részletek láthatók a politikus temetésén készült archív felvételekből. Az Aczél-művek, avagy a megrontás dialektikája: A magyar
Faust (a Hirado.hu dokumentumsorozata a Kádár-rendszer romboló kultúrpolitikájáról), 1. rész: https://hirado.hu/belfold/
cikk/2021/02/15/aczel-gyorgy-szellemi-utodai-nem-az-eszmet-orokoltek-hanem-ami-a-terepasztalon-maradt/ (utolsó letöltés:
2021. április 15.) A második rész elérhető itt: https://hirado.hu/belfold/cikk/2021/03/17/kadarral-egyutt-bennunk-is-meghalt-valami-a-hirado-hu-dokumentumsorozatanak-masodik-resze-a-kadar-aczel-rendszer-kulturpolitikajarol (utolsó letöltés:
2021. április 15.)
130 V. B[álint]. É[va]., Egy temetésre, Magyar Hírlap, 1991. december 19., 4.
131 Nádas Péter, Az elvarázsolt párbeszéd: Révész Sándor Aczél és korunk című könyvéről, Nappali Ház, 1997/2., 4.
132 Sik Endre, Aczélhálóban: Adalék a kapcsolati tőke működésének megismeréséhez, Szociológiai Szemle, 2001/2., 66.
133 Zöldi, I. m., 78.
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a részmondanivalók felé, de a hangsúly a […] kikerekedő világnézeti vagy szemléleti
mondanivalón van.”134)
Vegyük szemügyre ezúttal a regényt, valamint fogadtatásának dokumentumait!
A klasszikus mérték szerint három nagyobb egységre (Vád – Védelem – Ítélet) tagolódó
epikus szöveg a bűnügyi, a lélektani, a történelmi, a tudatfolyam- és a levélregény műfaji kódjait egyszerre működteti.135 Mielőtt azonban a szöveg olvasásába mélyedhetne,
különös figyelmeztetéssel-mentegetőzéssel, egyfajta „használati útmutatóval” találja
szemben magát a gyanútlan olvasó. „A szemlélők cselekménye egy képzelt szocialista és egy képzelt nyugati, semleges államban játszódik, s akárcsak hősei, írója alkotó
fantáziájának köszönheti létét – adja hírül a kötet címlapját követő 5. oldalon egy minden valószínűség szerint a biográfiai-civil szerzőt képviselő hang. Majd így folytatja:
– Bármely földrajzi, történelmi, politikai, kulturális vagy egyéb hasonlóság a föld egy
konkrét országához vagy személyéhez a véletlen műve csupán.”136 A kritikusok ettől
függetlenül egytől egyig azonosították a német, francia és angol keveréknyelvű „semleges” országot Svájccal, a szocialista országot pedig hazánkkal, ahogyan a regény női
főhősét is Szabó Magda szócsöveként, „Anna-Szabó Magda”-ként137 hallgatták, biztatták vagy bírálták.
Sokkalta fontosabb és kellemetlenebb fölismerésig is eljutottak azonban – hol pozitív,
hol negatív előjellel fogalmazva meg ugyanazt: ez a könyv a szocialista író szenvedélyes
vallomása, állásfoglalása és hitvallása egyben. „Tulajdonképpen nem is regény A szemlélők, hanem vitairat, vagy még inkább vallomás. Az írónő vallomása magyarságtudatáról, hazafiságáról, értelmi és érzelmi elkötelezettségéről. Vallomás az önmagát vállaló
hazafiságról” – írja lelkesülten a debreceni Alföld folyóirat kritikusa, Takács Péter. Gáll
István, a Magyar Nemzetben megjelent dicsérő cikke szerint (merthogy nem kétséges, ő
rejtőzik a „g. i.” monogram mögött138): „a regény lényege az a bensőséges viszony, amely
az írót népéhez fűzi”; Anna, a női főhős „a nemzet önérzetét képviseli”; „a regényből
kiolvasható Szabó Magda vallomása is”; „A szemlélők a felnőtté lett ember hitéről szól”,
stb.139 Mint a Népszabadság kritikusa, Lőcsei Gabriella rámutatott: „az írónő annak
a még »régről itt maradt«, magas műveltségű értelmiségi rétegnek a nevében beszél,
akiknek ítéletétől, elzárkózásától jó ideig tartott az új rend. És azt mondja – helyettük
–, hogy a »kiskorúság« megannyi baklövése ellenére is, a sok évszázados történelmi
sanyarúságok után a legjobb, a leghumánusabb létforma ez, amit polgárainak a szocia134 Kónya, Szabó Magda alkotásai és vallomásai tükrében… i. m., 252.
135 Lásd még: Csetri, I. m., 150–152.
136 Szemlélők, [7].
137 Lőcsei, I. m., 7.
138 Gáll István több Szabó Magda-műről is írt a korszakban: a Fanni hagyományainak bemutatóját a Kortársban, a Katalin
utcát a Magyar Hírlapban méltatta. Utóbb Szabó Magdával egy évben, 1978-ban vehette át a Kossuth-díjat.
139 Gáll, I. m., 13. (Kiemelések tőlem – S. M.)
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lizmus teremtett.”140 A szemlélők, így nézve, a szövetségkötés regénye – a művelt polgárság és a szocialista kultúrpolitika (a valóságban soha meg nem valósult) konföderációs
paktumának alapító dokumentuma.
Ezt a szövetségkötést tükrözik a könyvet üdvözlő, Szabó Magda művét nyílt politikai
üzenetként, szenvedélyes közéleti vitairatként olvasó korabeli kritikák is. Így kerülhet
sor példának okáért arra, hogy a regény Albert nevű szereplőjén keresztül Gáll István – félreérthetetlen utalásként az 1956-os menekülthullámra – elrettentő példaként
emlegesse mindazokat a disszidenseket, akik kizárólag a nyugat álhírlapíróinak gyalázkodó cikkeiből ismerik „hűtlenül elhagyott hazájuk” helyzetét és problémáit. Bár
a rendszerváltás után új lendületet nyert történettudományi kutatások jóvoltából ma
már tisztában vagyunk az 1956-os forradalmat követő megtorlások mértékével és természetével, a tömeges emigráció valódi okaival,141 mégsem lehet – sőt nem is szabad
– úgy ítélnünk a Magyar Nemzet kritikusa és a regényíró fölött, mintha a napjainkban
elérhető források ismeretében vonták volna meg regényben-recenzióban a kádári „konszolidáció” mérlegét.
Mégis nehezünkre esik kortárs olvasóként elsiklani a tény fölött: A szemlélők morális ítélete szerint a disszidensek egytől egyig gyáva hitszegők – lényegében hazaárulók
–, az anyaországban élők mind ártatlan áldozatok, a nyugat képviselői pedig kivétel nélkül érzéketlen, haszonleső gazemberek, jobb esetben naiv ostobák. Ez az etikai tehertétel az egyik oka annak, amiért e Faragó Vilmos által „szinte publicisztikai direktségű”,
„karikaturisztikus pamflet”-nek nevezett142 alkotást – a Jaffa Kiadó helyében – nem
adtam volna ki újra 2017 márciusában,143 s amiért sem most, sem a későbbiekben nem
ajánlanám jó szívvel (hacsak ellenpélda gyanánt nem) egyetlen kortárs és leendő olvasónak sem. Az a kétirányú mitizálás, amelyet Faragó éles szeme rögtön észrevett – s
amelyet furmányos módon a regény erényei közé sorolt –, a szocialista Magyarország
és a kapitalista nyugat kettős allegóriáját fölhasználva egy fordított (mondhatni: „ellenforradalmi”) értékrend szerint osztotta újra (potenciális) bűnös és (potenciális) áldozat
szerepét. Tette mindezt a kádári szövetségi politika és az aczéli kulturális hegemónia
jegyében.
Anna és Roland, az emigrációban nevelkedett, majd hazatért, gyökereihez, nemzeti
identitásához körömszakadtáig ragaszkodó magyar asszony és a semleges országban
nevelkedett, utóbb diplomata-megfigyelőként Magyarországra küldött svájci férfi oppozíciója – különösen az előbbi egyértelmű erkölcsi fölénye utóbbival szemben – még
a korszak legvonalasabb kritikusából is ellenkezést váltott ki. A „szemlélő-semleges
140 Lőcsei, I. m., 7.
141 Zinner Tibor, A kádári megtorlás rendszere, Budapest, Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, 2001 (Arc és Álarc).
142 Faragó, Víz és tűz… i. m., 11.
143 Szabó Magda, A szemlélők, Budapest, Jaffa, 2017 (Szabó Magda-életműsorozat).
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nyugati közöny” és az „önsajnáló-elfogult »keleti« izgatottság”, a „sterilen korrekt
nyugat-európai világpolgáriság” és a „fülledten emberillatú kelet-európai hazafiság”144
ellentéte E. Fehér Pál szerint csupán egy „álkonfliktus”-t szolgált. A kérdéshez a szépirodalom felől közelítő Tarján Tamás szintén az elsők között fejezte ki fenntartásait.
„[A]z alkotói szándékkal […] nem minden esetben sikerült tisztába kerülnöm, az írónő nyilatkozatai segítségével sem – jegyezte meg könyvheti szemléjében a jeles kritikus. – Fikciónak nem elég valóságos, valóságnak viszont a megértést zavaróan fiktív ez
a diplomata-történet. S mintha Szabó Magda nem tisztázta volna teljesen hőseihez való
viszonyát – talán akaratlanul is a kelleténél jóval több megértéssel, szeretettel szemléli
őket.”145
A regény megjelenése óta eltelt csaknem öt évtized, valamint a korszakról és magáról Szabó Magdáról – az íróról és magánemberről – hozzáférhető források relatív
bősége ma már megfelelő alapot nyújtanak ahhoz, hogy regényének hőseihez fűző tisztázatlan viszonya mögött felismerjük az író és az 1970-es évek kultúrpolitikai irányvonala közötti ambivalens kapcsolatot. Úgy tűnik: az írónő egyszerre próbált esztétikai
minőséget teremteni és politikát csinálni – végül azonban egyik irányban sem érte el
célját. Míg Tarján Tamás esztétikai, E. Fehér Pál politikai szempontból kevesli A szemlélők „művészi” erejét.
Készséggel elismerem – olvasható a Népszabadság rovatvezetőjének
Aczélhoz címzett „igazoló jelentésében” –, hogy A szemlélők politikai
értelemben előrelépés Szabó Magda eddigi műveihez képest. Politikai
és nem művészi értelemben. Politikai értelemben azért, mert expressis
verbis vállalja a mai Magyarország világát. Művészi értelemben ezt a dicsérendő szándékot azért érzem torznak, mert nem a valóságos nyugatot
szembesíti egy valóságos Magyarország-képpel. Nem szociológiai-szociográfiai pontosságot kívánok számon kérni Szabó Magdától. De ha már
szembesíti a nyugati diplomatában élő Magyarország-képet a mai magyar valósággal – akkor ne nyugati beszélgetőpartnereinek csacskaságaiból induljon ki. Elegendő lett volna ehhez csupán a komolyabb nyugati lapok Magyarországról szóló színvonalasabb közleményeit elolvasni. Ezek
a közlemények természetesen ugyancsak tartalmaznak sok helytelen,
sőt ellenséges adatot, elemzést, de nem legendákból indulnak ki. Szabó
Magda „Piroschka”-legendákat cáfol – és ezt könnyű cáfolni. Nehezebb –
és az igazi művészi feladat – azt a valóságból kiinduló Magyarország-ké-

144 Faragó, Víz és tűz… i. m., 11.
145 Tarján Tamás, Mai magyar próza a könyvhéten, Napjaink, 1973/7., 9. (Kiemelés az eredetiben.)
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pet cáfolni, amely egy kapitalista restaurációt szeretne sugallni, amely
egy 1968-as csehszlovákiai szituációt szeretne újra látni.146
A diákkorában, 1922 nyarán Székkutason nyaraló, majd 1958-ban egykori vendéglátójának leányával és magyarországi élményeivel kapcsolatban elfogult bestsellert publikáló német Hugo Hartungra147 való utalás iránya egyértelmű: egy elkötelezett szocialista írótól nem Ich denke oft an Piroschka148 típusú „álszocialista giccset” vár az alkotás
feltételeit biztosító pártállam. Romantikus „szenvelgés”149 helyett aktuális célok szolgálatába kell állítani azt a regényt, amelynek szerzője volt olyan botor, és a kelet–nyugat
viszony exponálásával a külpolitika ingoványos területére merészkedett.
A szemlélők című regény szerzője mintha Mátyás király mesebeli eszes leányát szándékozott volna követni, amikor a hatalom kihívására felelve „adott is ajándékot meg
nem is”: azaz állást is foglalt meg nem is, vallomást is tett meg nem is, el is köteleződött
meg nem is. A terv megvalósítása azonban féloldalasra sikerült. „A nagy regény létrehozásának a kudarca elsősorban abban gyökerezik, hogy az írónő az egész történetet
egy képzelt ország síkjára vetíti, s ezáltal elvész a történelmi konkrétság hitelessége és
érzékletessége – állapítja meg a Magyar Hírlap kritikusa, Apostol András. – Bármen�nyire tudjuk is, hogy rólunk van szó, de az írói távolságtartás máskor helyénvaló módszere most vakvágányra visz, és ideológiai »fénytörést« okoz.”150
Az idősebb pályatárs, Benedek István orvos-író („semleges területen”, az Egészségügyi Dolgozó hasábjain megjelent cikkében) nyíltan leírja: „Itt Szabó Magda mondja el
nagyon egyéni és nagyon határozott véleményét Kelet és Nyugat sarkalatos történelmi
különbségéről”.151 Tiltakozás egy jó regény ellen című írásában Benedek az ambiguitás
retorikájához folyamodik: dicséretbe oltva fejti ki a becsületes bíráló őszinte véleményét. Miután önkritikus rosszallással felsorolja a regény nyilvánvaló hibáit, egyúttal
nem győzi dicsérni az írónő tehetségét. Sziporkázóan szellemesnek, megejtőnek, frappánsnak és eredetinek nevezi a regény stílusát, elragadónak, letehetetlennek mondja
a könyvet, s kizárólag világszemléletével vitázik – mégpedig történelmi példák során
keresztül. Írása vége felé közeledve azonban fölteszi a kérdést: „Hová tette a műveltségét [az író], amikor elfelejtette Európa történelmét? És a történelemről nem is szólva:

146 E. Fehér Pál levele Aczél Györgynek, gépirat autográf aláírással, Budapest, 1973. június 23., MTA KIK Kt. Ms 6095/174.
147 Hugo Hartung, Ich denke oft an Piroschka, Gütersloh, Bertelsmann Lesering, 1958.
148 Magyarul: Hugo Hartung, Piroska, ford. Dr. Sipka Sándorné Serfőző Rózsa, Rorschach, Németh Lajos magánkiadása,
1987.
149 A „szenvelgés” kifejezést maga E. Fehér Pál használja jelentésében.
150 Apostol, I. m., IV. (Kiemelés tőlem – S. M.)
151 Benedek, I. m., 1.
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amikor keresztül-kasul utazta Európát, nem vette észre, hogy az emberek Nyugaton
ugyanolyan nacionalisták, mint Keleten?”152
A válasz: dehogyisnem. Csakhogy A szemlélők már a szocialista hazafiság,
a „mindennapok forradalmisága” jegyében született – a művelt, megvesztegethetetlen
európai magyar íróból, ha rövid időre is, de megvesztegetett ál-szocialista társutas lett.
Nem véletlenül idézi a Tiszatáj kritikusa, Olasz Sándor finom malíciával Király István
frissen megjelent, Hazafiság és internacionalizmus című tanulmányának nyakatekert
kifejezéseit, amikor a regény cselekményét summázza. „[M]egérkezik tehát [Roland]
a cigány keletre, a barbár országba, s az, ahogy jár-kel, ahogy gondolkodik, Király István
szavaival szólva a »burzsoá szupranacionalizmus«, az »individualista arisztokratizmus
és nemzeti-közömbösség« élő példája.”153 A kelet–nyugat problematika a hetvenes évek
elejére – a reformpolitika térnyerésével és „recessziójával”, az új gazdasági mechanizmus sikerével és bukásával párhuzamosan – központi kérdéssé vált; elegendő csupán
Kiss Ferencnek az 1972-es Debreceni Irodalmi Napokon tett emlékezetes felszólalására
utalni, amelyben (az antiszemitizmus vádját idézve fejére) a „hazai turisták” kifejezést
szegezte szembe a Király István által exponált „nyugati turisták” fogalmával.154
A szemlélők révén íróból egyszerre olyan közéleti médium lett Szabó Magda, aki –
mint Fáber András, a külföldi olvasóközönséget célzó Hungarian Review kritikusa vélte
– alkotó módon avatkozhat bele a nyugat és kelet közötti viszony alakulásába.155 Az
írónő rendkívüli személyes szerencséje, hogy 1973-as regényének esztétikai és ideológiai zsákutca voltát a korszak kétarcú kritikája idejében, kellő vehemenciával az orra
alá dörgölte, s így, engedvén az önéletrajzi tematika vonzásának, csakhamar felhagyott
a közéleti írószereppel.

152 Benedek, I. m., 1.
153 Olasz, I. m., 74. Király István Hazafiság és internacionalizmus: A szocialista hazafiság és a magyar szabadságharcos hagyományok című tanulmánya a Kortárs 1973-as évfolyamának 7., 8. és 9. számában jelent meg folytatásokban.
154 „Nemcsak valuta, de életforma is érkezik egyben a nyugatról jövő turisták nyomán: hozzák magukkal a fejlett kapitalista társadalmakban kialakított fogyasztói morált. Azt a mentalitást, mely a puszta fogyasztásban, a meddő élvezésben
kívánja láttatni az élet tartalmát” – figyelmeztetett az Ady-kutató 1972. november 16-án elhangzott vitaindító előadásában
(megjelent: Király István, Móricz öröksége és a korszerű elkötelezettség, Kortárs, 1973/2., 323.). „1972 novemberében a debreceni Móricz Zsigmond-konferencián felszólaló irodalomtörténész, Kiss Ferenc szerint nem a nyugati hatásoktól, a »valuta-erkölcsöktől« kell elsősorban óvni az irodalmat, nem a »nyugati turistáktól«, mint ahogy azt Király István fejtegette, hanem
a »hazai turistáktól«, azoktól, akik nem érzik át a határon belül és kívül élő magyarság problémáit” – összegezte Standeisky
Éva (Standeisky Éva, Cipő fűzővel: A hatalom és az irodalmi elit a hetvenes években = S. É., Gúzsba kötve: A kulturális elit és
a hatalom, Budapest, 1956-os Intézet – Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 2005, 325.). Lásd még a tanácskozás
gyorsírásos jegyzőkönyvét: Magyar Országos Levéltár (MOL), 288. fond 36/1972/16. őrzési egység. Továbbá: Olasz Sándor,
Kiss Ferenc halálára, Tiszatáj, 2000/2., 120.; Fodor András, A hetvenes évek I. [Napló 1970–1972], Budapest, Helikon, 1995,
462–467.; Kiss Ferenc, Napló (1964–1985) = Emlékkönyv Dr. Kiss Ferenc irodalomtörténész, író, kritikus, tanár 85. születésnapja
alkalmából, összeállította és szerkesztette ifj. Kiss Ferenc, Bakos István, Budapest, Kairosz, 2013, 84–91.; Petrik Béla, „...a
belőtt puskák feléje hordanak...” Kiss Ferenc felszólalása az 1972-es Debreceni Irodalmi Napokon, Hitel, 2013/11., 89–111. (Ua.
= Emlékkönyv… i. m., 271–303.); Szőnyei Tamás, Titkos írás: Állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet 1956–1990, Budapest,
Noran Könyvesház, 2012, II, 569.
155 „…in spite of the resigned ending there is a gleam of hope that the people of the two blocs will have a better understanding of each other.” – Fáber, I. m., 23.
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Ha már a kritika nem volt rá hajlandó, szerzett elégtételt utóbb a kultúrpolitika.
Mint Aczél Györgynek írott, 1973. szeptember 2-i leveléből kiderül, Szabó Magda a keltezés napjának délelőttjén a Júlia utcán sétálva összetalálkozott a Kulturális Minisztérium frissen kinevezett államtitkárával, Orbán Lászlóval.
Kedves Aczél Elvtárs!
Ez a levelem most kivételesen hivatalos, ezért a hivatalos megszólítás.
Nem írtam volna meg a mai nap hozta véletlen nélkül, – hogy mégis megfogalmaztam […], annak a találkozásnak az eredménye, amely ma a Júlia
utcán összehozott Orbán elvtárssal. Ő megszólított, gratulált utolsó regényemhez, úgy találta, tartalmát, formáját tekintve egyaránt jelentős, s
végre mentes a provincializmustól, ami a magyar prózairodalom szigorú
tehertétele. Szebbeket mondott a Szemlélőkről, nem illik elismételnem.
Ha találkoznak, talán Aczél elvtársnak is elmondja mindazt, amit – kéretlenül – nekem.
Véleménye, látható öröme, amit a Szemlélők miatt érzett, megzavart.
Számomra a regénnyel kapcsolatos utolsó megnyilvánulás a Népszabadság bírálata volt, amelynek elolvasása után egyszerűen nem hittem
a szememnek, s egy darabig vártam is, talán történik valami, ami a nyilvánosság előtt is elégtételt ad egy olyan hangvételű bírálatért, mint amilyennel ez a lap könyvheti könyvemet fogadta. Miután senki sem tért vissza
a könyvre, tudomásul vettem értékelését, s számot vetettem körülményeimmel, elképzelhető emberi és művészi jövőmmel is. A férjem félvak,
orvosa megmondta, bármely percben vége lehet, egyetlen segítségemet,
a sógornőmet júniusban halálra gázolta egy autó, a testvérem a Plasztikai
Sebészeten fekszik, amputálni fogják bőrrákos lábát. Ahhoz, hogy még
egyszer bármi hosszabb lélekzetű írásba fogjak, bibliai csoda kellene, vagy
a görög istenek derűje. Honnan venném akár egyiket, akár másikat? Ne
csodálkozzék rajta, hogy az volt az érzésem: ha a Népszabadság ilyen bírálata glossza nélkül maradhatott, talán hivatalos álláspontot képvisel, s arra
szolgál, értsem meg végre belőle: ahogy magánéletem tartóoszlopai sorra
kidőlnek, úgy írói megnyilvánulásaim sem kívánatosak.156
Legfelsőbb körökből érkezett azután a várva várt elégtétel. Még el sem fogyott az
első kiadás, 1974-ben újranyomták a könyvet – melynek fogadtatásához ekkor már
a Könyvvilág is csatlakozott; név nélküli cikkírója közleményszerű tömörséggel hozta
156 Szabó Magda levele Aczél Györgynek, gépirat autográf aláírással, Budapest, 1973. szeptember 2., MTA KIK Kt. Ms
6095/172.
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tudomásunkra: „hogyan szemléljük A szemlélőket”. A cikk szerint Szabó Magda „nagyonis [!] mélyenjáróan elemzi, épp azt, ami ma bennünket a tőkés világ egyfajta értelmiségétől elválaszt […]. Mi az, ami mégiscsak más – éspedig nemcsak a termelés és
társadalom rendjében, hanem szinte »beidegzésekben«: nagyon is különbözik a nálunk
még megőrzött és a szocializmusban megújult népi hagyományú humánum, és a tőkés
viszonyok között bekövetkezett »elidegenedés«, elembertelenedés, amelynek tényét
még a szubjektív jószándék [!], sőt a szerelem is alig tudja áthidalni. Erről szól Szabó
Magda könyve”.157
Végül 1978-ban – a Kossuth-díj odaítélésének évében – hivatalosan is belép a regény
az 1945 utáni szocialista irodalmi kánonba: az Illés Endre és Kardos György által szerkesztett, reprezentatív 30 Év sorozat tagjaként a könyvhétre egy kötetben újra megjelenik a Katalin utca és A szemlélők.158 1978. május 26-án pénteken, 15 órakor pedig
Szabó Magda és Szobotka Tibor már a díszvendégeknek fenntartott széksorokban ül
a budapesti József Attila Színházban, ahol az Ünnepi Könyvhét országos megnyitója alkalmából Benjámin László kétszeres Kossuth-díjas költő köszönti a szerzőket.159
S amint az már lenni szokott: a nagyobb testvér fénye utóbb a kisebbre (a Katalin utcáé
A szemlélőkre) is átsugárzott: Bozóky Éva Sorsformáló emlékek címmel lelkes cikkben
üdvözölte a könyvheti kötetet.160
Az „ideológiai fénytörés”-ről a hetvenes évek végére szemlátomást a „szocialista
hazafiság”-ra helyeződött át a hangsúly. Nyilván nem véletlen, hogy Faragó Vilmos
a regény első kiadása kapcsán született cikke (Víz és tűz, Élet és Irodalom, 1973. június 9.) Mi újság? című 1979-es gyűjteményes kötetében már Kelet-európai hazafiság cím
alatt – igaz, változatlan szöveggel – került újraközlésre…161

VI. VÍZEN A CSOLNAK
A Kádár-rendszer úgynevezett konszolidációs politikájának két fő pillére volt. Egyrészt
a Sztálin–Rákosi-korszak, az úgynevezett „ötvenes évek” leleplezése és ostorozása,
a hatalomtechnikai diszkontinuitás látszatának erősítése,162 amely Szabó Magda ese157 –n, Hogyan szemléljük A szemlélőket?, Könyvvilág, 1974/5., 6.
158 Szabó Magda, Katalin utca – A szemlélők, Budapest, Magvető–Szépirodalmi, 1978 (30 Év). (A sorozat a felszabadulás 30.
évfordulóján, 1975-ben indult.)
159 A rendezvény meghívóját lásd: Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (RETÖRKI), A Magyar Írószövetség házi levéltára (1959–1990), Titkárság, 14-es doboz, 3-as pallium. (Kutatómunkám nagyvonalú támogatásáért és a szakmai
útmutatásért köszönet illeti a RETÖRKI munkatársait, név szerint Bíró Zoltánt, M. Kiss Sándort és Pálinkás Barnabást.)
160 Bozóky Éva, Sorsformáló emlékek, Könyvvilág, 1978/5., 7.
161 Faragó Vilmos, Kelet-európai hazafiság = F. V., Mi újság?, Budapest, Magvető, 1979, 71–72.
162 Fogalmilag Kádárék nem hangsúlyozták a diszkontinuitást, éppen ellenkezőleg; Lukács és a lukácsisták diszkontinuitás-elméletét vagy Horváth Márton 1974-es cikkét hivatalosan visszautasították – csakúgy, mint Király István két évvel
későbbi, Révait, illetve az 1948 és 1953 közötti időszak technikai-társadalmi és kulturális vívmányait „rehabilitáló” – írását.
(Vitázott e kérdésben Aczél – persze ellenkező előjellel – Lukáccsal és Királlyal is.) Fogalmilag tehát elutasították, informálisan azonban érzékeltették, hiszen reform és folytonosság Aczél és Kádár számára egyaránt fontos volt. Vö. Horváth
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tében (Baumgarten-jutalom, osztályidegennek nyilvánítás stb.) személyes sérelmek
miatt nyert elégtételként is funkcionált, másrészt az ellenforradalmi mítosz erősítése a semlegesség mint politikai magatartás lejáratásán és a gazdag, védett szocialista
Magyarország imázsának mesterséges építésén keresztül.163 „A semlegesség elve leglényegét tekintve nem más, mint hogy az állam lemond arról, hogy előírja, mi a jó és
az igazságos, és mi nem az” – foglalta össze aforisztikus tömörséggel Sajó András egy
2003-as tanulmányában.164 Éppen ez az attitűd az, amely az önmagát nemzete nevelőjének és lelkiismeretének tekintő Szabó Magda írószerepével teljességgel összeegyeztethetetlen. Simon Zoltán 1997-es, a Ne félj! című interjúkötethez írott harcias előszavát
idézve: „Való igaz, Szabó Magdától idegen mind az értékek relativizmusa, mind pedig
a »nagy történetek« elbeszélhetőségének a kétsége. Minden műve arról tanúskodik,
hogy szerinte a világ átlátható, értelmezhető, hogy léteznek maradandó érvényű értékek, s az író feladata éppen az, hogy ezeket alkotásaiban kifejezze, általuk a múltat
a jelennel összekapcsolja, és követendő példaként felmutassa”.165
Maga a semlegesség, amelyet az 1956-os (ún. második) Nagy Imre-kormány nyilatkozatban is deklarált, az osztrák, a finn, a svéd és az ír modellek figyelembevételével,
illetve a bandungi „békés egymás mellett élés” alapelvére hivatkozva került megfogalmazásra és kimondásra.166 Kádárék ezzel szemben „harminchárom éven keresztül azt
hazudták, hogy 1956 az imperialisták által szított ellenforradalom volt, amit a horthysta és egyéb csőcselék azért vívott, hogy megpróbálja meggátolni a történelmi haladás érvényesülését.”167 Ez a magyarázata annak, hogy a bűnben fogant Kádár-rendszer
apológiáját szépirodalmi szintre emelő (illetve emelni igyekvő) Szabó Magda szenvedélyes vitairatában nem egyetlen, néven nevezett semleges országot, hanem – egy képMárton, A személytelenség kultusza, Kritika, 1974/6., 4–5.; Király István, A szocialista esztétikáról egy disszertáció kapcsán, Kritika, 1976/10., 11–13.; Aczél György, Folytonosság és megújulás: Történelmi tapasztalatok átadása, Népszabadság, 1977. május 1.,
5.; Kontinuitás–diszkontinuitás: Beszélgetés Erki Edittel = Király István, Kultúra és politika, Budapest, Kossuth, 1987, 261–271.;
Pomogáts Béla, Kontinuitás – diszkontinuitás, Tiszatáj, 1990/5., 92–96.; Rainer M. János, A történelemmé vált Kádár-korszak:
Dokumentumok a kezdetről, 1956–57 = Évkönyv IV., Budapest, 1956-os Intézet, 1995, 27–37.; Kalmár Melinda, Történelmi
galaxisok vonzásában: Magyarország és a szovjetrendszer 1945–1990, Budapest, Osiris, 2014, 142.
163 Az uralkodó legitimációs sablon szerint csak 1948-ban tértek le az addig helyes útról, 1956 után csupán vissza kell térni
a fordulat évéhez. „Kádár János ezzel az értelmezéssel kívánta biztosítani a kommunista-szocialista rendszer építésének
folytonosságát, de egyben a Rákosi- féle gyakorlattól való különbségét”. Vö. Papp István, Donáth Ferenc és a közvetlen demokrácia, Múltunk, 2014/4., 36.
164 Sajó András, A semlegesség doktrínái és az állam, Beszélő, 2003/10., 29.
165 Simon Zoltán, Az irodalmi interjúról = Ne félj… i. m., 10.
166 Az alapvető dokumentumokat lásd: Tiszta beszéd: A magyar irodalom forradalma 1956-ban, szerk. Pomogáts Béla,
Budapest, Mundus, 2006, 238–239. Lásd még: Békés Csaba, A magyar semlegesség 1956-ban = Semlegesség – Illúziók és realitás, Budapest, Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja, 1997, 111–130.; Uő., Az Egyesült Államok és a magyar
semlegesség 1956-ban = Évkönyv III, Budapest, 1956-os Intézet, Budapest, 1994, 165–178.; Uő., A semlegességi nyilatkozat megszületése = Uő., Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában, Budapest, 1956-os Intézet, 2006, 72–84.
167 Schmidt Mária, Országból hazát: Harminc éve szabadon, Budapest, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány, 2020, 77. A szerző kissé sarkos megállapítása pontosítást kíván: az imperialisták aknamunkája
csupán egyike volt az ’56-os eseményeket kivált okoknak; az október 23-i megmozdulást még november végén és a decemberi
párthatározatban is jogosnak, antisztalinistának és antirákosistának minősítették, amely azután „napok alatt fajult el”.
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zeletbeli országon keresztül – a semlegességet mint olyant vette célba, annak morális
inszinuációjára tört. „A fasizmus veszélye valahogy kevésbé irritálta nemzeti nyugalmatokat és semlegességeteket, mint a kommunizmusé – fröcsög az Ítélet című roppant
vádbeszédben a „népi demokratikus” érzelmű Anna a „semleges” Roland felé. – Igaz,
hogy Hitler csak gyilkolt, és nem államosította a gyárakat.”168 A megfelelési kényszertől
hajtott író ügyes retorikával veszi védelmébe a rendszert, s relativizálja annak vétkeit,
mintha a kommunizmus bűnei kisebbek lettek volna, mint a fasizmuséi.169
Amint arra Schmidt Mária kíméletlen pontossággal rámutatott: „A birodalom egyben tartása érdekében eltiport szabadságmozgalmak ellensúlyozására a hruscsovi pártvezetés »személyi kultusszá« nyilvánította a sztálini időszakot. Ez volt az ára annak,
hogy az eredetmítoszt tehermentesítve rebrandingolja a lenini modellt.”170 Ebben a vonatkoztatási keretben helyezi el – hősén keresztül – önmagát is az alföldi protestáns
polgárcsaládból érkező Szabó Magda, amikor azt írja: „egyszer majd könyvet írhatnak
róla, hogy a sztálini éra idején a nemzeti és egyéni sértettség hogy sodort oltár-úrasztala elé hívőt, hitetlent egyaránt.”171 Az írónő maga volt az élő példa rá: akit a Rákosi-rendszerben klerikális osztályidegenként meghurcoltak, Kádár alatt szabadon írhatott,
utazhatott, Vajk-Istvánról, a későbbi szentről drámát írhatott, gyakorolhatta vallását,
sőt – 1985 és 1990 között – a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka és zsinati világi alelnöke lehetett.
(Mint debreceni barátja, Taar Ferenc író egy 1978-as – „Tóthfalusi” fedőnéven adott –
belügyi jelentésében értékelte: „Szabó Magda baráti körben többször jelét adta annak,
hogy mennyire nagyra értékeli a jelenlegi magyar politikai helyzetet, amely 56 után
lehetővé tette a normális társadalmi élet kialakítását, a torzulások elkerülését. Nem
párttag, de feltétlenül haladó, baloldali szellemű ember, aki elfogadja és helyesli a párt
politikáját, illetve kész annak megvalósítása érdekében megtenni azt, amit a maga
írói eszközeivel megtehet. Mind hazai, mind külföldi fellépései, előadásai, beszélgetései során tisztában van a reá háruló felelősséggel, szavainak súlyával, kijelentéseinek
következményeivel, s ennek megfelelően fogalmaz, viselkedik.”172)
A regényben idézett „jelentés” szerint „szabadság az illető országban a szó valódi értelmében sose volt, a nép nyomorgott, és lét alatti körülmények között, teljesen
168 Szemlélők, 334.
169 Ebben a kérdésben Heller Ágnessel értek egyet: „A nyilas és az ávós gyilkos tettét össze lehet hasonlítani: a holokausztot és a sztálinizmust nem lehet. […] A nácizmusban a zsidó–keresztény kultúra nyomai sincsenek meg – annyi nyoma sincs
benne, mint az orosz sztálinista gépezetben. A hitlerizmus specifikuma ebben a metafizikai különbségben rejlik.” – Kőbányai,
I. m., 133–134.
170 Schmidt, I. m., 22. Lásd még: Uő., A jövő végérvényesen megbukott = S. M., Politikailag inkorrekt: Esszék diktatúráról és
politikáról, Budapest, XX. Század Intézet, 2010, 19.
171 Szemlélők, 45.
172 Szőnyei, Titkos írás… i. m., II, 498. Lásd még: Filep Tibor, „Tóthfalusi” ügynöki jelentései a debreceni irodalmi életről, Hitel,
2010/12., 72–87.
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ki volt szolgáltatva kevesek hatalmának”.173 Szabó Magda (elbeszélője) ezzel visszatér
az 1945 előtti társadalmi-politikai problematikához, negligálva az 1945. április 4-e és
1956. november 4-e között eltelt tizenegy esztendő vitathatatlan eredményeit. Ehhez
igazítja regényének helyszíneit is – többek között a Collegium Hungaricumokat idéző
Bursa Academicát, „a vonatkozó nemzet szabadságtörekvéseinek bástyáját”,174 amely –
mint írja – kezdettől „a forradalmi és nemzeti reformtörekvéseknek adott otthont”,175
s amelynek céljai a 19–20. század fordulójának törekvéseivel mutatnak lényegi rokonságot: „hazájuk szabadsága, függetlensége, a királyság eltörlése, teljes jogegyenlőség,
a nemzeti nyelv kiművelése, a nemzeti irodalom megteremtése stb. stb.”176
Nem véletlen, hogy az intézmény történetének summája a Rákosi-féle „fordulat évé”re, 1948-ra van kihegyezve: tragédiáját a Rákosi-korszak okozta – mely se lenyelni, se
kiköpni nem tudta a 19. századi nemzeti törekvések szellemét őrző intézményt. „Diákok csak 1948-ig laktak benne, akkor egyik napról a másikra hazarendelték őket, ezek
zöme visszatérésük után hamis vádak alapján fogságba került több, régebben szintén
a Bursában élt hallgatóval együtt, egyesek közülük örökre eltűntek. 1949-ben az illető állam a Bursa működését szükségtelennek minősítette, külföldi képzésre csak szocialista
államokba engedte hallgatóit, ám az intézményt, ha nem is üzemeltette, nem volt
hajlandó visszaadni sem.”177 Az idézett szövegrész félreérthetetlen célzást tartalmaz az
1940-es évek koncepciós pereire s „a forgatókönyves pörök rehabilitált áldozatai”-ra.178
Egyfajta elégtétel volt ez a hazafias érzelmű progresszív értelmiség azon tagjainak, akiket a fordulat évét követően meghurcoltak, börtönbe vetettek, állásukból elbocsátottak
– többek között Szabó Magda, Szobotka Tibor és Aczél György számára is.
A „személyi kultusz” időszakának exponálása – a kádári desztalinizáció politikájának legitimációján túl179 – személyes sérelmek feldolgozására is lehetőséget ad. A Pilátus című regény kapcsán részletesen feldolgoztam az írónő édesapja, Szabó Elek 1937-es
sikkasztási ügyének dokumentumanyagát, s igyekeztem érzékeltetni: az apai rehabilitáció vágya milyen mély nyomokat hagyott az alkotóban – visszatérő késztetésévé téve,
hogy legalább a fikcióképzés keretei között elégtételt szerezzen a szülői sérelmekért.180
A szemlélők hősnője, Anna és meghurcolt, kigúnyolt édesapja viszonyában ismét ez az
önéletrajzi szcéna köszön vissza. Ha az apjával rendesen bántak volna – vágja elűzött
173 Szemlélők, 105.
174 Szemlélők, 107.
175 Szemlélők, 105.
176 Szemlélők, 106.
177 Szemlélők, 111.
178 Szemlélők, 115.
179 A kérdésről lásd: Földes György, Kádár János és a magyar desztalinizáció = F. Gy., Ívek és töréspontok: Gazdaság, politika,
ideológia 1945 után, Budapest, Napvilág, 2018, 138–155.
180 Soltész Márton, Pilátus udvarában: A terápiás írás mintázatai Szabó Magda regényében, Korunk, 2021/6. és 9.
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szeretője fejéhez az asszony –, talán „minden másképp alakul, még az is lehet, hogy ez
a levél, amit írok, szelídebb, más szövegű.”181 Ha úgy tetszik, a traumákra épülő személyiség művészi igényű modelljét építi meg Annában az írónő, amikor olyan asszonyhőst
teremt, akinek politikai szimpátiáit egyéni sérelmek befolyásolják, s aki apja sorsától,
rehabilitációjától teszi függővé saját érzelmi kapcsolatait, adott esetben egy semleges
ország állampolgárához való viszonyulását.
Csupán részben kárpótolhat e mély és valóságos lelki sérelmekért a kádári konszolidáció és szövetségkeresés idején (részben annak eredményeként, velejárójaként) Szabó Magdára köszöntő irodalmi siker. Sajátos önkritikaként, cinikus önfelmentésként
egyaránt olvasható a népi demokratikus országba készülő semleges külügyértanoncok
véleménye ama „másik”, keleti ország irodalmáról. „Mégiscsak óriási, hogy egy nép
folyton a jogáért meg a szabadságáért kiabál, és a lírában még a tavasz érkezése vagy
a szeretkezés is csak eszköz valami mély értelmű politikai üzenet elhelyezésére. És
a próza! Hát nem páratlan irodalmi jelenség az allegorikus próza? Másutt az allegória
megmaradt a költői kellékek között, náluk meg…”182 Ám hiába próbálja a Kádár-korszak
kultúrpolitikája és saját stratégiája iránti finom iróniával ellensúlyozni a tényt, hogy
maga is allegorikus prózát ír: a regény első megjelenése óta eltelt közel 5 évtized távolából ezzel a trükkel Szabó Magda már senkit sem tud megtéveszteni.
A kortárs olvasó számára A szemlélők szereplői egytől egyig feltupírozott papírmaséfigurák – ideológiai elvek mentén kidolgozott, sosem létezett típusok. Ékes példája e
típusalkotásnak az ötvenes években hazáját hűtlenül elhagyó Albert, aki rendszeresen
kijár a turistákkal ellepett főtérre, hogy elcsíphessen egy-egy hazai szót, miközben azt
játssza: „fütyül az elhagyott országra, itt van ő már itthon, s nem terheli magát szentimentális ballaszttal, minek az”.183 Albertet e színjátéka miatt utálják „egynemzetbeli társai”, ő pedig – mint választott hazája diplomata-kiképzője – utálja Franciskát és
Rolandot, akiket szülőföldjén töltendő külügyi szolgálatra készít fel.184 A maró gúny
természetesen az ’56-os emigránsoknak szól – akik csak részegen mondanak igazat185
–; szerves része volt ez a gesztus a Kádár-rendszer legitimitását adó ellenforradalmi
mítosz szolgálatának; mondhatni: kötelező lojalitásgyakorlat.
„Nem tetszett a stílusa. Nem szerettem, hogy nem tudtam helyhez kötni” – írta a regényről a Moly.hu oldal véleményrovatában a könyv 2017-es új kiadásának egyik első olvasója.186 A szemlélők stílusa – amely természetesen bőséggel hagy kívánnivalót maga után
181 Szemlélők, 291–292.
182 Szemlélők, 60–61.
183 Szemlélők, 51.
184 Szemlélők, 59.
185 „Kérdezd meg az emigránsokat, amikor részegek. Kérdezd meg őket, megmondják neked. Az első generáció még tudja.” – Szemlélők, 208.
186 https://moly.hu/konyvek/szabo-magda-a-szemlelok (utolsó letöltés: 2021. április 7.)
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– a felszíni modorosságon túl egyúttal izgalmas utalások sorát rejti. A kritikusokkal ellentétben a regény számos „laikus” olvasójának föltűnt a „csolnak”, „csolnakázás” kifejezés,
amely a szöveg mégoly eklektikus stílusától is messze elüt.187 Az a gyanúm, hogy intertextusról – azaz szövegközi utalásról – van szó. A magyartanárként és irodalomtörténészként
is praktizáló Szabó Magda nyilván jól ismerte Kölcsey Ferenc 1822. december 28-án írott
Csolnakon című versét, melynek problémaköre több ponton is rokonságot mutat A szemlélők lapjain ábrázolt lelki, szellemi és politikai konfliktussal. Kölcsey elbeszélő költeményének vershőse a honszeretet sajkájában ülő, a folyvást új hazát kereső vándor szabadságát szívből megirigylő, őt követni azonban mégsem tudó szerelmes hazafi.
Ültem csolnakomban
Habzó vizen,
Hallék zúgni darvat
Röptébe fenn.
Röpűlsz égi vándor,
Föld s víz felett,
Vajha szállni tudnék
Én is veled!
Indúltál keresni
Más jobb határt,
Langy tavaszt, virítót,
S tenyésző nyárt.
Én is, hajh, keresnék
Szállván veled,
Más boldog határon
Hű fedelet!
[…]
Röpűlj égi vándor
Föld s víz felett,
Sorsom, ah, nem adta
Szállnom veled!
Az utalás irányát s értelmét a regény egy későbbi mozzanata érteti meg. „Elbocsátó, szép üzenetében” Anna Az ördög csolnakán a poklokon át című, dán nyelvű
bábelőadást emlegeti, melyet még gyermekkorában, Roland hazájában látott, s amely
187 Szemlélők, 29, 70, 128, 270, 338–346, 356.
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azóta is a nyugat ízléstelen, hazug műviségének szimbólumaként él emlékezetében.
A Kölcseytől „idézett” versszó és az általa szuggerált „csolnakon-lét” A szemlélők értelmi-érzelmi terében a kurucos-szabadságharcos magyar hazafiság szocialista attitűdjét
jelöli – teljes összhangban a Kádár-rendszer „antinacionalista nemzetépítés”-i politikájával. („A patriotizmus és a hazafias, nemzeti érzés összekapcsolása minden szocialista
országban az egyik fő ideológiai feladat volt” – állapítja meg az Aczél-korszak ideológiáját elemezve Földes György.188)
„[C]sak az nem fér a fejembe, hogy a manóba jelenhetett ez meg 1973-ban” – tette föl
a kérdést a 2017-es kiadás egy másik, „danaida” felhasználónevű olvasója.189 A válasz
pedig kézenfekvő. A hibák és a bűnösök megnevezését, az 1970-ben játszódó történet
ideológiai szituálását („az inherens nacionalizmus semlegesítését”190) követően ugyanis kezdetét veszi az alig leplezett „agitációs és propagandamunka”: a rezsim erényeinek, a Kádár-rendszer – „János király” virágzó országának – dicsérete. A történetbeli
semleges állam külügyminisztériumának kelet-európai ügyekért felelős vezetője, az
olvashatatlan aláírású ezredes értékelő jelentése szerint a „kelletlen” (magyar) népnek
„kötetlen utazási és valutáris lehetőség az igénye”, valamint „jobb kereseti lehetőség”;
„egyébként a hangulat jó, az életszínvonal emelkedett, s a nemzeti érzékenység védelme kormányprogram.”191 E hízelgő sorok – a rendszer legitim voltának hangsúlyozásán
túl – hűen tükrözik Szabó Magda vágyait is, aki elsősorban utazni, pénzt keresni és jól
élni vágyott: egyfajta szocialista „high society” volt az eszménye.
„Azt küldik ki és engedik át a határukon, akiket akarnak, és a kormányzat fütyül
a Nyugat véleményére”192 – szuggerálja a férfi főhős, Roland tudattartalmainak kivetítése révén az írónő, magasztalván a kádári diplomácia okosságát, bátorságát, nyitottságát
és autonómiáját. Szabó Magda panegirikuszában helyet kap a „vas és acél országa”
mellett a „nádtetős szocializmus” is – feled(tet)vén az erőszakos iparosítás és a padlássöprések rákosista emlékeit. „A nép felemelkedéséért különben rengeteget tettek,
nézze meg, mi lett nem létező gyáriparukból, mire képes egy-egy jól megszervezett
gazdaságuk, vagy ha vesztett is mélységéből, mennyire kiszélesedett a kulturális
bázisuk.”193 Ugyanez a joviális hang veszi védelmébe az „egymillió alkoholista országát”. „[E]z az állam annyit küzd a túlzott alkoholfogyasztás ellen, s akkor is szégyelli az
ocsmány talponállók körül imbolygókat, ha senki életét nem veszélyeztetik.”194

188 Földes György, Aczél György és a kádárizmus = Földes, Ívek és töréspontok… i. m., 219.
189 https://moly.hu/konyvek/szabo-magda-a-szemlelok(utolsó letöltés: 2021. április 7.)
190 Földes, Aczél György… i. m., 219.
191 Szemlélők, 115–116.
192 Szemlélők, 149.
193 Szemlélők, 150.
194 Szemlélők, 207.

746

SOLTÉSZ MÁRTON

A szemlélők népi demokráciája a létező világok legjobbika – lakói tiszták,
melegszívűek, még ha kissé naivak, tisztesség ne essék szólván: bugyuták is. „[N]e
vegye komolyan, ha eleinte mindenütt mikrofont keresnek”195 – mondatja Rolanddal
éppen a súlyosan paranoid Szabó Magda, akinek neve – mint megfigyelté – az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában 58 dosszié névmutatójában szerepel,
miközben a negyvenes–ötvenes években tönkretett idegrendszerű emberek – köztük
„barátja”, Nagy Péter akadémikus – életük végéig „spionitiszben” szenvednek.
Indulatos búcsúlevelében Anna még reformtervekkel is előáll. „Én nem korlátoznám
az utazást, hanem kötelezővé tenném, hogy ki-ki élete egy részét Nyugaton töltse, s jól
nézze meg, milyenek vagytok, mikor éppen nem turistaként merültök alá az idegen föld
egzotikumai közé.”196 Sőt arra is futja erejéből és lelkesedéséből, hogy odaszúrjon Kádár
szélsőbalos ellenfeleinek, mondván: „a milliomos ultrák, akik palotájában mindenki
elvtárs, a liftes, a komorna, a cipőpucoló fiú, s akik időnként ránk vicsorognak, rossz
kis lovakra, mert nem húzunk az ő ízlésüknek megfelelően eléggé balra, erőteljesebb
lemondást várnának kispolgárosodni kezdő társadalmunktól, amely, miután eddig
semmije se volt, alattomos módon kétszobás családi házra törekszik, sőt, odáig vetemedik, hogy nyaralót is óhajt valami zöld vidéken.”197
A masszív elismerés vasfüggönyén csupán elvétve cikáznak át az irónia villanyhullámai. „[V]an az irodalmuknak egy úgynevezett panaszdal nevű, speciális nemzeti
énekfajtája, olykor olyanra is panaszkodnak majd, ami nem is indokolt” – figyelmezteti az „Atyák és Összeírtak”-ként aposztrofált képzeletbeli esküdtszék tagjait a „Caesar”-ként védekező Roland.198 Jó kérdés, vajon fanyar humorral szemléli-e a nemzeti
karakterjegyeket, s ennek jegyében tart görbe tükröt önmaga és olvasói elé a szereplői
tudatműködést ábrázoló írónő, vagy a kiváltságosok pozíciójában udvarol a hatalom felsőbb köreiben ülőknek – további kiváltságok érdekében.
Visszatérve a „danaida” felhasználónevű olvasó kérdéséhez: Szabó Magda kivételes
taktikai érzékét dicséri mindaz, amit és ahogyan regényében az 1970-es évek első harmadának bel- és külpolitikájáról ír. Hiszen a történeti források és értelmezések tükrébe
tekintve nem vitás: az 1972 májusában az MSZMP Központi Bizottságának első titkári
pozíciójából történő felmentését kérvényező Kádár Jánosnak éppen erre a vigasztaló, reformpolitikáját publicisztikai hevességgel védelmező, ugyanakkor visszakozását
is megengedő-előkészítő kiállásra, értelmiségi támogatásra volt szüksége.199 Talán az
Aczéllal folytatott rendszeres konzultációknak köszönhető, hogy az írónő naprakész
195 Szemlélők, 150.
196 Szemlélők, 337.
197 Szemlélők, 284.
198 Szemlélők, 149–150.
199 Lásd: Kádár János levele az MSZMP Központi Bizottságának, [Budapest], 1972. május 23. = Kedves, jó Kádár elvtárs!
Válogatás Kádár János levelezéséből 1954–1989, szerk. Huszár Tibor, Budapest, Osiris, 2002, 414–415.
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volt a politikai széljárást illetően; pontosan érzékelte a kádári pályaívet megszakító
1972-es válságot.
Mint a korszak külpolitikájának szakértőjétől, Földes Györgytől megtudjuk: „Ekkorra fogyott el a szovjet vezetők türelme a »reform«-Magyarországgal szemben, és
ekkorra erősödött fel a reformok hazai ellenzőinek a hangja.”200 Miután a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületének januári prágai ülésén Kádár a nyugati nyitás
mellett tette le voksát – amely a románok kivételével az összes többi szövetséges ország
képviselőiből ellenállást váltott ki –, Leonyid Brezsnyev konzultációra hívta magyar
kollégáját. A február 11–14. között Zavidovóban lebonyolított – „nem hivatalos, baráti”
– látogatás négy napja alatt hetvenkét órán át tárgyalt egymással a két vezető, melynek eredményeként Brezsnyev addigi reformpolitikájának felülvizsgálatára szólította
fel magyarországi „helytartóját”.201 Kádár említett lemondási szándékát – ha ugyan
nem pusztán taktikai lépés volt, mint Huszár Tibor állítja202 – ez a brezsnyevi kritika
válthatta ki; a hazai reformpolitika úgynevezett „kiigazítása” végül mégis rá maradt.
(Ha lemondásának stratégiai célja volt, úgy jól számított.)
A Központi Bizottság ugyanis 1972. június 15-i zárt ülésén – a Politikai Bizottság
javaslatától megtámogatva – elutasította Kádár nyugdíjazási folyamodványát, és státuszának változatlan fenntartása mellett döntött. Aczél György Kádárról írott – a naivitás határáig elfogult – portréja szerint főnöke „a visszalépés taktikájával” védte ki megbuktatását, illetve a reform végleges levételét a napirendről.203 Földes György – Aczél
értelmezését követve – úgy véli: sem a „reformerek” (Fock Jenő, Nyers Rezső, Tímár
Mátyás), sem a „konzervatívok” (Biszku Béla, Komócsin Zoltán, Pullai Árpád) nem rendelkeztek megfelelő hatalmi tőkével ahhoz, hogy az első titkárt félreállítva átvegyék
Magyarország irányítását.204 Huszár Tibor szerint Kádár már 1972 februárjában tisztán
látta és el is fogadta, hogy a „liberalizálódó” Magyarország a szovjet resztalinizáció
szempontjából kockázatot jelent, s már ekkor eldöntötte, hogy „a folytonosság megőrzésének reményében, annak látszatát megőrizve végrehajtja a szovjet vezetés által
követelt fordulatot”.205
Nehéz utólag megállapítani, minek volt nagyobb szerepe Kádár politikai döntésében:
a resztalinizáció rémének, vagy a brezsnyevi optika átvételének. Egyvalamiről azonban
nem szabad megfeledkeznünk. Bár az MSZMP KB első titkára kétségkívül az SZKP KB
első titkárának irányítása alá tartozott, Aczél viszont 1957-es hivatalba lépésétől mind200 Földes György, Ívek és töréspontok Kádár János politikai pályáján = Földes, Ívek és töréspontok… i. m., 199.
201 Kádárnak a tárgyalások kapcsán kelt feljegyzéseit fakszimile-formában közli: Huszár Tibor, Kádár: A hatalom évei 1956–
1989, Budapest, Corvina, 2006, a 240. oldalt követő képmelléklet első fotója.
202 Huszár, I. m., 193–197.
203 Aczél György visszaemlékezéseit idézi: Huszár, I. m., 198.
204 Földes, Ívek és töréspontok Kádár János politikai pályáján… i. m., 199.
205 Huszár, I. m., 198.
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végig Kádár hűséges (az 1958-as művelődéspolitikai irányelvekhez igazodó206) famulusa
volt-maradt, rajta keresztül pedig – ha közvetve is – a szövetség ilyen vagy olyan formáját vállaló magyar értelmiség „János király”-hoz volt becsatornázva.
A kádári „kiigazítás”, az ellenreform 1972 novemberében vette kezdetét, ám céljaivalirályával – ha indirekt módon is – éppúgy harmonizált Szabó Magda regénye, mint az
azt megelőző reformpolitika törekvéseivel.207 Ezzel a regénnyel Szabó Magda végleg átkerült a tűrtből a támogatott írók kategóriájába, s erre az 1968-as prágai bevonulás mámorában resztalinizációért kiáltó munkásellenzék ostroma közepette szüksége is volt
az írónak. Ha a marxizmus–leninizmus hegemóniája (az „aki nincs ellenünk, az velünk
van” szövetségi légköre) után ismét visszatér a marxizmus–leninizmus monopóliumának elve („aki nincs velünk, az ellenünk van”), akkor a tűrt kategória menthetetlenül
megszűnik, a paternalista kultúrpolitika bensőséges, feudális hangnemét hamarosan
felváltja az E. Fehér Pál-típusú cenzorok pengeéles hangja; akkor Aczél kétfrontos harcmodora többé nem kedvez a modernistáknak – akkor ott bizony modernnek, progres�szívnek kell lenni. „[A] művészi kísérletezés-irány […] csak ez lehet – dörgi maga Aczél
az 1973-as országos ideológiai tanácskozáson –: új tartalmak és annak megfelelő új formák kiküzdése az itt és most parancsa szerint a ma és a holnap, a szocializmus számára.”208 Le kellett tenni a garast – és Szabó Magda még időben letette.
Végül, de nem utolsósorban, a korszerű, intelligens, jól képzett kultúrdiplomata figurája révén felismerhetően – szinte tapinthatóan – jelen van A szemlélők világában Aczél
György is. A regény botrányéhes nyugati újságíróját, Tristan Sutort meghökkenti a szocialista káderek kulturáltsága, a „cigány ország” diplomáciai nyitottsága, eleganciája és
feltétel nélküli fogadókészsége. „Sutort meglepte, milyen tájékozott, mennyire művelt
[a tárgyalópartneréül rendelt nagykövet], emlékezett az első ilyen jellegű fogadásokra,
mikor kínos feltűnést keltett egy diplomata ki-kibillenő fémfoga s a késsel-villával való
hadakozás a tányéron. Pár hét múlva aztán rátelefonált a nagykövet titkárnője, közölte,

206 „Az első, alapító kádárista kultúrpolitikusi generációhoz tartozó Aczél György, Kállai Gyula és Köpeczi Béla számára
egyértelműen ez [ti. az 1958-as művelődéspolitikai állásfoglalás] volt az a határozat, amelyet mindvégig vállalni tudott, sőt,
amelyre büszke volt, mert főbb téziseit maradandónak, érvényesnek tartotta.” – Kalmár, 150. (A határozat szövegét lásd:
A Magyar Szocialista Munkáspárt művelődési politikájának irányelvei, Társadalmi Szemle, 1958/7–8., 116–151.)
207 „Külpolitikánk elvei, fő törekvései világosak – szögezte le Kádár János az MSZMP KB 1972. november 14–15-i ülésén
tartott, ún. „előadói beszéd”-ében. – Tovább kell erősíteni szövetségünket a Szovjetunióval, elkötelezettségünket a Varsói
Szerződés és a KGST iránt. Ez sok-sok éves politikája pártunknak. Ez marxista, internacionalista álláspont, amely megfelel
a nemzetközi munkásosztály, a népek érdekeinek, és mély meggyőződésünk szerint a magyar munkásosztály, a magyar nép
érdekeit sem lehet jobban, becsületesebben és hatékonyabban szolgálni, mint ezzel a hazafias és egyben internacionalista
politikával. Hazánk kivétel nélkül minden szocialista országgal jó viszonyra törekszik. Erősíteni kívánja kapcsolatait
a fejlődő országokkal. A békés egymás mellett élés elve alapján rendezni, építeni és fejleszteni kívánja kapcsolatait a fejlett
kapitalista országokkal is.” – Kádár János elvtárs előadói beszéde [A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának
1972. november 14–15-i ülése], Társadalmi Szemle, 1972/12., [3–13] 6.
208 Aczél György, Az ideológiai és kulturális élet néhány időszerű kérdése = A. Gy., Szocialista kultúra – közösségi ember, Budapest, Kossuth, 1975, 212. (Kiemelés tőlem – S. M.) Idézi és kontextusba helyezi, az alapfogalmakat tisztázza: Bolvári-Takács
Gábor, Aczél György művészetpolitikájának fogalomkészlete = B.-T. G., A művészetpolitika mechanizmusai: Interpretációk és
források a Kádár-korszak értelmezéséhez, Budapest, Gondolat, 2020, 75–97.
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megkapja a vízumot, sőt, többet is mellé, egy kulturális szerv meghívását.”209 Sutorhoz
hasonlóan Roland is „alaposan félreismerte […] ezt a kultúrára olyan szomjas, annyit
olvasó, kiváló, bátor, nyájas népet.”210 Kádár Magyarországán – Aczélnak hála – „olcsó
volt a színház, az opera, az állam szinte csak elvi térítést kívánt a belépésért, maga vállalta a kulturális produkciók és produktumok terhét…”211
***
Persze csak a privilegizált alkotók esetében – tehetném hozzá. (A Konrád–Szelényi-féle meghatározást idézve: „a társadalom adott rendje csak akkor jutalmazza anyagi javakkal és hatalommal az értelmiségieket, ha tudásukat a társadalom adott rendje által
megfelelőnek ítélt módon használják fel.”212) Egy Szabó Magda irányában támogatólag
lépett fel az aczéli kultúrpolitika, egy Csalog Zsolt irányában nem. Utóbbi csupán szemlélő lehetett az Aczél-korszakban, szamizdatos „néger”; előbbi írófejedelem: olvasók
generációinak – köztük e sorok szerzőjének – ifjúkori példaképe, hazánk „utazó nagykövete”.
Meg kell valljam: egykori rajongójaként sokkszerű volt a szembesülés azzal az írószereppel, amelyet Szabó Magda 1956 után választott. Fenti kutatási eredményeim keserű piruláját évekig tartott lenyelni: sokáig hadakoztam a kollégáim által elém vetített,
bizonyítékokkal gazdagon alátámasztott személyiségképpel.213 Sokáig hittem, hogy
igaza van a nem éppen finom tolláról ismert Arday Gézának, aki úgy vélte: az Újhold
folyóirat körének tagjai évtizedeken át „megőrizték ifjúkori emberi és alkotói tartásukat. […] Közösséggé kovácsolta őket, hogy […] a Kádár-rendszerben sorstársakká váltak.
Felismerték, hogy hasonló értékeket tartanak fontosnak: eszmékről, hitről és etikáról
azonos nézeteket vallottak.”214
Az Aczél–Szabó-levelezésviszonylat feldolgozása, író és kultúrpolitikus szakmai
és emberi kapcsolatának felgöngyölítése, valamint A szemlélők című regény ezzel
párhuzamos újraolvasása sajnos az ellenkezőjéről győzött meg.

209 Szemlélők, 99.
210 Szemlélők, 248.
211 Szemlélők, 222.
212 Konrád György, Szelényi Iván, Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz: Esszé, Budapest, Gondolat, 1989, 53. (Kiemelések
tőlem – S. M.) A szöveg eredetileg 1978-ban – tamizdat gyanánt – jelent meg a berni Protestáns Magyar Szabadegyetem
kiadásában.
213 Elsősorban Albert Pált, Bakó Endrét, Csizmadia Évát, Kabdebó Lórántot, Keczán Mariannt, Kerekes-Bíró Évát, Keresztesné Várhelyi Ilonát, Kiss Noémit, Mezey Katalint és Soltészné Csorba Ildikót illeti köszönet.
214 Arday Géza, Tiltások és kompromisszumok: Az Aczél-os kultúra altat és befed = A. G., Errefelé sok a valóság: Tanulmányok
és esszék, Budapest, L’Harmattan, 2019, 120.
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A fordítás egysége(i) –
Példák Karel Čapek Válka
s Mloky című regényének
magyar fordításából

A kérdés, hogy vajon mit fordít a fordító, vagy mit kéne fordítania, hogy jó, pontosabban a kulturális közösségében forgalomban levő normáknak megfelelő fordítást hozzon
létre, régóta foglalkoztatja a fordításról gondolkodó szakembereket. A kérdés fordítói
előszavakban, levelekben az ókortól kezdve éppúgy felmerül, mint a XX-XXI. századi
fordítástudományban. A lefordítandó egység, amit feladatul tűznek ki maguk vagy
mások számára, gondolatmenetükben általában szorosan összefügg az ideális fordítás
eszményével. Az egység helytelen megválasztását pedig nagy részben teszik felelőssé
azért a szövegért, amit rossz fordításként ítélnek el.
Nagy különbségek jelennek meg az ilyen elméleti jellegű, fordítást tárgyaló szövegekben a fordítandó egységeket és a jó fordítást illetően is. Ezeknek az olykor radikálisan különböző norma- és szabályrendszereknek a tanulmányozása egyértelművé teszi,
hogy az egyes irodalmi alrendszerek, befogadói közösségek más és más elvárásokat
fogalmaznak meg a fordítók és a fordítások felé. Amennyiben ezeket a megközelítéseket szeretnénk áttekintetni, a leíró fordítástudomány szempontrendszerén belül tehetjük meg, ami az ideál megfogalmazását az adott kultúrán belül értelmezhető jelenségként vizsgálja. Nem célja meghatározni általában a jó fordítás ismérveit, hiszen ezek
sohasem általában, hanem egy adott kultúrában működnek sztenderd gyakorlatként
és ezzel párhuzamosan vagy akár ennek ellentmondóan manifeszt elméletként is. Így
a leíró fordítástudomány arra tesz kísérletet, hogy a fordítás célkultúrájában forgalom-
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ban lévő elvárásrendszert feltárja, úgy az elméleti szövegek, mint a fordítói gyakorlat
vizsgálata segítségével.1
Dolgozatomban először olyan, az európai fordítástudományi diskurzust régóta meghatározó, illetve kortárs elméleti szövegeket tekintek át, amelyekben a fordítás alapegységére irányuló kérdésfelvetés megjelenik. Ezt követően Karel Čapek Válka s Mloky
című regényének magyar fordításából, az először 1948-ban megjelent, Szekeres László
által készített Harc a szalamandrákkal címet viselő fordításból vett példákkal illusztrálom, hogy egyes fordítói megoldások mögött mekkora szövegegységek tárhatók fel
mint a fordítás alapegységei.

ELUTASÍTOTT ÉS VÁLASZTOTT EGYSÉGEK
James Joyce Ulyssesének fordítási munkálatai nagy részben inspirálták Kappanyos
Andrást egy prózafordítási példákban gazdag, a fordításról egykor és/vagy ma is forgalomban lévő elvek és ideálok áttekintését is elvégző könyv megírására. A fordításról
elmélkedő szövegek és szerzők rendszerezése során két nagy csoportot alakított ki, az
referenciakövetőkét és az attitűdkövetőkét. A Kappanyos András nevezéktanában attitűdkövető stratégiákként megnevezett ideálok a szöveg minél kisebb egységeinek átültetésével szemben a szövegbeli összefüggések, funkciók és így közvetve a forrásnyelvi
befogadó, értelmező szempontjait helyezik előtérbe.2 Az értelmezés-központú elméletek definíciójából következik, hogy a fordítás során figyelembe veendő (szöveg)egységek
megválasztása fokozatosan egyre nagyobb egységekig juthat el. Az egyre nagyobb nyelvi és kulturális egységek sorozatának (vagy koncentrikus köreinek) legtágabb elemét
körülhatárolni pedig már igen nehéz feladat. Az alábbiakban a rendszerint elutasított
legkisebb egységtől (szó vagy betű szerinti fordítás) kezdve egyre nagyobb terjedelmű
egységek fordításbeli relevanciájára rámutató szerzők elméleteit tekintem át.
Szent Jeromos antik fordítók nyilatkozatait is csatasorba állítva érvel amellett, hogy
nem szóról szóra, hanem gondolatról gondolatra kell fordítani. A saját fordítói gyakorlatát védelmező levélben az értelem szerinti fordítás igényét hangoztatja, a célnyelv
sajátosságainak figyelembe vételével.3 Cicerótól idézve a fordítandó egységek széles
skáláját sorolja fel: „Ha beszédeiket – reményem szerint – úgy fordítom le, hogy megőrzöm azoknak minden erényét, azaz gondolataikat, alakzataikat, szerkezetüket, és
követek szavaikat egészen addig, amíg azt a mi nyelvszokásunk megengedi, és ha nem

1 Gideon Toury, Descriptive Translation Studies – and Beyond, Descriptive Translation Studies – and Beyond (Amsterdam és
Philadelphia: John Benjamins, 1995), 56-58.
2 Kappanyos András, Bajuszbögre, lefordítatlan: műfordítás, adaptáció, kulturális transzfer (Budapest: Balassi, 2015), 101.
3 Szent Jeromos, „Levél Pammachiushoz a fordításról”, ford. Adamik Tamás, in Józan Ildikó, Jeney Éva és Hajdu Péter,
szerk., „Kettős megvilágítás: fordításelméleti írások Szent Jeromostól a 20. század végéig” (Budapest: Balassi, 2007), 10.
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fordítom is le minden szavát a görög szövegnek, mégis arra törekedtem, hogy ugyanolyan minőségű szöveget kapjak.”4
Az ajánlott egység, amit a fordítónak tekintetbe kell vennie, már ebben a felsorolásban sem korlátozódik egyetlen nyelvi elemre vagy szintre, és felveti a kérdést, vajon lehetséges-e egyáltalán határokat húzni egy szövegen belül a fordítás vagy annak
vizsgálata folyamán. A jól kezelhető nyelvi egység a fordítás tekintetében elutasított
eljárásra vonatkozik: a szóra. A Cicero-idézetben szerepel gondolat, alakzat, szerkezet
és maga a teljes szöveg is, előre vetítve egy sor olyan nyelvi és retorikai egységet, melyek mind a fordító figyelmét igénylik. A gondolat és a jeromosi szóhasználatban ennek
megfeleltethető értelem mint fordítandó egység nyilvánvalóvá teszi, hogy egységről
csak nagyon tágan értelmezve beszélhetünk, egy-egy fordítási feladat vagy fordítandó
szövegrészlet nem jól körülhatárolható, minden esetben vita tárgyát képezheti és egyre
nagyobb egységek felé tereli a fordításokat elemzők figyelmét. Jól hangsúlyozza ezt
a tendenciát, hogy a cicerói felsorolás végén ott áll a teljes szöveg is. Tehát a Jeromos
és Cicero által ideálként felvázolt fordítás a szöveg több szintjén működik, hogy végül
az egész szöveg sajátosságait is megvizsgálja és a célnyelvi változatban is létrehozza.
Luther nyílt levelében, amit az Új-Testamentum fordításáról írt, kritikusai szempontjaiból kiindulva fejti ki az ideális fordításról alkotott nézőpontját. Legfőbb elve,
hogy „tiszta és érthet német nyelven” 5 írja meg a fordítását. Szent Jeromos helyzetével
érzi rokonnak a felé irányuló kritikák méltatlanságát és hozzá hasonlóan így védelmezi
az „allein” szó betoldását a Római levélbe: „Nagyon is jól tudom, hogy a Rómabeliekhez
írott levél harmadik fejezetében sem a latin, sem a görög szövegben a »solum« szó nem
fordul elő, semmi szükségem, hogy erről egy pápista oktasson ki. »S-o-l-a«, e négy betű,
amelyekre a szamarak úgy bámulnak, mint borjú az új kapura, valóban nem áll benne.
Azt azonban már nem látják, hogy a szöveg értelmének megfelel, ha pedig világos és
igazi német nyelven akarunk fordítani, úgy idekívánkozik.”6
Az értelem szerintiség elve Luther gondolatmenetében szoros kapcsolatban áll a célnyelv nyelvi jellegzetességeinek megőrzésével. Az autentikus német nyelv fordításbeli
használata az oka annak, hogy az értelem szerintiség értékessége melletti érvelés szükségessé válik. Luther példáiból kitűnik, hogy az értelem szerinti fordítás elve az ő gyakorlatában milyen nyelvi egységek fordításbeli figyelembe vételét teszi szükségessé.
Kritikusa és ellenfelei egy szót emelnek ki hibaként. Luther ezzel szemben a mondatot
strukturáló tagadószó pár egyik elemeként mutatja be az „allein” szó működését, tehát
szókapcsolatok és a mondat szintjén figyeli meg a célnyelv sajátos kifejezésmódját és

4 Uo. 11.
5 Luther Márton, Nyílt levél a fordításról, ford. Gesztes Olympia és Szita Szilvia, in Józan Ildikó, Jeney Éva és Hajdu Péter,
szerk., „Kettős megvilágítás: fordításelméleti írások Szent Jeromostól a 20. század végéig” (Budapest: Balassi, 2007), 26.
6 Uo.
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ennek megfelelően jár el a fordítás során is. Bírálóit a betű szerint fordítás híveinek
nevezi, példáiból pedig arra lehet következtetni, hogy az egyes szavak és szóelemek
pontos németre fordításának igényével vádolja őket.7
Az ellenfelei által vitatott példa esetében fontos megjegyezni, hogy nem a forrásnyelvi szöveg egységeit helyezi a figyelem középpontjába, hanem a célnyelvét. Ez a szemlélet természetesen működhet a forrásnyelvi szöveg értelmezése során is, de Luther szövege jó példa arra, hogy a fordítási feladatok, problémák vizsgálandó egységét gyakran
nem az eredeti szöveg, hanem a célnyelvi lehetőségek határozzák meg.
A fordításról gondolkodók az összehasonlítás alapjának tekintett értelmet sokféleképpen definiálták már. Az attitűdkövető stratégiák és a szövegnél nagyobb egységek
figyelembe vételének példájaként John Dryden fordításfelfogását mutatom be, hogy
a szöveg-összehasonlítás tertium comparationisának egy lényeges jellemzőét bemutassam.
John Dryden a fordítói imitációt festészeti párhuzammal világítja meg. A „drawing
after life”8 kifejezésben megfogalmazott kritérium a hasonlóság két megnyilvánulási
formáját hivatott hangsúlyozni. „A fordítás olyan, mint a természet utáni rajz, ahol is
mindenkinek el kell ismernie, hogy kétféle, jó és rossz hasonlatosság létezik. Más dolog
a körvonalakat hűen, a jellemző vonásokat hasonlóan, az arányokat pontosan, a színezést magát lehetőleg elfogadhatóan megrajzolni, és megint más mindezt kecsessé tenni
a beállítások, az árnyékolás és főként az egészbe életet lehelő szellem (spirit) révén.”9
Az ut pictura poesis logikáját követő párhuzam a képzőművészet felől Dryden fordítói előszavában követhető nyomon, amelyet Dufresnoynak De Arte Graphica című
művéhez készített. A költői utánzást érő platóni kritikával szemben azt hangsúlyozza,
hogy a festő elméjében olyan ideált hoz létre, amely lehetőséget nyújt a természetben
fellelhető szépség javítására, kiteljesítésére.10 Dryden a megfelelő fordítás ismérvének,
a metafrázis és imitáció között meghatározott parafrázis11 zálogának tehát azt tartja, ha
az eredeti szerzőjének koherens képzetét tudja közvetíteni a célnyelvi olvasó felé. Ezt
a képet a fordító alkotja meg és teheti fordítása alapvető szempontjává. A megközelítés
7 Uo, 27-29.
8 John Dryden, Preface to Sylvae or the second part of poetical miscellanies, 1685, 2. bekezdés, https://www.bartleby.
com/204/180.html.
9 John Dryden, „A fordításról”, ford. Janovits Enikő Mária, in Józan Ildikó, Jeney Éva és Hajdu Péter, szerk., Kettős megvilágítás: fordításelméleti írások Szent Jeromostól a 20. század végéig (Budapest: Balassi, 2007), 61.
10 John Dryden, „Preface of the Translator, With a Parallel, Of Poetry and Painting”, in Charles Alphonse Dufresnoy, De arte
graphica, The Art of Painting, v., https://quod.lib.umich.edu/e/eebo/A36766.0001.001/1:3?rgn=div1;view=fulltext.
11 Az első a metafrázis, vagyis amikor egy szerzőt szóról szóra, sorról sorra fordítunk át egyik nyelvből a másikba. […]
A második a parafrázis vagy nagy mozgásterű fordítás, ahol a fordító ugyan egy pillanatra sem téveszti szem elől a szerzőt,
de szavait nem követi olyan szigorúan, mint a szöveg értelmét (sense), és a fordításban az utóbbi még kidolgozottabb is
lehet, de nem változhat. […] A harmadik módozat az imitáció módszere, amikor is a fordító – ha ugyan még birtokosa ennek
a névnek – él a szabadsággal, hogy ne csak a szavaktól és a szöveg értelmétől térjen el, hanem mindkettőtől eltávolodjék,
amikor csak jónak látja. Ily módon csak általános utalásokat vesz át az eredetiből, és kedvére variálja az alaptémát.” Dryden,
„A fordításról”, 54.
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legizgalmasabb pontjai talán azok, ahol Dryden a befogadó szempontját hangsúlyozza
a szerzővel összefüggésben. Véleménye szerint a jó fordító célja az, hogy az eredeti
(görög vagy latin) szerző stílusát, szövegeinek egyediségét és egyediként felismerhetőségét biztosítsa az olvasó számára.12 Élményt akar nyújtani, igaz, arra nem fordít kritikai figyelmet, hogy e kritérium alapján a kritérium alapján ideális esetben az olvasó
élménye a fordító élményével esik egybe. Érvrendszere elsősorban azt a célt szolgálja,
hogy a metafrázis (majdnem szó szerinti fordítás) ellenében a parafrázis eredetihez
kapcsoltságát bizonyítsa, és kevésbé azt, hogy a parafrázis és az imitáció közti határterületet vizsgálja.
Ez a kritérium azonban magában foglalja a kulturális kontextus figyelembevételét
is, legalábbis azon az alapvető szinten, hogy az egyes klasszikus szerzőket a fordítások alapján is meg kell tudni különböztetni egymástól. Tehát az eredeti szövegeket egy
szövegmátrix részeként veszi figyelembe, a fordítás alapegysége bizonyos tekintetben
a szövegnél nagyobb kiterjedésű, hiszen Dryden szerint minden egyes szöveget az adott
szövegen túl az életmű tekintetbe vételével kell fordítani – így lehet a szerző karakterét,
stílusát bemutatni a fordításon keresztül.
Dryden elvárásrendszerének egyik legfontosabb eleme, hogy a fordítás a szerző képét rajzolja meg, a szerző stílusjegyeihez hűséges, nem pedig a mű szófordulataihoz.
A fordító szerzőről és szerzői stílusról alkotott (re)konstrukciója kapcsolja össze a forrásszöveget a fordítással, ez biztosítja a kettő egyenértékűségét. Egyúttal a fordító értelmező gesztusának jelentőségét is hangsúlyozza.
A kultúratudományos fordításelmélet megalapozói, Susan Bassnett és Andre
Lefèvre az értelmezés változékonyságából kiindulva amellett érvelnek, hogy a fordítás
alapegyéségének a kultúrát kell tekinteni, nem egy szöveget,13 ezzel az állásfoglalással
párhuzamosan elutasítják a részletes szöveg-összehasonlításon alapuló fordításkutatást mint olyan eljárást, amely látensen magában hordozza fordítás és eredeti tertium
comparationisaként az azonos jelentést és így értékítéletekhez vezet.
A kultúratudományos megközelítés és az összehasonlító módszer azonban nem zárják ki egymást. A szövegszinten (illetve kisebb egységekben) megfigyelhető jelenségek
szoros kapcsolatban állnak a szövegek adott kultúrában betöltött szerepével és a forráskultúra rájuk vonatkozó elvárásaival. Ám Bassnett és Lefèvre álláspontja jól rávilágít az
összehasonlítás megalapozásának szükségességére.
A forrásnyelv és a benne működésbe lépő forrásnyelvi kultúra alapos ismeretének
kívánalmát Gayatri Chakravorty Spivak a kultúrák közti hatalmi egyenlőtlenségekből
fakadó, a fordításszövegeket alakító, gyarmatosító értelmezés ellenében hangsúlyozza.
12 Dryden, Preface to Sylvae, 14. bekezdés.
13 André Lefèvre és Susan Bassnett, „Introduction: Proust’s Grandmother and the Thousand and One Nights: The ’Cultural
Turn’ in Translation Studies”, in uők, szerk., „Translation, History and Culture” (London és New York: Printer Publishers,
1990), 4.
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Spivak szerint a fordító elsősorban az eredeti szerzője számára fordít, vagyis a kulturális szempontú fordítás kritériumrendszerébe beépíti a forrás- illetve a célkultúra közti
hatalmi egyenlőtlenségekből eredő normarendszer tudatosításának és esetleges felülírásának szükségességét.14 A cseh és a magyar irodalom huszadik századi viszonyában
ugyan alá-fölé rendeltség nem tapasztalható, de a Spivak által felvetett kérdés jól mutatja, hogy a kulturális szempontú fordításvizsgálatban is jelentős szerepet játszik a fordításszöveg helyzete, nyelvi és szerkezeti jellemzői és a forrásszöveg jellemzői.

A BETŰTŐL A FORRÁS- ÉS CÉLKULTÚRA REPREZENTÁCIÓJÁIG TERJEDŐ
FORDÍTÁSI FELADATOK
Emberek és szalamandrák, újságcikkek és tanulmányok, hajóskapitányok és nagytőkések. Az egzotikus felfedezéstől és a hollywoodi álomtól az emberiség végnapjaiig vezet a történet, amelyet magyarul Szekeres László fordításában 1948 óta olvashatunk.15
Karel Čapek Harc a szalamandrákkal című regényével kapcsolatban az egyik leggyakrabban említett, interpretációt igénylő jelenség a szöveg kollázsszerű felépítése, a változatos műfaji betétek és a részben ebből is következő felszabdalt történetvezetés. Többek közt a kollázsszerű szerkesztés eredménye, hogy a szövegben a Másik intenzív
jelenlétével kell számolni. A nézőpontok sokasága és egymással való vitája a narrátor
önmegszólításában éri el csúcspontját a regény utolsó fejezetében. Azonban a korábbi
fejezetek narrátorával kapcsolatban is felmerül a gyanú, hogy nem tekinthetők egységesnek, a három könyv, de akár a fejezetek elbeszélői sem feltétlenül esnek egybe.
Ez a textuális sokszínűség biztosít változatos terepet a magyar fordítás vizsgálatához. A regény nyomdatechnikai arculatában éppúgy megnyilvánul ez a sokféleség,
mint a különböző nyelvek és nyelvváltozatok alkalmazásában, vagy a változatos műfajok és stílusok felvonultatásában.
Karel Čapek Válka s Mloky című regénye 1936-ban jelent meg először könyv alakban,
Prágában, František Borový kiadásában.16 A széles körben elterjedt magyar fordítás
Szekeres László munkája, melyet először 1948-ban adtak ki az Anonymus Kiadónál. Ezt
követte a második, 1956-os kiadás az Új Magyar Könyvkiadónál.17 Ez a szövegváltozat
gondos szerkesztés eredménye, az első kiadásból kimaradt részek pótlásra kerülnek
benne, nyelvi lektoráláson esik át. A későbbi magyar kiadások általában ezt a szöveget

14 Gayatri Chakravorty Spivak, „The Poitics of Translation”, in Lawrence Venuti, szerk., The Translation Studies Reader
(New York és London: Routledge, 2006), 379.
15 Karel Čapek, Harc a szalamandrákkal, ford. Szekeres László, (Budapest: Anonymus, 1948). (A hivatkozások a továbbiakban (Čapek 1948, oldalszám) alakban szerepelnek a tanulmányban.)
16 Karel Čapek, Válka s Mloky, (Prága: František Borový, 1936). (A hivatkozások a továbbiakban (Čapek 1936, oldalszám)
alakban szerepelnek a tanulmányban.)
17 Karel Čapek, Harc a szalamandrákkal, ford. Szekeres László, (Budapest: Új Magyar Könyvkiadó, 1956). (A hivatkozások
a továbbiakban (Čapek 1956, oldalszám) alakban szerepelnek a tanulmányban.)
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tekintik kiindulópontnak. Dolgozatomban a két első kiadáson kívül a legújabb, 2009-es
variánsból18 veszek még példákat, hogy a szöveg alakulása áttekinthető legyen.
Egy példa a betűk és szavak fordításbeli relevanciájára
A Harc a szalamandrákkal első könyvének kulcsszereplője van Toch kapitány, azonban
a cseh szövegben meglehetős bizonytalanság uralkodik abban a tekintetben, vajon hogyan is írják a kapitány vezetéknevét. Eleinte a két szóban írás dominál: van Toch és hajója nevével kiegészülve holland származásúnak tűnik a szereplő. Igaz, gyanúra adhat
okot, hogy a holland jelző minden esetben a hajóhoz kapcsolódik, nem az emberhez.
A 2. fejezettől kezdve azonban gyakran Vantochként olvasható a szereplő vezetékneve.
Ez pedig elterjedt cseh vezetéknévnek tekinthető. A névhasználat mellett a nemzeti hovatartozás kérdését az is bonyolítja, hogy a szereplő egy sor különböző nyelvet használ,
malájt, csehet és angolt is.
Ebben az alfejezetben a kapitány nyelvhasználatát vetem össze az 1936-os cseh és az
1948-as és 1956-os magyar kiadások alapján. Feltételezésem szerint azok az elmozdulások, amelyek a szereplői idegennyelv-használat területén a fordításban tapasztalhatók,
a nemzeti identitás és a feltételezett olvasói elvárások területén is kimutathatóan más
felfogást tükröznek, mint a cseh szöveg esetében.
Jan van Toch, „Captain of Long Distances” (Čapek 1936, 44), az első könyv eseményeinek idejében általában a tengeren hajózik szigetről szigetre, hogy újabb és újabb
szalamandra farmokat telepítsen a Bondyval közös üzleti vállalkozás keretében. Azonban amikor a kapitány az elbeszélés szereplőjeként a színre lép, általában szárazföldön
találkozunk vele, üzletet köt egy szigeten vagy szabadságát tölti Európában, ezzel párhuzamosan pedig különféle nemzetiségű szereplőkkel többféle nyelven társalog.
A szereplő határozottnak, magabiztosnak mutatkozik, amikor nemzetközi nyelvi
vizeken hajózik és el kell döntenie, milyen nyelven folytasson egy adott beszélgetést.
Tana Masa szigetén a batakokhoz szólva például hezitálás nélkül a maláj mellett dönt:
„[é]ppen úgy szólhatott volna hozzá hollandul vagy angolul, mert a tiszteletre méltó
öreg batak egy szót sem értett a maláj nyelvből, és az egész beszédet a kubu és portugál
keveréknek kellett batak nyelvre lefordítania, de valamilyen okból a kapitány mégis
a maláj nyelvet tartotta célszerűbbnek.” A szereplő a narrátori megjegyzés szerint tehát tudatos döntést hoz, amikor nyelvet választ. Van elképzelése arról, hogy nyelvválasztása stratégiai jelentőséggel bír a falu bírájával történő tárgyalás során, feltehetőleg
a helyi kultúra és viszonyok iránti tiszteletét igyekszik kifejezni azáltal, hogy az általa beszélt nyelvek közül a leginkább helyinek számítót választja. Mindez a tárgyalás
során azért lehet fontos, mert a szereplő tisztában van vele, hogy kérése ellenállásba
18 Karel Čapek, Harc a szalamandrákkal, ford. Szekeres László, (Budapest: Alinea, 2009). (A hivatkozások a továbbiakban
(Čapek 2009, oldalszám) alakban szerepelnek a tanulmányban.)
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fog ütközni, a batakok nem akarnak majd a Devil Baybe menni halászni, hiszen elátkozott helynek tartják. A kérés botrányosságának ellensúlyozására használhatja tehát
a nyelvválasztást, igaz, sikertelenül.
A nemzeti hovatartozás kérdésének magabiztos kezelése jellemzi a regény első kalandregény-szerű részét, mind a narrátor, mind a szereplők részéről. A matrózokat
elsősorban nemzetiségük alapján határozza meg a narrátor és nemzeti sztereotípiák
határozzák meg egymás közti viselkedésüket is. A nemzeti hovatartozás megkérdőjelezhetetlenül összekapcsolódik vallásgyakorlatukkal, ivási szokásaikkal, de testi erejükkel is: az ír katolikus alkoholista, a svéd protestáns és szótlan. Ezt a leegyszerűsítő
megközelítést tovább fokozza, hogy a matrózok neve is egyértelműen utal nemzetiségükre (ld. az ír Pat Dingle vagy a svéd Jens Jensen: Čapek 1936, 65-66).
A nemzetközi hajózás és kereskedelem világából kilépve azonban a regénybeli nemzeti és nyelvi helyzet homályosabbá válik. Ellentmondásosnak tűnhet, hogy a nemzetiségi határok nem a nemzetközi színtéren oldódnak fel vagy válnak elmozdíthatóvá,
azonban a Harc a szalamandrákkal szövegében éppen ez történik. Ha a Csehországba
visszatérő kapitány párbeszédeit vizsgáljuk, kiderül, hogy a beszédszituáció és a partnerek függvényében eltérően használja a két alkalmazott nyelvet, a csehet és az angolt.
Nyelvhasználatán, kódváltásain keresztül pedig saját nemzeti identitását is különbözőképpen hozza létre.
A legtöbb kódváltással akkor találkozunk a szövegben, amikor a kapitány hazalátogat és cseh honfitársaival beszélget az első könyv 2., 3. és 4. fejezetében. Ezeknek nagy
része esetében nem azonosítható társalgási funkció vagy az olvasó számára adott magyarázat. Kódváltásai elsősorban nyelvi repertoárjáról adnak nagyon valószerű képet.
Mivel sztenderd csehet csak abban az esetben használ megnyilatkozásaiban, amikor az
elbeszélés logikája szerint a csehtől eltérő nyelven beszél, továbbá amikor csehül szólal
meg, ezt morva nyelvjárási elemekkel jelölt nyelvváltozatban teszi, arra lehet következtetni, hogy a sztenderd cseh nyelvet ez a szereplő nem beszéli (szemben Bondyval vagy
a két újságíróval).
Az alábbi példa jól szemlélteti, hogy az elbeszélésben csehül elhangzó párbeszédekben mely alkalmakkor vált a kapitány angol nyelvre.
“Vylovil z kapsy u kalhot tlustý svazek bankovek. “See?” Potom se opřel
l okty o stůl a naklonil se k oběmu pánům. “Páni, já bych měl pro vás big
business. Jak se to řekně?” “Veliký kšéft (Čapek 1936, 33).”
„Nadrágzsebéből egy vastag köteg bankjegyet halászott ki. – See? – Azután könyökére támaszkodva a két úrhoz hajolt. – Uraim, egy big businessem lenne az önök számára. Hogy is mondják ezt? – Egy nagy üzlet.”
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A kapitány két jól elkülöníthető szókincscsoport esetében vált csehről angolra: egyrészt diskurzusjelölőket használ az idegen nyelven, melyeknek fordításával, érthetőségével nem törődik, nem reflektál kódváltása tényére, máskor olyan főnévi csoportokat
használ angolul, melyek jelentésükben a tengerészethez vagy a nemzetközi kereskedelemhez kapcsolódnak és melyeket igyekszik csehre fordítani, vagy beszélgetőtársaival
lefordíttatni.
A kódváltások olyan beszélőt sejtetnek, aki jobban hozzá van szokva ahhoz, hogy
angol nyelven fejezze ki magát, mint ahhoz, hogy csehül. Hiszen a beszélgetés fenntartását szolgáló diskurzusjelölők angol megfelelőjének használata fel sem tűnik a szereplőnek, aktív szókincsében pedig nagy tematikus különbségek mutatkoznak a két
nyelv tekintetében. A szereplő nyelvi produkciójának legjellemzőbb mozzanata, amikor
a ’haza’ szót nem tudja csehül mondani és angolra vált: “Já bych chcel aby ten veliké
kšéft přišel sem, do my country.” (Čapek 1936, 36) „Azt akarom, hogy ez a nagy üzlet
idejöjjön, in my country.” (Čapek 1956, 27) A magyar fordítás ebben az esetben lábjegyzetben megadja az angol kifejezés fordítását is: “A hazámba.” Ez az idézet rámutat arra, hogy a nemzeti hovatartozás és a nyelvhasználat a regényben is szorosan
összekapcsolódik egymással.
A cseh szereplőkkel folytatott prábeszédekben megfigyelhető a tendencia, hogy van
Toch kapitány igyekszik tökéletesíteni cseh nyelvtudását, ahogy ez a big business-kifejezés esetében is történik, hiszen a második idézetben már a cseh/ Magyar kifejezés
szerepel a szereplő megnyilatkozásában. Ugyanakkor a szereplő távolságot is tart a többi cseh szereplőtől, nyelvhasználatának egyes jellemzői arra utalnak, hogy saját identitása megalkotása szempontjából fontos, hogy bizonyos nyelvi jegyeket honfitársaitól
eltérően alakítson a beszédében. A földrajzi nevek csoportja árulodó ebben a tekintetben. Amikor a kapitány távoli, egzotikus helyek nevét említi, a megfelelő prepozíciót
használja az idegen nyelvű helységnév előtt, azonban a főnevet nem ragozza, a helyhatározós esetet nem jelöli. Beszélgetőtársai ezekben az esetekben mindig a megfelelő
esetraggal is ellátják a főnevet: “A největší zloději jsou ty bankers v Colombo.” “Býval
jste v Colombu?” (Čapek 1936, 35) A 2. fejezet folyamán a kapitány sorozatosan használja ezeket a ragozatlan helységneveket, ezzel hangsúlyozva széleskörű nemzetközi
tapasztalatát, otthonosságát Kelet-Indiában és azt a tényt, hogy nemzeti identitását
nem lehet egyszerűen csehként leírni, hiszen ennek alapvető eleme magabiztos otthonossága a nemzetközi vizek transznacionális zónájában is.
A kapitány által használt angol nyelvű kifejezések közül sok magyarul került bele
a fordítás szövegébe. A legtöbb példa a földrajzi nevek közül kerül ki. Egy hosszabb
helynév-felsorolásban csak azok a tulajdonnevek őrzik meg angol nyelvű alakjukat, melyek teljes angol mondatban szerepelnek:

760

STEINBACHNÉ BOBOK ANNA

“Jáva. Borneo. Philippines. Fidji Islands. Solomon Islands. Carolines. Samoa. Damned Clipperton Island. A lot of damned islands, chlapče. Proč?”
(Čapek 1936, 31)
“Jáva, Borneó. Fülöp-szigetek. Fidzsi-szigetek. Salamon-szigetek. Karolinák. Szamoa. Damned Clipperton Island. A lot of damned islands. Ezt
mind láttam, fiúk. De miért kérdik?” (Čapek 2009, 22)
Ennek köszönhetően a magyar szövegben kevesebb olyan nyelvi elem szerepel,
amely a kapitány nemzetközi hátterére utal, arra, hogy a munkája és rajta keresztül
ezek a szigetek az anyanyelvén kívül más nyelvekhez is kapcsolják a szereplőt.
A földrajzi neveknél is szembeötlőbb különbség az angol lexikai elemek használatában a ’captain’ szó előfordulása van Toch kapitány és a narrátor szóhasználatában.
A magyar szövegben két alkalommal is a magyar kapitány szó áll az angol ’captain’ helyén. Ez a fordítói következetlenségnek tekinthető eltérés azonban hatással van a szereplők közti viszonyok értelmezésére is, hiszen amikor van Toch kapitány kijelenti,
hogy ő az egyetlen jevíčkói ’captain’, az angol szó használatával hangsúlyozza különállását honfitársaitól, az életében és identitásában fontos változásokat.
To je pravda. Chlapče, já jsem jediný Captain z celého Jevíčka. (Čapek 1936, 32)
Igaz, fiúk, én vagyok az egyetlen kapitány egész Jewitzben. (Čapek 1948, 24)
Igaz, fiúk, én vagyok az egyetlen kapitány egész Jevičkóban. (Čapek 1956, 24)
Az olyan finom, ragozásbeli jelzések, mint a v Colombo/ v Colombu szembenállás,
semmilyen formában nem jelzettek a magyar szövegváltozatokban. Érvelhetünk amellett, hogy a magyar ragozási rendszerből kifolyólag a fordítónak nincs nyelvtani lehetősége ennek a különbségnek a kifejezésére, azonban más területen, például helyesírásban, elvben jelölhető lenne a különbség.
A kapitány saját foglalkozásának a narráció nyelvére fordítása és a helynevek magyar formáinak alkalmazása azt eredményezi, hogy a magyar szöveg alapján kevésbé
tűnik összetettnek a szereplő nemzeti identitása. Van Toch kapitány viszonya szülőhazájához és a benne élőkhöz kevésbé ambivalens a magyar szöveg alapján. Általában
véve egyneműbbnek tűnik a magyar nyelvű regényben egy-egy emberi szereplő felépítése a nyelvi dimenzió egyneműsítése folytán.
Úgy tűnik tehát, hogy akár egy-egy esetragnak, ami egyetlen magánhangzó például
a v Colombu/ v Colombo esetében, is szerepe lehet a fordítás értelmezési lehetőségeinek alakításában. A narráció nyelvéhez képest idegen nyelvű szavak és szókapcsolatok
olyan jól körülhatárolható szövegbeli egységek, amelyek fordításbeli jelenlétén vagy
hiányán egy szereplő hátterének bemutatása múlik. Ezek az esetenként igen apró nyel-
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vi elemek éppűgy fontos szerepet játszanak a szöveg értelmezésében, mint a nagyobb
hatókörű nyelvi egységek.
Mondatok, melyek teljes szövegekre és médiumokra utalnak
Az első könyv 9. fejezete párbeszédekben gazdag szövegrész, melyben fokozatosan egyre több emberi szereplő kerül olyan kommunikációs helyzetbe, ahol partnere egy szalamandra, Andy Scheuchzer. Az első ember-állat párbeszéd a gondozó, Thomas Greggs
és a szalamandra közt bontakozik ki, majd Andy partnere Greggsen túl Sir Charles
Wiggam, az állatkert igazgatója lesz. Következő alkalommal a résztvevők kiegészülnek
professzor Petrovval, majd egy nagyobb tudóscsoport beszélget kísérleti szituációban
az állattal. Végezetül az olvasó a narrátor tömör tudósításából értesül arról, hogy Andyvel minden állatkerti látogató beszélgetni próbál.
Andy nyelvi teljesítménye felkelti a tudományos közösség és a közvélemény érdeklődését is. Megnyilatkozásai jelentős mértékben épülnek idézett mondatokra. Az első
párbeszéd alkalmával az állatkerti látogatók mondatait ismétli, később újságból olvas,
illetve újságcikkek címét és reklámszlogeneket alkalmaz a párbeszédes szituációkban.
Nyelvi reakciói gyakran nem felelnek meg az emberi elvárásoknak, azonban asszociatív kapcsolatban állnak a feltett kérdésekkel. A fokozatosság ebből a szempontból is
jellemző a fejezet felépítésére, hiszen Andy válaszai, bár mindvégig megőrzik idézet
jellegüket, egyre szervesebben épülnek a párbeszéd folyamatába.
Az első párbeszédben még csak az ember-szereplő megszólalásai építik fel az interakció koherenciáját. Andy megnyilatkozásai alapján valószínűsíthető, hogy nincs
tisztában mondatai jelentésével: „- Mondd, hogy jó napot – mondta a megrémült Greggs úr mélységes csodálkozással. A szalamandra felsőtestét ingatta. –Jó napot – vartyogta. – Jó napot, jó napot. Adhatok neki egy darab kalácsot? Greggs úr zavarában
a zsebébe nyúlt és egy darab zsemlét húzott ki. – Nesze, itt van.” (Čapek 1956, 88)
A gondozó tulajdonít kommunikációs szándékot a kalácsra vonatkozó mondatnak, és
Andy további mondatai nem hagynak kétséget afelől, hogy a látogatók mondatainak
ismétlése mögött nem azonosítható jelentéstulajdonítás a beszélő részéről.
A következő két beszélgetés során Andy már magabiztosan és a szituációnak megfelelően alkalmazza az üdvözlési formulákat. Az újságokból származó idézeteket azonban nem építi szervesen a párbeszédbe:
– A politika nem érdekel?
– Nem, uram. Lesz háború?
– Azt senki sem tudja, Andy.
– Németország Újfajta tengeralattjárókat épít – mondta Andy gondterhelten. –A halálsugarak egész országokat tehetnek pusztasággá. (Čapek
1956, 92)
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A feltett kérdéshez kapcsolódó témának megfelelően válogat az olvasott újságcikkek
címei közül, vagyis a szavak és mondatok jelentésével tisztában van, azonban nyelvi
kompetenciája nem terjed ki arra, hogy összefüggő szöveget alkosson és az sem valószínű, hogy saját véleményét fejezi ki az idézett mondatokon keresztül.
Az utolsó, a fejezetben idézett párbeszéd természettudósok jegyzőkönyvének részleteként illeszkedik a narrátor elbeszélésébe. A kutatók kérdéseire adott válaszok gyakran nem az emberek közti párbeszédek elvárásai szerint alakulnak. A kutatók kérdéseinek egy része arra irányul, bír-e a szalamandra az adott témáról az újságon és nyelven
túli tapasztalattal is. A válaszokból rendre kimutatható, hogy bár egyre több esetben
értelmesek, a személyes tapasztalat hiánya a kérdezőkben kétségeket vet fel azzal kapcsolatban, Andy mennyit ért saját beszédéből. Figyelemre méltó, hogy a szalamandra
a neki feltett kérdéseket nem érti félre, válaszai legfeljebb ismereteinek hiányát palástolva válnak inkoherenssé.
A fejezet humoros hatása, szűkebben az irónia működésbe lépése elsősorban annak
köszönhető, hogy a szalamandra beszédprodukciója idézetekre épül. Az eredeti kontextusukból kiszakított kifejezések, mondatok és szlogenek felfüggesztik a nyelv konvencionális működését. A szalamandra által céltalanul ismételgetett mondatok a jelentés
és a megnyilatkozás közti kapcsolatot szakítják meg.
Az ilyen jellegű nyelvhasználat már az első párbeszédben sem kizárólag a beszélő
szalamandrát tünteti fel nevetségesként. Az idézett mondatok a szalamandra szájából elhangozva motiválatlannak, nem megfelelő reakciónak tűnnek. Ennek oka, hogy
a mondatok eredeti összefüggésükből kiszakítva, minden átalakítás nélkül az új beszédszituációba nem illeszkednek szervesen. Ennek következményeképp azonban az
állatkerti látogatók kérdései, megjegyzései mögött húzódó tudatlanságra, figyelmetlenségre vagy előítéletességére is fény derül: az eredeti szövegösszefüggésben rejlő vis�szásságokra mutat rá a kifejezések diszfunkciója az új szövegkörnyezetben. Igaz ez
a megállapítás az újságokból származó idézetekre is. A csak kismértékben összefüggő,
asszociatív alapú idézettársítás – például a fent idézett háborús példában – az emberek
közti társalgás tükörképe is, így az átgondolt személyes véleményalkotás hiányát állítja
az irónia célkeresztjébe.
A jegyzőkönyvben közreadott beszélgetés nem pusztán az általános emberi kommunikáció hiányosságaira mutat rá, hiszen a kérdések jellemzően egy nemzet szűkebb
érdeklődési körére vonatkoznak, angol birodalmi kontextusban vizsgálják Andy ismereteit. Ebben a szövegrészben a szalamandra sztereotip válaszai mellett a kérdéseket
feltevők elismerő szavai és – hibás válasz esetén – hallgatásuk is az egyetlen nemzet
szempontjait és világlátását egyesítő nacionalista szemléletmódot ironizálják.
Bár önmagában az is elvezet az emberi beszéd értelmességének és az emberi intelligenciának ironikus szemléletéhez, hogy az idézett emberi mondatok átkerülnek a szalamandra beszédébe, a fejezetet záró tudományos igényű összegzés tovább fokozza ezt
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a hatást: „[i]ntelligenciáját semmi esetre sem szabad túlbecsülni, mert korunk átlagemberének szellemi képességeit semmiféle vonatkozásban sem múlja felül.” (Čapek
1956, 96) Az állati és emberi viselkedés egy színvonalra állítása és az a tény, hogy erre
az egyenértékűségre a szövegrészlet tudós szerzője nem reflektál, sőt, úgy tűnik, tudomást sem vesz arról, hogy feltételezett olvasóit leginkább az emberi és állati intelligencia kérdése érdekelheti, az emberi nyelvhasználót is úgy mutatja be, mint aki nincs
tisztában a jelentésviszonyokkal és a konvención alapuló működésnek köszönhetően
bizonyos mértékig értelemtől függetlenül használja a nyelvet.
A fejezetben az irónia forrása tehát elsősorban az idézettség: a szalamandra kijelentéseinek kettős kapcsolódása egyrészt az aktuális beszédhelyzethez, másrészt az eredeti
szövegösszefüggéshez, amelyben Andy először elleste azt. Linda Hutcheon terminológiájában ez a visszhangszerű felidézés (echoic mention)19 egy fajtájaként azonosítható.
A szövegbeli iróniamarkerek Wayne C. Booth által felállított kategóriarendszerét vizsgálva20 kiderül, hogy az kimondatlanul is magában foglalja, hogy az olvasó által elvégzett
szándéktulajdonítás együtt jár a szerzői és az elbeszélői szubjektum szétválasztásával,
két olyan instancia megképzésével, melyek lehetővé teszik az irónia forrásának és célpontjának elkülönítését és szövegbeli együttes feltételezését. Ez a két, narratológiai alapon elkülönített szubjektum, a szerző vagy odaértett szerző (Booth szóhasználata ez
esetben nem következetes) és a jellemzően szereplő-elbeszélő, két olyan végpontnak
tekinthető Booth leírása alapján, melyeknek elkülönítésén múlik végeredményben az
irónia felismerésének lehetősége. Ez biztosítja, hogy az olvasó egy az elbeszélőén kívül
álló nézőponttal azonosulhasson, a narrátort állítva az irónia célkeresztjébe.
Az itt bemutatott 9. fejezetben az elkülönítés nem az odaértett szerző-narrátor megkülönböztetésen alapszik, azonban jól példázza, hogy a szövegértelmezés során az olvasó által létrehozott szubjektumok teszik lehetővé az ironikus olvasatot. Ennek első
lépéseként szükséges, hogy az idézett mondatok idézetként felismerhetők legyenek,
továbbá hogy a jelentésképzés problémáira ne reflektáljanak a beszélők. A fejezet cseh
és magyar szövegének összevetéséből kitűnik, hogy az idézettség jelzése és az elhallgatás is hatékonyan megvalósul minden szövegváltozatban.
A magyar fordítás szövegváltozataiban könnyen azonosítható az idézett mondatok
eredete és szervetlen illeszkedésük az új szövegkörnyezetbe. Az állatkerti mondat
foszlányok éppúgy felismerhetők a magyar olvasóközönség számára, mint a napilapokból vett idézetek. Utóbbit a narrátor és az emberi szereplők kijelentései mellett az
eltérő betűtípus vagy a kurzív szedés is alátámasztja.
A cseh szöveghez képest a magyar fejezet az egyes szereplők és a narrátor nyelvhasználaton keresztül történő jellemzésében mutat következetlenségeket. A mondatok
19 Linda Hutcheon, Irony’s Edge, The Theory and Politics of Irony, (London és New York: Routledge, 1995), 143.
20 Wayne C. Booth, The Rhetoric of Irony, (Chicago és London: The Chicago University Press, 1974), 53-73.
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általában formálisabbak mind a narrátor, mind a szereplők megnyilatkozásaiban. Például: „ale nikdo tam nebyl” [senki sem volt ott] (Čapek 1936, 112) vs. „de senki sem
volt jelen” (Čapek 1948, 91); az állatkert igazgatójának szájából: „Tak se pojďte podívat”
[Jöjjön, nézze meg](Čapek 1936, 116) vs. „Győződjék meg személyesen” (Čapek 1948,
95). Azonban kisebb számban van példa arra is, hogy a magyar szöveg informálisabb:
„Mlok sebou mýkl a schoval se střelhbitě ve vodě” (Čapek 1936, 115) vs. „A szalamandra gyors fordulattal, mint egy olajozott mennykő, eltűnt a vízben” (Čapek 1948, 94).
A tegezés-magázás tekintetében is bizonytalanabb a magyar szöveg, Thomas Greggs
csehül magázva szólítja meg Andyt, magyarul azonban elkerüli a döntést a két forma
közt a többes szám első személy használatával: „Ta nemáte dělat, Andy” (Čapek 1936,
115) vs. „Ezt nem szabad tennünk, Andy” (Čapek 1948, 94).
Stílusparódia – az idézett szövegre kiterjedő koherens illúzióteremtés
A természettudományos diskurzus regénybeli paródiáinak nagy része a 9. fejezet
összegzéséhez képest jóval speciálisabb stilisztikai eszközökkel él. Nem csupán egy
formálisabb, írott nyelvet alkalmaznak, hanem bőséges szaknyelvi szókincset, idézési
technikákat és az idézett forrásokban régies nyelvváltozatokat is. Ezekre a jelenségekre találunk példát az Andrias Scheuchzeri és Az embergyíkokról című fejezetekben is.
Utóbbi azért jelenthet nagyobb kihívást a fordító számára, mert szorosan kapcsolódik
a cseh nyelv és helyesírás egy korábbi állapotához.
A fejezet narrátora először dr. Vladimír Uher brnoi professzor tudományos ismeretterjesztő újságcikkét tolmácsolja az olvasónak, ezt követi – az 1936-os cseh kiadáshoz
hasonlóan az 1956-os magyar kiadásban – egy gépírásos levél és egy gótbetűkkel szedett, az elbeszéléshez képest múlt századi közlemény egy ismeretlen újságból. A fejezet végén néhány bekezdésen át Uher professzor gondolatait olvashatjuk egyes szám
első személyben.
Az első, 1948-as magyar kiadás a fejezetből szűk két és fél oldalt ad közre, a cseh
szöveg jelentős részét kihagyja a magyar változatból. Az 1936-os cseh kiadás szövegét
addig követi a magyar fejezet, míg beszámol Uher professzor Lidové Novinyben megjelent cikkéről, majd a 132-137. oldalakon olvasható levél és 19. századi újságcikk, valamit a professzor reakciójának nagy része hiányzik. A magyar szövegből kimarad a cseh
napilap neve, a professzor keresztneve is német formában olvasható (Vladimír helyett
Waldemar), Brno városa Brünnként szerepel (Čapek 1948, 106). A fordító a cseh kulturális referenciákat igyekezett kerülni, ahogy a kiadás több más pontján is: a nevek gyakran szerepelnek a cseh azonosítást nehezítő alakban (például Frantík helyett Franci,
Povondra úr helyett Powondra úr).
Ez a tulajdonnevekben megjelenő tendencia párhuzamban áll a nagyobb szövegrészek kihagyásával is, hiszen a 11. fejezetben szereplő magánlevél két 19. század
eleji cseh irodalmi lapot és természettudományos munkát említ, amelyek a magyar
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olvasók számára feltehetőleg ismeretlenek, üres referenciák. A cseh referenciák kihagyásának hátterében a Párizs környéki békék és a kikényszerített szlovák-magyar
lakosságcsere által újra kiélezett magyar-csehszlovák viszony is állhatott. Az 1956-os
magyar kiadásban ezek a részek pótlásra kerültek. A fordítói vagy szerkesztői döntés
hátterében az a felismerés állhatott, hogy a cseh és magyar nyelv és kultúra helyzete
nagy hasonlóságot mutat a 19. században: az anyanyelvi kultúra intézményrendszerének és presztízsének kiépítése mindkét, a Habsburg Birodalomhoz tartozó nemzet
fontos törekvése volt.
Jó példa ennek a párhuzamosságnak a kiaknázhatóságára a korbeli folyóiratok esete. J. V. Najman magánlevelében két folyóiratot említ, a Hyllost és a Cseh Museumot. Bár
a magyar olvasók számára konkrét sajtótörténeti referenciaként nem működőképesek
a címek, a magyar újságírás kezdeteinek címadási szokásbeli hasonlóságai miatt azonban mégis hozzájárulnak az ismeretlen újságkivágás kontextusának felvázolásához. Jan
Hýbl rövid életű lapja, a Hyllos (1820-1821) görög címválasztásával párhuzamba állítható
például Kazinczy Orpheusával (1789-1792). Bár a dátumokból is kitűnik, hogy a két lap
közt jelentős különbségek is vannak,21 az elsősorban szépirodalmi műveket közlő, anyanyelvi és fordításirodalmat egyaránt tartalmazó periodikák szerepe a nemzeti nyelvű
kultúra megteremtésében hasonló jelenség. Az 1827-ben indított Cseh Museum címét
olvasva sem marad támpont nélkül a magyar olvasó, hiszen ebben az esetben is kínálkozik magyar áthallás, igaz ismét a 18. század végéről, a Magyar Museum. A névadás
feltehetőleg mindkét esetben német példán alapul, a tartalom mindkét esetben elsősorban nemzeti és európai irodalom.22 (Čapek 1936, 132; Čapek 1956, 106) A fordítás tehát
él a hasonló kultúrtörténeti folyamatok biztosította háttérrel, konkrét olvasói ismeret
hiányában párhuzamokra támaszkodik, teheti ezt annak tudatában, hogy a szövegben
szereplő évszámok további támpontot nyújtanak az olvasói tájékozódás számára.
A fordítás szövegében megjelenő természettudományos műcímek követik a korabeli
magyar címadás nyelvi jellegzetességeit. A Presl-féle, csehül Ssavectvo címmel megnevezett munka a magyar fordításban Emlős állatok isméje. Az isméje főnév felidézi
a 19. századi szókincset, nyelvállapotot, így a magyar olvasó számára hiteles nyelvi
utalásként működik az adott korszakra, a cseh címbeli régies helyesíráshoz (két s-sel
jelölt sz-hang) hasonlóan. A fordítás tehát nem a konkrét kultúrtörténeti referenciára,

21 A folyóiratokban megjelenő szövegek jellegében is jelentős különbségek mutatkoznak. Míg Kazinczy szándéka szerint minél inkább kortárs külföldi szerzőktől közölt fordításokat, Hýbl lapja inkább a régiebbi európai irodalom emlékeit,
elsősorban latin szerzők szövegeit jelentette meg. Lásd Buzinkai Géza, A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől
a rendszerváltásig (Budapest: Wolters Kulwer, 2016), 55; továbbá Josef Jungmann, Historie literatury české, (Prága: Antonín
Straširypka, 1825), 543.
22 Buzinkay, A magyar sajtó és újságírás története, 54. A regény szövegében is megjelenő Cseh Museum folyóiratból például
a 10. évfolyam első számában a kortárs cseh szerzők (itt Josef Krasoslav Chmelenský) mellett Camões A lusiadák című
eposzának fordítása is megtalálható. František Palacký, szerk., Časopis Českého Museum 10 (1 1836).
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hanem annak nyelvi jellegzetességeire bízza, hogy megidézzék az olvasóban a működtetni kívánt kontextust.
Szerencsés körülmény a fordítás szempontjából, hogy a természettudományok művelése és a nemzeti nyelv ügye mind a cseheknél, mind a magyaroknál szoros kapcsolatban állt egymással. A levélben említett Josef Vojtěch Sedlaček például Jungmannak
mond köszönetet műve előszavában a fizikai szakszókincs kidolgozásáért,23 Jan Svatopluk Presl több területen is jelentős terminológiai munkát végzett, például az állattanban: az idézett újságcikkben megjelenő tuleň szó is tőle származik. A magyar állattani szakszókincs kialakításában nagy szerepet játszó Földi János már Linné kettős
nevezéktanának alapján képzeli el a magyar szakszókincs felépítését, tehát a nemzeti
nyelv és nemzeti tudományosság ügye összefüggésbe hozható az állatok rendszerezésének a regényben sokszor pellengérre állított eljárásaival is.
Az 1956-os kiadásban az Az Ember-Gyikokról című újságkivágás betűtípusában és
helyesírási jellegzetességeiben is szorosan követi a cseh kiadást. Helyesírási szempontból fontos vonásai közé tartozik a gyakori különírás (pl. ugyan is, kül országi) és egyes
köznevek nagy kezdőbetűs írása (Tó, Bornyu-fóka). Az a határozott névelőt aposztróffal
egészíti ki. Hangjelölésében a huszadik századi normától több ponton eltér: a hangok
hosszúságának jelölésekor (pl. egy, ollyan), a cs hang esetében (ts betűkapcsolattal: tsata hajó). A köznyelvi alakoktól eltérő kiejtést jelöl egyes szavakban (pl. szőrük helyett
szőrök, pikkelyecskéjük helyett pikkelyetskéjök). Az igeragozás régiességére éppúgy
találunk példát (el tünének, megközelithetni), mint a szóhasználat és a stílus tekintetében (pl. hajófelcser, „a’ fene büdösség miatt”). (Čapek 1956, 107-108)
A fordításrészlet helyesírását és nyelvállapotát összevetve Cuvier Állatországának
1841-ben megjelent, Vajda Péter által készített magyar fordításával kiderül, hogy számos nyelvi jelenséget korhűen idéz meg a Čapek-fordítás készítője. Az aposztrófos határozott névelő, a hosszú mássalhangzóval írt olly vagy milly, a ragokban felbukkanó,
a modern köznyelvtől eltérő magánhangzó-használat (például „Cuvier munkájára van
szükségök”) vagy az egybeírásbeli eltérések (például „szántó föld”) mind jellemzőek
a Vajda-szövegre is.24 A nagybetűvel kezdődő mondatbeli köznevek azonban olyan vonása Az Ember-Gyikokról címet viselő betétnek, amely régebbi keletkezési időre utalhat,
a 19. század első feléből származó nyomtatványokban már nem jellemző következetlenség. Ezen a ponton a cseh szöveget követi szorosan a fordítás, nem a magyar nyomdászati és helyesírási szokásokat.
A 2009-es magyar kiadás a fejezet többi részével megegyező betűtípusban jeleníti meg az újságcikket, de szinte betűhíven követi az 1956-os kiadás szövegét. Eltérés
23 Jan Jakubec, Dějiny literatury české: 2. Od osvícenství po Družinu máje (Prága: J. Laichter, 1934), 382.
24 Vajda Péter, „A fordító előszava”, in: Georges Cuvier, Az állat-ország fölosztva alkotása szerint, alapul szolgálandó az
állatok természetleirásához s bevezetésűl az összehasonlitó bonctanhoz, I. kötet, ford. Vajda Péter, (Buda: a Magyar Királyi
Egyetem betűivel, a M. Academia költségén, 1841), VII-XIII.
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csak néhány magánhangzó hosszúságának jelölésében és a központozásban található.
Így mindkét magyar szövegváltozatról megállapítható, hogy a szöveg keletkezésének
időpontját a cseh szöveghez hasonlóan helyesírási, lexikai és nyelvtani jellemzők segítségével igyekeztek biztosítani. A cseh szövegre is jellemző a nagybetűs köznevek használata, a hangjelölés következetesen 18. század végi-19. század eleji szokásrendszerének követése (ennek egyik legfeltűnőbb esete a j hang g-vel jelölése, amely a fejezet
címében is megjelenik), régies szóalakok és szinonimák alkalmazása (anglická helyett
englické, a hajóorvos megnevezésére a felčar szó). A magyar szöveghez képest a cseh
szórendben nagyobb eltérést mutat a 20. század eleji nyelvállapottól (pl. Magj prý tělo
slyzské – a jelző a jelzett főnév mögött áll), ez azt mutatja, hogy a fordító a felidézni
kívánt magyar nyelvállapotot nagyobb súllyal vette figyelembe a fordítás során, mint
a cseh szöveg szórendjét.25
A fordítás a két narrátori elbeszélésbe ékelt szövegbetét magyarításakor tehát sikeresen alkalmazza a 19. századi nyelv és helyesírás elemeit, a tudományos munkák nyelvi stílusát, így a beékelt szövegek nyelvi jellegzetességei alátámasztják a narrátori és
szereplői kijelentéseket az iratok eredetére vonatkozóan. Uher professzor belső monológjában azonban tovább folytatódik a nyelvtörténeti időutazás, a szereplő tudományos
kíváncsisága és izgatottsága eredményeképp átveszi az újságkivágás stílusát és ezen
a nyelven gondolkodik tovább. Ez a nyelvi jellegzetesség bizonyítékul szolgál arra, hogy
a professzort mennyire magával ragadta a szalamandrákra vonatkozótörténeti adat,
azonban éppen ez a felfokozott lelkiállapot és a rajta keresztül ábrázolt elhivatottság áll
szemben a ténnyel, hogy nem ismeri fel az emberi tényező fontosságát a szalamandrák terjeszkedésében. Van Toch kapitány útjairól ugyan nem lehet tudomása, de éppen
a fent bemutatott újságkivágás a bizonyíték arra, hogy a biológiai fejlődés már legalább
száz éve nem vizsgálható az emberi beavatkozás hatásainak figyelembe vétele nélkül.
Uher professzor komikus és ironikus bemutatásának tehát fontos eszköze az a stiláris váltás, amely a fejezet eleji és a fejezet végi szabad függő beszéde közt tapasztalható.
A magyar fordítás (az 1956-os kiadástól kezdve) szintén jelöli ezt az elmozdulást. A professzor belső monológja az újságcikk részleteinek ismétlésével kezdődik, és a magyar
szöveg is él azzal a lehetőséggel, hogy az újságcikk kifejezéseit betűről-betűre elismételje. Amikor a tudós gondolatai felett az olvasott szöveg annyira átveszi a hatalmat,
hogy saját reflexióit is a régebbi nyelvállapot segítségével fejezi ki, a magyar szövegben
is megjelennek helyesírásbeli és szókincsbeli elmozdulások.
Amikor professzor a cikkből nyert információt értelmezni kezdi, következtetések
láncolatát fogalmazza meg. A szigeten található lagúnát olyan élőhelynek tekinti, ahol
25 A köznyelvi írott és beszélt sztenderd cseh közti, mind a mai napig meglévő, a magyarban tapasztalhatónál nagyobb
mértékű különbség Josef Dobrovský munkásságára vezethető vissza, aki A cseh nyelv tüzetes nyelvtana című, német nyelvű
munkájában (1802) a 16. századi cseh nyelvet tette meg az irodalmi nyelv alapjának. Hankó B. Ludmilla és Heé Veronika,
A cseh irodalom története a kezdetektől napjainkig (Budapest: Magyarországi Eszperantó Szövetség, 2003), 161.
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védett környezetre lelhetett az ősszalamandra: „právě místo, na kterém by se mohlo takové fossilní zvíře uchovat, isolováno od prostředí vývogově pokročilegšího a nerušeno
ve své přirozené reservaci.” ˙(Čapek 1936, 135); „Megfelelő hely arra, hogy az ilyen ősállat fennmaradjon, mert nem érintkezik a’ fejlődés magasabb fokán álló környezettel és
semmi sem zavarja a’ Természet szerént való reservátiójában.” (Čapek 1956, 109) Ez
a mondatpár jól példázza, hogy a magyar fordításban is tetten érhető az olvasottak erős
hatása a professzorra a helyesírás régiességének jelölésén keresztül. A magyar mondat
azonban radikálisabb eszközökkel is él, hiszen a „Természet szerént való reservatiojában” kifejezés mind helyesírásán, mind a névutós szerkezet használatán keresztül
jóval erőteljesebben valósítja meg a régies nyelvhasználatot, mint a cseh mondat (a mai
helyesírás szerint a reservaci szóalakot rezervaciként használják, azonban 1936-ban
még elterjedt volt az s-es alak).
Ennek a döntésnek oka lehet, hogy a fordító nem minden esetben talál épp azoknál
a lexikai és mondattani elemeknél lehetőséget a régies nyelvhasználatra, ahol a cseh
szöveg: „To ge gasné, řekl si professor.” (Čapek 1936, 135) „Ez világos – mondta magában
a professzor.” (Čapek 1956, 109) Ebben az esetben a magyar mondat nem tér el a 20.
századi normától, míg a cseh szövegben a g-j betűcsere feltűnő jelölő. A magyar fordítás
tehát képes olyan nyelvi utalásrendszert felvonultatni, melynek alapján az idézett szövegek és értekezéscímek hitelt érdemlően 19. századiként jelennek meg és a professzor
belső monológja nyelvi megformáltságában is alátámasztja a szereplő lelkiállapotát.
Az 1948-as kiadás következetesen azokat a szövegrészeket hagyta ki a fejezetből,
melyekben a 19. századi nyelvállapotra történő utalás megjelent, elkerülve a nyelvi regiszterváltást. Ennek eredményeképp azonban éppen attól az információtól fosztotta
meg az olvasót, hogy a szalamandrák fejlődésében milyen régóta szerepet játszott az
ember természetre gyakorolt hatása. Így a természetet az embertől teljesen független
objektumként kezelő természettudós figurája kevésbé válhatott irónia célpontjává ebben a szövegváltozatban.

KONKLÚZIÓ
A fenti példák alapján jól érzékelhető, hogy az egész szöveget mint a fordítás alapegységét megjelölő elméleti megközelítések vagy a forrás- illetve a célkultúra egészének
figyelembe vételét megkívánó elgondolások szövegbeli érvényesülésének vizsgálata
során az egy-egy betű vagy szó fordításának mikéntje is releváns információt hordoz.
A szöveg alacsonyabb szintjein feltárt fordítási problémák az egész szöveg értelmezésének lehetőségeit befolyásolják, adott esetben a szisztematikusan felépített szövegvilág
következetességének megbontásával alakítva a célnyelvi olvasó által a szövegről kialakítható olvasatot.
Az értelem szerinti fordítás egyre nagyobb egységeinek felmutatása az elméleti diskurzusban nem válhat el a szöveg kisebb egységeinek vizsgálatától. A kisebb egységek
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vizsgálata nem mond ellent a forráskultúra megjelenítésének kérdéseit vizsgáló megközelítéseknek sem. A nagyobb egységek jelentőségét figyelmen kívül hagyó fordítói
eljárás azonban éppen ahhoz vezet, hogy a kisebb terjedelmű, például szó- vagy szókapcsolat szintű megoldások nem rendezhetőek mintákba, a szöveg értelmezésének
olvasói feladata kimarad a fordítás látóköréből.
Karel Čapek regényének magyar fordítását elsősorban az egységesítő és sztenderdizáló nyelvi normák jellemzik. A cseh irodalmat reprezentáló, központinak tekintett mű
által támasztott nyelvi elvárásoknak megfelelő magyar szöveg azonban éppen a kisebb
nyelvi egységekben megjelenő változatos nyelvi és szerkezeti megoldások, idézési technikák, regiszterváltások rendszertelen fordításbeli megjelenésével vezeti az olvasót egy
esetlegesen kevésbé összetett értelmezési szempontrendszert érvényesítő olvasathoz.
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VESZPRÉMY LÁSZLÓ BERNÁT

A gyűlölettől a rajongásig.
Antiszemita reakciók
a cionizmusra
Magyarországon,
1896–1944
Tanulmányomban a holokauszt-kutatás és az eszmetörténet mezsgyéjén mozgó, eddig
a hazai történetírásban kevéssé tárgyalt területet dolgozok fel, nevezetesen a cionizmusra mint zsidó nacionalizmusra adott antiszemita közéleti reakciókat Herzl Tivadar
Zsidó államának 1896-os kiadásától az 1944-es deportálásokig. Mint látni fogjuk, az antiszemitizmus - melyet Robert S. Wistrich brit holokauszt-kutató tömören a zsidóság
gyűlöleteként definiált vonatkozó monográfiájában1 – által adott reakciók az elutasítástól át az érdektelenségen keresztül a támogatásig terjedtek. Röviden szólnunk kell
a tanulmány korlátairól is. Ebben a tanulmányban nem volt hely az antiszemitizmusra
adott cionista reakcióknak, a cionista mozgalom nemzetközi és magyarországi mozgalmi történetének, illetve a cionista mozgalom megannyi szellemi irányzatának és
politikai ágazatának bemutatására. Kimaradtak továbbá a cionista mozgalom korabeli államhatalommal való gazdasági és/vagy embermentési célú egyeztetései,2 melyek
bár áttételesen kapcsolódnak témánkhoz, de nem képezik részét a cionizmusról szóló
antiszemita diskurzus elemzésének. Az alábbiakban nem rendelkeztünk kellő térrel
az antiszemitizmus különböző irányzatainak tartalmi és mértékbeli szétválasztására,

1 Robert S. Wistrich: Antisemitism. The Longest Hatred. New York, 1991. xvi–xvii.
2 Ehhez lásd: Novák Attila: „A Chance Not Taken. Zionist-Hungarian Diplomatic Cooperation in the Second Half of the
1930s”. In: Jewish Studies at the CEU, 1999–2001. Eds. Andras, Kovacs – Eszter, Andor. Bp. 2002. 327–353.
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nem óhajtjuk a különböző mértékben antiszemita, eltérő nézeteket valló szerzőket egybemosni.

HISTORIOGRÁFIA
Zima András történész arra hívta fel olvasói figyelmét, hogy a cionizmus nemzetközi
szakirodalmában több definíciója létezik a nemzeti mozgalomnak, melynek kereteiben egyesek a tradícióból következő mozgalomként kezelik a cionizmust, míg mások
az európai nacionalista irányzatok szekuláris zsidó megfelelőjeként tekintenek rá.3
S míg a tradíciót képviselő vagy munkásmozgalmi cionisták nem voltak elhanyagolható tényezők Magyarországon,4 addig az antiszemitizmusra való reflektálás kevéssé
képezte részét a vallásos vagy szocialista cionizmusnak, ez Joachim Doron izraeli történész lényegre törő tanulmánya szerint is a polgári cionizmusra volt jellemző.5 A kutatás ezért elsősorban a Magyarországon domináló polgári irányzat forrásait elemzi azon történészekre támaszkodva, akik a cionizmust, mint szekuláris nacionalista
mozgalmat kezelik.6
A cionizmus antiszemitizmusra adott reakcióinak elemzését Francis Nicosia amerikai holokauszt-kutató szerint is ez idáig legnagyobb alapossággal Jehuda Reinharz
izraeli történész végezte el: a történész szerint az antiszemitizmusra adott válaszai
a cionizmust kiemelték az összes korábban ismert zsidó eszmeirány közül.7 Maga
Nicosia kiváló monográfiát publikált a németországi cionizmus Hitler alatti éveiről.8
Arthur Hertzberg amerikai történész szintúgy jelentős teret szentel a kérdés taglalásának grandiózus munkájában: a történész szerint a cionisták „racionális kereten
belül tekintettek az antiszemitizmusra”, melyet a mozgalom „legmerészebb, legforradalmibb” nézeteként írt le.9 Egyes, a nemzetközi szcénával foglalkozó munkák még
némi teret szentelnek a kérdésnek.10

3 Zima András: A történetiség új rendje a budapesti magyar nyelvű neológ és cionista sajtóban, 1882–1938. Doktori (PhD)
értekezés. Országos Rabbiképző–Zsidó Egyetem. Bp. 2013. 30.
4 Novák Attila: Fordulat előtt: cionizmus az 1938 és 1940 közötti Magyarországon. Szombat 10. (1998) 2. sz. 24–26.
5 Joachim Doron: Classic Zionism and Modern Anti-Semitism: Parallels and Influences (1883–1914). Studies in Zionism, 4.
(1983) 2. sz. 169–204.
6 Yosef Salmon: Zionism and Anti-Zionism in Traditional Judaism in Eastern Europe. In: Zionism and Religion. Eds. Shmuel
Almog – Jehuda Reinharz – Anita Shapira. Hanover, 1998. 25.; Shlomo Avineri: The Making of Modern Zionism: Intellectual
Origins of the Jewish State. London, 1981, 4–6., 13.; Ben Halpern – Jehuda Reinharz: Zionism and the Creation of a New
Society. New York, 1998), 9-10.
7 Jehuda Reinharz: The Zionist Response to Antisemitism in Germany. Leo Baeck Institute Yearbook, 30. (1985), 1. sz.
105–140., itt: 105–107.
8 Francis Nicosia: Zionism and Anti-Semitism in Nazi Germany. New York, 2008.
9 The Zionist Idea. A Historical Analysis and Reader. Ed. Arthur Hertzberg. New York, 1981. 28–29., 39., 49., 51.
10 Gideon Shimoni: The Zionist Ideology. Hanover, 1995.; David Vital: The Origins of Zionism. Oxford, 1980.; Derek Penslar: Israel in History: The Jewish State in Comparative Perspective. London, 2007.; Jews & Race. Writings on Identity and
Difference, 1880–1940. Ed. Mitchell B. Hart. Waltham, 2011.; Oz Almog: Hacabar: djukan. Tel–Aviv, 1997.; Howard M. Sachar:
A History of Zionism. New York, 1979.
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A cionizmus ezen forradalmi hozzáállásáról az antiszemitizmushoz hazai téren
azonban kevesebb olvasható. A fentiekhez hasonló megközelítést alkalmazott munkáiban Gyurgyák János és Komoróczy Géza. Haraszti György szerint a cionizmus bizonyos
társadalmi tapasztalatokra adott reakcióként értékelte az antiszemitizmust, s hasonló gondolatok körvonalazódnak Ránki Vera, Fenyves Katalin vagy Ungváry Krisztián
munkáiból.11 Ennek ellenére a cionizmus antiszemitizmusra adott válaszait vagy a két
politikai gondolat egymáshoz való hozzáállását eddig kevéssé elemezték. Kivételt képez Andrew Handler amerikai történész (csak angol nyelven elérhető!) monográfiája,
illetve Patai Rafael egyes írásai, Kiss József egy tanulmánya és Gidó Attila erdélyi cionizmussal foglalkozó monográfiájának egyes részei.12 Külön fájó ez a hiányosság, hiszen
például a franciaországi antiszemitizmus cionizmussal kapcsolatos viszonyát Pierre Birnbaum francia történész, illetve a kérdés nemzetközi összehasonlító elemzését Derek
Penslar amerikai történész már vizsgálta a Journal of Israeli History 2006-os tematikus számában.13
Tuvia Friling izraeli holokauszt-kutató azonban felhívta a figyelmet ezen kutatások
fontosságára, kiemelve, hogy éppen a cionizmus antiszemitizmushoz való forradalmian új hozzáállása miatt könnyen félreértésekre, esetleg rosszindulatú értelmezésekre
adhat okot.14 Ilyesfajta írások – sajnos még a holokauszt-történetírás terén is – már
születtek mind a nemzetközi,15 mind a hazai zsidóság történetével kapcsolatban.16
Friling imént idézett szavait összefoglalva, ezek a munkák tömören az antiszemitizmus gerjesztésével és a holokauszthoz való asszisztálással vádolják a cionizmust,
kiragadva a cionizmust esetleg támogató antiszemiták idézeteit, ideológiai rokonságot vélelmezve a két fél között. Arnold Paucker német történészt idézve „a történész
11 Haraszti György: Odesszától Baselig, Bécstől Jeruzsálemig, avagy a historiográfia diszkrét bája. Múlt és Jövő 5. (1993), 4.
sz. 101–106., itt: 102.; Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon II. Pozsony, 2012. 1056.; Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet. Budapest, 2001. 315–316.; Ránki Vera: Magyarok – zsidók – nacionalizmus.
Budapest, 1999. 114–115.; Fenyves Katalin: Képzelt asszimiláció? Budapest, 2010.; Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer mérlege. Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon, 1919–1944. Budapest–Pécs, 2012. 346.
12 Andrew Handler: An Early Blueprint for Zionism. Győző Istóczy’s Political Anti-semitism. New York, 1989.; Raphael Patai:
The Jews of Hungary: History, Culture, Psychology. Detroit, 1996. 348–349, 487.; Kiss József: Hogyan reagált a katolikus sajtó
az első cionista kongresszusra? Múlt és Jövő 9. 1997. 4. sz. 60–66.; Gidó Attila: Úton. Erdélyi zsidó társadalom- és nemzetépítései kísérletek (1918–1940). Csíkszereda, 2009. 19.
13 Pierre Birnbaum: The French Radical Right: From Anti-Semitic Zionism to Anti-Semitic Anti-Zionism.
Journal of Israeli History 25. (2006) 1. sz. 161–174.; Derek Penslar: Anti-Semites on Zionism: From Indifference to Obsession.
Journal of Israeli History, 25. (2006), 1. sz. 13–31.
14 Tuvia Friling: Introduction. Israel Studies, 14. (2009) 1. sz. v-xvii., itt: ix-xi.
15 Peter Novick: The Holocaust in American Life. Boston, 2000.; Sabtaj Bejt-Cvi: Hacijonut haposztugandit bemasber hasoa.
Tel-Aviv, 1977.; Moshé Machover: Israelis and Palestinians: Conflict and Resolution. New York, 2012.; Tom Szegev: Hamiljoni
hasevii. Hajiszraelim vehasoa. Jeruzsálem, 1991.; Benny Morris: Righteous Victims: A History of the Zionist–Arab Conflict,
1881-1999. New York, 1999.; Moshe Menuhin: The Decadence of Judaism in Our Time. New York, 1965.; Lenni Brenner: Zionism in the Age of the Dictators. London, 1983.
16 Ben Hecht: Perfidy. New York, 1961.; Michael Dov Weissmandl: Min hamecar. New York, 1960.; Paul Bogador: Kasztner’s
Crime. London, 2016.; Csatári Dániel: A burzsoá nacionalizmus ikertestvérei az antiszemitizmus és a cionizmus. Pártélet, 12.
(1967), 9. sz. 66–77.; Makai György: Izrael Állam és a cionizmus. Bp. 1973.
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elkeseredik, amikor az igazság effajta meggyalázását látja”.17 Külön érdemes utalni
Nicosia azon esszéjére, mely a németországi cionizmus effajta szerepével kapcsolatos
’80-as évekbeli nemzetközi vitákra reflektál.18 Hasonló munkák terén érdemes még
utalni a már említett Friling, illetve Dina Porat és Shabtai Teveth izraeli történészek
munkáira.19 Követve Nicosia németországi cionizmusról írt munkájának kereteit, itt
is a különböző politikai és történeti korszakok határaihoz igazodva mutatjuk be a cionizmusra adott antiszemita reakciókat.20 Akár Nicosia tisztázza könyvében, úgy itt is
kijelentendő, hogy ez a tanulmány „nem támogatja az elképzelést”, miszerint „a cionizmus valahogy azonos lenne a nácizmussal”.21

A DUALIZMUS ÉVEI
A politikai cionizmus kezdetét, minden proto-cionista törekvés ellenére, Herzl Tivadar
budapesti születésű író és közszereplő nevéhez, illetve A zsidó állam című 1896-os könyvének kiadásához kötik. Könyvében kifejti nézeteit az asszimiláció lehetetlenségéről
és egy zsidó államba való tömeges zsidó emigráció szükségességéről.22 Mint naplójában írta: „A kezdetektől fogva megértettem az »antiszemitizmus elleni harc« ürességét
és értelmetlenségét.”23 Tételei, mint arra Nicosia rámutatott, nem sokban különböztek
a korabeli antiszemita diskurzustól, mindössze indíttatásuk volt más (zsidóellenesség
helyett a zsidó élet megóvásának célja).24 Naplójában így írt erről: „Az antiszemitáknak
igazuk van – ha ezt rájuk hagyjuk, akkor mi is boldogok leszünk. Be fog bizonyosodni,
hogy igazuk van, mert igazuk is van”.25
Miközben a világ zsidósága elitjének egy jelentős része azon igyekezett, hogy az
őket befogadó népek hű polgártársaikként ismerjék el őket, és mindent megtettek,
hogy megcáfolják a vádat, miszerint minden asszimilációs álarc ellenére ők titkon egy
közösen cselekvő koherens nemzetet alkotnak, Herzl kijelentette, hogy „nép vagyunk,
egy nép”. Ezért előre kívánt reagálni a vádakra: „Komolyabb lenne az az ellenvetés,
17 Arnold Paucker: Jewish Self-Defense Against Fascism. In: Germans against Nazism: nonconformity, opposition and resistance in the Third Reich: essays in honour of Peter Hoffman. Eds. Francis Nicosia – Lawrence D. Stokes. New York, 2015.
74–75.
18 Francis Nicosia: Victims as Perpetrators. German Zionism and Collaboration in Recent Historical Controvery. In: Remembering for the Future. The Impact of the Holocaust on the Contemporary World. Proceedings of the International Scholars
Conference at Oxford University, 10–13 July 1988. Oxford, 1988. 2134–2148.
19 Dina Porat: The Blue and the Yellow Stars of David. Cambridge, 1990. 213–219.; Tuvia Friling: Arrows in the Dark: David
Ben-Gurion, the Yishuv Leadership, and Rescue Attempts during the Holocaust I. Madison, 2005. 78–83.; Shabtai Teveth:
Ben-Gurion and the Holocaust. New York, 1996. 193–194.
20 Nicosia, F.: Zionism and Anti-Semitism i. m.
21 Nicosia, F.: Zionism and Anti-Semitism i. m. 3.
22 Herzl Tivadar: A zsidó-állam. A zsidó-kérdés modern megoldásának kísérlete. Bp. 1919. 6–7.
23 Theodor Herzl: Theodor Herzls Tagebücher 1895–1904 I-III. Berlin, 1922. 7.
24 Nicosia, F.: Zionism and Anti-Semitism i. m. 7.
25 Herzl, T.: Tagebücher i. m. 92. A napló legismertebb angol fordítása még kiemeléssel is él: „because they are right.” Lásd:
The Complete Diaries of Theodor Herzl I. Ed. Raphael Patai. New York, 1960, 83.
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hogy az antiszemiták malmára hajtom a vizet azzal a megállapításommal, hogy mi egy
nép vagyunk, s hogy én a zsidók asszimilálódását – ahol az folyamatban van, megakasztom, ahol pedig már megtörtént, ott utólag – veszélyeztetem (…) Aki meg tud, meg
akar, és akinek meg muszáj semmisülnie, az semmisüljön meg. Egész ágak elhalhatnak, lehullhatnak a zsidóság fájáról, a fa azonban él”.26 Herzl itt a „megsemmisüléssel” kétségkívül az asszimilációra utalt.
A fenti gondolatok – nem lehet ezt eléggé hangsúlyozni – forradalmiak, újítóak,
radikálisak voltak. A liberális konszenzushoz szokott fősodratú zsidó orgánumok következésképp ellenséges reakciókat szültek. A cionizmusra adott válasz az emancipált
zsidók körében „előre látható volt”, írja Yakov Rabkin kanadai történész. „A német,
francia, osztrák és angol rabbik – azokból az államokból, ahol a zsidók teljes polgárjogokat élvezhettek – lényegében egyöntetűen elítélték a cionizmust.”27 Maga Herzl írta
fel ekkor, hogy könyve megírásának okán a zsidók részéről „a legnagyobb gyűlölet
fogad – de legalább az antiszemiták tisztességesen kezelnek engem”.28
A liberális konszenzussal szembeni közös ellentmondásról, illetve a közösen kapott
támadások egyfelé hajtó erejéről már az is sokat elmond, hogy Herzl naplója szerint
az írásaiért felelő „könyvkiadó (…) testvérek valószínűleg mindketten antiszemiták.
Őszinte udvariassággal kezeltek. Tetszett nekik a röpiratom”.29 David Vital izraeli történész szerint Herzl könyvének kiadása nem kicsiny részben taktikus volt, ugyanis
a szükséges nem zsidó támogatást akarta azzal megszerezni.30 Albert Lindemann
amerikai történész szerint pedig „az antiszemiták rámutathattak [a műre], mint annak bizonyítékára, hogy őnekik végig igazuk volt”.31 Végül Nicosia úgy vélte, hogy „míg
manapság ha egy nem zsidó kritizálja a cionizmust (…) könnyedén leantiszemitázzák,
Herzl napjaiban az ezzel ellentétes, azaz a cionizmust támogató nem zsidó véleménye
kaphatott hasonló reakciót”.32 Sajátos példája ennek, hogy pl. Baden őrgrófja, noha
titokban szimpatizált Herzllel, nyilvánosan ezt nem merte felvállalni: félt tőle, hogy ha
hangosan támogatja a német zsidók Palesztinába költözését, kortársai antiszemitának
tartják majd őt érte.33
A reakciók, noha vitatható okokból, ám valóban lelkesek voltak. Édouard Drumont
antiszemita francia lapja, a La Libre Parole például lelkesen köszöntötte a cionizmust,

26 Herzl T.: A zsidó-állam i. m. 9.
27 Yakov M. Rabkin: A Threat From Within. A Century of Jewish Opposition to Zionism. New York, 2006. 9., 20.
28 Vital, D.: The Origins of Zionism i. m. 267.
29 Herzl, T.: Tagebücher i. m. 334–335.
30 Vital, D.: The Origins of Zionism i. m. 267.
31 Albert S. Lindemann: Esau’s Tears: Modern Anti-Semitism and the Rise of the Jews. New York, 2000. 330.
32 Nicosia, F.: Zionism and Anti-Semitism i. m. 7.
33 Herzl, T.: Tagebücher i. m. 501.
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majd később az első cionista világgyűlést is.34 Magyarországon is számos antiszemita
publikáció támogatta a Zsidó államot: Herzlt és korai cionista társát, Max Nordaut
a „zsidóság legkiválóbb szellemeinek” nevezve úgy vélte az erősen antiszemita, Katholikus Néppárthoz közel álló Alkotmány, hogy a cionisták „őszintén kijelentik, hogy
a zsidóság egy külön faj,” és ezért ők csak azt kívánják, „hogy a cionisták fáradozását
fényes eredmény koronázza.” A Magyar Állam így örvendezett az első, Bázelben tartott
Cionista Kongresszus felett, mely végleg Palesztinát nevezte ki a jövendő zsidó állam
helyszínének: „Izráel hazamegy… ha ezt a jelszót mi adnók ki, a tekintetes ügyészség
legazonnal gondoskodna számunkra hűvös helyről. Így azonban nem vagyunk bűnösök. Hiszen egy liberális államban lehetne-e azt ellenezni, amit… a zsidók akarnak?
Isten látja lelkünket, hogy a bázeli kongresszus határozatait igen szívesen elfogadjuk.
Nemhogy kifogásunk lenne ellene, sőt örömmel üdvözöljük, mert hiszen az antiszemitizmus immár, mint a zsidóság politikai felszabadításának eszköze tekintendő és
törvény büntesse azokat, kik Izráel népének nemes aspirációi elé gátat vetni merének!
Igen, uraim, vissza Palesztinába!” A lap egy másik cikke hozzátette, hogy „kiderült,
hogy önök vissza akarnak menni Palesztinába, mert nem magyarok, hanem zsidók,
nem vallás, hanem nemzet”.35
Minden magyar antiszemita közül Istóczy korábban említett másik segítője, a pozsonyi Simonyi Iván méltatta talán a legkorábban Herzlt. Simonyi országgyűlési képviselő volt az Antiszemita Párt színeiben, részt vett programjának kidolgozásában annak társ-alelnökeként. Korábban – 1882 telén – a parlamentben kifejezte kívánságát,
ahogy pártjának más képviselői is, hogy bár „beteljesedne a már többször felmerült
terv és a zsidók állítólagos kívánsága, vagyis ha a zsidók önálló államot képeznének
Palesztinában”.36 Simonyi lapja, a Westungarischer Grenzbote hízelgő könyvismertetőt
írt a Zsidó államról.37 Herzl ennyit jegyzet fel naplójában erről: „A Westungarischer
Grenzbotéban egy antiszemita képviselő, Simonyi közölt vezércikket a könyvemről.
Lovagiasan hivatkozik rám.”38 Simonyi először gúnyosan mutatott azokra a magyar
zsidó újságírókra, akik anno felháborodással reagáltak az Antiszemita Párt javaslatára
a zsidók Palesztinába való kitelepítéséről: „Tizennégy évvel ezelőtt egyszer azt mondtam a magyar Országgyűlésben [hogy legyen palesztinai zsidó állam] (…) Reagált erre
különböző alkalmakkor [több magyar zsidó író]. Egyikük (…) azt felelte: »Szóba sem
áll olyan emberrel, aki ilyen tervekkel áll elő, hogy a zsidóknak Palesztinába kellene
települniük, vagy hogy ez egyáltalán lehetséges lenne.« A két másik úr közül az egyik

34 Desmond Stewart: Theodor Herzl. Garden City, 1974. 251.
35 Kiss J.: Hogyan reagált a katolikus sajtó i. m. 60–65.
36 Simonyi [Iván]: Der Judenstaat. Westungarischer Grenzbote, 1896. február 25. 1–2.
37 Uo.
38 Herzl, T.: Tagebücher i. m. 352.
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felettébb ingerült hangon és kihívóan ezt mondta: »Mi itt vagyunk, és itt is maradunk,
ha nem tetszünk a magyar [antiszemitá]knak, vándoroljanak el ők.«”
Azonban Simonyi örömére „az idők változnak, és velük »a zsidók« is (…) Küldtek
nekünk ismertetésre egy könyvet a következő címmel: a Zsidó állam (…) Kötelességemnek
érzem, hogy (…) mind a nem zsidók, mind a zsidók figyelmébe ajánljam (…) A szerző
terve röviden a következő: a zsidóknak vagy Palesztinában, vagy Argentínában kell
önálló államot alapítaniuk (…) A szerző ama követelése (…) haladó szellemiségéről
tanúskodik”. Címoldalas cikkét Simonyi azzal zárta, hogy „reméljük, hogy a szerző
nem maga szolgáltatja majd az alapot arra, hogy egy bécsi lapban megjelent kritika
zárómondatai beigazolódjanak, »nevezetesen, hogy a megoldás és a szerző javaslata,
ha semmi máson, akkor egy akadályon fog elbukni: magukon a zsidókon.«”39 A cikket további támogató írások követték. Kérdés, hogy Herzl tudott-e előre a recenzióról,
naplójában mindenesetre már másnap reagált a pozsonyi lap írására. Rövidesen azt
is feljegyezhette, hogy: „Legszívélyesebb követőm egyelőre – a pozsonyi antiszemita,
Simonyi Iván, aki hízelgő vezércikkekkel bombáz engem, és minden esszét két példányban küld el nekem.”40
Simonyi fenti cikkében ígéretet tett, hogy „egy más alkalommal meg fogjuk mutatni a szerzőnek, hogy a mai antiszemitizmust egyáltalán nem a középkorból hurcoljuk
tovább magunkkal”, és egy hónappal később személyesen is felkereste a Zsidó állam
szerzőjét. Herzl így írt róla: „Furcsa hívem, a pozsonyi antiszemita Simonyi Iván nálam járt. Hatvanéves, fürge, bőbeszédű ember, aki bámulatba ejtő rokonszenvvel van
a zsidók iránt. Beszédében keveredik az értelmes az értelmetlennel: hisz a vérvád-mesékben, ezzel együtt viszont a legragyogóbb és legmodernebb eszméket is vallja. Szeret engem!”41 Andrew Handler történész megítélése szerint „Herzlt meglepte, mekkora figyelmet szentel neki és az ügynek Simonyi.”42 Az antiszemita sajtó rajongása
Herzl tervei iránt azonban valószínűleg nem érhette váratlanul a cionista politikust.
Ennek oka között lehetett, hogy naplójában már eredetileg is így vezette le mozgalmának elkövetkezendő feladatlistáját: „Az eljárás sorrendje: 1. Pénzgyűjtés (társaság).
2. Földvásárlás. 3. Sajtónyilvánosság megkezdése (ez nem fog semmibe sem kerülne,
mert az antiszemiták örvendezni fognak).”43
Maga Istóczy Győző már Herzl Zsidó állama előtt, 1878-ban egy palesztinai zsidó
állam felállítására nyújtott be indítványt a magyar Országgyűlés elé, mint a zsidó
39 Simonyi I.: Der Judenstaat i. m.
40 Herzl, T.: Tagebücher i. m. 354. Az esetet feldolgozza: Schweitzer Gábor: Miért nem kellett Herzl a magyar zsidóknak?
A politikai cionizmus kezdetei és a magyarországi zsidó közvélemény. Budapesti negyed. 4 (1994), 2. 42–55.
41 Herzl, T.: Tagebücher i. m. 363.
42 Andrew Handler: A magyar kapcsolat. Szombat Online, 2013. január 3. (https://www.szombat.org/politika/4116-a-magyar-kapcsolat, letöltés 2020. augusztus 28.).
43 Herzl. T.: Tagebücher i. m. 40.
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„veszély” kiküszöbölésének legkézenfekvőbb módszerét.44 Emlékirataiban Istóczy
arról írt, hogy épp, mikorra végre – szerinte – nagyobb teret kapott az általa is fontosnak ítélt zsidókérdés, ő és pártja pont kiesett a politikából: „Mi, magyar antiszemiták se akarunk egyebet, mint a mit a cionista zsidók akarnak, hogy ti. az európai
diplomácia közvetítésével állíttassék vissza a zsidó állam valahol (csak nálunk Magyarországon ne), lehetőleg Palesztinában (…) s aztán azok a zsidók, a kik asszimilálódni nem akarnak vagy nem tudnak, s a kik rosszul érzik magukat közöttünk (de
viszont mi is rosszul érezzük magunkat mellettük), térjenek vissza saját hazájukba,
ahová aztán elmehetnek velük a mi javíthatatlan filoszemitáink is. Ez az antiszemita
pártprogrampont a cionista mozgalom fellépte óta teljesen legális pártprogrampont,
s emellett egyszersmind a legradikálisabb antiszemita álláspont is. Mi csak azt mondjuk, hogy mi, antiszemiták, egyszerűen nem-zsidó cionisták vagyunk.”45 Az antiszemita politikus később is felidézte, hogy „indítványomat s az [a]zt kísérő beszédemet
az azóta világszerte szervezkedett cionisták olyannyira méltányolják, hogy például
a Berlinben székelő németországi cionista központi bizottság… nemrég bekérette
tőlem ezt a (külön német fordításban is megjelent) beszédemet, a cionista mozgalom
történetéről megírandó munkában való feldolgozás végett.”46 A jeruzsálemi Központi
Cionista Levéltárban található meg Istóczy pecsétes válaszlevele (az eredeti felkérés
hiányzik), melyben valóban megírja, hogy „az ügy érdekében mind két félre nézve fölötte hasznos lenne, ha ez a kiadványom cionista körökben minél nagyobb elismerésben részesülne, mert ez tán hozzájárulna ahhoz, hogy az egészséges, üdvös, korszerű
cionista mozgalom az eddiginél gyorsabb tempóban fejlődnék”.47
Istóczy 1909-ben, parlamenti képviselősége után még egy utolsó kísérletet tett antiszemita pártjának feltámasztására, leendő politikai formátumának programját így
foglalva össze: „[Az] elfogadja egyik programpontul az időközben világszerte szervezkedett cionizmus főprogrampontját, a mely a zsidó államnak Palesztinában való
visszaállítása posztulátumában nyer kifejezést… Tehát a képviselőházban a cionisták
törekvéseinek az előmozdítását is célul fogja kitűzni magának, nevezetesen elsősorban is oda fog hatni, hogy a magyarországi cionisták országos szervezeti szabályai,
a melyektől a magyar kormány eddig a jóváhagyást következetesen megtagadta, jóváhagyassanak.”48
Istóczy azt képzelte, hogy „a cionista szervezkedés a zsidók között pedig az általam, a berlini kongresszus ülésezése alatt, 1878[-i] a zsidó államnak Palesztinában való
44 Istóczy Győző: A zsidó állam visszaállítása Palesztinában (1878. június 24.). In: Istóczy Győző országgyűlési beszédei,
indítványai és törvényjavaslatai, 1872–1896. Szerk. Istóczy Győző. Bp. 1904. 42–64.
45 Istóczy Győző: A magyar antiszemitapárt megsemmisítése s ennek következményei. Bp. 1906. 14.
46 Gyurgyák J.: Zsidókérdés Magyarországon i. m. 315–316.
47 Central Zionist Archives, Jeruzsálem (a továbbiakban: CZA), K12/38. Istóczy válasza ismeretlennek. 1906. augusztus 5.
48 Istóczy Győző: Emlékiratfélék és egyebek. Bp. 1911. Melléklet.
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visszaállítása tárgyában a képviselőházban beadott indítványom s az ezt kísérő beszédem nyomán indult meg”,49 noha a kapcsolat beszéde és Herzl könyve között nem
bizonyított. Az Istóczy-féle antiszemitizmus és a herzli cionizmus kapcsolatát vizsgáló
egyetlen, csupán angolul olvasható mű szerzője, Andrew Handler magyar származású történész is pusztán feltételezni merte, hogy a közéletet nyomon követő, és 1878
júniusát éppen Budapesten töltő fiatal Herzl cionizmusára közvetett hatást gyakorolt
Istóczy.50
A fentiek a századelőn született írások voltak, ám az első világháború évei felerősítették az antiszemita diskurzust.51 Az úgynevezett „zsidókérdés” legnagyobb
hullámokat keltő dualizmus alatti tárgyalása során is előkerült a cionizmusra adott
antiszemita reakció. A Huszadik Század hírhedt 1917-es ankétja azonban eleve a jóval
kevésbé ismert Ágoston-vitára reflektált, mely Ágoston Péter nagyváradi szocialista
jogászprofesszor 1917 tavaszi könyvének (A zsidók útja) publikálásához és a körülötte kirobbant sajtópolémiához köthető.52 Könyvének különösen azon részei keltettek
felháborodást a liberális zsidó sajtóban, miszerint létezik egy közös felfogása a zsidókérdésnek, „ahogyan az antiszemiták és a cionisták gondolják”, majd kiemelte, hogy
az összes zsidó irányvonal közül „a cionizmus az őszintébb s jogosultabb álláspont”,
hiszen „a zsidókérdés megszűnik, hogyha a zsidók kivándorolnak Zsidóországba”.
Cionista forrásait méltatva megállapította, hogy „ezért támogatják a legmodernebb
zsidók a cionizmust”.53 A munka nem titkolta, hogy a zsidóság Ágoston felfogásában
különálló „nemzet”, „vérbeli faj”, mely „nem tartozik vérbelileg a fogadó nemzetbe”.54 Ágoston könyve arra is rámutat, hogy a kevéssé gyakori, ám létező progresszív
antiszemitizmus is kész volt a cionizmusra hivatkozni tételeinek igazolására. A neológ kritikák felsorolására itt nincsen lehetőség,55 ám érdemes utalni rá, hogy az antiszemita Concha Győző jogász méltatta a cionista hozzászólók válaszait az ankéthez,
mondván, „faji” álláspontjuk őszinte. Mint vélte, „bennünket az egész vita elsősorban
abból a szempontból érdekelt, mennyiben járult hozzá annak a meggyőződésnek iga-

49 Uo.
50 Handler, A.: Early Blueprint i. m. iv.
51 Átfogón lásd: Veszprémy László Bernát: Konfliktusok között. Cionista és asszimiláns zsidó identitás Magyarországon az
első világháború éveiben. In: Tanulmányok a magyarországi zsidóság történetéből. Szerk. Gecsényi Lajos. Bp. 2019. 95–106.
52 Az Ágoston-vitához lásd: Ormos Mária: A katedrától a halálsorig: Ágoston Péter, 1874–1925. Bp. 2011. 110.; Gyurgyák J.:
Zsidókérdés Magyarországon i. m. 479.
53 Ágoston Péter: Zsidók útja. Nagyvárad, 1917. 114., 296–297.
54 Ágoston P.: A zsidók útja i. m. 40., 117., 201.
55 Veszprémy László Bernát: „Mi, cionisták rendkívül meg lehetünk elégedve”. Eddig nem ismert válaszok a Huszadik Század körkérdésére. Szombat. 29. (2017) 10. sz. 19–24.
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zolásához, melyet a magyar-zsidó problémával szemben mi kezdettől fogva vallottunk,
s amely szerint ezt a problémát nem lehet többé elhallgatni”.56

AZ ÖSSZEOMLÁS ÉS A KORAI HORTHY-KOR
Az első világháború elvesztésétől a román megszállásig terjedő időszak során kevéssé lehet értékelni a cionizmusra adott antiszemita reakciókat. A polgári demokratikus
köztársaság támogatta a cionista törekvéseket, hadviselt cionisták önvédelmi gárdákat
szerveztek a pogromok ellen.57 A tanácsköztársaság idején bár létezett baloldali állami
antiszemitizmus,58 a cionista aktivitás minimális volt, az ellenforradalom antiszemita
résztvevőit pedig a gyakorlati szervezés és cselekvés kötötte le, kevéssé foglalkoztak
a cionizmussal.
Jóval több alkalommal említették a cionizmust a korai Horthy-korszak idején, elsősorban az 1920-as numerus clausus vitájában.59 A numerus clausussal kapcsolatban
láthatóan a legnagyobb támadási felületet nem is az egyetemi létszám korlátozása, hanem a törvény implicite megfogalmazott nemzetiségi kitétele adta, azaz hogy a zsidóság „népfaj” lett volna. A vita során a cionizmusra tett hivatkozások ugyan kétségkívül
modernek volt abban az értelemben, hogy újítók voltak, ám liberálisnak vagy a korszak cionizmusát támogató brit politika értelmében progresszívnek aligha lehetett
volna nevezni ezeket. Haller István vallás- és közoktatásügyi miniszter így szólalt fel
a kérdésben 1920 áprilisában: „A zsidókérdés az én szememben faji, vagy ha tetszik,
nemzetiségi (…) kérdés (…). [E]rre nézve, mondom, én egy zsidót citálok. Simon Lajos
[nagybányai cionista – V. L. B.] Hová vezet a zsidók útja? című könyvében ezt mondja (olvassa): »Ezek után már a gyakorlati politika szempontjából is tárgytalannak és
anakronisztikusnak lehet tekinteni azt a felfogást, hogy a zsidóság csak felekezet (…)
A zsidóságnál úgyis a felekezetiséget nem lehet a népitől elválasztani. A kettő teljesen
összeforrott.”60 Továbbá a numerus clausus vitájában Haller Max Mandelstamm kijevi
cionista íróra, Bernard Felsenthal német-amerikai cionista rabbira, és Cheskel Zwi
Klötzel neves német cionista íróra is hivatkozott a zsidók asszimilálhatatlanságának
bizonyítására.61

56 Te is, fiam Jászi? Új Nemzedék. 4. (1917) 32. sz. 509–510.; A zsidó-kérdésről. A Huszadik Század ankétja. Új Nemzedék.
4. (1917) 33. sz. 521–524. A következő szám (véletlenül) azonosítja a korábbi névtelen publicisztikák szerzőjét: Új Nemzedék.
4. (1917) 34. sz. 545.
57 A téma részleteiben nem feldolgozott. Átfogón lásd az Önkéntes Karhatalmi Századok vezetőjének emlékiratát: CZA,
A129/2. Beregi Ármin önéletrajzi emlékezései (1950 január).
58 Veszprémy László Bernát: Baloldali antiszemitizmus, anticionizmus és a zsidó vagyon államosítása a Tanácsköztársaság
idején. Századok. 153. (2019) 5. sz. 887–916.
59 A numerus claususra adott cionista reakciókhoz lásd: Veszprémy László Bernát: A numerus clausus fogadtatása a zsidó
sajtóban. In: Trianon és a magyar felsőoktatás I. Szerk. Ujváry Gábor. Bp. 2018. 129–158., itt: 139–150.
60 Haller István beszéde, 1920. április 26. In: Nemzetgyűlési napló. II. Bp. 1920. 286–287.
61 Haller István beszéde, 1920. szeptember 21. In: Nemzetgyűlési napló. V. Bp. 1920. 469–473.
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A zsidóság nemzetiségi mivoltának ilyen provokatív felvetését legközelebb Schandl
Károly kisgazda képviselő tette meg: „[V]agyok bátor bemutatni (...) [hogy] hazánkban
is a zsidóságot nemzetnek, nemzetiségnek akarja elismertetni (…) a Magyarországi
Cionista Szervezet”.62 Hasonlóan érvelt Prohászka Ottokár katolikus püspök is, aki
Beregi Ármin magyar cionista 1917-es írását idézte annak bizonyítására, hogy a zsidóság faj, mely nem képes asszimilálódni: „»Amint a magyar faj minden produktumán,
bármennyire olasz, szláv vagy német műveltségen nevelődött, a magyar faji jelleg kiüt,
úgy nem tud elenyészni az őseredet nyoma a zsidó produktumán, bár mennyire szaturálódott is például magyar levegővel«”.63 Prohászka egyébként interjút is adott 1921
februárjában a Zsidó Szemlének, melyben kijelentette, hogy „ha én zsidó lennék, cionista lennék”.64
Félretéve a cizellált érveket, Dánér Béla fajvédő képviselő egyszerűen annyit kiabált
be képviselőtársának a tehetséges zsidó fiatal elűzése felett érzett aggodalmára, hogy
„menjenek Palesztinába azok a tehetségesek!”65 Dánér a numerus clausus vitájában
való felszólalásában is a cionista Múlt és Jövő cikkeire hivatkozott, mikor így foglalta ös�sze a zárt szám gondolatát: „A numerus clausus, ha nem is bevallott célja, de én szerintem azt kell, hogy eredményezze, hogy a zsidók innen kivándoroljanak (…) A cionizmus
a Palesztinába való kitelepedést jelenti. Alkossunk tehát mi is olyan törvényeket, amelyeknek következtében itt a cionizmus eszményei megvalósulnak és a zsidók Palesztinába telepednek ki”.66 Dánér cionizmus-támogatásában természetesen nem lehetett
zsidóbarát hangot észlelni. Az általa szerkesztett antiszemita Hortobágy lap mindjárt
első, programadó cikkében megfogalmazta, hogy „annyira nem gyűlöljük a zsidókat,
hogy (...) nekik adjuk Palesztinát, ahová rövidesen ki fogjuk őket segíteni”. Alternatívaként az újság „viccelődve” megemlítette a zsidók folyóba ölésének lehetőségét.67
Az asszimiláns Egyenlőség – elsősorban inkább olvasói felé kommunikálva, mint
objektív helyzetelemzést adva – egy csokorba fogta a zsidóság magyar mivoltának vélt
vagy valós támadóit, politikai cinkosságot sejtetve Haller István és a cionista mozgalom között. Mezei Ernő neológ publicistának figyelmét nem kerülte el, hogy Haller
már korábban is idézett Simon Lajostól, „a cionist[ától], akit a miniszter oly’ bőséges
idézetkölcsönnel tisztelt meg,” ezt kérdezve: „Mi megértjük, hogy ők ketten egyetértenek egymással, de hogyan értsen egyet a magyar zsidó mindkettőjükkel?”68 A kriti62 Schandl Károly beszéde, 1920. szeptember 16. In: Nemzetgyűlési napló. V. Bp. 1920. 339–340.
63 Prohászka Ottokár beszéde, 1920. szeptember 16. In: Nemzetgyűlési napló. V. Bp. 1920. 344–350.
64 Veszprémy László Bernát: „Ha én zsidó lennék, cionista lennék”. Prohászka Ottokár és a keresztény cionizmus kérdései.
Egyháztörténeti szemle. 18. (2017) 2. sz. 97–113.
65 Dánér Béla bekiabálása: In: Nemzetgyűlési napló. V. Bp. 1920. 179.
66 Dánér Béla beszéde, 1920. szeptember 20. In: Nemzetgyűlési napló. V. Bp. 1920. 430–433.
67 Dánér Béla programadó cikkéhez lásd: Hortobágy. 1920. május 30. 3.
68 Mezei Ernő: Miniszteri és cionista lecke. Egyenlőség. 1920. május 8. 9.
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ka olyan értelemben téves volt, hogy a cionizmust nem minősítette a tény, miszerint
Haller hivatkozott rá. Azonban igaz, hogy a cionizmus perverz értelmezése, a zsidók
Palesztinába „űzésének” gondolata népszerűvé vált a felerősödött hangú antiszemiták
között.
Lényegében azonos hangvételt ütött meg a fajvédő, antiszemita sajtó is. Turi Béla
lapja, a Nemzeti Újság mindjárt kilencedik számában hosszas cikket szentelt a cionizmusnak, kijelentve, hogy „sietünk igazat adni a cionistáknak, hogy Magyarország
csakugyan mennél hamarabb megszabadítandó azoktól a galíciai és oroszországi zsidóktól (…)”.69 A beszédes Ébredő Magyarország című lap méltatóan idézte a Ha’madrich című érsekújvári cionista lapot, miszerint „mikor egy zsidó magyarnak vallja magát, az éppúgy hazudik, mintha hottentottának vallaná magát azon az alapon, hogy
a hottentották földjén lakik”.70 Az Ébredő Magyarok Egyesületének Hazánk című lapja
kijelentette, hogy ha „végre el is mennek [a zsidók] Palesztinába”, „nyolcmillió magyar” fog hálát adni. „Ó, jöjjön már el az az ünnepnap!”71 Elvétve eltérő vélemények is
megjelentek a kérdésben. Bangha Béla jezsuita páter a zsidóság megtérítésében látta
a „zsidókérdés” megoldását, a cionizmust pedig egy írásában láthatóan a bolsevizmussal azonosított. A tanácsköztársaságra utalva írta 1920 telén: „Cionizmus itt nem lesz
többé, helóták többé nem leszünk a saját portánkon.”72 A Cél 1921 áprilisi száma, bár
méltatta Herzlt, arra jutott, hogy egy zsidó állam veszélyes lenne a nem-zsidók számára. „A gojokat Isten óvja tőle”.73 Ugyanezen évfolyam júliusi cikke azonban már arra
jutott, hogy „a cionista felfogás helyes voltához kétség sem fér”.74
1925-ben a Magyarság tudósítója, Maderspach Viktor azt jelentette a Szentföldről:
túl sok arab él ott, ezért a cionizmus „illuzorikus”.75 Ez azonban láthatóan nem szegte laptársainak kedvért, a hangsúly nem ezen a megközelítésen volt. Az asszimiláns
Szabolcsi Lajos szerint az 1925-ös bécsi Cionista Kongresszus idején „a budapesti antiszemiták lelkesen tapsoltak. Túri Béla a Nemzeti Újságban ezeket írta: »A cionizmus,
íme, az egész zsidóság ügye, bizonyíték a zsidó fajiság mellett. A többi fajoknak tisztán kell látniuk, mi a teendő saját nemzeti egyéniségük megóvására és fejlesztésére.«
A Magyarság: »Meg kell engedni, hogy minden ország a maga tehetsége szerint ajánljon fel az új Zsidóországnak lakosokat.« És így tovább, kórusban az egész antiszemita
sajtó”.76
69 b. a.: Kivándorlás Palesztinába. Nemzeti Újság. 1919. október 5. 3.
70 Cionizmus Észak-Magyarországon. Ébredő Magyarország, 1. (1919) 4–5. sz. 17. (Dátum nélkül).
71 Faj vagy vallás? Hazánk. 1921. július 17. 8.
72 Bangha Béla: Takarodó! (1920). In: Bangha Béla SJ összegyűjtött munkái XVIII. Szerk. Biró Bertalan. Bp. 1942. 245–246.
73 A cionizmus. A Cél. 1921. április. 80–89.
74 Peloni ben Almoni: A zsidó zsargon. A Cél. 1921. július. 163.
75 Maderspach Viktor: Utazás vonaton Jeruzsálemig. Magyarság. 1925. március 1. 7.
76 Szabolcsi Lajos: Két emberöltő. Az Egyenlőség évtizedei (1881–1931). Emlékezések és dokumentumok. Bp. 1993. 360–362.
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Itt érdemes utalni rá, hogy a cionizmusra hivatkozás az erőszakosabb véleményt
képviselő antiszemiták között is jelen volt. 1920-ban pogromisták követelték, hogy
a zsidó lapok ivrit betűkkel tüntessék fel „valódi” jellegüket.77 Fajvédők gyűlésein jelszóvá vált, hogy „Ki velük! Palesztinába velük!”78 Mezőszentgyörgyön 1919 augusztusában szólították fel a zsidókat, hogy 12 órán belül induljanak el Palesztinába.79 1920
tavaszán egy kecskeméti kivégzett zsidót találtak meg a nyakában a következő táblával: „Így jár minden zsidó, aki nem megy Palesztinába”.80 1920 nyarán pedig Spitzer
Endre tököli kereskedő családjárt verték meg, és közölték velük, hogy „az üzletet többé ki ne nyissuk, mert ha ez megtörténne, akkor az egész családot kipusztítják. Továbbá azt mondták, hogy menjünk ki Palesztinába”.81 Természetesen az antiszemiták
„cionizmus-barátságát” illusztráltra az az 1919 őszi eset, amikor ébredők egy cionista fiatalt megvertek, mert a Makkabea egyesület jelvényét viselte.82 1920 júliusában
pedig a Club kávéházi antiszemita gyilkosságok főkolomposa, Illy László bevallottan
azért ment oda társaival, mert „hallotta, hogy a Club kávéházban cionista gyűlést
tartanak”.83
Külön bekezdésben érdemes utalni Szabó Dezsőre, aki a cionizmus antiszemita
támogatásának egyik fő szószólója volt. A Múlt és Jövőnek 1920-ban elmondta, hogy
míg az asszimiláns zsidókat megveti, addig tiszteli a cionistákat, akik „morálisak és
ragaszkodnak fajtájuk tradíciójához”. „Ki kell mondani, hogy a zsidóság nemzetiség.
Vissza kell szorítani őket a magyar közéletből számarányuk keretei közé, külön parlamentet adni nekik egyelőre” – sorolta programját Szabó, mire az interjút készítő Sass
(Kellner) Irén meg is kérdezte: „Szóval Ön cionista. Miért bántja hát mégis a cionistákat is?” Szabó sokatmondón így felelt: „Mert az is ellenség, sőt a legnehezebb ellenség.
Nem morális és nem faji alapon álló zsidóval könnyen elbánunk, de egy morális és fajtája tradíciójához ragaszkodó zsidóval nehezebb a dolgunk. Azonban elkövetkezhetik
az idő, amikor odáig jutunk, hogy nem férünk meg ketten ebben az országban s akkor
menniök kell, nekik is!” Az interjúban Szabó a fizikai erőszakra is tett – nyilván túlzó
– utalást, mikor „pogromokat” helyezett kilátásba a zsidóság ellen.84

77 Levelek. Budapesti Hírlap, 1920. április 22. és 23.
78 Gyurgyák János: Magyar fajvédők. Bp. 2012. 209.
79 Magyar Zsidó Levéltár (a továbbiakban MZSL), PIH I-E. B 10/3. Pesti Izraelita Hitközség Jogsegély Iroda. 89.79.
Dombóváry Géza: Összefoglaló jelentés az 1919. augusztus elejétől nov. 1-ig a pesti izr. hitközség jogsegítő irodájában előadott fontosabb tárgyú panaszokról. 9.
80 Politikatörténeti Intézet és Levéltár, 658. f. 10. á. 3. ő. e. Az SZDP Jogvédő Bizottságának irodájában 1920. május 17-én
felvett jegyzőkönyv Faragó Jánossal.
81 MZSL, PIH I-E. B 10/3. Tököl c. jegyzőkönyv.
82 A fehér Lenin-fiúk karmai közt. Népszava. 1919. szeptember 28. 5.
83 Budapest Főváros Levéltára (a továbbiakban BFL), VII.5.c.8821.1920. Illy László és társai. 21. Az esethez átfogón lásd:
Kovács Tamás: Az ellenforradalmi rendszer politikai rendészetének genezise, 1919–1921. Múltunk. 54. (2009). 2. sz. 89.
84 Sass Irén: Három portré. Szabó Dezső – Rákosi Jenő – Herczeg Ferenc nyilatkozatai. Múlt és Jövő. 9. (1920) 10. sz. 8–9.

784

VESZPRÉMY LÁSZLÓ BERNÁT

Helyszűkében nem elemezhetjük az antiszemita támogatásra adott cionista válaszokat, ám a támogatás nyilván kínos lehetett egyes cionisták számára. Amikor Gömbös Gyula 1921 januárjában arra tett javaslatot, hogy „sok százezer fölösszámú zsidót”
kellene kitelepíteni Palesztinába, Schönfeld József cionista, a Zsidó Szemle főszerkesztője kénytelen volt nyilvánosan is elhatárolódni: „Figyelmeztetni kívánjuk a képviselő
urat, hogy a cionizmus nem az antiszemitákat, hanem a zsidó nép jövőjét szolgáló
mozgalom”.85 A cionisták azonban így is találtak némi iróniát helyzetükben: mikor egy
héttel később hat magyar-zsidó mérnök alijázott, azaz a Szentföldre költözött, Schönfeld így kommentálta a hírt: „Gömbös Gyula nemzetgyűlési képviselő úrnak tisztelettel jelentem, hogy hat zsidóval kevesebb van az országban. Salom!”86
Bár a bethleni konszolidáció hatására az antiszemita diskurzus lendületéből veszített, további cionizmusra való hivatkozások ismertek a húszas évek közepéről és a harmincas évek elejéről is. A numerus clausus enyhítése ellen tiltakozó Zsirkay János
képviselő a Zsidó Szemle és a Jövőnk cionista lapokból idézett parlamenti beszédében,
majd levonta a konklúziót: „Mi azt az álláspontot foglaljuk el, hogy a zsidóság faj.
Nemcsak mi mondjuk ezt, hanem mondták az ő embereik, vallotta az ő sajtójuk.”87
Zsirkay két év múlva rátalált Herzl Tivadar Zsidó államára, és azt is prezentálta az
országgyűlésnek, majd a cionistákkal való kooperációt vizionálta: „Meg vagyok győződve róla, hogy ha majd (...) hozzánk, keresztény fajvédőkhöz jönnek Palesztinából,
hogy (...) a zsidó munkásság részére segítségünket kérjék, mi nagyon szívesen fogjuk
őket segíteni”.88
Herzl Tivadar később is előkerült a parlamentben. A numerus clausust támogató
Haller István miniszter öccse, Haller József Simon Lajos már idézett cionista kiadványa mellett Herzlt vette elő: „Herzl Tivadar (...) bevallja, hogy a zsidóság mindenütt veszedelmes, nyugtalan elem (...) Teljes mértékben igazuk van tehát azoknak, akik a numerus clausust úgy fogták fel, mint a magyar faj önvédekezési rendszabályát.”89 Mikor
meg kellett indokolnia a faji kvóta szükségességét, Eckhardt Tibor fajvédő is erdélyi
és kárpátaljai cionista lapokból idézett – szavait Kiss Menyhért antiszemita politikus
egészítette ki: „[Az] erdélyi (...) zsidó nemzeti szövetségnek lapjában (...) (olvassa):
»A nacionalista zsidóság (...) nem vallja magát sem magyar, sem oláh nemzetiségűnek,
hanem csakis zsidónak (Kiss Menyhért: Ez a tiszta becsületes beszéd!) (...) Méltóztassanak megengedni, hogy Weingarten Sámuelnek, a munkácsi zsidóság vezéralakjának
idevonatkozó nyilatkozatát ugyancsak felolvassam (...) (olvassa): »A zsidóság nemcsak

85 Válasz Gömbös Gyula nemzetgyűlési képviselőnek. Zsidó Szemle, 1921. január 28. 1–3.
86 sch. j.: „Búcsúzni jöttünk”. Zsidó Szemle, 1921. február 4. 4.
87 Zsirkay János beszéde, 1922. december 21. In: Nemzetgyűlési napló, VII. Bp. 1922. 255.
88 Zsirkay János beszéde, 1924. január 17. In: Nemzetgyűlési napló. XIX. Bp. 1922. 251–252.
89 Haller József beszéde, 1925. február 20. In: Nemzetgyűlési napló. XXX. Bp. 1922. 163–170. o.
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vallás vagy felekezet, hanem mindenekelőtt faj (...)« (Kiss Menyhért: Zsidó mondja!) Ezt
mondják a zsidók (...) Ne járjuk a bolondját, ne járjunk farsangot, legyünk tisztában
ezzel a kérdéssel, legyünk tisztában azzal, hogy asszimiláció nincs.”90
Későbbi recepciójának tükrében meglepőnek tűnhet, ám tény, hogy Gömbös kézenfekvőnek látta a közös pontot a fajvédelem és a cionizmus között, még akkor is,
ha a zsidó állam tervét megvalósíthatatlannak tartotta. 1928-as szavai szerint: „Hiszem, hogy a cionizmus utópia, dacára annak, hogy nekem, mint fajvédőnek, védenem
kellene a cionizmust.”91 Teleki Pál ex-miniszterelnök szintúgy cionista alapművekkel
próbálta alátámasztani érvrendszerét, mikor az ő első kormánya alatt elfogadott numerus clausus védelmére kelt: „Én ma is meg vagyok győződve ennek a törvénynek [a
numerus claususnak] helyességéről (...) Egész őszintén és világosan látjuk, hogy itt
egy faji harcról van szó (...) Tudja a zsidóság is (...) [a cionista] Simon Dubnow (...) a következőket írja (olvassa): »A zsidóság történelmének úgy állami, mint államon kívüli
korszakaiban egy nemzetnek erősen kifejezett jellegével áll a többi nemzetek között
és nem csupán, mint vallási közület (...)«”92 Az asszimiláns Egyenlőség kommentálta is
fenti sorait: „[Teleki] egy egész nagy sereg nagy íróra és tekintélyre hivatkozott, így
[például] (...) cionista írókra és egyéb forrásokra” – élcelődött a lap.93
A parlamentben a harmincas évek során, az első zsidótörvényt megelőző periódusban is említésre került a cionizmus. Példának okáért Gergelyffy András képviselő 1936-ban a cionista szervezetek betiltásáért lobbizott a parlamentben, melyeket
kommunistának és külpolitikailag ellentétes érdekűnek ítélt meg. Mint mondta, a cionizmus célja, hogy „Anglia támogatásával egy zsidó állam [jöjjön létre].” Bánsághy
György Turul-alapító azonnal hozzá is fűzte: „Nagyszerű!” A kibontakozó vita ellentmondásos pillanatokat is tartogatott: Gergelyffy láthatóan túl jól ejtette ki cionista
mozgalmak és intézmények nevét, ezért képviselőtársai kigúnyolták: „Perfekt héber
vagy! (Derültség).”94

A ZSIDÓTÖRVÉNYEKTŐL A NÉMET MEGSZÁLLÁSIG
A harmincas évek végére nagyot erősödött az antiszemita közéleti diskurzus Magyarországon, vele együtt a „zsidókérdésre” való válaszok nyilvános megvitatása, és a cionizmus, mint a zsidóktól való „megszabadulás” lehetőségének felmutatása is. Milotay
István szélsőjobboldali Új Magyarsága például megemlékezést írt Herzl Tivadar halálának évfordulójára, felróva a budapesti zsidóknak cionizmusuk hiányát: mint a lap
90 Eckhardt Tibor beszéde, 1925. február 3. In: Nemzetgyűlési napló. XXIX. Bp. 1922. 64–66.
91 Gömbös Gyula beszéde, 1928. február 23. In: Képviselőházi napló. IX. Bp. 1927. 185.
92 Gróf Teleki Pál beszéde, 1928. március 13. In: Felsőházi napló. II. Bp. 1927. 105–110.
93 Gróf Teleki Pál. Egyenlőség. 1928. március 17. 5.
94 Gergelyffy András felszólalása és Kozma Miklós válasza, 1936. május 13-án. In: Képviselőházi napló. VII. Bp. 1935.
453–455.
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írta, Budapestnek „zászlódíszben” kellene lennie, hogy ünnepelje a „ragyogószemű”
cionistát, aki „azt vallotta, hogy az ő fajtája minden néptől és nemzettől elüt (…).”95 Az
Új Magyarság arról is írt, hogy „a cionisták kezdettől fogva azon az állásponton voltak,
hogy merőben fölösleges és káros dolog a zsidóságnak külön zsidó fajiságát letagadnia.
Csak helyeselni lehet, ha ez az egyesület minél több zsidót kiszállít Palesztinába. Reméljük, hogy (...) komoly eredményeket is fog hozni”.96 A Zsidó Szemle beszámolt arról,
hogy egy budapesti cionista Palesztina-propagandafilm levetítésekor az Új Magyarság
munkatársát „egyszerűen lenyűgözte a makkabiták lendülete és kitartása”.97 Az Új
Magyarság azt is tisztázta, hogy bár sok antiszemita lap szeret élcelődni a zsidókon,
nekik „olcsó dolog volna viccelődni a cionisták palesztinai eredményei fölött.”98 Elvégre
„egyetlen magyar embernek sem lenne kifogása, ha Budapestről is elmennének vagy
százezren.”99
Ahogyan a numerus clausus során is, a zsidótörvények parlamenti vitájakor számos alkalommal idézték antiszemita törvényhozók a cionizmust. Az első zsidótörvény
(mely a szellemi foglalkozások terén korlátozta a zsidók arányát) tárgyalása alatt két
képviselő érvelt a leghangsúlyosabban a cionizmussal: Ulain Ferenc és gróf Festetics
Sándor. Mindkét politikus méltán tett szert negatív hírnévre a zsidóság körében. A két
szélsőjobboldali képviselő hasonló érvekkel hozta szóba a cionizmust az első zsidótörvény vitájában. Ulain „egy komoly, céltudatos, hatóságilag vezetett és a zsidóság által
intenzíven támogatott kivándorlási akcióban” látta a jövőt,100 Festetics pedig örömét
fejezte ki kollégájának felszólalása ügyén, hiszen „magam [is] hangoztattam a cionizmus és a zsidók kivándorlása támogatásának szükségességét.”101 Festetics maga említette, hogy évekkel korábban személyesen szólalt fel a parlamentben a cionizmus
ügyében. Akkor így ismertette pártjának programját képviselőtársai előtt: „A magam
részéről nagy híve vagyok a megoldások között a cionizmusnak. Örömmel említem
meg, hogy módomban volt lehetőséget adni arra, hogy birtokaim egyikén tanfolyam
nyittassék olyan zsidó ifjak számára, akik Palesztinába kívánnak kivándorolni és ott
földmíveléssel foglalkozni. (Derültség.) Igen t. képviselő urak, ez nagyon komoly mozgalom. Most kiadtak egy kis füzetet, amely igen szépen írja le a cionista mozgalom
alapelveit. Abból indulnak ki, hogy a zsidóság nem felekezet, hanem nép, és ha nép
a zsidóság, csak úgy bír értékkel önmagával és a többi népekkel szemben, ha önálló
népi életet él. Ellenségei az asszimilációnak, mert arra az álláspontra helyezkednek,
95 Május 11. Új Magyarság. 1935. május 11. 2.
96 Olvasás közben. Zsidó Szemle. 1937. január 22. 5.
97 Nyilaskeresztes ifjak. Zsidó Szemle. 1935. augusztus 30. 9.
98 Ez a föld... Új Magyarság. 1935. augusztus 27. 7.
99 Augusztus 24. Új Magyarság. 1935. augusztus 24. 2.
100 Ulain Ferenc bezséde, 1938. május 12. In: Képviselőházi napló, XVIII. Bp. 1935. 515.
101 Gróf Festetics Sándor beszéde, 1938. május 12. In: Képviselőházi napló, XVIII. Bp. 1935. 516–517.
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hogy az asszimiláció, – mint a történelem bebizonyította – nem vezetett eredményre.
Az asszimiláció állandó önmegtagadást jelent s önmagukkal meghasonlott karaktereket termel ki. Sokkal férfiasabb és sokkal lélekemelőbb tehát a cionista álláspont,
amely régi zsidó tradíciókra támaszkodik és a régi zsidó hazaszeretetre. Azért támogatom én ezt a mozgalmat, mert ezt tisztességes, becsületes, férfias és jellemes mozgalomnak tartom.”102
Festetics Enying-közeli birtokát Székesfehérvár neológ hitközségi elnöke, a cionista Szegő Miklós bérelte,103 s noha Festetics programjának része volt a harc „az ellen,
hogy a magyar föld 30 ezüstért” „zsidókézre kerüljön”, a politikus mégis a hitközségi
elnöknek adta bérbe földjét.104 Miután 1937 februárjában Festetics arról nyilatkozott,
hogy „szép az, amit a zsidók Palesztinában csinálnak”,105 az Egyenlőség újságírója interjút kért Festeticstől. Festetics az interjúban visszakérdezett: „[M]iért nem mennek
ki a zsidók Palesztinába? Nagyszerű zsidó állam. Építenek. Zsidók. (…) Olvassa el, mit
írnak a cionisták. (…) Én naponta tanulok tőlük«.106
Hasonló nézőpontot képviselt Meskó Zoltán korai nyilas politikus. Meskó – nem
világos, hogy kinek a kezdeményezésére – cionistáktól rendszeresen kapott postán
szakirodalmat a „zsidókérdéssel” kapcsolatban: „A zsidóság, mint faj (...) ragaszkodik
a cionizmushoz és ezt juttatja kifejezésre a zsidóság könyvek útján is, mint például
egy most megjelent érdekes kiadvány útján, amely a cionista életszemléletről beszél,
és ezt vizsgálja. Méltóztassék elolvasni [a cionista] Komoly Ottó könyvét, amelyet nekem megküldtek, és a zsidóság más könyveit is, amelyeket ugyancsak meg szoktam
kapni. Nagyon örvendek, hogy engem megtisztelnek azzal, hogy ezeket a könyveket
megküldik, mert én ezekből sokat okultam abban az irányban is, hogy belátom, hogy
a zsidóságnak van ebben az országban egy hatalmas rétege, amely nyíltan megmondja és színt mer vallani abban az irányban, hogy a zsidó államalkotó és államfenntartó faj és joga van önálló élethez. Ezt nekünk (...) messzemenőleg támogatnunk is
kell (...) Mi élet-halál harcot vívunk a kommunizmussal, a bolsevizmussal, és győzni
akarunk és győzni is fogunk. Ez a győzelem fogja meghozni a zsidóknak is az önálló
nemzeti államot. Én hiszek ebben. Hinnie kell ebben a zsidóságnak is”.107 Érdemes
kiemelni Meskó sorát, miszerint 1942-ben, a második világháború közepén a „mi győzelmünk” (értsd: a tengelyhatalmak győzelme) fogja elhozni a zsidó államot. Futólag
lehet rá utalni, hogy a jobboldali cionizmus palesztinai szélsőséges szakadár frakció-

102 Gróf Festetics Sándor beszéde, 1934. április 25. In: Képviselőházi napló, XXI. Bp. 1931. 395–398.
103 Fazekas L. Pál: Hát még mindig itt tartunk? Zsidó Szemle, 1934. május 4. 12.
104 Glosszák a hétről. Egyenlőség, 1934. április 12. 2.
105 Olvasás közben. Zsidó Szemle, 1937. február 12. 5.
106 Berend Pál: Mire készül Festetics? Egyenlőség, 1937. február 18. 3–4.
107 Meskó Zoltán beszéde 1942. december 15. Un: Felsőházi napló, III. Bp. 1939. 251.
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ja, a Lechi (Lohamej Cherut Jiszrael, Izrael szabadságharcosai) hasonló elképeléseket
dédelgetett.108
A zsidótörvények tárgyalásától röviden eltekintve érdemes jelezni, hogy több nyilas politikus és a magyar nemzetiszocializmushoz kötődő értelmiségi is érvelt nyilvánosan a cionizmus támogatásának előnyeivel. Málnási Ödön nyilas ideológus 1938
nyarán Pécsett több ezer fős tömeg előtt ismertette a „hungarista célkitűzéseket”,
miszerint „el fog menni a [zsidóság] kedve az itt maradástól és szívesen fogják felhasználni az állam támogatását ahhoz, hogy fajiságuknak legmegfelelőbb hazájukba,
Palesztinába (…) vándorolhassanak”.109 Rátz Kálmán nyilas képviselő pedig azt kérte
számon a kormányon, hogy „a magyarországi zsidóság kitelepítéséről (…) Palesztinába a háború után (...) érintkezésbe lépett-e a Cionista Szövetséggel? Ha a tervei komolyak, úgy ez az érintkezés talán nagyon hasznos lehetne a tervek szempontjából, mert
hiszen a cionisták ezeket esetleg kellő előkészítés után segítenék is. (Jaross Andor: Ez
helyes!) A cionista elgondolás igen szép, és érthető, hogy egy régi nép magának egy
nemzeti otthont akar teremteni, a zsidó népet újra nemzetté formálni és államalkotóvá tenni”.110 Méhely Lajos, a magyar szociáldarwinizmus hírhedt képviselője szintúgy
Palesztinába akarta telepíteni a zsidókat,111 és tiszteletét fejezte ki a cionisták, mint
„nyílt és becsületes” nacionalisták iránt.112 Matolcsy Mátyás nyilas politikus is Palesztinát támogatta volna, mint a zsidók kitelepítésének helyszínét, ha ott több zsidó fért
volna el. Mivel azonban a Szentföld kicsi volt, sajnálkozva írt arról, hogy „meghiúsultnak tekinthető a cionista eszme”.113 Ugyanezen a véleményen állt Levatich László
fajvédő gondolkodó.114
A fenti idézetek kontextusba helyezését segíti, ha tudjuk, hogy a támogatását közbekiabálással kifejező Jaross a ’44-es deportálások fő felelőse volt belügyminiszterként,
míg Rátz akkora már az ellenállást szervezte. A cionizmus támogatása szélsőjobboldaliak részéről tehát nem vezetett szükségszerűen a holokausztban való részvételhez
vagy embermentéshez, az egyéni életút és felelősség a meghatározó. Az antiszemiták
álláspontja természetesen változóképes volt: a német politika 1939-ig támogatta a zsidók Palesztinába való kivándorlását, például a Ha’avara transzfer-szerződésen keresztül,115 ezt a politikát később váltotta fel a tömeggyilkosság programja. 1943-ban a hi108 Veszprémy László Bernát: „Sztálinista szélsőjobb”. A Lohamej Herut Jiszrael katonai tevékenysége és eszmei kötődései
Palesztinában, 1940–1948. Belvedere Meridionale, 11. (2018) 2. 46–68., itt: 51–52.
109 Idézi: Képviselőházi irományok. XIII. Bp. 1935. 735. számú irat. 35.
110 Rátz Kálmán beszéde, 1943. december 16. In: Képviselőházi napló. XIX. Bp. 1939. 171.
111 Méhely professzor megoldja a zsidókérdést. Egyenlőség, 1933. május 13. 8.
112 Kund Attila: Méhely Lajos és a magyar fajbiológia kísérlete (1920–1931). Múltunk, 57. (2012) 4. sz. 282.
113 Matolcsy Mátyás: A zsidók útja. Bp. 1941.
114 Madagaszkár! Egyenlőség. 1933. június 17. 2.
115 Edwin Black: The Transfer Agreement. The untold story of the secret agreement between the Third Reich and Jewish
Palestine. London, 1984.
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vatalos német álláspont már az volt, hogy „német részről” „mindenkor támogatták”
„azt a szabadságharcot, amelyet az arabok Palesztina elzsidósítása ellen folytattak”.116
A már tárgyalt 1917-es Huszadik Század-ankét 1938-ban is újra előkerült. Vitéz Balogh Gábor az első zsidótörvény beterjesztésekor117 Maróthy Károly szélsőjobboldali
képviselő pedig a második zsidótörvény vitájakor idézte azt.118 Mind a ketten a cionista
Beregi Ármin válaszát citálták az ankétból. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy
csakis a cionista Beregire hivatkoztak volna: egy antiszemitának nem kell épkézláb
érv gyűlöletének alátámasztásához, mint ahogy az antiszemita Petrovácz Gyula 1928as felszólalásában is jellemzően Napóleontól idézett Beregi mellett a „zsidókérdés”
ügyében.119 Mindazonáltal Beregi számára is kínos volt, hogy a zsidótörvények vitáiban közkézen forgott ankét-válasza. Mikor Milotay István antiszemita képviselő az
első zsidótörvény vitájában idézte Beregit,120 az 1921-ben alijázott cionista levelet írt
Palesztinából Milotaynak. Mint fogalmazott, „nem ezzel a célzattal írta” 1917-es es�széjét, ti. hogy zsidótörvények mellett érveljenek vele, magát pedig továbbra is magyar hazafinak nevezte. Beregi szerint az alijázott zsidók mind így éreznek, ezt pedig
„legjobb volna Önnek személyesen megfigyelni. Ajánlom: jöjjön ide néhány hétre. Tudom, hogy szélső jobboldali, talán anti-zsidó, de én (...) vállalkozom arra, hogy Ön, egy
atomja a magyar nemzetnek, itt jó érezze magát”.121
Tovább lépve a második zsidótörvény vitájára, Rajniss Ferenc, később a Szálasi-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere is hivatkozott egy cionista szerzőre: „A zsidóságnak ebben a kornak legjobban megfelelő szellemi áramlat a cionizmus. Elhelyezkedni, mint külön nemzet, vállalni a sorsot (...) mint azt az összes többi nemzetek
vállalták (...) Erre és a mai propagandára is választ ad Josef Kästein zsidó történetíró,
a jeruzsálemi egyetem tanára, aki a következőket írja (olvassa): »(…) Az emancipált
zsidóság a zsidóság ellenségeiről azt szokta hirdetni, hogy ezek a népek rosszabb, silányabb elemei; az igazi, a derék, a kiváló rétegei a népnek azok, amelyek bennünket nem üldöznek. Ez az osztályozása a népeknek,« – ezt írja Kästein — »egyenesen
a szemtelenséggel határos.« (Derültség.) Nem én mondom ezt, hanem Kästein, aki jó
zsidó”.122
Rajniss 1935-ben személyesen látogatta meg a luzerni XIX. cionista kongresszust,
melyről beszámolókat írt. „A legnagyobb emberi csoda történik itten”, írta, hiszen
végre a zsidóság elhagyta kommunista és nemzetellenes irányát, és a nacionaliz116 MZSL, XXIV‐A. I 4/1. MIOI vegyes. Sajtószemle, 1943. május 15. 9.
117 Vitéz Balogh Gábor felszólalása, 1938. május 5. In: Képviselőházi napló, XVIII. Bp. 1935. 296.
118 Meizler [Maróthy] Károly felszólalása, 1939. március 7. In: Képviselőházi napló, XXII. Bp. 1935. 164.
119 Petrovácz Gyula felszólalása, 1928. február 15. In: Képviselőházi napló, IX. Bp. 1927. 49.
120 Milotay István felszólalása, 1938. május 10. In: Képviselőházi napló, XVIII. Bp. 1935. 421.
121 CZA, A129\7. Beregi Ármin 1938. június 14-ei levele Milotay István számára.
122 Rajniss Ferenc beszéde, 1939. február 28. In: Képviselőházi napló, XXII. Bp. 1935. 36., 49–52.
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must kezdte követni. Mindez „megdöbbentően bizonyítja” a liberalizmus bukását, és
hogy immár „a faji gondolaté a jövő”. „A nagy cél megvalósult, a zsidó nép visszatért
a földhöz, állami életet él” – szólt a riport. Rajniss emellett a cionista vezetők szellemi
éleslátását is méltatta: „értelmes, élénk észjárású, reális, akaraterős emberek”, kiket
„minden művelt embernek kötelessége megismerni”. Tetszését különösen a jobboldali revizionisták nyerték el, akik „a zsidó fasizmust képviseli[k], a 100%-s, intranzigens
viselkedést, a zsidó jobboldalt”. A revizionista cionizmust alapító Ze’év Zsabotyinszkij
tételeiből, írta elismerően, „össze lehet állítani Hitler programját”. Rajniss figyelmét
az sem kerülte el, hogy a konferenciaterem falára aggatott gigantikus Herzl-portré
„feltűnően hasonlít a hitleri nagygyűlések dekorációihoz”.123 A Zsidó Szemle cikkeiért Rajnisst „a cionizmus antiszemita szakértőjének” titulálta.124 Az Egyenlőség meg
is jegyezte epésen, hogy tekintve a szélsőjobboldali politikus megannyi cionistabarát
szavát, „a cionisták csak üdvözölhetik és ünnepelhetik Rajniss képviselő urat.”125
A kevéssé feltárt nyilas lapokban hasonló tartalmú cikkek találhatók. A nyilas Nemzet Szava „szenzációs leleplezésként” tálalta a Keren Kajemet Lejiszrael cionista földvásárló alap létét 1937-ben. „Tessék”, írta a lap, a zsidóság nemzet és van zsidókérdés.
„Ezt tagadja és hallgassa el a pesti zsidó sajtó, ha tudja!”126 A hasonló nézetek a vidéki
lakosság soraiba is leszivároghattak. A Nemzet Szava idézte egy miskolci keresztény
fiatal kirohanását, hogy „ilyen piszkos zsidókat vert ki Jézus Krisztus is a templomból, és megérdemelnétek ti is, hogy egy új Jézus Krisztus titeket is visszakergessen
Palesztinába”.127 Igaz, ezzel ellentétes álláspontok is megjelentek, noha csak futó megjegyzésekként. A Nyilas Népszava arra jutott, hogy „Palesztina az araboké”, és ezért
Madagaszkárra kell telepíteni a zsidókat.128 A Nyilas Roham szerint a zsidóknak joguk
van egy saját hazához, sőt kell is nekik haza, mert idegen testet képeznek a nemzetek
között. A lap szerint azonban „sajnos” nem lehet a zsidó állam helyszíne Palesztina,
mert ott túl sok az arab.129
Visszatérve a zsidótörvényekre, az első két zsidótörvényt előkészítő Makkai János
maga is azzal indokolta meg a két intézkedés szükségességét, hogy a zsidóság „elhagyta saját hazáját, egyéni államkereteit, az Ígéret földjét,” és ezért „erjesztő népelemmé”
lett, ami „kitermeli az antiszemitizmust”. A gondolatokat ő is a már említett Kästeintől merítette. Makkai saját szavaival: „Ebben nemcsak az úgynevezett antiszemita
123 Rajniss Ferenc: A XIX. cionista kongresszus I-II. Új Magyarság. 1935. augusztus 30. 5–6.; szeptember 1. 9–10.
124 Megjegyzések Rajniss Ferenc cikkére. Zsidó Szemle. 1936. június 5. 5.; A „zsidókérdés mélységei” a jobboldalról. Zsidó
Szemle. 1936. március 6. 1–2.
125 Sándor Pál: Válasz Rajniss Ferenc cikkére. Egyenlőség. 1936. január 4. 6.
126 Keren Keyemeth Leisrael, avagy a zsidó nemzeti építőmunka. Nemzet Szava. 1937. május 28. 5.
127 Miskolci zsidók elkeseredett harca a bíróság előtt. Nemzet Szava. 1937. március 28. 6.
128 Mi újság a nagyvilágban? Nyilas Népszava. 1938. június 26. 4.
129 A zsidókérdés megoldása. Nyilas Roham. 1938. április 28. 4.
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szellemek, de a zsidóság nagyobb elméi is egyetértenek.” A zsidótörvények persze
csak ideiglenes megoldást nyújthatnak szerinte, mert azok célja igazából a zsidók külföldre űzése. „A zsidókérdést egész Európa számára csak akkor lehetne megoldani,
ha nemzetközi úton a zsidóságnak módot adnának arra, hogy közös letelepedéssel új
hazát szerezzen magának.”130 Végül a zsidók és nem zsidók közötti házasságot tiltó
harmadik zsidótörvény parlamenti vitája során Paál Árpád erdélyi képviselő, korábban
polgári radikális, az összeomlás után antiszemita politikus idézte a cionizmust a vitában, mikor arról beszélt, hogy „nekünk nagy érdekünk, hogy (...) tudjuk, hogy az
alakulandó új független nemzeti zsidó államnak mit szolgáltassunk át a magunk zsidó
részéből. (Sütő Gyula: Az egészet!)”131
A fentiek tükrében talán nem meglepő, hogy maga Szálasi Ferenc is több állásfoglalást tett a cionizmus kapcsán. 1938 és ’40 nyara között börtönben volt, bent vezetett naplójának tanulsága szerint idejét a zsidókérdéssel való ismerkedéssel is töltötte. E célból olyan cionisták műveit forgatta, mint Simon Dubnow, Heinrich Grätz
és Israel Zangwill: végül arra jutott, hogy megoldást lehet, ha a zsidó „új hazát, új
táptalajt kereshet magának”, mert „a zsidók akkor számolhatnak csak egyáltalában
megbecsülésre, ha önmaguk erejéből, teljesen természetes szükségből kifolyóan kiharcolják, ha kell fegyverrel, az új hazájukat”. A zsidók baját „honképtelen” „talajgyökértelenségükben” látta – mint írta, a diaszpóra tette ilyenné az egykor büszke
zsidó népet. „A Makkabeus-zsidókat nem üldözte volna az egész világ minden népe.
Ezekben a zsidókban megvolt még az igaz Istenhit, hazaszeretet, fajszeretet” – érvelt
Szálasi.132 Szálasi börtönbe kerülése előtt is fenntartotta, hogy szerinte a zsidóság faj,
és annak otthona Palesztina, majd szabadulása utáni országjárásában is ezt hirdette
országszerte: „Mi hungaristák (…) a zsidóságnak meg akarjuk adni azt a lehetőséget,
hogy saját hazájában élhessen, ahol a legteljesebben kiélheti az ő szabad, független,
önálló, demokratikus életét, ahol mindig volt, van és lesz munka, kenyér, béke”.133
Pártjának programját még explicitebben kifejtette 1938-ban: „A hazánkban élő zsidóságot gazdaságpolitikai eszközökkel rávesszük arra, hogy orcájuk verejtékével részt
vegyenek a közvetlen termelési ágakban, hogy a jelenlegi pozíciójukat a külföldről
hazatérő fajmagyarok vehessék át. Azon zsidókat, akiknek ez nem tetszik, cionista
törekvéseikben támogatni fogjuk.”134
Tétele mellett kitartott, ugyanis sajtófőnöke, Fiala Ferenc szerint 1944 novemberében így fogalmazott: „Az egyetlen helyes megoldást a cionizmus képviseli. Önálló

130 Makkai János – Némethy Imre: A zsidótörvény. Bp. 1939. 4., 13–14., 17. és 46–47.
131 Paál Árpád beszéde, 1941. július 1. In: Képviselőházi napló, X. Bp. 1939. 375–376.
132 Szálasi Ferenc börtönnaplója, 1938-1940. Szerk. Csiffáry Tamás. Bp. 1997. 46., 129., 106–107., 138–139., 129., 131–139.
133 Komoróczy G.: Zsidók története Magyarországon II. i. m. 812.
134 BFL, XV.20.71. XXV.1.a.28973. Mikrofilmtár, budapesti népbíróság iratai, Szálasi-per. 1317–1318.
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zsidó államot kell alakítani a világon szétszórt zsidóság összes tagjának a bevonásával,
mert a népek tulajdonságai különbözőek és vannak fajták, amelyek egymás mellett
élve örök súrlódást okoznak.”135 Az idézet, amennyiben pontos, a nyilasterror atrocitásai tükrében természetesen csak azt demonstrálja, hogy antiszemiták részéről a cionizmus támogatása politikai és propagandisztikus termékként is tekinthető, mindenfajta valós tartalom nélkül. Szálasi meggyőződése olyan erős volt, hogy még halálos
ítéletekor elmondott, utolsó beszédében is a zsidó államiság mellett foglalt állást.136
A nyilas Marschalkó Lajos az emigrációban is úgy vélte, „Prohászka Ottokár, Gömbös
Gyula, Szálasi Ferenc (…) nyilatkozatai ugyanazt hangoztatják, amit a cionista Herzl
hirdetett”.137
Az antiszemita sajtó minden cionista kiadványnál aktívabban reflektált Szilágyi
Dénes jobboldali cionista, az úgynevezett Zsidó Munkaközösség vezetőjének kiadványaira.138 Szilágyi és Zsidó Munkaközössége három úgynevezett Sárgakönyvet adtak
ki, melyek disszimilációs nézeteiket terjesztették. Levelezőlistájukon zsidó és cionista
közszereplőkön kívül saját bevallásuk szerint nagyrészt antiszemiták voltak. Szilágyi
emlékiratában említést tett róla, hogy az első Sárgakönyv „tartalma teljes megértést és
elfogadást váltott ki a szélsőjobboldali pártok sajtójából”, külön megemlékezve a nyilas
orgánumokról.139 Itt érdemes utalni rá, hogy Szilágyi egyéb munkáit, így például a zsidó faji jelleget részletező Zsidó népegyéniség című írását is méltatta az antiszemita
sajtó, példának okáért nagykálnai Levatich László, a hírhedt fajvédő, a Zsidókérdést
Kutató Magyar Intézet későbbi munkatársa.140 Levatich nem hitt a zsidó állam létrehozásának lehetőségében, tehát a cionizmusra csupán fajvédelmének igazolásaként
tekintett. Ennek tükrében érdemes ügyelni Szilágyi szóhasználatára, hogy kiket akarhatott meggyőzni: „A magyarság nyilvánvaló érdeke a magyarországi zsidóság kitelepítése. Nem »filoszemita,« sőt minden antiszemitánál ártalmasabb az a nem zsidó,
aki azt tanácsolja a zsidóknak, hogy ragaszkodjanak eddigi szólam-asszimilációjukhoz
(...) Az igazi zsidóbarátnak is vállalnia kell az aszemitizmust (...) A magyarság érdekeinek csak a szenvedélymentes aszemitizmus felel meg (...) Az első zsidó Sárgakönyv
visszhangja arra vall, hogy így gondolkozik a józan és becsületes magyarság is”.141

135 Fiala Ferenc – Marschalkó Lajos: Vádló bitófák. A magyar nemzet igazi sírásói. London, 1958. X. fejezet
136 Szálasi Ferenc utolsó szó jogán elmondott beszéde, 1946. február 25. In: „Az ítélet: halál.” Magyar miniszterelnökök
a bíróság előtt. Szerk. Szerencsés Károly. Bp. 2009. 384.
137 Marschalkó Lajos: Országhódítók. Az emancipációtól Rákosi Mátyásig. München, 19752. 56.
138 Denis Silagi: A Foiled Jewish Political Venture in Hungary, 1939–1942. In: The Tragedy of Hungarian Jewry. Essays,
Documents, Depositions. Ed. Randolph L. Braham. New York, 1986. 200–212.
139 Silagi, D.: Foiled Jewish Political Venture i. m. 216–217.
140 n. L. L.: Faj, nép vagy felekezet-e a zsidóság? Magyarság. 1942. november 15. 10.
141 D. Sabbatai [Szilágyi Dénes]: Második zsidó sárgakönyv. Bp. 1941. 6.
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Szilágyi az első és a második Sárgakönyvben is – a zsidóság kivándorlását szolgáló zsidótörvények mellett – a gettósítás, azaz az „ésszerű zsidókataszter” felállítása
mellett emelt szót lehetséges megoldásként.142 A második Sárgakönyvben pedig egy
népszavazásra tett javaslatot, hogy az ország lakossága döntse el, hogy szeretne-e
együtt élni a zsidósággal.143 Ezek olyan elemei voltak Sárgakönyvének, melyek célzottan
az antiszemita olvasó meggyőzését szolgálták. A második Sárgakönyvről az antiszemita lapok ismét helyeslően írtak. Válaszukat Szilágyi összegyűjtötte, beszámolójából
ismerjük őket: a Függetlenség azt írta, hogy „magyar részről a legmeggyőződöttebb
fejvédők is ennek a megoldásnak voltak hívei minden időben. Nem akarták gyötörni
a zsidóságot, de meg akartak szabadulni tőle”. Az Esti Újság szerint az antiszemitizmus „pontosan ugyanúgy látja a zsidók háború utáni helyzetét, mint a nacionalista alapon álló” Sárgakönyv. A Hétfő „őszintének és becsületesnek” találta a magyar
revizionisták iratát.144 A harmadik Sárgakönyvre adott sajtóreakciók nem ismertek.
A jobboldali cionisták nézetei egyébként más antiszemiták körében is kiemelt figyelmet kaptak. Az Összetartásban Veér Ádám írt cikket, melyben a Betár világnézetét
méltatta. Mint érvelt, az elmúlt évtizedek eszmei változásai alól a zsidóság sem vonhatta ki magát, és a revizionista cionista Bné Betárt olvasva Veér arra jutott, hogy a revizionista cionizmus a kommunistává változott fősodratú cionizmus elleni lázadás.
„Ez az új cionista szervezet nem csinál belőle titkot, nyíltan és őszintén megmondja,
hogy igenis faji alapon áll, nemzeti államot akar magának teremteni”. Egyetlen népnek „sincs (...) olyan keményen megfogalmazott, annyira sovén propagandája, mint
a zsidóságnak”. Veér le is vonta a konklúziót, hogy „az antimarxista zsidóság küzd
Erec Jiszraelért, a vallásgyalázás ellen, az osztályharc ellen, a szabadszerelem ellen,
a családi tűzhely szentségéért, s a nemzeti országépítésért”. A hungarizmus számára
„minden kétséges kizáró módon megmondják ezek a rövid szemelvények: van-e még
helye a magyar életben annak a vitának, amely a zsidóság faji vagy felekezeti volta
fölött olyan vehemenciával folyik”.145

A NÉMET MEGSZÁLLÁS
A német megszállást követően kevés tér maradt a cionizmusról való közéleti
diskurzusnak, hiszen a mozgalom vidéki szerveit már 1940-re betiltották, a zsidó egyesületeket az 1520/1944 M. E. rendelettel feloszlatták, az uralkodó antiszemita körök
pedig már nem a zsidók Palesztinába telepítéséről, hanem a zsidóság Auschwitzba

142 D. Sabbatai [Szilágyi Dénes]: Első zsidó sárgakönyv. Bp. 1941. 7.; Sabbatai, D.: Második zsidó sárgakönyv i. m. 4–5.
143 Sabbatai, D.: Második zsidó sárgakönyv i . m. 7.
144 [Szilágyi Dénes]: Harmadik zsidó sárgakönyv [Bp. 1942], 6., Függelék.
145 Veér Ádám: A zsidókérdés igazi arca, ahogy maguk a zsidók látják. Összetartás. 1937. november 14. 9.
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deportálásáról gondoskodtak. Ennek ellenére néhány forrás utal a cionizmus további
megjelenésére az antiszemita sajtóban.
A német megszállást követően újraalapították a Zsidókérdést Kutató Magyar
Intézetet, melynek fejévé Bosnyák Zoltán iskolai tanárt, antiszemita írót tették meg.
Bosnyák, aki korábban a Kártékony Rovarellenes Egyesület nevű antiszemita klub
tagja volt, Harc néven zsidóellenes lapot indított. Jellemző, hogy a Harc egy hónappal a Budapest körüli szovjet ostromgyűrű bezárulása előtt még cikkekel foglalkozott,
mint A zsidó pénzemberek akadályozták, hogy a világzsidóság elvándoroljon „ősei földjére” és megszülessen Erec Izrael. Az írás a világ „zsidó pénzembereit” vádolta azzal, hogy
nem adnak elég pénzt a cionizmusnak, és ezért nem lehet megoldani a zsidókérdést.
A zsidóknak „Európában lejárt az ideje” – osztotta meg olvasóival a Harc – „hiszen
egyes cionista vezérek jó előre megmondták.” Majd így folytatta: de akkor „»miért
nem nyúltak vándorbothoz?« - kérdezte tőlünk nem egy olvasónk. Az alábbiakban magukat a zsidókat szólaltatjuk meg válaszként” – ígérte a lap. Ezek után elmagyarázta,
hogy „az arabok a legnagyobb veszedelmet jelentik a zsidóság számára,” hogy „mi
az a cionista nemzeti földalap, és miért nem ment semmire?,” illetve hogy a WZO „a
kényelem filozófiáját” folytatja. Egy cionista kiadványt idézve a Harc megmagyarázta,
hogy „a zsidóság tényleg tart és fél a kétkezi munkától,” mert „a világ legrátartibb
népe a zsidó,” és „a zsidó nép tunyasága” az oka annak, hogy még nincs zsidó állam.
A lap végül hozzáfűzte a cionista anyagokhoz, hogy „a röpfüzet a legalaposabb bizonyíték arra, hogy a zsidóság nagyon is jól tudta, hol keresendő tragédiájának megoldása.
Hogy saját ügyét mégsem oldotta meg: ezért felelnie kell.”146 Bosnyák lapjának Berend
Béla, az elsőn kívüli összes fővárosi zsidó tanács tagja, korábban szigetvári neológ
főrabbi is cionistabarát, disszimiláns cikket írt, illetve interjút adott, kiváltva ezzel
későbbi, népbíróság általi meghurcoltatását.147 (Bár a cionizmusra való hivatkozás számonkért antiszemiták részéről ritka volt, ám nem teljesen példa nélküli. Mint már
utaltunk rá, Szálasi a népbíróságon is impliciten utalt a cionizmusra saját védelmében.
Méhely Lajos azzal érvelt a népbíróságon, hogy amikor a zsidóság faji jellegéről írt,
„akkor még a zsidó újságok is tele voltak antiszemita cikkekkel”.)148
A fentiek nem meglepők, hiszen Bosnyák munkássága alatt sok könyvet és tanulmányt szentelt a „zsidókérdés” megoldásának. A zsidókérdés törvényes rendezése című
írásában Buk Miklós és Lázár Lajos magyar cionisták írásaiból merített a németországi Jüdische Rundschau mellett, melytől azt a gondolatot idézte, hogy a magyar zsidóság
„ne akarjon okosabb lenni az egész világ zsidóságánál, és ismerje be, hogy Magyar-

146 B. V.: A zsidó pénzemberek akadályozták, hogy a világzsidóság elvándoroljon „ősei földjére” és megszülessen Erec
Jiszráél. Harc! 1944. november 25. 4–5.
147 Munkácsi Krisztina: Berend Béla főrabbi népbírósági pere. Századok, 130. (1996) 6. 1525–1552.
148 BFL, VII.5.e.1950.235. Méhely Lajos népbírósági pere. 55.
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országon is van zsidókérdés.” Az asszimilánsoknál, írta Bosnyák, „mennyivel őszintébb és éppen ezért becsületesebb is a magyarországi zsidóság ama csoportjának az
állásfoglalása, amelyik a cionista szervezetekbe tömörült . . . [ők] néhány tévedéstől és
túlzástól eltekintve a zsidókérdés lényegét helyesen látj[ák] meg és következtetései[k]
is nagyjából helytállóak . . . De legérdekesebb az az izzó sovinizmus és türelmetlen
nacionalizmus, amelyet a palesztinai zsidóság tanúsít mindennel szemben – legyen az
akármilyen jelentéktelennek látszó külsőség is -, ami nem zsidó. Bizony a hazai ún.
szélsőségek sokat tanulhatnának még ezen a téren a palesztinai zsidó nacionalizmustól.”149 Bosnyák A harmadik zsidótörvény és a házasság című művében is cionistákra
hivatkozva érvelt a zsidók és nem zsidók közti nemi kapcsolatok és házasságok ellen:
Ignaz Zollschan mellett, írta, „Herzl, Nordau és Pinszker előre látták azt is, hogy a zsidóság féktelen asszimilálási törekvése – amely méghozzá nem is volt mély és őszinte – feltétlenül ellenhatást vált ki a befogadó népekből.” „Zollschan és Ruppin, a két
zsidó szociológus részletesen foglalkozik ezzel a kérdéssel. Az áttérés mellett ugyanis
a vegyes-házasságban látják a zsidó nép bomlásának és hanyatlásának legfőbb okozóját”.150 Máshol a cionista Heinrich Grätz „különben nagyszabású” munkáiból idézett,
Dubnow „határtalan fajszeretetről árulkodó” történeti írásait citálta, vagy Josef Kästein és Herzl „tagadhatatlanul izzó fajszeretetét és lobogó, büszke zsidó faji öntudatát” dicsérte.151
Bár a román kiugrást követően a magyar kormány azt kommunikálta, hogy esetleg
zsidó gyermekek számára lehetővé tennék a tömeges aliját, erre nem került sor, és
kérdéses, hogy az ajánlatot komolyan gondolták-e.152 A zsidók kitelepítésére a cionistákkal közösen keresett válaszok természetesen már 1939-től irreálisak voltak, a britek erősen korlátozták a palesztinai zsidó bevándorlás mértékét. A cionista vezetők
semmilyen különleges elbánást nem érdemeltek a korábbi cionistabarát nyilatkozatokat tevő antiszemitáktól, a vidéki cionistákat ugyanúgy deportálták, mint a nem-cionistákat, a nyilasterrorban pedig több, korábban antiszemitákkal kapcsolatot ápoló
cionista vezetőt is meggyilkoltak (például a fent említett Szegő Miklóst és Komoly
Ottót). Akárcsak a fehérterror során, úgy 1944-ben is megmutatkozott, mit is gondoltak az ekkor hatalmat gyakorló antiszemiták valójában a cionizmusról: a Függetlenség
a munkácsi zsidó gimnázium diákjainak deportálása felett úgy örvendett, mint „a cionista szellemi exportvállalat” „redőnyeinek le[húzása]”.153
149 Bosnyák Zoltán: A zsidókérdés törvényes rendezése. Az egyenjogúsítás 70. évfordulójára. Mezőberény, 1937. 27., 6–8.
150 Bosnyák Zoltán: A harmadik zsidótörvény és a házasság. Bp., 1941. 6–7., 10–11.
151 Gyurgyák J.: Zsidókérdés Magyarországon i. m. 412., 414.
152 Bela Vago: The Horthy Offer: A Missed Opportunity for Rescuing Jews in 1944. In: Contemporary Views on the Holocaust. Szerk. Randolph L. Braham. New York, 1983, 23–45.
153 A cionista világnak nevelte érettségizett diákjait a múltban két kárpátaljai zsidó gimnázium. Függetlenség. 1944. május
17. 5.
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ÖSSZEGZÉS
Tanulmányunkban a cionizmusra adott antiszemita reakciókat vizsgáltuk a magyar
közéletben Herzl Tivadar Zsidó államának kiadásától a ’44-es deportálásokig. A kérdés
nemzetközi és magyar historiográfiáját körbejárva arra jutottunk, hogy a téma
hazai vonatkozására reflektáló kevés mű bár támpontokat ad, ám a terület kimerítő
feldolgozása eddig váratott magára. Mint láttuk, gyakori hivatkozások történtek a cionizmusra antiszemita művekben, cikkekben és beszédekben. Vizsgálatunk során kevés
kivételtől eltekintve végig igaz, hogy a cionizmus klasszikus, polgári szerzőire hivatkoztak az antiszemiták (Herzl, Nordau), ritkábban a jobboldali cionistákra (Zsabotyinszkij).
A cionizmusra hivatkozó antiszemiták ismeretei a cionizmusról végig erősen felületesnek tűnnek, a citátumok inkább az antiszemita tételek alátámasztására történtek.
A dualizmus korában elsősorban a katolikus antiszemitizmus és az Istóczy-féle Antiszemita Párt oldaláról találhatunk reflektálásokat, ezek erősen támogatták Herzlt
és mozgalmát, Istóczy egyenesen azt képzelte élete végére, hogy ő találta fel a cionista mozgalmat. A baloldali cionisták szinte teljesen kimaradtak a hivatkozásokból,
ennek oka még feltárást igényel. Az összeomlást követő, korai Horthy-kort jellemző
antiszemita hullám idején a cionizmusra történtek támogató utalások mind a nemzetgyűlésben, mind az antiszemita sajtóban, főleg a numerus clausus faji-népfai kitétele
kapcsán (főleg Prohászka Ottokár, Szabó Dezső). Ezeknek „pozitív” jellege természetesen kétséges, hiszen elsősorban antiszemita célok megvalósításának érdekében támogatták a megszólalók a cionizmust. Jellemzőnek tartjuk, hogy a fehérterror során
cionistákat is támadtak meg pogromisták, esetükben a Palesztinára való hivatkozás
csak máz volt az antiszemita érzületeken. A cionizmust támogató hangok láthatóan
többségben voltak a vizsgált forrásokban, kevesen kritizálták a cionizmus megvalósíthatóságát (egyes cikkek A Cél, Magyarság hasábjain), és még kevesebben utasították el
azt teljesen (főleg Bangha Béla). A zsidótörvények parlamenti vitáiban hasonlóan történtek hivatkozások a cionizmusra, mint ahogyan a korai negyvenes évek antiszemita
sajtójában is (főleg Szilágyi Dénes tevékenysége kapcsán).
Megállapítottuk, hogy a holokausztban erősen felelős politikusok és ideológusok
is hivatkoztak a cionizmusra (Jaross Andor, Szálasi Ferenc, Rajniss Ferenc, Bosnyák Zoltán, Levatich László). Ez kellőképpen demonstrálja, hogy a cionizmusra való
hivatkozás nem feltétlenül jelentett filoszemita érzelmeket, a zsidóság deportálásában,
legyilkolásában is részt vállaló személyek is retorikai elemként használták azt. Noha
itt a legkevésbé sem kívánjuk az 1938-ra már az antiszemitizmust bíráló Szabó Dezsőt
a holokauszt valamifajta előfutáraként bemutatni, mégis – akaratlanul – ő fogalmazta meg a legjobban, mit is gondoltak valóban a holokausztban valóban résztvevő
antiszemiták a cionizmusról: „Azonban elkövetkezhetik az idő, amikor odáig jutunk,
hogy nem férünk meg ketten ebben az országban s akkor menniök kell, nekik is!”
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A politikai teológia
fogalma Joseph Ratzinger
gondolkodásában

BEVEZETÉS
Joseph Ratzinger – a későbbi XVI. Benedek pápa – politikai gondolkodásának a vizsgálata során elengedhetetlen a használt fogalmak pontos definíciója, hogy a szerző gondolkodását elhatároljuk olyan kifejezésektől, amelyek megnehezítik vagy egyenesen
ellehetetlenítik a megfelelő interpretációt. A ratzingeri szövegkorpusz visszatérő kifejezése a politikai teológia (political theology, politische Theologie1), amely különböző
kontextusokban kerül előtérbe. Már az 1968-as, nagy hatású Bevezetés a keresztény hit
világába című munkájában is foglalkozik a politikai teológia kérdésével és az 1971-es
A nemzetek egysége: az egyházatyák jövőképe című munkájában a rómaiak politikai teológiája valamint Ágoston politika teológiája képezi a vizsgálat tárgyát. A későbbi írásokban is helyet kapott a politikai teológia, így a 2011-es A Názáreti Jézus trilógia második
kötetében is említésre kerül a fogalom. A bevezetésben eltekintenék a politikai teológia
előfordulási helyeinek a taxatív felsorolástól, mindössze érzékeltetni szeretném, hogy

1 A továbbiakban a könnyebb érthetőség és a jobb áttekinthetőség okán – amennyiben szükséges – a politikai teológia és
alakváltozatainak kizárólag az angol megfelelőjét közlöm, tekintettel, hogy az általam is vizsgált probléma részbeni felismerésére az angol nyelvű szakirodalomban került sor. Ennek során, ahogy arra a tanulmányban kísérletet teszek a politikai
teológia (political theology) három eltérő jelentésű formáját kell megkülönböztet. Így beszélhetünk politikai teológiáról (political theology, politische Theologie), a politika teológiájáról (theology of politics, Theologie des Politischen), valamint teológiai
politikáról (theological politics, Theologische Politik).
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milyen széles azon témáknak a köre, ahol Ratzinger vizsgálódásának előterébe kerül
a politikai teológia kérdésköre.
Itt csak utalni kívánok rá, hogy a politikai teológia értelmezése a ratzingeri gondolkodásban számos dilemmát okoz a magyar nyelvben. Ennek egyik oka, hogy a Ratzinger politikai gondolkodásába magyar nyelven egyik legmélyebb betekintést kínáló
– Magyarországon 2008-ban megjelent – A közép újrafelfedezése című kötetben egy
olyan – nyelvtanilag alapvetően helyes – egységesítő fordítás érvényesül, aminek következtében a politikai teológia és a politika teológiája tartalmi különbsége nem érzékeltethető. Ebből fakadóan a kötetben úgy olvashatunk „Ratzinger politikai teológiájának
méltatásáról” (Twomey 2008, 249.), hogy korábban azt írta a szövegeket bevezetővel
ellátó Vincent Twomey, hogy „Ratzinger kritikai távolságtartással viseltetik a helyét az
eszkatalógiában kereső »politikai teológiával« szemben” (i.m., 245.). Nem segíti a megértést, hogy a könyv politikafilozófiai jellegű írásait tartalmazó fejezete a tartalomjegyzékben A politikai teológiája címmel szerepel, míg a jelzett oldalszámon már A politika
teológiája cím olvasható2.
Arról, hogy a fogalom legalább két eltérő formájának a megkülönböztetése – politikai teológia és a politika teológiája – nem pusztán egy fölöslegesen aprólékos nyelvtani
kérdés, hanem alapvető tartalmi különbséget jelöl, a már említett Vincent Twomey3 biztosít minket. 2007-ben jelent meg nagy ívű XVI. Benedek pápa: korunk lelkiismeret című
könyve, amelynek 58. lábjegyzetében egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy Ratzinger politikai gondolkodását a politika teológiája (fogalmával jelöli, amelyet a politikai
teológia fogalmával állít szembe. A megkülönböztetés azért szükséges, mert Ratzinger
valóban elutasítja a politikai teológia legkülönfélébb megjelenését: „[…] nevezetesen
minden teológiát, például J. B. Metz-cét vagy a felszabadítási teológia klasszikus formáját, amely magában foglalja az egyház vagy a hit politikai célú instrumentalizálást
[…]” (Twomey 2007, 58. lábjegyzet).
Ahhoz, hogy el tudjuk helyezni a politikai teológiát Joseph Ratzinger gondolkodásában, mindenekelőtt szükségesnek mutatkozik megvizsgálni, hogy milyen jelentéstartalommal bír a ratzingeri szövegkorpuszban a politikai teológia kifejezése. Arra a kérdésre keresem a választ tehát, hogy maga Ratzinger mit ért politikai teológián. Ehhez
mindenekelőtt a politikai teológia előfordulási helyeit kívánom bemutatni Ratzinger
munkásságában. Ezt követően elengedhetetlen, hogy a fogalom 20. századi elterjedésében kiemelt szereppel bíró Carl Schmitt munkásságát vonatkozó áttekintsük, kitérve
a konvertita Erik Peterson kritikájára. Előzetes megállapításom szerint, csak egy ilyen
áttekintés után lehetséges a többszörösen terhelt politikai teológia fogalmának helyes
2 Erről lásd részletesebben: Jancsó András: Fogalmi vagy fordítási dilemma? Joseph Ratzinger munkásságának hazai interpretációja. Valóság, 2020(11), 85-88.
3 Vincent Twomey (1941-): ír verbita szerzetes, Ratzinger doktorandusza volt a regensburgi egyetemen, később pedig témavezetőjének egyik legjelentősebb kommentátorává és értelmezőjévé vált.
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értelmezése a ratzingeri gondolkodásban, amely hozzájárulhat a szerző mélyebb megértéséhez.
Fontos rögzíteni, hogy jelen tanulmányban nem vállalkozom arra, hogy Ratzinger
politikai gondolkodását mélyrehatóan ismertessem, sőt nem törekszem arra sem, hogy
a teljes ratzingeri teológiai munkásság áttekintésre kerüljön. Néhány esetben csak utalok jelentősebb műveire, amennyiben a kontextus azt igényéli. Ahhoz, hogy a politikai
teológia fogalmának nehézségeit megértsük és el tudjuk helyezni a ratzingeri gondolkodásban, nem szükséges a ratzingeri teológia teljes körű bemutatása.

A POLITIKAI TEOLÓGIA A RATZINGERI SZÖVEGKORPUSZBAN
A terjedelmes Ratzinger-korpuszban4 első alkalommal az 1968-os Bevezetés a keresztény
hit világába című könyvben tűnik fel a politikai teológia fogalma. A kötet első kiadásának előszavából kiderül, hogy a könyv hátteréül Ratzingernek a tübingeni egyetemen,
az 1967-es év nyári szemeszterében tartott előadássorozata szolgált.5 Ratzinger munkájának középpontjában az apostoli hitvalláson keresztül bemutatott isten- és Krisztus-kérdés áll, „[…] amely aztán egy »narratív krisztológiába« trokollik, és kijelöli a hit
helyét az egyházban” (Ratzinger 2007, 25). A politikai teológia rögtön az első fejezetben
előtérbe kerül és úgy definiálja mint azon teológusok által megfogalmazott elképzelés, akik „a hitet nem az elmúlt idők tényeihez, hanem a jövő feladataihoz szeretnék
kapcsolni”, ennek célja pedig, hogy „segítséget nyújtson a világ átalakításához” (i.m.,
56). A 14. lábjegyzetben Ratzinger ehhez az irányzathoz sorolja Harvey Cox6,7 amerikai

4 Jelen tanulmányban kizárólag az 1954 óta monográfiákban megjelent írásait vizsgálom a szerzőnek. Nem vizsgálom tehát
a – német, angol, francia, olasz, spanyol nyelven – önállóan megjelent tanulmányokat, cikkeket, prédikációkat, interjúkat
stb. amelyek később nem kerültek valamely kötetben újrakiadásra. Ennek legfőbb oka, hogy Ratzinger önállóan megjelenő
tanulmányainak nagy része később bekerült valamely kötetébe. Továbbá 2008-ban kezdődött és jelenleg is folyamatban van
Joseph Ratzinger összegyűjtött írásainak (JRGS – Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften) kiadása. A tizenhat kötetesre tervezett összkiadás tizennegyedik kötete 2019-ben jelent meg. Ezek feldolgozása és a korábban monográfiában meg nem jelent
írások elemzése doktori kutatásom egy még hátralévő szakaszában esedékes.
5 Szintén az előszóból tudhatjuk azt is, hogy a munka kidolgozása során Karl Adam német teológus 1924-ben megjelent
A kereszténység lényege című munkája szolgáltatta a példát Ratzinger számára: „Amit Karl Adam ezen az egyetemen fél
évszázaddal ezelőtt A kereszténység lényege című művével mesteri módon elvégzett, azt próbáltam most a megváltozott körülmények között élő mai nemzedék számára továbbítani” (Ratzinger 2007, 27). Karl Adam jelentősége, hogy – szemben az I.
Vatikáni Zsinat jogi felfogásával – az egyházat elsősorban közösségként írja le (Krieg 1999, 437).
6 Ratzinger Cox könyvére való hivatkozással vezeti be munkáját: „Kierkegaard ismert példázata a bohócról és az égő faluról,
amit a közelmúltban Harvey Cox elevenített fel »The Secular City« (Város Isten nélkül) című művében” (Ratzinger 2007, 31).
7 Harvey Cox (1929-): amerikai baptista lelkész és teológus. Az Andover Newton Theological School, majd a Harvard Divinity School tanára. Legismertebb műve A világi város (egyes magyar fordításokban Isten nélküli város vagy Város Isten nélkül,
eredeti angol címe: The Secular City), amelyben amellett foglalt állást, hogy az egyház nem intézmény, hanem elsorosban
hit és cselekvés. Vizsgálódásának központi témája a felszabadítás teológiája. Lásd erről bővebben: Johnson Benton 1984:
Continuity and Quest in the Work of Harvey Cox. Sociological Analysis, 1984(2), 79-83.
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teológust, valamint Jürgen Moltmann8 református és Johann Baptist Metz9 katolikus
teológust. Ratzinger alapállása ezen kísérletekkel szemben mutat némi nyitottságot,
de az ilyen jellegű politikai teológiai törekvéseket a historizmusra jellemző „egyoldalú
üdvtörténeti gondolkodáshoz” hasonlítja. Rögzíti, hogy „[…] mindkét esetben a keresztény hit valódi gondolatai jutottak érvényre, olyanok, amelyek előzőleg rejtve maradtak” (i.m., 56-57). Mindezek ellenére felhívja a figyelmet, hogy a fenti szerzőkkel jellemezett politikai teológia, amennyiben a hitet kizárólag a jövőben rögzíti, akkor elfedi
azt „[…] amit az a szó, hogy »Credo – hiszek«, valójában jelent” (i.m., 57). A hit lényegét
Ratzinger a „megállni” és „megérteni” fogalmakkal írja körül, ezzel egyúttal elhatárolja
a Cox, Moltmann, Metz nevével jellemzett politikai teológia cselekvés központúságától,
amely a világ megváltoztatását tűzi ki céljául.
A kötetben még egy helyen, a szentháromságtan történeti vizsgálata során utal
Ratzinger a politikai teológiára. A szentháromságtan alternatív megközelítéseinek ismertetése során két ókeresztény elképzelést mutat be mint „zsákutcába jutott kiútkeresést”. Az egyik az arianizmushoz10 is köthető subordinatianismus elképzelés, amely
ellentétben a katolikusok által vallott misztériummal – miszerint az Isten, az Atya, Fiú,
Szentlélek, három személy egy lényegben – azt vallja, hogy egyetlen Isten van, a Fiú
és a Szentlélek pedig az Atya Istennek van alárendelve. Ebből fakadóan „Krisztus nem
Isten, hanem olyasvalaki, aki különlegesen közel van Istenhez” (i.m., 144), később ez
vita a homouszion (egylényegű) és a homoiuszion (hasonló lényegű) fogalmak közötti
vitában élesedett ki. Ratzinger úgy jellemezi ezt az elképzelést, mint ahol Isten „[…] egy

8 Jürgen Moltmann (1926-): német református teológus, az tübingeni egyetem professzor emeritusa. Témánk szempontjából legjelentősebb műve az 1964-ben megjelen A remény teológiája (Theologie der Hoffnung). Moltmann eszkatalógiájára
– amelyben a jövő reményének megvalósítása a jelen feladata – nagy hatással volt Ernst Bloch, német marxista filozófus
1954-es A remény elve (Das Prinzip Hoffnung) című munkája. Bloch munkásságát Ratzinger folyamatos kritikával illeti, akivel
ugyanakkor személyes kapcsolatot ápolt. A Fordulópont Európa számára? (Wendezeit für Europa) című munkájában felidézi
Ratzinger az egyik beszélgetést, amely Ernst Bloch házába zajlott (Ratzinger 2005b, 13). Moltmann munkásságához lásd
bővebben: Volf, Miroslav – Krieg, Carmen – Kuchraz, Thomas (Szerk.) 1996: The Future of Theology. Essays in Honor of
Jurgen Moltmann. Grand Rapids: Eerdmans.
9 Johann Baptist Metz (1928-2019): német katolikus teológus és pap. Munkássága nagyban hozzájárult a politikai teológia
(political thelogy) fogalmának átértelmezéséhez. Elhatárolja a politikai teológia fogalmát a schmitti klasszikus meghatározástól. Metz megállapítása szerint a Schmitt-féle politikai teológia koncepció az áteredő bűn univerzalizmusának-elvére
épül (vö. Metz 2004b). Metz idővel koncepciójára mint „új” politikai teológiára („new” political thelogoy) hivatkozott ezzel
demonstrálva a lényegi különbséget a schmitti megközelítéstől. A Metz által képviselt „új” politikai teológia lényegét tekintve teológia, amely az adott korban a világ felé fordulva próbál Istenről beszélni, így középpontjában a társadalom áll, de nem
társadalom- vagy államelmélet, hanem kritikai teológia. Kritikai hozzáállása alapvetően a transzcendentális, egzisztenciális
és perszonalista teológiára irányul. Metz megállapítása szerint e teológiai irányzatok a felvilágosodás nyomán a keresztény tanítás társadalmi dimenzióját a magánszférába utalták. Ezzel negligálva a társadalmi és politikai valóság jelentőségét,
amely radikális válságot okoz a teológia számára, hiszen az így kialakuló szakadék a társadalmi-politikai valóság és a teológia
között áthidalhatatlannak tűnik. Így Metz alapvető programja, hogy az „új” politikai teológia („new” political theology) segítségével „a teológiánk alapjairól alkotott felfogást kiemeljük a magánszférából” (Metz 2004a, 11). Ez pedig összekapcsolódik
a politikai teológia „pozitív feladatával”, amely a keresztény hit eszkatologikus üzenetét „a jelenlegi társadalmi helyzet feltételeire tekintettel kívánja megfogalmazni” (Uo.).
10 A 4. században élt alexandriai pap Arius követőinek mozgalmát nevezzük arianizmusnak. Lásd erről bővebben: Horváth
Emőke 1999: Az arianizmus és a barbár államalakulatok. In. Bessenyei József et al. (Szerk). Studia Miskolciensia 3. A Miskolci Egyetem történettudományi tanszékeinek évkönyve. Miskolc: Miskolci Egyetem, 45-52.
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alkotmányos egyeduralkodó: a hitnek már nem vele, hanem minisztereivel van dolga”
(i.m. 144). A másik téves megközelítés, amelyet ismertet a szerző a sabellianizmushoz11
is köthető monarchianizmus vagy modalizmus néven ismert gondolatrendszer, amely
szintén tagadja a szentháromságtan klasszikus katolikus felfogását. A monarchianizmusban a három személy, három álarcnak felel meg. Ebből fakadóan Isten nem ismerhető meg, csak a három különböző álarca, aminek az az eredménye Ratzinger interpretációjában, hogy „[…] az ember önmaga körül kering, de nem jut közelebb az isteni
valósághoz” (i.m., 145).
Ratzinger a monarchianizmus kapcsán világít rá, hogy milyen kapcsolódást lát az
ókeresztény eretnekségek és a politikai teológia (political theology) között. Megállapítása szerint a monarchianizmus az újkorban abban a formában éledt fel, hogy „a szentháromságtan Isten történetiségét fejezi ki, tehát azt, hogy miként jelenik meg Isten
a történelemben” (Uo.). Mindez pedig egy politikai vonatkozással is bír – kimondottan
Hegel és Marx filozófiájában újjáéledő monarchinaizmusnak tulajdonítva –, amit politikai teológiának nevez. Azt, hogy mit jelenthet ebben az értelemben a politikai teológia,
arra szerző adja meg a választ:
Ami az ókori egyházban a császári monarchia teológiai alátámasztásának szolgálatában állt, az Hegelnél a porosz államhatalom istenítését jelentette, Marxnál pedig az emberiség boldog jövőjére törekvő cselekvési
programot (i.m., 147).
Már a subordinatianismus mélyebb megértéséhez is Erik Peterson munkáját ajánlja
Ratzinger, azonban a monarchianizmus kritikája kapcsán egyértelműen a Peterson-féle politikai teológia értelmezés rajzolódik ki. Ezt támasztja alá, hogy amikor úgy fogalmaz, hogy a szentháromságtan „szétrobbantja” a politikai modelleket, tehát „[…]
a teológiából nem lett politikai mítosz, a keresztény igehirdetéssel visszaélve nem lehetett politikai rendszert hitelesíteni” (i.m. 147.), akkor a vonatkozó oldalon található lábjegyzetben Peterson A monoteizmus mint politikai probléma című könyvére hivatkozik,
sőt idézi Peterson munkájának zárólábjegyzetét is, miszerint „[…] lehetetlen vállalkozás »politikai teológiáról« beszélni” (Peterson 1935, 168. lábjegyzet). Azonban, mielőtt
Peterson politikai teológia koncepcióját ismertetném, szükségesnek tartom bemutatni
a politikai teológia fogalmának további előfordulásait a ratzingeri életműben.
A Bevezetés a keresztény hit világában megfogalmazott politikai teológia meghatározás látszik érvényesülni az 1971-ben megjelent A nemzetek egysége: az egyházatyák jövő-

11 A 3. században élt Sabellius követőinek mozgalmát nevezzük sabellianizmusnak. Mindkét ókeresztény eretnekséghez
jó összefoglalót nyújt: Török József 1985: Dogmatika. Amsterdam: Free University Press, különösen a Szentháromságtanra
vonatkozó III. rész: 137-171.
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képe című könyvben is. Twomey álláspontja szerint ennek a munkának főbb felismerései, már Ratzinger legkorábbi kutatásaiban – a doktori és habilitációs dolgozatában
– visszaköszönnek (Twomey 2007, 72). Tény, hogy már a summa cum laude minősítésű
Az Isten népe és Isten háza Ágoston egyháztanába12 című doktori disszertációja – ahogy
arra a cím is utal – Ágoston munkásságával foglalkozott Ratzinger. Ugyanakkor ebben
a munkában explicit módon nem kerül említésre politikai teológia; vizsgálódása arra
irányult, hogy Ágoston egyházképét mennyiben határozta meg az „Isten népe” kifejezés, valamint mennyiben tekintette Ágoston „háznak” az Egyházat (vö. Ratzinger
2008a). Ezzel szemben A nemzetek egysége című kötetben egy teljes fejezetet szentel
Ratzinger Ágoston Róma politikai teológiájával szembeni kritikájának. Itt is a politikai
teológia cselekvés központú meghatározása rajzolódik ki, amennyiben a rómaiak politikai teológiája politikai vallásként értelemzendő. Ratzinger interpretációja szerint az
így értelmezett politikai teológia ágostoni bírálata két lényegi pontra bontható. Egyfelől Ágoston elítéli a római politikai teológia szokás központúságát, amely még az igazsággal szemben is a hagyomány, a szokás elsőbbségét hirdeti: „[…] az állam jólétét,
amelyről azt hitték, hogy az ősi formák folytonosságától függ, jobban értékelték, mint
az igazságot” (Ratzinger 2015, 76). Másrészt Ágoston elutasította a római politikai vallás bálvány imádatát; úgy vélte, hogy a szokás elsődlegessége által a gonosz szellemek
rabszolgaságba taszítja magát az ember. Ezért a keresztény szabadság lényeg abban
rejlik – véli Ágoston –, hogy a szokásoktól való mentesüléssel a „démonoktól” is megszabadulhatunk (i.m. 77).
A kötet olyan szempontból is fontos a politikai teológia fogalmának vizsgálata során,
hogy a rómaiak politikai vallásaként értelmezett politikai teológiájával szemben Ágoston politikáról való gondolkodását a politika teológiája fogalommal írja le Ratzinger.
Amikor Twomey a politika teológiája kifejezéssel elhatárolja Ratzinger politikáról való
gondolkodását és a politikai teológiát, akkor erre az Ágoston kapcsán megtett ratzingeri
különbségtételre hivatkozik (Twomey 2007, 58. lábjegyzet). Tehát, ebben a kontextusban a politika teológiája Ágostonnak a politikával kapcsolatos teológiai megállapításait
jelenti, amelyet „[…] korának két legfontosabb politikai filozófiájával, a sztoicizmussal
és a platonizmussal szemben dolgozott ki” (Ratzinger 2015, 78.)
Az 1973-ban megjelent Dogma és prédikálás című munkájában olvasható két,
korábban máshol még nem publikált írása, amelyekben szintén feltűnik a politikai
teológia (political theology) fogalma. A liturgikus évhez kapcsolódó, nagypéntekről
szóló írásában a politikai teológia fogalmának ratzingeri értelmezésének egy sajátos
leírását olvashatjuk. A szerző, Chagall 1937-ben festett A forradalom című festményét
12 Ratzinger önéletírásából tudhatjuk, hogy doktori disszertációjának témája Gottlieb Söhngen professzorhoz kötődik,
ugyanis „a teológiai fakultáson szokás volt, hogy minden évben pályázatot írtak ki, amelynek témáját kilenc hónap alatt
kell kidolgozni […]” (Ratzinger 2005a, 89). 1951-ben Söhngen volt a témakiíró – a kiírt téma címe megegyezett Ratzinger
munkájának címével –, aki már korábban jelezte a fiatal Ratzingernek, hogy számít a munkájára.
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elemezi röviden, amelynek közepén egy kézen álló ember látható. A kép kapcsán Ratzinger úgy fogalmaz, hogy „nevezhetjük Chagall ezt a képét a politikai teológia egyfajta
oltárának” (Ratzinger 2011a, 271). A politikai teológia ebben az implicit „meghatározásban” a Bevezetés a keresztény hit világában megfogalmazott „jövőt alakító” definíciója
sejlik fel egyúttal végérvényesen hozzárendelve a politikai teológia fogalmához a forradalom képét.
A másik, Tíz évvel a zsinat kezdete után – hol állunk most? című tanulmányában
a zsinat utáni időszakot értékelve elemezi a progresszivizmus és az újmarxista tanok
összeolvadását. Ennek egyik következményeként nevesíti a Johann Baptist Metz-féle
politikai teológiát. A metz-i politikai teológia előzménytörténetét a szintén Metz által
megfogalmazott ún. világ teológiája13 koncepcióban látja Ratzinger. Ez szerinte a Karl
Rahner14 által a transzcendentális filozófia szempontjából átértelmezett tomizmus és
„[…] a világ Luther által inspirált és Friedrich Gogarten15 által kidolgozott” (Ratzinger
2011b, 362). értelmezésének összeolvasztásán alapszik. Mindez Metz, Ernst Bloch-al
való találkozás után „először a remény teológiájává, majd logikus következetességgel
politikai teológiává változott” (Uo.).
A Heinz Schürmann-nal16 és Hans Urs von Balthasar-ral17 közösen jegyzett A keresztény erkölcs alapelvei című munkában a hit válsága kapcsán, az ortopraxis és az ortodoxia viszonyát elemezve így fogalmaz:
A konkrét gyakorlat erőteljes hangsúlyozása másrészt a „politikai teológia”– nagymértékben eltérő célkitűzéseket követő – áramlataira
vezethető vissza. Minden különbségük ellenére az egyes irányzatok
közös vonása, hogy nagy jelentőséget tulajdonítanak a marxizmus által
felvetett kérdéseknek (Ratzinger 2002, 50).

13 A világ teológiája Metz 1968-ban megjelent – azonos címet viselő (Theologie der Welt) – munkájában került megfogalmazásra. A világ jelenti ebben a koncepcióban a hitért való teológiai felelősség kiindulópontját, ahonnan megfogalmazásra
kerülhet a keresztény remény kérdése. Lásd erről bővebben: Piringer, Sieglinde 2016: Rekonstruktion des Weltbegriffs in der
neuen Politischen Theologie. Saarbrücken: AV Akademikerverlag.
14 Karl Rahner (1904-1984): német jezsuita szerzetespap, teológus. A 20. század egyik legjelentősebb teológusának tartják,
aki Ratzingerhez hasonlóan a II. Vatikáni Zsinat egyik peritusa volt. A közös munka végett Rahner és Ratzinger közeli kapcsolatba kerül. Mindketten az ún. Nouvelle Theologie irányzatához tartoztak, amely leginkább befolyásolta a zsinat döntéseit,
és végül 1976-ban közös esszékötetet is kiadtak. Fontos azonban megjegyezni, hogy Ratzinger kritikusan szemlélte a rahneri
teológiát, annak túlzott antropocentrizmusa miatt, melyet túl közelinek tartott Rudolf Bultmann evangélikus teológus felfogásához.
15 Friedrich Gogarten (1887-1967): német evangélikus teológus. A 20. századi német neo-ortodoxia vagy dialektikus teológia
egyik alapítójának tartják, amely a 19. századi liberális teológiára akart reagálni.
16 Heinz Schürmann (1913-1999): német katolikus pap és teológus. Az erfurti szeminárium oktatója volt, szintén részt vette
peritusként a II. Vatikáni Zsinaton, valamint a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja volt.
17 Hans Urs von Balthasar (1905-1988): svájci katolikus pap és teológus. Ratzingerrel és Hanri de Lubac-kal megalapította
a II. Vatikáni Zsinat utáni egyik legjelentősebb teológiai folyóiratot a Communiot.
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A szerző nem fejti ki, hogy milyen irányzatokat sorol a politikai teológia alá. Azt viszont hozzá teszi, hogy „az »igazság« fogalma a politikai teológia képviselői szemében
eleve gyanús, de legalább értéktelen” (Uo.). Ez a rómaiak politikai teológiájának ágostoni értelmezését villanthatja fel előttünk, ugyanakkor ebben kontextusban az igazság
megközelíthetetlenségének teóriáját a pozitivizmussal rokonítja.
Jóval szélesebb perspektívában kerül értelmezésre a két évvel később 1977-ben megjelent Végidő: A halál és az örök élet kérdései című munkájában a politikai teológia helye
és jelentősége. A 20. században megfogalmazott eszkatológia-modellek elemzése során – Karl Barth18, Rudolf Bultmann19, Oscar Cullman20 és C.H. Dodd21 mellett – külön
részben foglalkozik Ratzinger Moltmann remény teológiájával és Metz politikai teológiájával is. Ratzinger álláspontja szerint a Bultmann-i formális döntési eszkatológia koncepcióhoz képest – amely „[…] összekapcsolta a radikális vallásosságot és a világ profán
ész számára való teljes szabadon bocsátását” (Ratzinger 2017, 73) – Moltmann és Metz
fordulópontot jelent. Bultmann absztrakt elképzelésével szemben Moltmann olyan realista teológiát fogalmazott meg, amelyben „[…] a kereszténységet mint a világ megváltoztatását a remény mércéjének megfelelően kellett gyakorolni” (i.m., 74.). A remény
ilyen jellegű túlhangsúlyozásának egyik következményének látja Ratzinger a politikai
teológia és felszabadítási teológia megjelenését is. E megközelítésben tehát a politikai
teológia egy olyan teológia, amelyben Isten Országa politikai értelmet nyer és a kereszténységet és a keresztény reményt a politikai gyakorlat által kívánja érvényre juttatni.
Ratzinger kritikája szerint, ahol Isten Országát egy politikai folyamatként értelmezik,
„[…] ott mindkét oldalt meghamisítják: úgy a politikát, mint a teológiát” (Uo.). Ennek
legnagyobb veszélye, hogy olyan hamis messianizmusok jönnek létre, amik a messianizmus lényegéből fakadóan totalitárius igénnyel lépnek fel. Továbbá a keresztény remény politikai értelmezése során elvész annak valódi értelme:
[…] az eszkatológia politikai utópiává való átalakításakor a keresztény
remény elveszíti erejét; miközben látszólag a valóságba fordítjuk át, tulajdonképpen elveszíti sajátos tartalmát, és feltűnésmentesen csalóka
pótlékká változik át (i.m., 74-75.)
Az 1987-es Egyház, ökumenizmus és politika című kötetben jelent meg két korábban
már önállóan is közölt írása. Az egyik az 1978-ban publikált A pápa elsődlegessége és az

18 Karl Barth (1886-1968): svájci református teológus, akit a dialektikus teológia alapítójának tartanak.
19 Rudolf Bultmann (1884-1976): német evangélikus teológus, szintén a dialektikus teológia egyik kiemelkedő alakjának tartják.
20 Oscar Cullman (1902-1999): Strasbourg-i születésű evangélikus teológus. Jelentős szerepe volt az ökumenikus mozgalomban, megfigyelőként meghívást kapott a II. Vatikáni Zsinatra is.
21 Charles Harold Dodd (1884-1973): walesi protestáns teológus. Eszkatológiája szerint Isten országa a jelen valóságát jelenti.

807

HIT ÉS TUDOMÁNY

Isten népének egysége című tanulmány, amelyben ismét a politikai teológia petersoni értelmezésének interpretációját olvashatjuk, amelynek konklúziója, hogy a szentháromságtan „felrobbantja a politikai teológiát és eltávolította politikai monarchia teológiai
igazolását” (Ratzinger 2008b, 35). A másik pedig az 1980-ban, a Communio folyóirat
már megjelent Teológia és egyházpolitika című írás, amelyben a politikai teológia úgy
kerül nevesítésre, mint a „teológiáról a politikára való átmenet” (Ratzinger 2008c, 138).
Itt a politikai teológia ismét a marxizmus kereszténységen belüli térnyerése kapcsán
kerül említésre.
Az európai örökséget és Európa keresztény jövőjét vizsgáló – a Hanns Martin Schleyer-Stiftung és a Kultúra Pápai Tanácsa által közösen szervezett – 1984-es konferencián hangozott el Ratzinger egyik nagy hatású előadása, Keresztény orientáció a pluralista
demokráciában? címmel, amelyben egyfelől radikalizálja a széles körben ismert ún.
Böckenförde-paradoxont22, másrészt a politikai teológia cselekvés központú definícióját
erősíti meg. Ratzinger ebben a – nyomtatásban a 1997-ben megjelent – tanulmányában
rögzíti, hogy az Újszövetség csak a „politikai ethoszt” ismeri, de nem ismeri a politikai
teológiát. Továbbá elutasítja a politika besorolását a teológia alá és egy arisztoteliánus
megközelítésből a politikát az etikához sorolja23. Ez a megkülönböztetés szükséges, ahhoz Ratzinger szerint, hogy a kereszténység hű maradjon az Újszövetség tanításához,
amely egyértelműen elutasítja a kereszténység politikai megvalósítását, azaz a kizárólag cselekedetek általi megigazulást. Ugyanis a politikai teológia itt megfogalmazott
definíciója szerint azt jelenti, „[…] hogy a tökéletes igazságosságot tetteink által kell létrehozni a világban és hogy az igazságosság csak tett [Werk] és csak így jön létre” (Uo.).
Az 1991-es Fordulópont Európa számára? című munkában a politikai teológia teológiai meghatározása kerül előtérbe. Ratzinger ismét utal rá, hogy a politikai teológia,
majd annak nyomán a felszabadítás teológia megjelenéséhez szükség volt a Bultmann-i
teológiára, amely megalapozta, hogy a hit szavai – itt első sorban a felszabadítás teológiában gyakran felbukkanó „királyságra” utal Ratzinger – politikai fogalommá váljanak. Ennek következménye pedig, hogy „maga a hit válik ezáltal politikai ideológiává”
(Ratzinger 2010, 46). Tehát, a politikai teológia alapvetően egy teológiai irányzatnak
tekinthető, de az végtére is kilép a teológia keretrendszeréből és egyszerű ideológiává
amortizálódik.

22 A Böckenförde-paradoxon, Ernst-Wolfgang Böckenförde német jogtudós nevéhez kötődik, aki 1964-ben úgy fogalmazott:
„A szabadelvű, szekularizált állam olyan előfeltételekből él, amelyeket ő maga sem tud garantálni” (Böckenförde 1967, 93).
Erről lásd bővbben: Jancsó András 2021: Katolikusként a demokráciáért: Ernst-Wolfgang Böckenförde jelentősége a 21. századi keresztények számára. Valóság, 2021(2), 32-39.
23 Ez a megközelítés a későbbiekben is meghatározza Ratzinger politikához való viszonyulási alapját. Természetesen az
etikának szüksége van a teológiai megalapozottságra a ratzingeri felfogásban, mivel úgy véli, hogy csak ott lehetséges megőrizni a személy szabadságát és méltóságát, ahol a politikát az etikába rögzítik. Lásd bővebben: Ratzinger, Joseph 2008:
Politika és megváltás. In. Uö.: A közép újrafelfedezése. Alapvető tájékozódások. Budapest: Szent István Társulat, 280-298.
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Az Evangélium, katekézis, katekizmus című 1995-ös kötetben az evangélium és evangelizálás kifejezésének vizsgálata során tűnik fel a politikai teológia fogalma. Ratzinger
magyarázata szerint az evangélium szóban két kereszténység előtti jelentés forr össze
és kap új értelmet Jézus tevekénysége által. Az egyik jelentést Izajás könyvében látja
Ratzinger, ahol úgy fogalmaz Deutero-Izajás24: „Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket” (Iz 61,1). Az öröm üzenete tehát az
első jelentése, azonban „ezen Ószövetségi gyökér mellett található egy nem zsidó, egyfajta politikai teológia, amely jellemző a keleti, a hellenisztikus királyságokra és végül
a római Imperium nagy királyságira” (Ratzinger 1997, 26). A ratzingeri megfogalmazás
szerint ebben az értelemben az evangélium „egy új uralkodó trónra lépésének hírét
jelöli”, amely egy „új és jobb kort vezet be” (Uo.) Ratzinger itt a Peterson-féle politikai
teológia felfogást összeköti – bár nem nevesíti – a Metz-féle koncepció korábbi interpretációjával. Az evangélium szó politikai teológiai jelentését ugyanis úgy definiálja,
hogy „[…] a kifejezés azt jelenti, hogy az Utópia megvalósult, és ebben az értelemben
emlékeztet korunk utópikus evangéliumi üdvösségére annak új ember és új társadalom
hirdetésére” (Uo.).
A Hit, igazság, tolerancia kötetben jelent meg a párizsi Sorbonne Egyetemen 1999ben A kereszténység – az igaz vallás? címmel tartott előadása. A politikai teológia itt található történeti magyarázata kapcsolódik A nemzetek egysége című könyv Ágostonnal
foglalkozó fejezetéhez. Ugyanis a párizsi előadásában Ratzinger, Ágoston és Varro25 filozófiáján, valamint Ágoston Varro-értelmezésén keresztül kívánja bemutatni miként
próbálta elhelyezni magát az őskereszténység „a vallások kozmoszában”.
Ratzinger interpretációja alapján Varro sztoikusokhoz közeli felfogása szerint Isten
olyan világlélek, amit nem illet kultusz, ebből fakadóan nem képezi a vallás tárgyát.
Ennek egyik következménye, hogy a vallás nem a valóság, hanem a szokások világába
tartozik:
Nem az istenek teremtették az államot, hanem az állam teremtette meg
az isteneket, akiknek a tisztelete az állam rendje és a polgárok helyes
viselkedése szempontjából döntő fontosságú. A vallás lényege szerint politikai jelenség (Ratzinger 2019, 138).
A vallás ilyen jellegű felfogása határozza meg Varro teológia meghatározását, ami
az „isteni megértését és értelmezését” jelenti. Ezt a megértést és értelmezést segíti
a teológia három Varro-i ága a theologia mythica, a theologia civilis és a theologia naturalis, amelyeket további felosztásokkal igyekszik pontosan meghatározni Varro. Az
24 Deutero-Izajásnak nevezik Izajás könyvének (Izj 40-55) egyik anonim szerzőjét.
25 Marcus Terentius Varro (Kr.e. 116 – Kr.e. 27): filozófus, akit az ókori Róma egyik legnagyobb gondolkodójának tartják.
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egyik meghatározás a teológiák helyét jelöli ki a valóságban: „a politikai teológiának az
»urbs« felel meg” (i.m. 139). Bár ennek jelentőségét nem bontja ki Ratzinger, mindenesetre e történeti vizsgálódásban a kultusz a politikai célszerűséget szolgálja és ennyiben – a korábbi ratzingeri definíciók alapján – politikai teológiának nevezhető.
Végezetül a 2007-ben megjelent A Názáreti Jézus II: A jeruzsálemi bevonulástól a feltámadásig című könyvben találkozhatunk a politikai teológia fogalmával. Ebben a kötetben a templom megtisztításának eseményét vizsgálva Robert Eisler26 és Samuel G. F.
Brandon27 munkásságát jelöli meg Ratzinger a politikai teológia forrásának (vö. Ratzinger 2011, 21-22). Eisler az 1920-as évek végén, míg Brandon a ’60-as években foglalkozott Jézus személyével és mindketten mint politikai vezetőt, politikai forradalmárt
határozták meg.
Összegezve megállapíthatjuk, hogy a ratzingeri szövegkorpuszban tizenegy
monográfiában találkozhatunk a politikai teológia fogalmának különféle használatával
meghatározásával. Amelynek eredete, hol a római kultuszokig, hol – ahogy a legutolsó
tételnél is láthattuk – 20. századi történeti munkánkhoz, míg megint máshol a 20. század különböző – kiemelve J.B. Metz munkásságát – teológusaihoz köthető. Fontos
jellemvonásként rajzolódik ki a marxizmushoz való valamiféle kapcsolódás, valamint
a felszabadítás teológiájával való rokonság. Visszatérő és talán a legegzaktabb meghatározása Ratzinger politikai teológia fogalmának a gyakorlat orientáció, a praxis túlhangsúlyozása és a jövő megvalósításának forradalmi igénye. Mennyiben nevezhető egy
ilyen hektikus leírás politikai teológiának? Ehhez segítségünkre lehet Erik Peterson,
akire több alkalommal maga Ratzinger is utalt. Azonban Peterson koncepciója nem érthető meg a politikai teológia fogalmának 20. századi elterjedésében kiemelt szerepet
vállaló Carl Schmitt vonatkozó munkássága nélkül. Ezért a továbbiakban Schmitt és
Peterson politikai teológia meghatározásának bemutatására teszek kísérletet.

CARL SCHMITT ÉS ERIK PETERSON POLITIKAI TEOLÓGIÁJA
Azért is elengedhetetlen Carl Schmitt politikai teológiájának ismertetése, mert maga –
a Ratzinger által is hivatkozott – Peterson fogalmaz úgy, a már részben idézett – A monoteizmus mint politikai probléma című munkájának – legendássá vált utolsó lábjegyzetében, hogy „a »politikai teológia« fogalmát Carl Schmitt vezette be az irodalomba
1922-ben” (Peterson 1935, 168. lábjegyzet). 1922-ben jelent meg Carl Schmitt, Politikai
teológia című munkája, amelynek harmadik és negyedik fejezete fejti ki a politikai teo-

26 Robert Eisler (1882-1949): osztrák szerző, akinek két kötetben jelent meg 1929-ben és 1930-ban a történeti Jézusról szóló
Iesous Basileus ou Basileusas című könyve.
27 Samuel G. F. Brandon (1907-1971): anglikán pap, 1967-ben jelent Jézus és a zelóták című munkája.
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lógia fogalmának jelentését28. Jóllehet, maga Schmitt sem ad egy egyértelmű definíciót
a fogalom kapcsán, ezért annak meghatározása nem egyszerű feladat.
„A modern államelmélet minden jellemző fogalma szekularizált teológiai fogalom”
(Schmitt 1992, 19) – írja Schmitt a harmadik fejezet nyitó mondatában. Abban általában
egyétért a szakirodalom, hogy Schmitt politikai teológia fogalma arra utal, hogy „[…]
első látásra politikainak tűnő gondolati struktúrákról derül ki, hogy valójában mélységes analógiát mutatnak valamilyen teológiai rendszerrel (Nyirkos 2018, 15), azaz „[…]
a politikai teológia schmitti fogalma jelentésmagját tekintve analitikusan megragadható és azután történelmileg értelmezhető strukturális analógiákra utal […]” (Lübbe
1983, 47). Egész pontosan a szuverenitás, a kivételes állapot, valamint a törvényesség
fogalmának teológiai analógiája kerül felmutatásra Schmitt munkájában, ahol a politikai szuverén Istennek felel meg, a törvény az Isten által adott természeti törvényeknek,
míg a kivételes állapot a csodával állítható párhuzamba.
Ugyanakkor Karácsony András rámutat, hogy az analógiák mellett sok egyébről
is szót ejt Schmitt: fogalmak szociológiai vizsgálatáról, természettudományos látásmódról és az ellenforradalom katolikus szerzőiről, de „[…] legkevésbé expliciten és
szisztematikusan a politikai teológia mibenlétéről” (Karácsony 2008, 19). Karácsony
megállapítása szerint három pontban lehet rekonstruálni a politikai teológia schmitti
fogalmának a tartalmát. Ez alapján Schmitt egyfelől rámutat, hogy „a 17. és 18. század
politikai és jogi gondolkodásában, a szuverenitás fogalom használatában világosan kifejeződött az evilági hatalom és Isten kapcsolata” (Uo.); másrészt ez kapcsolat megtalálható a 19-20. századi állam- és jogelméletek fogalmaiban is, sőt „a teológiai fogalmak
szekularizált formában vannak jelent” (i.m., 20); továbbá kimutatható, hogy a 19. századi ellenforradalmi szerzők „politikai eszméik teológiai gyökerűek” (Uo.). Konklúziójában úgy fogalmaz Karácsony, hogy „[…] egyértelműnek tűnik, hogy a politikai teológiáról Schmitt mint szociológia jelenségről beszél […]”, ugyanakkor hozzá teszi, hogy
a pontos megértést nem csak a „töredékes kifejtés”, hanem az is nehezíti, hogy Schmitt
„[…] megállapításaiban különböző területekre utal” (Uo.).
Mindenesetre kijelenthető, hogy a Ratzinger által használt politikai teológia fogalom
– bár hasonlóan a schmitti jelentéshez – csak töredékesen kerül kifejtésre, de láthatóan nem értelmezhető a Schmitt által megfogalmazott „klasszikus” politikai teológia
keretrendszerében. Ratzinger nem teológiai és politikai fogalmak strukturális analógiájáról beszél, hanem sokkal inkább a Peterson-féle jelentés rajzolódik ki, amely éppen
a Schmitt-féle fogalom kritikájaként született meg. Erik Peterson nem pusztán kortársa Carl Schmittnek, hanem jó barátja volt. Az eredetileg evangélikus – később katolizált
– teológus 1925-ben találkozott Schmittel Bonnban, azonban a ’30-as évektől Schmitt
28 A könyv első fele A szuverenitás fogalmának szociológiája és a politikai teológia címmel ugyanebben az évben már megjelent egy másik – Max Weber emlékének szentelt – kötetben. (vö. Böckenförde 1981, Karácsony 2008).

811

HIT ÉS TUDOMÁNY

berlini szerepvállalásaival párhuzamosan eltávolodtak egymástól (lásd. Geréby 2009,
134-135). Az életrajzi információk nem pusztán tudománytörténeti érdekességek, hanem döntően befolyásolták Peterson kritikájának megfogalmazását. Mind a hazai,
mind a nemzetközi recepció úgy véli, hogy Peterson munkája egyúttal egy intellektuális és baráti figyelmeztetés volt a nemzetiszocialisták mellett egyre inkább elköteleződő
Schmitt számára29. Talán ez lehet az egyik oka annak, amire Karácsony András is utal
a Peterson-Schmitt vita kapcsán: „az olvasót az a benyomás kísérti, mintha e gondolkodók nem ugyanarról beszélnének” (Karácsony 2008, 12).
Valóban így tűnik, hiszen Peterson nagyívű munkája elsősorban őskeresztény –
Tertullianus30, Origenész31, Euszébiosz32 – szerzők munkásságát vizsgálva mutatja be
a kereszténység korai viszonyulását a politikai hatalomhoz. A politikai teológia fogalma itt sokkal inkább olyan jelentést nyer, amelyben a teológia a politika igazolásaként
funkcionál. Amikor tehát, azt állítom, hogy a ratzingeri politikai teológia sokkal inkább
a Peterson-féle koncepcióhoz közelít, akkor arra utalok, hogy Ratzinger is ebben az értelemben használja a fogalmat: a teológia a politika számára biztosít hátteret, igazolást.
Sőt, Ratzinger nem csupán közelít a petersoni fogalomhoz, hanem átveszi annak érvelési struktúráját. Amikor Peterson arra vállalkozik, hogy „konkrét példával mutassa be
a »politikai teológia« teológiai lehetetlenségét” (Peterson 1935, 168. lábjegyzet), akkor
a szentháromságtan segítségével igyekszik rámutatni, hogy a kereszténység nem tud
analógiát szolgálni a politika számára. Amikor Ratzinger a Bevezetés a keresztény hit
világában a monarchianizmus problémáját taglalja, akkor Peterson megállapításai vis�szhangoznak. Peterson ugyanis a monarchianizmus és a monoteista vallások analógiáján keresztül világít rá, hogy a szentháromságtan katolikus felfogása értelmében miért
lehetetlen a politikát teológiailag bizonyítani. Ahogy konklúziójában fogalmaz:
[…] az isteni monarchia tanítása kudarcot vallott a szentháromságtan
és a Pax Augusta keresztény eszkatológia felőli értelmezése miatt. Ily
módon nemcsak a monoteizmust mint politikai problémát kezelik teológiailag és szabadult meg a keresztény hit a Római Birodalommal való
kapcsolatától, hanem alapvetően szakítást jelent minden olyan „politikai
teológiával”, amely a keresztény igehirdetéssel visszaél a politikai helyzet igazolására (i.m., 99).
29 Magyar nyelven mélyrehatóan elemezi a Peterson és Schmitt kapcsolatát Geréby György – általam is hivatkozott – 2009es tanulmánya.
30 Quintus Septimius Florens Tertullianus (~160–~225): patrisztikus gondolkodó, apologéta, a szentháromságról szóló
tanításai az 5. századig nagy hatással voltak.
31 Origenész (~184–254): alexandriai származású ókeresztény szerző, egyik legjelentősebb munkájában Kelszosz görög
filozófus ellen érvel.
32 Kaiszareiai Euszébiosz (~265–339): Kaiszareia püspöke, munkásságából ismerjük az első századok egyházának
történetét.
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Peterson bár Schmitt politikai teológiájára kíván reflektálni, de egy teljesen új tartalommal ruházza fel a fogalmat. Erre a problémára hívja fel maga Schmitt is a figyelmet
az 1970-ben – 48 évvel A monoteizmus mint politikai probléma megjelenése és 10 évvel
Peterson halála után – megjelent Politikai teológia II. című munkájában. Sőt, Karácsony
András rámutat, hogy már 1950-ben reflektál Schmitt Peterson kritikájára:
Kioktattak arról, hogy a keresztény Szentháromság dogma révén nem lehetséges politikai teológia. Ezt minden további nélkül elhiszem. Viszont
ennél a kérdésnél a kezdettől fogva valami egészen másról van szó, mégpedig a minket legyűrő jelenlévő valóság történeti és szociológiai tényről
[…] (Schmitt 1950, 10-11, idézi: Karácsony 2008, 25).
A Politikai teológia II.-ben ezt erősíti meg Schmitt, miszerint a politikai teológia „[…]
nem teológiai dogmát, hanem tudományelméleti és fogalomtörténeti problémát érint:
a teológiai és jogi érvelések és megismerések fogalmainak struktúra-azonosságát”
(Schmitt 2006, 17). Egyúttal – megkísérelve Peterson cáfolatát – megpróbálja felvázolni
a keresztény politikai teológia lehetőségeit. Ugyanakkor, ahogy arra Nyirkos Tamás rámutat, a petersoni felfogás szerinti politikai teológiát – amely a keresztény teológia
politikai megjelenésével foglalkozik – sokkal praktikusabb lenne teológiai politikának
nevezni, sőt ez a megkülönböztetés Schmittnél is feltűnik (vö. Nyirkos 2018, 24-26.).
Ezt a különbségtételt Schmitt valószínűleg Robert Hepp33 Politikai teológia és teológiai
politika című disszertációjából merítette, akire ő maga is hivatkozik munkájában (lásd.
Schmitt 2006, 14).
E megkülönböztetéssel a politikai teológia fogalmának három eltérő tartalommal
rendelkező alakját tudjuk megkülönböztetni. Ezek ilyen formában nem is nevezhetőek
politikai teológiának, amennyiben e fogalom alatt a Schmitt-féle meghatározást értjük,
amely a teológiai és politikai struktúrák közötti analógiákra utal. Ratzingernél találkoztunk Ágoston munkája kapcsán a politika teológiája fogalommal, amely alatt a teológusok politikáról való gondolkodását érthetjük. Ezt erősíti meg Twomey meghatározása
is, aki Ratzinger gondolkodására használja ezt a kifejezést. Végezetül Peterson kapcsán
került előtérbe a teológiai politika, amelyet a keresztény teológia politikai implikációjaként definiálhatunk. Ahhoz, hogy a korábban feltett kérdésre – mennyiben helytálló
a Ratzinger által használt politikai teológia kifejezés – kielégítő választ fogalmazhassak
meg, szükségesnek látom még röviden bemutatni a fogalmi probléma nemzetközi szakirodalomban felmerülő megoldási kísérleteit.
33 Robert Hepp (1938-): német szociológus, 2006-os emeritálásáig az osnabröcki egyetem tanár. Kollégái és diákjai tiltakoztak szélsőségesnek ítélt nézetei ellen. A német szövetségi bíróság holokauszt tagadás miatt eljárást folytatott ellene.
A bírósági ítélet elérhető az alábbi felületen: https://web.archive.org/web/20000302002955/http://www.vrp.de/archiv/rupdig/feb98/aktuell/ar263.htm
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EGY FOGALMI DILEMMAI MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI
A politikai teológia fogalma kapcsán fellépő különböző jelentéstartalmakra először Ernst-Wolfgang Böckenförde hívta fel a figyelmet az 1981-ben megjelent Politikai elmélet
és politikai teológia című tanulmányában. Böckenförde egyike volt azoknak a gondolkodóknak, akik a háború után, jelentős különbségekkel ugyan, de aktualizálták Schmitt
tanítását (lásd. Ingenfeld 2009). Úgy vélte, hogy politikai teológia kifejezést „nem
egységesen használják, hanem különböző szubsztantív és szisztematikus jelentéssel”
(Böckenförde 1981, 236). Böckenförde tipológiájában három eltérő jelentést különböztet meg, de formailag ezeket nem határolja el egymástól34.
Megkülönbözteti a politikai teológia jogi jelentését, amit Carl Schmitt klasszikus
definíciójához köt. Tehát ebben az első jelentésében „a politikai teológia mindenekelőtt
a teológiai fogalmak államtudományi-jogi területre történő fordításának a folyamatára
utal” (Uo.), egyúttal megerősíti, hogy a schmitti politikai teológia egy szociológiai jelenségről szól. A politikai teológia intézményi jelentéseként definiálja azt a megközelítést,
amikor egyes teológiai koncepciók politikai viszonyulásairól van szó35. Ilyen jellegű politikai teológiaként jellemezi Ágoston különbség tételét a Civitas Dei és a Civitas terrana
között, Geláziusz pápa két kard-elméletét, de többek között ide sorolja még XIII. Leó
pápa államelméletét is (i.m., 237-238). A politikai teológia harmadik definíciójaként határozza meg azt az esetet amikor a keresztény kinyilatkoztatás a keresztények társadalmi és politikai megatartása felől kerül értelmezésre. Böckenförde ide sorolja a Ratzinger által is többször nevesített Johann Baptist Metz tanítását, valamint az elsősorban
Dél-Amerikában elterjedt forradalmi és felszabadítási teológiát is.
Böckenförde megkülönböztetése lényeglátó, de formális elhatárolás hiányában az
értelmezési problémák továbbra is fennállhatnak. Ilyen irányú kísérletre angol nyelven Arne Rasmusson36 vállalkozott először 1994-ben, majd ennek nyomán Stanley
Hauerwas37 különbözteti meg a politikai teológiátóla teológiai politikát. Igaz Haurwasnál a politikai teológiai is egészen sajátos jelentéssel bír, azt úgy definiálja mint ami
a politikai emancipációért folytatott küzdelmet teszi az egyház teológiájának és gyakorlatának értelmezési horizontjává. Ezzel szemben a teológiai politika az egyház történetét állítja szembe a világ politikájával (Hauerwas 1995, 7). A kétezeres évek közepén
Phillip W. Gray38 fogalmazta meg, hogy:
34 Ezt a megkülönböztetést használja Mezei Balázs is tanulmányában: Mezei Balázs 2004: Megjegyzések Carl Schmitt
teológiai felfogásához. In. Cs. Kiss Lajos: Carl Schmitt jogtudománya. Budapest: Gondolat, 227-241.
35 Ezt a definíciót én korábban – Ratzinger és Twomey megkülönböztetése nyomán – a politika teológiája (theology of
politics) kifejezéssel jelöltem.
36 Arne Rasmusson, a götebogri egyetem szisztematikus teológia professzora. Az idézett munkája: Rasmusson, Arne
1994: The church as Polis. From political theology to theological politics as exemplified by Jürgen Moltmann and Stanley
Hauerwas. Lund: Lund University Press.
37 Stanley Hauerwas (1940-): amerikai teológus. a Duke University és az aberdeeni egyetem professzora.
38 Phillip W. Gray: a katari Texas A&M adjunktusa.
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A politikai teológiának legalább kettő, néha egymást átfedő jelentése van.
Az egyik Schmitt azon felfogása, miszerint a társadalmak szekularizálódása során a politika elkezdi a teológia megfelelő fogalmait használni, így
a politikát teológiai kérdéssé tesszük; a másik, amikor a teológiát ideológiai célokból használják fel a politikai motivációk elfedésére. A politika
teológiája viszont egy kifejezetten teológiai keretből indul. Ez a teológiai
keret lehet a természetes teológia vagy a kinyilatkoztatástan […] (Gray
2007, 175-200).
Ezek a megközelítések, bár mind helyesen érzékelik a problémát, a politikai teológia fogalmának terheltségét, mégis eltérő kontextusokban és eltérő meghatározásokat
fogalmaznak meg, ezért az általam javasolt megoldás ezen meghatározások és formai
megkülönböztetések olyan jellegű ötvözése, amelyek a legközelebb állnak az egyes
meghatározások és formák eredeti megjelenéséhez. Így a politikai teológia (political
theology) fogalmát meg kell hagyni a klasszikus schmitti meghatározásnak. A politika
teológiája (theology of politics) jól fejezi ki azt a jelenséget, amit Böckenförde intézmény
politikai teológiának nevez. Harmadik kategóriának pedig a kinyilatkoztatástanból eredő, a kereszténység tanításának gyakorlati-politikai oldalát hangsúlyozó teológia elnevezésére praktikus lenne a teológiai politika (theological politics) kifejezést használni.
Ez alapján beszélhetnénk politika teológiájáról (theology of politics), Ratzinger politikai gondolkodása kapcsán, valamint Ratzinger politikai teológia (political theology)
kritikája is lényegileg megkülönböztethetővé és ezáltal mélységében elemezhetővé
válna, ha nem a klasszikus értelemben vett schmitti fogalmat használnánk – hiszen
a fogalom mögött meghúzódó koncepcióval Ratzinger explicit módon nem foglalkozik – hanem elsősorban a Metz-féle és az ahhoz köthető teológiai politikát (theological
politics) bírálja. Továbbá itt csak utalni kívánok rá, mert jelen vizsgálódásom kereteit
szétfeszíteni a téma kifejtése, de ez a megkülönböztetés lehetőséget kínálna arra is,
hogy kimutathatóvá váljon a ratzingeri politikai gondolkodásban csak implicit módon
megjelenő a Schmitt-féle politikai teológia kritikája is.

ÖSSZEGZÉS
Jelen tanulmányban arra vállalkoztam, hogy megkíséreljem meghatározni a ratzingeri szövegkorpuszban visszatérően megjelenő politikai teológia fogalmának jelentését.
Ehhez bemutattam a kifejezés előfordulását. Megállapítható, hogy a politikai teológia
fogalma különböző kontextusokban és gyakran eltérő értelemben tűnik fel Ratzinger
munkásságában. Ugyanakkor a kifejezés első előfordulási helye a Bevezetés a keresztény
hit világába a későbbiekben tájékozódási pontként szolgál. Ugyanis itt a fogalom Erik
Peterson-féle megközelítése rajzolódik ki. Azonban a fogalom tisztázást nehezíti a politikai teológia különböző forrásait határozza meg Ratzinger, így azt köti Johann Baptist
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Metz-hez, Jürgen Moltmann-hoz, Harvey Cox-hoz, Robert Eisler-hez vagy épp Samuel
G. F. Brandon-hoz. A legtöbbször visszatérő leírás alapján a politikai teológia a gyakorlat középpontba helyezését is jelenti Ratzinger-nél.
A politikai teológia fogalmának tartalmi problémáit Ratzinger vonatkozásában
Vincent Twomey fogalmazza meg először, aki – Ratzinger Ágoston kapcsán megtett
különbségtétele alapján – elhatárolja a politikai teológiát a politika teológiájától. Ahhoz,
hogy a fogalom értelmezésének nehézségre rá tudjak mutatni, röviden vázoltam a politikai teológia Carl Schmitt-hez köthető elsősorban szociológiai koncepcióját. Schmitt
klasszikus felfogásának kritikájaként fogalmazza meg Erik Peterson A monoteizmus
mint politikai probléma című munkájában állítását, miszerint keresztény megközelítésből nem lehetséges politikai teológia. Álláspontom szerint Ratzingernél ez a petersoni
megközelítés a meghatározó a politikai teológia értelmezésében.
A pontos tipologizálás szükségességét ugyanakkor már a 20. század második felében szükségesnek tartotta Ernst-Wolfgang Böckenförde. Böckenförde a politikai teológia három eltérő jelentéstartalmát határozta meg. Így Böckenförde nyomán beszélhetünk jogi, valamint intézményi politikai teológiáról, továbbá a politikai teológia egy
olyan felfogásról, amelyben a keresztény kinyilatkoztatásból kerül levezetésre valamiféle politikai-cselekvési program. Tanulmányom végén az angol nyelvű szakirodalom
megkülönböztetéseit is figyelembe véve kísérletet tettem a politikai teológia eltérő
meghatározásainak formai megkülönböztetésére, amely álláspontom szerint elengedhetetlen, ahhoz, hogy a politikai teológia ne amortizálódjon „bálvány fogalommá” és
ezáltal a szűkebb vizsgálódási témám – Joseph Ratzinger politikai gondolkodása – is
mélységében értelmezhetővé váljon.
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Innováció, teológiai fejlődés
vagy különböző nézetek
párhuzamos jelenléte?
Szempontok a zsoltárirodalom halállal,
alvilággal és örök élettel kapcsolatos felfogásai
közötti eltérések értelmezéséhez

Nem lehet kérdéses, hogy az ókori izraeli vallásban és kultúrában léteznek-e különböző nézetek a túlvilági élettel kapcsolatban, ugyanis számos fontos változás történt
az ezzel kapcsolatos felfogásokban a kettős királyság korától kezdve egészen a Szeleukida-korig. Ide sorolható mindenekelőtt a deuteronomiumi és a papi jellegű törvényszövegekben megjelenő éles elhatárolódás a halottak tiszteletétől, valamint a halottidézéstől (Lev 21,1, Deut 14,1, 18,11, 26,14), illetve a testi feltámadás gondolatának
megjelenése e hellenisztikus korban. Nem lehet kérdéses másfelől viszont az sem,
hogy az ószövetségi iratokban csak meglehetősen későn jelent meg valamiféle egyértelműen pozitív túlvilághit, mégpedig elsősorban az imént említett feltámadáshit formájában: az erre mutató szakaszok (elsősorban a Dán 12,1-3) egyértelműen későinek
tekinthetőek, a Makkabeusok korának konfliktusai idejében bizonyítható egyértelműen e nézet jelenléte. Megjegyzendő itt, hogy elképzelhető, hogy a testi feltámadás gondolata annak ellenére, hogy egyértelmű szöveges bizonyíték nincs erre, mégis korábbi
időszakhoz, mégpedig a perzsa korhoz köthető, mivel maga az elgondolás perzsa
vallási képzetekkel állítható párhuzamba.1 Az mindenképpen kijelenthető tehát, hogy
számos fordulópont volt az Ószövetség születésének idején a halállal és a halottal kapcsolatos felfogásokban.

1 Újabban így véli Elledge (2017), pp. 45-53.
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E tanulmány célja annak bemutatása, hogy a zsoltárirodalomban2 milyen különböző
nézetek léteznek az alvilággal és a túlvilági élettel kapcsolatban. E nézeteket természetesen megpróbálom szélesebb, ószövetségi kontextusba is beilleszteni. Két témával
kapcsolatban szeretném a különböző nézeteket bemutatni: egyfelől a halálból való szabadítás kérdésével kapcsolatban, másrészt pedig azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy
a Seolba kerülés vajon minden ember általános sorsának tekinthető-e vagy pedig kifejezetten a bűnösök kerülnek oda. Másrészt foglalkozni kívánok azzal a kérdéssel is,
hogy a teológiai innováció milyen formában jelenik meg a zsoltárirodalomban. Ezentúl
– harmadrészt – bemutatom azokat az elméleteket is, amelyek teológiai fejlődéssel számolnak a zsoltárköltészet halállal, alvilággal, túlvilági élettel kapcsolatos felfogásai tekintetében. További fontos kérdés az, hogy vajon a zsoltárokban megjelenő különböző
felfogásokat nem lehet-e inkább egyazon vallástörténeti, illetve teológiai kontextusban
értelmezni? Tanulmányommal célom az is, hogy bemutassam, hogy milyen nehézségekkel kell szembesülnünk, ha általánosan az Ószövetség (TaNaK/Héber Biblia), illetve
ha közelebbről a zsoltárok halállal és túlvilági örök élettel kapcsolatos nézeteit kívánjuk
vizsgálni.
A műhelyvitán további eljárásra bocsáthatónak ítélt doktori értekezéstervezetemben
arra teszek kísérletet, hogy elkülönítsem a zsoltárirodalom különböző alvilággal
kapcsolatos tradícióit, jelen tanulmányomban pedig az abban megfogalmazott kutatási
eredmények és az abban olvasható szövegelemzések alapján szeretném megfogalmazni megjegyzéseimet azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy milyen különböző nézetek és
teológiai koncepciók jelennek meg az alvilággal és az örök élettel kapcsolatban a zsoltárirodalomban, illetve hogy tanúskodnak-e (teológiai) fejlődésről e témával kapcsolatban
a zsoltárok, és ha igen milyen értelemben beszélhetünk fejlődésről. Ezúton szeretném
kifejezni hálámat a Batthyány Lajos Alapítványnak, hogy doktorandusz-ösztöndíjukkal
támogatták az elmúlt két szemeszterben kutatómunkámat – nagy segítséget jelentett
ez abban az időben, amikor a könyvtári kutatás lehetőségei beszűkültek és a kutatás
minden részfeladata az online térbe tevődött át.

2 Egy fontos terminológiai kérdés tisztázását szükségesnek látom itt. A továbbiakban zsoltárirodalomról, illetve zsoltárköltészetről fogok beszélni, és nem egyszerűen a Zsoltárok könyvéről. Ennek az az oka, hogy az Ószövetségben, illetve a korai
judaizmus korából származó zsoltár típusú imádságok nemcsak a Zsoltárok könyvében olvashatóak, hanem más műfajú,
a palesztinai kánonban szereplő szövegekben is, pl. narratívákba beágyazva (pl. 1Sám 2, 2Sám 22, Jón 2,3-10) vagy prófétai
szövegekben (pl. Hab 3), továbbá a palesztinai kánonból kimaradt, de a Septuagintában megtalálható könyvekben (pl. Sirák
51,1-12), illetve Qumránból ismert szövegekben (pl. 11Q5 19), sőt még két középkori szír nyelvű Zsoltárok könyve kéziraton is
(Zsolt 151, illetve Zsolt 151-155 – a Zsolt 151 a Septuagintában is megtalálható). E fentiek miatt disszertációmban nem kizárólag a Zsoltárok könyvében szereplő forrásokat elemzem, illetve itteni következtetéseimet sem egy konkrét irodalmi egység
(a Zsoltárok könyve) vonatkozásában, hanem egy, elsősorban a Második Templom korában használt irodalmi műfajba tartozó
általunk ismert szövegekkel kapcsolatban szeretném megfogalmazni.
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A FORRÁSOK ÁTTEKINTÉSE
Szabadítás a halálból
Az alvilágból való szabadítás kérdése gyakori témája a zsoltárirodalomnak. E tradíció
jelentése – azaz az, hogy a szövegek evilági vagy túlvilági szabadításról beszélnek-e –
nem minden szöveg esetében egyértelmű. Evilági szabadítás alatt azt érthetjük, amikor
valaki egy betegségből vagy más nyomorúságból szabadult meg, ez tehát az életbe való
visszatérést jelenti, de nem azt, hogy az imádkozó abban bízna, hogy örök életben lesz
része. Ez utóbbi nézetet nevezem túlvilági szabadításnak. A következőkben e problémakörhöz szeretnék néhány adalékot nyújtani azáltal, hogy bemutatom azt, hogy a zsoltáköltészetben milyen különböző hangsúlyok, illetve különböző nézetek jelennek meg
a Seolból való szabadítás kérdésével kapcsolatban.
A zsoltárokban számos alkalommal az imádkozó nyomorúságát jeleníti meg az
alvilág, ahonnan, vagy amelynek közeléből az imádkozó JHVH-hoz kiált, illetve más
szövegekben az onnan való szabadításért ad hálát. Ezek az imádságok tehát a Seolra,
mint az ember szorongatott helyzetének megjelenítőjére és az jelenidejű vagy múltbéli
szenvedés helyére utalnak. A könyörgő imádságokban (panaszénekekben) az imádkozó
az alvilágból vagy annak közeléből kiált szabadításért JHVH-hoz. Erre láthatunk példát
a zsoltárköltészetben a legtöbb különböző alvilágnevet használó 88. zsoltárban:
„URam, szabadító Istenem, hozzád kiáltok éjjel-nappal.
Jusson hozzád imádságom, figyelj esedezésemre!
Mert tele van bajokkal a lelkem, életem közel került a holtak hazájához.”
(Zsolt 88,2-4)3
A hálaadó énekek imádkozói ezzel szemben egy már megtapasztalt szabadításért
adnak hálát. Erre láthatunk példát a 30. zsoltárban:
„Magasztallak, URam, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon.
URam, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem.
URam, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba.” (Zsolt 30,2-4)
A hálaadó énekekben három különböző szituációt figyelhetünk meg: egyes szövegek
(pl. Zsolt 94,17) halál előtti szabadításról beszélnek, ezek imádkozói nem tapasztalták
meg a Seol mélységét. Más imádságok (pl. Ezékiás imája az Ézs 38,10-20-ban) az alvilág
kapujára utalnak a szabadítás helyeként, ezen zsoltárok imádkozói az élet és a halál
3 Tanulmányomban a bibliai szövegeket – amennyiben a fordítás forrását másképpen nem jelzem – a Magyar Bibliatársulat
Szöveggondozó Bizottsága által készített Revideált Új Fordítás (RÚF 2014) alapján idézem.
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határvonalán tapasztalhatták meg a szabadítást. E két csoport mellett vannak olyan
zsoltárok is, ahol az imádkozó a szöveg szerint azért ad, hálát mert Isten megszabadította őt a Seolból, azaz kihozta őt az alvilágból. Ez utóbbira példa a 30. zsoltár fentebb
idézett részlete is.
Az alvilágból való kiáltás, illetve az onnan való szabadításért mondott hálaadás tradíciója a műfajhoz tartozó későbbi szövegekben is tovább él, megjelenik például olyan
egyértelműen a Kr.e. 2. században, illetve később keletkezett zsoltár típusú imádságokban, mint Ben Szira imája (Sirák 51,1-12), és a qumráni Hodayot-tekercs szövegei,4 vagy
a Salamon zsoltárai (SalZsolt 16,1-2) néven ismert gyűjtemény. Ez utóbbi az imádkozó
bűnével hozza kapcsolatba a Seol megközelítését, azaz egy korábban nem ismert kontextusban adaptálja a tradíciót. Ez utóbbi szöveghelyet a következőként tárgyalt kérdéskörrel kapcsolatban részletesebben is szeretném elemezni.
Említést kell tenni három olyan zsoltár részleteiről, amelyek az említett szövegekhez hasonlóan az alvilágból való szabadítás kérdését tematizálják, azonban eltérnek
a többi imádságtól azáltal, hogy különböző tradíciókat kombinálnak. Ez a három szöveg
a 16., 49. és 73. zsoltár. E zsoltárokban az alvilágból való szabadítás talán nemcsak időlegesnek tekinthető, azaz a jelenlegi életen belül megtapasztalt szabadításként jelenik
meg, hanem örök életre vonatkozhat (ehhez a kérdéshez a következő zsoltárrészleteket
kell különösen figyelembe venni: Zsolt 16,9-11, 49,16, 73,23-26). A Zsolt 16,9-11-ben a következőket olvashatjuk:
„Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van.
Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved
leszálljon a sírba.
Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart
a gyönyörűség jobbodon.”
Az imádkozó örök életre való reménysége számos különböző forrásból származik
ezekben a zsoltárokban. 1. E zsoltárok utalnak arra, hogy az imádkozót Isten tanácsával vezeti. (Zsolt 16,7, 73,24). A Példabeszédek könyvében gyakran megjelenik az a gondolat, hogy a bölcsek, az igazak elkerülhetik a halált (pl. Péld 15,24, 21,16, stb.), e zsoltárokban ezeket a megállapításokat – véleményem szerint – részben ezen a háttéren kell
értelmezni. 2. Az izraeli honfoglalás ószövetségi beszámolói szerint mindegyik törzs
kapott földbirtokot („osztályrészt”), kivéve Lévi törzse, a léviták, akikről azt olvassuk,
hogy nekik JHVH az osztályrészük (Num 18,20). E zsoltárok szintén utalnak arra, hogy
az imádkozó osztályrésze JHVH (Zsolt 16,5, 73,26), ez a megállapítás – amely a Tóra
4 A Hodayot-tekercs ugyan más szövegekhez képest relatíve későinek tekinthető, ugyanakkor ennek ellenére sem biztos,
hogy már a túlvilági szabadítás koncepciója fényében alkalmazza a Seolból való szabadítás hagyományát. Puech pozitívan
válaszolja meg ezt a kérdést: Puech (1993), Puech (1994). Mások ezzel szemben nem fogadják el ezt az értelmezést: Laurin
(1958), pp. 344-347., Kuhn (1966), p. 61.
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eredeti mondatai spirituális exegézisének5 tekinthető – pedig az örök életre mutat, mivel a zsoltáros úgy érti azt, hogy akinek JHVH az osztályrésze, az a vele való közösség
miatt bízhat abban, hogy ez a közösség a földi életén túlra is kiterjed. 3. E zsoltárokra
hatott az a gondolat is miszerint egyes igaz emberek elkerülhetik a halált kegyességük vagy pedig bölcsességük miatt. Az Ószövetség tradícióiban Énok (Gen 5,24) és Illés
(2Kir 2,1-12) azok a személyek, akik nem haltak meg, hanem Isten magához vette ()לקח
őket. Figyelemreméltó, hogy a Zsolt 49,16 és a 73,24 ugyancsak a héber  לקחgyökkel
utal az alvilágból való szabadításra. Említést kell tennünk még itt arról a hagyományról, amely szerint valaki bölcsessége révén részesülhet az örök életben6, erre példa például a mezopotámiai kultúrában, a Gilgames-eposzban Utnapistim, az özönvíz idejének hőse, aki örök életet kapott az istenektől. Ez a gondolat minden bizonnyal szintén
hathatott e zsoltárokra (vö. Zsolt 49,21, 73,22), vagy legalábbis e zsoltárok vallástörténeti párhuzamának tekinthető.
Számos zsoltár adaptálja azt a hagyományt is, amely szerint a halottak hazájának
lakói nem dicsőítik Istent (vagy: nem adnak hálát Neki – mindkét értelmezés lehetséges). Ez a tradíció szintén kapcsolatban van az alvilágból való szabadítás gondolatával,
illetve méginkább egy azzal szorosan összefüggő problémával, nevezetesen azzal, hogy
JHVH-nak, Izrael Istenének van-e hatalma a Seol fölött (azaz: képes-e arra, hogy megszabadítson onnan). E tradíció a zsoltárirodalomban megjelenhet kérdés, illetve állítás
formájában is. Az előbbire példákat találhatunk a 88. zsoltárban:
„Teszel-e csodát a halottakkal? Fölkelnek-e az árnyak, hogy magasztaljanak téged? (Szela.)
Beszélnek-e a sírban szeretetedről, hűségedről az enyészet helyén?
Ismeretesek-e csodáid a sötétségben, igazságod a feledés földjén?”
(Zsolt 88,11-13)
A kérdés formát a kutatás általában retorikus kérdésként7, illetve argumentum ad
Deum-ként8 értékeli; ez utóbbival arra utalnak, hogy az imádkozó e kérdések feltevésével Istent szeretné meggyőzni arról, hogy számára is veszteséget jelentene az imádkozó
halála. Ezen értelmezés szerint ez a tradíció azt a jelentést hordozza, hogy JHVH-nak
nincs hatalma az alvilág fölött, így az onnan való szabadítás sem lehetséges.
A tradíció állítás formájában jelenik meg például egy prófétai könyvben szereplő narratívába beágyazott imádságban, Ezékiás imájában:

5 A megfogalmazás Gerhard von Rad-tól származik. von Rad (2000), p. 319.
6 Perdue (1974), pp. 538-542.
7 Így véli pl. Preuss (1974) p. 69. Gross (1999), pp. 168-171. Janowski (2001), pp. 23-28. Janowski (2019b), p. 249. Ezzel szemben foglal állást: Crüsemann (2003). További szakirodalom: Crüsemann (2003), pp. 345-347. (1. lábjegyzet)
8 Így pl. van der Toorn (1991), p. 64. Sanders (2007), pp. 188-189.
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„Mert nem a holtak hazájában magasztalnak téged, nem a halottak dicsőítenek, akik már leszálltak a sírba, hűségedben nem reménykedhetnek.
Az élő, csak az élő magasztalhat téged, akárcsak én most.” (Ézs 38,18-19a)
Az állítás formának az egyes szövegekben számos különböző jelentősége lehet,
mindegyik adaptációban közös azonban az, hogy azok egy JHVH által megszabadított
és így Istent dicsőítő csoportot állítanak szembe egy másik csoporttal, – amelyet e zsoltárrészletek halottaknak neveznek – akik nem képesek Isten dicsőítésére.
A Zsolt 88,5-6 szövege az előbb tárgyalt tradíció előfordulásaihoz hasonlóan értelmezhető úgy, hogy azt a nézőpontot képviseli, miszerint a halottak teljesen el vannak
szakítva Istentől. A nevezett részlet így szól:
A sírba roskadók közé sorolnak, olyan lettem, mint egy erőtlen férfi. A halottak közé
kerülök, mint azok, akik leterítve fekszenek a sírban9, akikre nem gondolsz többé, és
kikerültek a kezedből. (Zsolt 88,5-6)
E részlet legközelebbi párhuzama Ezékiel könyvének egyik Egyiptom ellen mondott
ítéletes próféciája (Ez 32,17-32). E párhuzam miatt valószínűsíthető, hogy itt nem egy
általános, halottakkal kapcsolatos meggyőződés jelenik meg, hanem valamilyen meghatározott társadalmi csoport (minden bizonnyal katonák bizonyos csoportja)10 esik e
súlyos ítélet alá. Ha ez az értelmezés helyes, akkor ezt a zsoltárrészletet sem kell arra
való utalásként értelmeznünk, hogy az alvilág nincs JHVH uralma alatt, és így az onnan
való – halál utáni – szabadítás lehetetlen.
Anna hálaadó énekében (1Sám 2,1-10) egy másik hagyomány jelenik meg, amely szerint mind az alvilágba kerülés, mind az onnan való szabadítás JHVH cselekedete: „Az
ÚR megöl és megelevenít, letaszít a sírba11, és újra felhoz onnét” (2,6). Bár ez a tradíció
a TaNaK szövegeiben ezen kívül csak a Deut 32,39-ben fordul elő (ott az alvilág megnevezése nélkül), mégis elképzelhetőnek látom, hogy az itt megfogalmazott meggyőződés
fényében kell értékelnünk a JHVH-hoz való könyörgést tartalmazó szakaszokat (azaz,
azért lehet JHVH-hoz könyörögni az alvilágból, mert neki hatalma van felette), illetve
azt a tradíciót is, amely szerint az alvilág lakói nem dicsőítik Istent (azaz nem azért nem
dicsőítik a halottak Istent, mert JHVH-nak nem lehetne semmilyen kapcsolata az alvilággal). Ugyanakkor viszont nem jelenthetjük ki azt, hogy ez a himnikus részlet már az
eszkhatologikus feltámadás gondolata fényében került volna megfogalmazásra.12
9 Itt minden bizonnyal az Ez 32,17-32-ben említettekhez hasonlóan olyanokról lehet szó, akik erőszakos halált haltak,
illetve harcosok voltak.
10 Itt a héber a  ֲחלָלִ יםkifejezés szerepel, amely véleményem szerint karddal megöltekre, azaz harcban meghalt katonákra
vonatkozik. Ettől az értelmezéstől eltér Otto Eissfeldt véleménye, aki szerint a szó bűnük miatt kivégzett gyilkosokra vonat–
kozik. Eissfeldt (1950).
11 Szó szerint: alvilágba.
12 Walter Dietrich mindenesetre későinek tekinti a Anna énekét, és elképzelhetőnek tartja, hogy ez a megfogalmazás már
a feltámadásképzettel lehet kapcsolatban. Dietrich (2011), p. 91.
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Az alvilág: a bűnösök sorsa vagy „minden élők útja” a zsoltárirodalomban?
Az 1Sám 2,6 ugyan egyértelműen megfogalmazta azt, hogy JHVH az, aki levisz az alvilágba, illetve felhoz onnan – azt viszont nem állítja, hogy az alvilágba való lemenés
büntetés lenne. A korábban tárgyalt Zsolt 88,5-6 nézőpontja szerint úgy tűnik, hogy az
alvilágba kerülés büntetésnek tekinthető, az azonban nem egyértelmű, hogy ez az idő
előtti Seolba jutásra, vagy pedig általában az alvilág megtapasztalására utal-e.
A későbbi időben mind a judaizmusban, mind a keresztyénségben a Gé-Hinnóm, illetve a pokol túlvilági büntetőhelyként jelenik meg, tehát a bűnösök kerülnek oda. Ezzel szemben a Héber Biblia / Ószövetség esetében kevésbé egyértelmű, hogy az alvilág
negativitása általánosan minden ember halál utáni lakhelye-e, vagy pedig a bűnösök
túlvilági sorsának tekinthető. A kutatástörténetben is fontos kérdés az, hogy vajon a későbbi képzetek (Gé-Hinnóm, pokol) előfutárának tekinthető-e az ószövetségi alvilágkép13, vagy pedig inkább azt mondhatjuk, hogy az alvilág minden ember általános halál
utáni lakóhelye a Héber Bibliában. Ez utóbbi nézet egyébiránt a bibliafordításokban is
tükrözik, amelyek a Seol kifejezést gyakran halottak hazája néven adják vissza. Érvelni
ugyanakkor a másik nézet mellett is lehet. Utalhatunk arra, hogy a patriárkákkal vagy
az izraeli történelem más hőseivel kapcsolatban Izrael narratív tradícióiban nem arról
olvashatunk, hogy a Seolba kerültek volna, hanem arról, hogy az „élettel betelve haltak
meg” (Gen 25,8, 35,29, Jób 42,17), vagy, hogy „őseikhez gyűjtettek” (Gen 25,8, 25,17,
35,29 49,29.33, 2Kir 22,20, 2Krón 34,8) – tehát pozitívabb módon ír az Ószövetség halálukról, míg az alvilágba kerülés minden esetben kifejezetten negatív eseményként
jelenik meg.
Ha áttekintjük a zsoltárirodalmat akkor azt láthatjuk egyfelől, hogy abban egyértelműen megjelenik ez a nézet, miszerint az alvilágba kerülés a bűnösök sorsa. A héber
Zsoltárok könyvében találkozhatunk olyan utalásokkal, amelyek szerint az alvilágba
kerülés a bűnösök, illetve az imádkozó ellenségeinek eljövendő sorsa lesz. Erre láthatunk példát az 55. zsoltár két versében: „Törjön rájuk a halál! Szálljanak elevenen
a holtak hazájába, mert gonoszsággal van tele lakóhelyük. (…) Istenem, te taszítod őket
a sírnak mélyére. A véreskezű és álnok emberek az emberélet felét sem érik el. De én
benned bízom!” (Zsolt 55,16.24)
Egy másik, az előbb említettel ellentétbe állatható, a zsoltárköltészetben viszonylag
gyakran megjelenő nézet szerint a halottak hazájába kerülés nem isteni büntetésnek,
hanem minden ember általános, közös sorsának tekinthető. Fogalmazhatunk úgy is,
hogy ezek a zsoltárrészletek az emberi mulandósággal kapcsolatban utalnak a Seolra.
Erre példa a következő zsoltárrészlet: „Gondold meg, hogy mit ér az életem, milyen
mulandónak teremtettél minden embert! Van-e olyan ember, aki életben maradhat, és
13 Philip Johnston például úgy véli, hogy az Ószövetség általában a bűnösök eljövendő sorsaként utal az alvilágra. Johnston
(2001), pp. 80-83.
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nem lát halált, aki megmenekülhet a holtak hazájától?” (Zsolt 89,48-49). Egy másik
zsoltárvers pedig az emberi halandóság gondolatát összeköti azzal az ókori Közel-Keleten ismert elképzeléssel, hogy az ember születése előtt is az alvilágban lett megalkotva:
„Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén14 képződtem volna.” (Zsolt 139,15)
A fenti idézetek alapján láthatjuk, hogy az a gondolat mindenképpen megjelenik
a zsoltárirodalomban, hogy az alvilág minden ember általános sorsa. Az 55. zsoltár
két idézett versét, és az ehhez hasonló zsoltárrészleteket pedig minden további nélkül
értelmezhetjük úgy, hogy abban a zsoltáros a „bűnösök”, illetve ellenségei „idő előtti” haláláért könyörög, azonban értelmezhetjük akár úgy is, hogy azokban az alvilág
a bűnösök eljövendő sorsaként jelenik meg, így pedig e szakaszok ellentétben állnának
azokkal, amelyek szerint a Seol, mint negatív eszkhaton minden ember általános sorsa. Az előző kérdéssel kapcsolatban is tárgyalt 49. és 73. zsoltár esetében egyértelmű,
hogy a halálra és az alvilágba kerülés egyrészt minden ember általános sorsaként jelenik meg bennük, és részben éppen az jelent megnyugvást a beszélő számára, hogy
a „gazdagokra”, a beszélő ellenségeire és a bűnösökre is ez a jövő vár. Másfelől viszont
a beszélő maga abban bízik, hogy Isten kiváltja őt az alvilág hatalmából és magához
veszi őt – tehát ő abban bízik, hogy valamiféle halálon túli boldog örök életben lesz
része – e szövegekben tehát a halál utáni elválasztás képzetének valamilyen formáját
láthatjuk. Ez a reménység minden bizonnyal csak a kevesekre vonatkozhat, és ezért
nem szükségszerű, hogy a kettős túlvilághit fogalmai szerint értelmezzük, amely szerint a halottak hazája a bűnösök sorsa, de az igazakra ezzel szemben az Istennel való
örök közösség vár.
A zsoltárirodalomhoz tartozó későbbi szövegekben, mint a Salamon zsoltárai című
gyűjtemény 16. zsoltárában viszont már egyértelműen azt láthatjuk, hogy az alvilágba
kerülés a bűnösök sorsa, az onnan való szabadításban pedig az igazak és a bűnbánatot
tartók bízhatnak: „Amikor elszunnyadtam távol az Úrtól, kis híján mély álomba merültem, távol az Istentől. Kis híja, hogy meg nem haltam, közel voltam az alvilág kapuihoz
a bűnösökkel. Hányódott volna lelkem távol az Úrtól, Izrael Istenétől, ha nem támogatott volna irgalmával örökre.” (SalZsolt 16,1-3, Szabó Xavér fordítása) 15 Abból, hogy az
imádkozó azt állítja, hogy a bűnösökkel együtt közeledett az alvilág kapuihoz, arra következtethetünk, hogy ezen imádság nézőpontja szerint az alvilágba kerülés a bűnösök
eljövendő sorsának tekinthető.

14 Itt ez az alvilágra vonatkozik. A fordítás „mintha” szava csillapítja a mondat élét azt sugallva, hogy itt csak egy hasonlatról van szó, ezzel a fordítók nyilván az alvilágban való megalkotás teológiai problémáját próbálták meg kiküszöbölni. Pontosabb fordítás lenne: „Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, a föld mélyén lettem megalkotva.” (RÚF
2014, a dőlt betűvel jelzett rész a tanulmány szerzőjének módosítása)
15 Szabó (2009), p. 112.
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Az elmondottakat összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a kanonikus zsoltárokban
egyaránt megjelenik az a nézet, amely szerint az alvilágba kerülés minden ember általános sorsának tekinthető, és az is, amely szerint kifejezetten a bűnösökre várna ez
a jövő – igaz ez utóbbi értelmezhető idő előtti halálként is, tehát nem feltétlenül utal
arra, hogy haláluk után különböző sors várna az igazakra és a bűnösökre. A zsoltárirodalomhoz tartozó későbbi szövegekben viszont azt láthatjuk, hogy a hangsúly egyre inkább az utóbbi irányba tolódik el, e későbbi zsoltár típusú imádságok tehát kifejezetten
a bűnösök sorsával kapcsolatban említik a Seol negativitását.

SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
A zsoltárokkal foglalkozó exegetikai, bibliai teológiai és vallástörténeti szakirodalomban találkozhatunk azzal a feltételezéssel, hogy a zsoltárirodalom halállal, illetve a halál utáni örök élettel kapcsolatos gondolataiban valamiféle fejlődést láthatunk, illetve
számos alkalommal használnak érvként zsoltárszövegeket különböző fejlődési modellek alátámasztására. A zsoltárok alvilág- és halálképének kutatása szempontjából talán
mindmáig a legjelentősebb munka Christoph Barthnak az egyéni panasz- és hálaadó
énekek halálból való szabadításról beszélő szakaszainak szentelt monográfiája, amely
1947-ben jelent meg, és azóta is meghatározza e probléma értelmezését.16 Barth tézise
szerint a halálból való szabadításról beszélő zsoltárszakaszok nem örök életre vonatkozó szabadításról beszélnek, hanem minden esetben egy „evilági” keretek között értelmezhető szabadításról szólnak. Barth szerint ugyanis az ókori izraeli emberek világszemlélete szerint a szenvedéseket – mint például betegség, üldöztetés, fogság, vagy
más halálközeli, vagy annak vélt állapot – megtapasztaló ember a Seolban érezte magát.
Fontos látnunk ezzel kapcsolatban azt is, hogy Barth szerint ez nem metaforikus vagy
szimbolikus gondolkodás volt, hanem az ókori ember konkrét világfelfogása miatt, az
imádkozók ilyenkor valóban úgy érezték, hogy az alvilág erőinek hatalmában vannak.
Barth szerint az egyéni imádságokban nem az örök életre való megszabadítás, hanem
ebben az életben megtapasztalható halálból, azaz az élet folyamán átélt halál-élményből
(„Tod im Leben”) való szabadítás gondolata jelenik meg. Ebből a kiindulópontból nézve
természetesnek látszik, hogy teológiai fejlődésre volt ahhoz szükség, hogy egy, a túlvilági életre ennél pozitívabban megjelenő felfogás megjelenhessen. Maga Barth nyilván
nem tagadja azt, hogy ez a felfogás megjelent, viszont a zsoltárokban szerinte ennek
(már) nem találhatjuk nyomát. Vannak olyan kutatók, így például John Goldingay17 akik
mai is Barthéhoz hasonló felfogást képviselnek. Ez a nézet tehát tulajdonképpen nem
számol fejlődéssel, illetve tulajdonképpen azzal sem, hogy a zsoltárirodalomban kettő
(vagy esetleg több) különböző halottak hazájával és túlvilági élettel kapcsolatos, egy16 Barth (1947). Ehhez magyarul: Hamar (2008)
17 Goldingay (2000).
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mással szembeállítható teológiai nézet jelenik meg. Az előző két fejezetben kifejtettekből talán látszik az, hogy jelen sorok szerzője a héber Zsoltárok könyve vonatkozásában
sem ért egyet maradéktalanul ezzel az értelmezéssel.
Nem kimondottan a Zsoltárok könyve, vagy a zsoltárirodalom vonatkozásában, de
kifejezetten a halál utáni életbe vetett hit kialakulásáról és az ahhoz vezető fejlődésről
beszél egy kiváló összefoglaló tanulmányában John Day. Day szerint ezt a fejlődés kétségtelenül a fogság utáni időszakban mehetett végbe.18 Day a fogság előtti korral kapcsolatban Seollal kapcsolatos képzetekről beszél, amely szerint minden ember, kivétel
nélkül az alvilág homályába kerül halála után, a fogság után pedig a halál utáni életbe
vetett hit három formája alakult ki Izraelben: a mennybevétel, a testi feltámadás és
a halhatatlanság (lélek halhatatlansága) gondolata. E három gondolat közül csak az első
köthető a zsoltárokhoz (Zsolt 49,16, 73,23-26), a másik kettő nem jelenik meg bennük.
Egy eltérő értelmezési irányt képviselnek azok a kutatók, különösen is Gönke Eberhardt, akik JHVH kompetencia-növekedéséről (Kompetenzausweitung) beszélnek. Ez
kimondottan egy olyan elmélet, amely teológiai fejlődéssel számol. E nézet lényege az,
hogy az a képzet, miszerint JHVH-nak kapcsolata van a Seollal teológiai fejlődés során
alakult ki. Eberhardt disszertációjában a Kompetenzausweitung folyamatának nyomait
kutatta a zsoltárirodalomban.19 Elképzelése szerint a korai időszakban a jahvista teológiai felfogások szerint JHVH-nak egyáltalán nem volt kapcsolata a halottak világával,
a halottak nem reménykedhettek védelmében vagy szabadításában, és a halottak birodalma tulajdonképpen tabu alá esett. A későbbi időben viszont – és Eberhardt e változás
kezdetét már a fogság előtti időre teszi – JHVH egyre inkább kapcsolatba került a halottak birodalmával is. Eberhardt szerint a zsoltárok többféle módon is dokumentálják ezt
a teológiai változást: a Zsolt 139,15 tud arról, hogy JHVH ismeri a Seolt is, a zsoltárok
egyéni imádságai, pl. a Zsolt 68,20-21 pedig beszél arról, hogy JHVH megszabadíthat
az alvilágtól, Anna éneke (1Sám 2,1-10) szerint pedig Isten vihet le a Seolba, illetve ő
hozhat fel onnan. Ezzel szemben viszont rámutat arra is a szerző, hogy a zsoltárokban (pl. a Zsolt 88,11-13-ban) az a korábbi nézet is megjelenik, amely szerint JHVH-nak
nincsen kapcsolata a halottak világával, és úgy véli, hogy még a fogság utáni korban
is tovább él az a régi nézet, amely JHVH és az alvilág távolságát hangsúlyozza (ennek
alátámasztására a szerző a halottak-nem dicsérik JHVH-t-hagyomány kérdő, illetve
állító előfordulásaira utal).20 Három fontos megjegyzést kell még itt tenni, hogy helyesen értsük Eberhardtnak a kérdés kutatásához való hozzájárulását. Egyrészt elkülönít
egymástól két különböző teológiai gondolatot, mégpedig JHVH Seol feletti hatalmának
gondolatát (a zsoltárokban ez a Zsolt 139,15-ben jelenik meg), illetve JHVH halottak
18 Day (1996), p. 231.
19 Eberhardt (2007).
20 Eberhardt (2007), p. 217.
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feletti hatalmának gondolatát (azaz azt a gondolatot, hogy a halottak számára elérhető
a halálból való megszabadulás). Ez utóbbi jelenik meg a Zsolt 68,20-21, illetve az 1Sám
2,6 szövegében, illetve a régészeti kontextusból ismert források közül a hirbet el-qom-i
3. sírfeliraton, a hirbet bet lay-i feliratokon és ketef hinnóm-i ezüstamuletteken.21 Másrészt azt kell látnunk, hogy a bemutatott fejlődési folyamatot összefüggésben látja egy
másik fontos, a királyság korára tehető teológiai fejlődéssel, mégpedig azzal a folyamattal, amely során JHVH egyre inkább egy napisten karakterét veszi fel (JHVH szolarizációja).22 JHVH feltételezett napisteni karakteránek néhány eleme különösen is
fontos a halállal való képzetek szempontjából: 1. az ókori keleti képzetek szerint a Nap
útja során éjszakánként keresztülmegy az alvilágon is. 2. A napistenek funkciója volt
az ítélkezés is. Harmadrészt azt kell látnunk, hogy miképpen gondolkodik a szerző monoteizmushoz vezető teológiai fejlődés és a JHVH halottak feletti hatalmának kialakuló képzetének kapcsolatáról. Azaz vajon a kompetencia-növekedés egy olyan teológiai
újításnak tekinthető, amely az izraeli monoteizmus kialakulásához vezet? A szerző ezt
a kérdést nemlegesen válaszolja meg, és úgy véli, hogy a helyzet inkább ennek fordítottja: azaz éppen a monoteista jellegű vagy a monoteizmus irányába mutató teológia
következményeként jelenhetett meg JHVH alvilág feletti hatalmának képzete.23
Eberhardt elképzeléseihez érdemes még hozzákapcsolni tanárának, Bernd Janowskinak a nézeteit, ezt most a szerző antropológiai tárgyban írt monumentális monográfiájának vonatkozó részletei alapján szeretném megtenni.24 Janowski szerint a fogság
előtti időben egyrészt királyi halottkultusz létezhetett, másrészt pedig az életben megtapasztalt halálból való szabadítás gondolata jelenhetett meg az egyéni panasz és hálaadó énekekben, harmadrészt pedig a sírfeliratokon olvasható áldásokon megjelenhetett
az a gondolat, hogy a halott számára is elérhető valamifajta isteni védelem a sírban
(hirbet el-qomi sírfelirat, ketef-hinnómi ezüstamulettek). A fogság után egyrészt a második gondolat egyre általánosabbá válik, másrészt pedig egyes bölcsességirodalmi
szövegekben, illetve olyan bölcsességi zsoltárokban, mint a Zsolt 49, 73 a perzsa korban
(Kr.e. 539-333) megjelenik az örök élet gondolata is. Ezután apokaliptikus szövegekben a halottak testi feltámadásának elképzelése is megjelenik (itt elsődlegesen a Dán
12,1-3-ra, illetve néhány prófétai szakaszra, köztük az Ez 37,1-14-ben olvasható, csontok
megelevenedésének látomására utalhatunk, illetve Janowski szerint ez a gondolat jelenik meg a Zsolt 22,28-ban is). Ezen ábrázolás ugyancsak egy teológiai fejlődési ívet vázol. Véleményem szerint nem tekinthető egyértelműnek az, hogy JHVH kompetencia21 Eberhardt (2007) p. 218.
22 JHVH szolarizációjának kérdésköréhez: Schmid (2019), pp. 252-254. Az, hogy a fogság előtt Izraelben napkultuszt gyakoroltak – meglátásom szerint – nem feltétlenül jelentette azt, hogy JHVH-t tisztelték napisteni karakterjegyekkel felruházva, ugyanakkor az nem tagadható, hogy a szoláris nyelv hatással volt a JHVH kultuszra. Ehhez: Stähli (1985), Egeresi (2006).
23 Eberhardt (2007), p. 217.
24 Janowski (2019a), pp. 88-92.
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növekedésének folyamata megjelenik a zsoltárokban. Ez viszont nem jelenti azt, hogy
ennek a folyamatnak az eredménye sem olvasható ki a zsoltárokból, azaz nem szeretném tagadni azt, hogy létezett olyan időszak, amikor a jahvista teológiában nem jelent
meg JHVH halál és alvilág feletti hatalmának gondolata; csak azt állítom, hogy ez a koncepció nem jelenik meg a zsoltárirodalomban.
Ezen áttekintés végén John F. Healey azon elképzelését szeretném bemutatni,
amely szerint az ókori Izraelben a király számára volt elérhető az örök élet reménysége. Healey elmélete tulajdonképpen Mitchell J. Dahood elképzeléseinek a finomított
változata. Dahood szerint a Zsoltárok könyve számos helyen utal a halhatatlanságra / örök életre. Érveléséből kiderül, hogy ez a hit véleménye szerint egy általános,
mindenki számára elérhető reménység lehetett a fogság előtt Izraelben is.25 Healey
nem osztja teljes mértékben ezt a véleményt, annyit azonban kánaáni (ugariti) párhuzamok alapján elismer, hogy egyes korai zsoltárokban megjelenik az örök élet gondolata, az azonban nem vonatkozott általánosan mindenkire, hanem csak a király számára
elérhető. Ezeket a zsoltárokat (a 16., 49., 73. mellett például a 21. zsoltárt is) Healey
olyan imádságoknak tekinti, amelyeknek a király a beszélője.26 Healey szerint később
a boldog túlvilági örök élet reménysége kiterjedt minden igazra, és ez alapján úgy véli,
hogy a későbbi zsoltárok már ennek a nézetnek a fényében értelmezhetőek. Healey
ezt a folyamatot Mowinckel nyomán27 a király száméra elérhető reménység demokratizálódásának tekinti, és úgy gondolja, hogy ez a folyamat nem egy radikális változást
jelentett, hanem egy korábban csak a királyra vonatkozó reménység minden igaz ember számára való kiterjesztését hozta el.28 Abban a gondolatban, hogy az ősi, a király
számára elérhető örök élet reménysége egy vallási fejlődés vagy változás miatt a közösség minden tagja számára elérhetővé vált, és egyes zsoltárok az előbbi, mások pedig
az utóbbi gondolatkör fényében keletkeztek, ismételten egy olyan kutatói elgondolást
láthatunk, amely szerint a zsoltárokban megjelenő örök élettel kapcsolatos felfogásai
esetében vallási és teológiai fejlődéssel kell számolnunk.
Ebben a fejezetben kísérletet tettem arra, hogy bemutassak néhány olyan kutatói elképzelést, amelyek fejlődést feltételeznek a zsoltárirodalom különböző szövegei között
a bennük megjelenő örök élettel kapcsolatos képzetek szempontjából. A fentebbiekben
láthattuk azt, hogy ezek az elképzelések különböző fejlődési irányokat feltételeznek,
25 Dahood (1970), pp. XLI-LII.
26 Healey (1984), pp. 251-254.
27 Mowinckel (1962), pp. 78-80. Mowinckel itt általánosságban beszél arról, hogy főként a királyság megszűnése után az
izraeli vallás demokratizálódáson és individualizálódáson ment keresztül, és ez a zsoltárok vonatkozásában azt jelentette,
hogy ami korábban a király imádságának tartalma volt, azt ezután már a nép minden tagja magáénak vallhatta, illetve ahogyan a király JHVH-val való kapcsolata megjelenik a zsoltárokban, az ezután már a közösség minden tagjára vonatkozott.
Ennek pedig csak egy aspektusa az örök élet, Mowinckel fejtegetéseiben mindössze egy mondatot szentelt e témának.
Mowinckel (1962), p. 53.
28 Healey (1984), p. 254.
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emiatt egymással nem igazán harmonizálhatóak. Nem egyeznek meg a különböző
kutatói álláspontok abból szempontból sem, hogy milyen képzetet tartanak a fejlődés
kiindulópontjának. Day a fogság előtti Seol-hitről beszél, amely – saját értelmezésem
szerint – egyaránt jelenthet általános mulandóságot, illetve valamiféle reménység nélküli túlvilági életet. Eberhardt és Janowski szerint kiindulópontként azt a felfogást határozza meg, hogy JHVH-nak egyáltalán nem volt kapcsolata a halottak hazájával, azaz
a halottak egy olyan szférába kerülnek, amely nem tartozik JHVH hatalma alá. Healey
pedig abból indul ki, hogy az eleinte csak kevesek számára elérhető örök élet gondolata
vált általánossá egy teológiai fejlődési folyamat által.
Talán a fentebbiekből kiderült, hogy kissé szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban,
hogy a halál utáni örök élet képzetével kapcsolatos képzetek változása mennyire dokumentált a zsoltárirodalomban, így szkeptikus vagyok jelen tanulmányban bemutatott
értelmezésekkel szemben is. Mindezt nem azért teszem, mert valamilyen dogmatikus
alapról indulnék ki, hanem azért, mert úgy vélem, hogy nem jelenthető ki egyértelműen az, hogy a halál utáni élet képzetével összefüggésbe hozható zsoltárrészletek
egy vallási fejlődés folyamatát támasztanák támasztanának alá, illetve az a nézetem,
hogy egy evolúciós modell jelentősen egyszerűsíti azt a képet, ami a szöveganyagból
elénk tárul. Úgy vélem tehát, hogy nem a fejlődés-modell a legalkalmasabb arra, hogy
leírja a zsoltárok halállal, halottak hazájával és túlvilági élettel kapcsolatos szakaszainak egymással való kapcsolatát. Ugyanakkor elismerem azt is, hogy végső választ –
véleményem szerint – nem adhatunk az itt felvetett és tárgyalt kérdésre.

TRADÍCIÓ ÉS INNOVÁCIÓ – AZ INNOVÁCIÓ FORMÁJA
Érdemes figyelmet szentelnünk annak a kérdésnek is, hogy milyen formában jelenik
meg az innováció a zsoltárirodalomban. Az nem lehet kérdés, hogy számos különböző,
az egyes szövegek, illetve a Zsoltárok könyve keletkezését megelőző, sőt Izrael előtti
időből származó tradíció jelenik meg a zsoltárokban. Ezeknek a tradícióknak az adaptálása, azaz az egyes új szövegekbe való beillesztése azonban általában új jelentést
eredményez az új kontextusban. Másfelől viszont látni kell azt is, hogy ha egy zsoltárrészletnek, amelynek valamilyen különös jelentést tulajdonítunk, megtaláljuk egy
korábbi szöveges párhuzamát, akkor nem juthatunk más következtetésre, mint arra,
hogy a zsoltár szövege nem genuin izraeli vagy jahvista tradíciókra megy vissza, illetve
azokból táplálkozik; emiatt tehát az izraeli szövegben megjelenő tradíció-forma datálása esetén nem kell szükségszerűen késői időpontra gondolni, sőt egy hozzávetőleges
datáláshoz is szükségesnek látom annak meghatározását, hogy pontosan mi a nóvum,
mi az innováció a zsoltárszövegben a korábbi szövegpárhuzamhoz képest.
Az alábbiakban tárgyalt példákát olyan zsoltárrészletekből veszem, amelyek a halállal és az örök élettel kapcsolatos képzetekkel vannak kapcsolatban. Elsőként a Zsolt
88,5-6 szövegét említem, amely szakaszt gyakran annak a gondolatkörnek a fényében
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értelmeznek, miszerint JHVH-nak nincsen semmiféle kapcsolata a halottak hazájával,
viszont két ponton is közvetlen párhuzamban van az ugariti Baal-ciklus egy részletével.
A zsoltárrészlet így szól: „A sírba roskadók közé sorolnak, olyan lettem, mint egy erőtlen
férfi. A halottak közé kerülök, mint azok, akik leterítve fekszenek a sírban29, akikre nem
gondolsz többé, és kikerültek a kezedből.” (Zsolt 88,5-6; dőlt betűvel emelem ki azon
szövegelemeket, amelyek közvetlen szövegpárhuzamot mutatnak az ugariti szövegrészlettel.) Az ugariti szöveg releváns része a következő: wrd bt hptt / ars tspr by/rdm ars
(KTU 1.4 VIII,7-9, „menjetek le a föld ágyainak házába / a szabadság [házába], a földbe (=
az alvilágba), számíttassatok a földbe (=az alvilágba) leszállók közé”30). A Baal-ciklusnak
az itt idézett részében arról van szó, hogy Baal isten követeket küld, Móthoz, a halál
istenéhez, aki az alvilágban lakik.
A két szöveg közötti szöveg párhuzamok tehát a következők:
Egyrészt: ם־יֹורדֵ י בֹור
ְ
ִ( נֶחְ ׁשַ בְ ִּתי עZsolt 88,5a) – tspr by/rdm ars (KTU 1.4 VIII,8-9)
„A sírba roskadók közé sorolnak” – „számíttassatok az alvilágba leszállók közé”
Másrészt: ( ּבַ ּמֵ ִתים חָ פְ ִׁשיZsolt 88,6a) – wrd bt hptt ars (KTU 1.4 VIII,7-8)
„A halottak közé kerülök31” – „menjetek le a föld ágyainak házába / a föld szabadság-házába”.
Az első esetben a párhuzam egyértelmű: a Baal-ciklus szövege az ugariti nyelvben
megszokott yrdm ars („földbe / alvilágba leszálló”) kifejezést használja, a héber ehelyett
a héberben gyakoribb – de nem egyedülálló – יֹורדֵ י בֹור
ְ („gödörbe leszálló”) alakját használja a kifejezésnek: a kettő jelentése azonos. A használt igegyök is eltér a két szövegben az ugariti szöveg a spr, a héber szöveg pedig a  חׁשבgyököt használja, a két gyök jelentése ebben a kontextusban szintén hasonló.
A második esetben a héber szöveg az ugaritival szemben nem tartalmazza az igét
(wrd – „lemenni”), illetve a bt („ház”) és az ars („föld”, „alvilág”) szavakat, a párhuzamot
viszont itt az ugariti hptt és a héber  חָ פְ ִׁשיszavak használata jelenti. Egyik szó jelentése
sem egyértelmű, a kettő közötti etimológiai kapcsolat viszont majdnem bizonyosnak
tekinthető.
Úgy gondolom, hogy a bemutatott három konkrét szövegelem (amelyek az ugariti
szöveg egyik kolonjának egészére, illetve a másik kolon egy szavára terjednek ki) egyértelművé teszik azt, hogy az egyezések, illetve azonos értelmű szavak (sőt még ennél is
többről van szó: a lemenni + alvilágnév szókapcsolat két különböző változata jelenik
29 Itt minden bizonnyal az Ez 32,17-32-ben említettekhez hasonlóan olyanokról lehet szó, akik erőszakos halált haltak,
illetve harcosok voltak.
30 Az ugariti szöveg részletét saját alkalmi fordításomban közlöm.
31 A héber szöveg nehezen értelmezhető. A – véleményem szerint nem teljes mértékben meggyőző – értelmezési
kísérleteket doktori értekezéstervezetem 3.5. alfejezetében tárgyalom.
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meg ugyanis a szövegekben) használata nem lehet a véletlen műve, hanem a két szöveg
forrása egy közös vagy egymással kapcsolatban álló, bár pontosabban jelenlegi ismeretink alapján nem meghatározható tradíció lehetett, amelyet mindkét szöveg adaptált.
Felvethető továbbá az is, hogy a Kr.e. 2. évezred közepéről származó ugariti tradíció az
eredeti formája a tradíciónak, azonban ez sem bizonyítható.
E fenti szöveges kapcsolat alapján nem állíthatjuk, hogy a Zsolt 88,5-6 szövege teljesen egyedülálló, inkább azt mondhatjuk, hogy a 88. zsoltár részben az ugariti eposzból
is ismert (szöveges, sőt írott!) tradíció új feldolgozása, újrafogalmazása lenne. Igaz viszont az, hogy a héber szöveg utal arra is, hogy JHVH nem emlékezik a halottakra, akik
az alvilágba kerültek. Az innováció tehát itt egy korábbi tradíció újrafogalmazásaként
jelenik meg, ez pedig ebben az esetben kevésbé teszi egyértelművé annak új kontextusban való mondanivalóját. Meg kell jegyezni még, hogy abból, hogy a zsoltár elején
az imádkozó – aki úgy gondolja magáról, hogy az alvilágban van – könyörög JHVH-hoz
ebben a nyomorult állapotában, és „szabadításom Istené”-nek nevezi őt, következtethetünk arra, hogy nem tartja egészen reménytelennek a helyzetét, azaz nem gondolja
úgy, hogy JHVH nem szabadíthatná meg őt.
A másik példa Zsolt 102,18 két szövegváltozata. A maszoréta szöveg itt a „( ְּתפִ ּלַתimádság”, status constructus), qumráni 11Q5 zsoltártekercsen pedig ezen a szöveghelyen (a
tekercsen Col. 2,1-2) a „( תולעתféreg”) szó szerepel: [...] אחרון ועם נברא/ תולעת הערער ולוא
]…[ יהלל י.32 A 11Q5 töredékes szövegében használt féreg jelentésű  תולעתszó elképzelhető, hogy itt a halott metaforikus megnevezése. Ha ez az értelmezés helytálló, akkor ott
az  ועם נבראszókapcsolat („a teremtett nép”) a halálból feltámadottakra is vonatkozhat.
A 11Q5 fordítása: „A nyomorultak férgéhez (holttestéhez?) […] az eljövendő és a megteremtett (= újjáteremtett) nép dicsérje Ja[hot!]”33 (saját fordítás).
A maszoréta szöveg (és a qumráni 4QPsb) viszont imádságról beszél. E szövegváltozat a következőképpen fordítható: „Mert a nyomorultak imádsága felé fordul, nem veti
meg imádságukat. Legyen megírva ez az eljövendő nemzedéknek és a megteremtett
nép dicsérje Jah-ot!” (Zsolt 102,18-19, saját fordítás) Láthatjuk tehát, hogy az innováció
itt is egy meglévő szöveg módosításának formájában jelenik meg. Meg kell viszont jegyzenünk azt, hogy – véleményem szerint – nem egyértelmű, hogy melyik szövegforma
a korábbi a Zsolt 102,18 szövege esetében.
Összefoglalva a fenti két példa tárgyalása során elmondottakat: úgy vélem, hogy
a zsoltárirodalomban az innováció számos alkalommal a régi szövegek és szöveges tradíciók új adaptálásával, új kontextusba helyezésével vagy teológiai kiigazításával valósul meg.

32 Sanders (1965) p. 20. (Plate III.)
33 A szöveget saját fordításomban közlöm.
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TOVÁBBI SZEMPONTOK
Végül, tanulmányom utolsó fejezetében néhány további szempontot szeretnék bemutatni, amelyek meglátásom szerint adalékul szolgálhatnak ahhoz a kérdésfelvetéshez,
hogy milyen értelemben beszélhetünk teológiai fejlődésről vagy innovációról a zsoltárirodalom túlvilági élettel kapcsolatos nézeteinek vonatkozásában. Meg kell jegyezni
itt, hogy úgy gondolom, hogy jelenlegi ismereteink alapján nem érvelhetünk a korábbinak tekinthető szövegek, gyűjtemények és a Zsoltárok könyve egyes részgyűjteményei keletkezési idejéből kiindulva. Ennek nem egyszerűen az az oka, hogy számos
zsoltár, és különösen is a témánk szempontjából különösen is érdekes egyéni könyörgő és hálaadó imádságok nehezen datálhatóak, mivel kevés támpontot nyújt szövegük
a keletkezési idejükkel kapcsolatban, hanem méginkább az, hogy azt gondolom, hogy
a datálás kérdése nem előzheti meg a szöveganyag vizsgálatát, sokkal inkább az alábbiakban közöltek alapján lehetne esetleg, ha mást nem az egyes szövegek relatív kronológiáját meghatározni. A későbbi zsoltár típusú imádságok és gyűjtemények (pl. Ben
Szira imája [Sirák 51,1-12] vagy a Salamon zsoltárai című gyűjtemény) esetében már
több támpontunk van a szövegek datálásához, de itt sem tudjuk mindig egyértelműen meghatározni a szövegek (illetve felfogásom szerint inkább az adott szövegformák)
keletkezési idejét. Továbbá azt is látni kell, hogy a Héber Biblián belüli zsoltárok alvilággal kapcsolatos képzetei nem állíthatók egy fejlődési vonalba, sokszor szinte semmilyen támpontunk nincs azzal kapcsolatban, hogy megmondjuk, hogy két szöveg közül
melyik keletkezett korábban.
1. Elsőként egy olyan problémára szeretnék rátérni, amely nem csak a zsoltárirodalomra, hanem a teljes Ószövetségre, illetve az ószövetségi kor vallás- és teológiatörténetére vonatkozik. Állításom a következő: úgy tűnik, hogy az Ószövetség korában
Izraelben mindvégig több túlvilági élettel kapcsolatos nézet létezhetett. Erre mutathat
az is, hogy a deuteronomiumi és a papi törvények egyértelműen tiltanak bizonyos halottidézéssel és halottkultusszal kapcsolatos tevékenységeket – ha pedig tiltani kellett,
akkor az egyértelműen arra mutat, hogy ezek a tevékenységek léteztek Izraelben is.
A sírfeliratok és a sírmellékletek pedig arra mutatnak, hogy az Ószövetség korában
Izrael létezhetett egy olyan felfogás is, amely szerint JHVH a halottak számára védelmet nyújtott a sírban,34 ez a gondolat viszont úgy látszik, hogy az Ószövetségben egyáltalán nem jelenik meg. Ha a zsoltárokra tekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy már abban
a kérdésben sem egészen világos az elénk rajzolódó kép, hogy pontosan kik kerülnek
az alvilágba. Egyes szövegek szerint a Seol kifejezetten a bűnösök sorsa, más szövegek
viszont inkább azt az ókori közel-keleti irodalmi szövegekben (Mezopotámia – Gilgames, Ugarit – Aqhat eposz) gyakran megjelenő képzetet tartalmazzák, hogy a halál és
az alvilágba való alászállás minden ember általános sorsa.
34 E szövegek ezen értelmezéséhez: Schnocks (2009), p. 16. Suriano (2018), p. 116.
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Ismert az is, hogy a hellenisztikus, illetve római korban – bár ez kérdésünk szempontjából nem perdöntő, de párhuzamként, úgy vélem érdemes megemlíteni – azt láthatjuk, hogy a különböző zsidó vallási irányzatok („pártok”) között a halál utáni élettel
kapcsolatos felfogásuk is választóvonalat képez. A farizeusok és az esszénusok hisznek
a halál utáni örök életben, a szadduceusok pedig tagadják azt. A qumráni szövegek
alapján úgy tűnik, hogy azok közül legalábbis némelyek szintén pozitívan viszonyulnak
a halhatatlanság és/vagy a feltámadás képzetéhez. Mindenesetre a pozitív túlvilághit
a későbbiekben sem általános, léteznek olyan csoportok (szadduceusok), akik annak
semmilyen formáját nem vallják.
Láthatjuk azt is, hogy nem igaz az sem, hogy az ószövetségi szövegek néhány elszigetelt szakaszon kívül azt a meggyőződést vallanák, hogy haláluk után mindenki a Seolba kerül, illetve, hogy a Héber Bibliában nem szerepel az örök élet elképzelése. A fentebbiekből kiderült, hogy ennél bonyolultabb a kép (vö. Zsolt 16, 49, 73). Véleményem
szerint végigkövethető a Héber Biblia, és így a zsoltárok megírásának korában, hogy
mindvégig több álláspont létezett egyidejűleg Izraelben, és sem a korai, sem későbbi
szövegek nem tanúskodnak arról, hogy valamikor egy kizárólagos nézet létezett volna.
2. A következőkben amellett szeretnék érvelni, hogy nem szükségszerűen kell a halálból örök életre való szabadítás lehetetlenségét képviselő nézőpont megjelenését korábbra datálni, mint egy pozitívabb túlvilághit valamely formáját. Sőt, abban sem lehetünk teljesen biztosak, hogy ez az elgondolás egyáltalán megjelenik-e a zsoltárokban.
Először is láthatjuk, azt, hogy a Seolból / Seoltól való szabadításról szóló szövegekben
megjelennek különböző perspektívák: egyes szövegek imádkozói a Seol megtapasztalása előtt könyörögnek a szabadításért (pl. Zsolt 28, 88), más zsoltárokban a Seol kapujából szólal meg a könyörgés (pl. Zsolt 9,14-15), a zsoltárok egy további csoportjában pedig
a Seol az imádkozás helye (Zsolt 30,2-4). Az utóbbi természetesen nem szükségszerűen
jelenti azt, hogy az adott zsoltár az örök életre való szabadítás képzetének fényében
született volna, de bizonyos kontextusokban talán utalhat arra is. Továbbá látnunk kell
azt is, hogy a zsoltárirodalomban – amely az ószövetségi műfajok közül a legtöbbször
utal a halottak hazájára – az alvilág egy negatív térként jelenik meg, ahonnan azonban
lehetséges a szabadulás; legalábbi erre következtethetünk abból, hogy a szövegek beszélői JHVH-hoz fordulnak onnan, és szabadításra vonatkozó kéréseket fogalmaznak
meg. Ha így értelmezzük a zsoltárokat, akkor azt mondhatjuk, hogy azokban nem jelenik meg az a képzet, hogy nem lehet kapcsolat JHVH és az alvilág között. A legreménytelenebbnek tekintett zsoltár, a 88. zsoltár, – amelyben nem jelenik meg a szabadítás lehetségessége, de tulajdonképpen még kérések sem – nem feltétlenül reménység
nélküli. A retorikus kérdésként értelmezett szakaszok (Zsolt 6,6, 30,10, 88,11-13) sem
feltétlenül reménység nélküliek, így nem tartalmazzák szükségszerűen azt a meg�győződést sem, hogy JHVH-nak nincs hatalma a Seol fölött, sőt egyfelől éppenséggel
kapcsolatban lehetnek azzal a tradícióval, amely szerint JHVH visz le a Seolba, illetve

834

PÉNTEK DÁNIEL GÁBOR

hoz fel onnan, másfelől pedig éppen itt, a 88. zsoltárban indirekt kérésekként35 is olvashatjuk őket. Harmadszor pedig arra is tekintettel kell lenni, hogy a pozitív nézetek
nem szükségszerűen késeiek, illetve nem minden esetben későbbiek, mint a halál utáni
élet kérdésére negatívan válaszoló tradíciók. Elég itt, ha utalunk az Énok és Illés men�nybevételéről szóló tradíciók (Gen 5,24, 2Kir 2,1-12, vö. Zsolt 49,16, 73,24) ókori keleti
párhuzamaira, amely szerint az örök élet valamiféle titkos, istenektől nyert bölcsesség
által válik elérhetővé.36
3. Néhány megjegyzést szükségesnek látok a fogság előttinek tekintett képzetekkel
kapcsolatban is. Elsőként azt szeretném megjegyezni, hogy a vallás demokratizálódásának nevezett fogság utáni jelenség nem szükségszerűen tartalmaz örök élettel
kapcsolatos képzeteket. Továbbá a fentebbiekben tárgyaltam, hogy miért tartom kétségesnek azt, hogy JHVH kompetencia-növekedésének vélt fogság előtti folyamatáról
tanúskodna a zsoltárirodalom, illetve azt, hogy a halottak alvilágbeli hálaadására utaló
retorikus kérdések, valamint a Zsolt 88,5-6 szövegét feltétlenül annak az elgondolásnak a fényében kellene értelmezni, miszerint JHVH-nak nincs hatalmában a halottak
hazája, akár azért, mert ott egy másik hatalom érvényesül37, akár pedig azért mert ott
hatalmi vákuum van38 (véleményem szerint az izraeli felfogással kapcsolatban inkább
erről az utóbbiról beszélhetünk). A zsoltárok esetében azt is kétségesnek látom, hogy
kiolvasható lenne belőle a teológiai fejlődésnek egy olyan fázisa, amikor egyedül az
a nézet létezett volna, hogy az alvilágba kerülés minden ember közös végső sorsa (ez
a nézet kétségkívül létezett Izraelben, de hogy bármikor is ez lett volna az egyetlen
ismert vagy vallott nézet, azt nem tekinthetjük egyértelműnek). Véleményem szerint
így elmondhatjuk, hogy a zsoltárirodalom általunk ismert darabjait nem szükségszerű
a fogság előttiként meghatározott elképzelések fényében értelmeznünk.
4. Végezetül egy negyedik szempontra szeretném felhívni a figyelmet, mégpedig
arra, hogy az egyén testi (vagy lelki) feltámadásának gondolata, amely valóban nagy váltást jelent majd a korai judaizmus halottakkal kapcsolatos gondolkodásban, és amely
nézet az ókori mezopotámiai és kánaáni hagyományban nem ismert, viszont perzsa
párhuzamai vannak, úgy tűnik, hogy nem jelenik meg a zsoltárirodalom nagy részében. Ez alól néhány kivétel lehet, de azok közül az egyiknek legkevésbé sem egyértelmű az értelmezése. Kivételnek tekinthető két késői, de számos korábbi zsoltárhagyományt adaptáló gyűjtemény, egyrészt a Salamon zsoltárai című irat (SalZsolt 3,12),39
másrészt pedig a qumráni Hodayot-tekercsek. Egy további kivétel a 11Q5 zsoltártekercs

35 Ehhez: Broyles (1989), pp. 90-91.
36 Perdue (1974), pp. 541-542.
37 Így: Dietrich (2002), pp. 46-49.
38 Így véli: Wolff (2003), pp. 136-137.
39 Ehhez: Szabó (2009), p. 68-71.
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lehet, amely a Zsolt 102,18 és egy a héber kánonból és a Septuagintából sem ismert hálaadó zsoltár (Col. 19.) szövegében a „féreg” jelentésű  תולעתszó használatával elképzelhető, hogy a halottak feltámadásra váró testi maradványaira utal. E két kivételen kívűl
a zsoltárirodalom más részletei – akkor is, ha örök életre vonatkozóként értelmezzük
őket – olyan felfogásokat tartalmaznak, amelyek korábbi képzetek fényében, azok párhuzamaiként értelmezhetünk. Itt tehát inkább arról lehet szó, hogy e két imádság e
szövegtanún szereplő szövegformája relatíve későn, a testi feltámadás gondolatának
izraeli megjelenése után születhetett. (Azt viszont nem tartom biztosnak, hogy a Zsolt
102,18 általunk ismert szövegformái közül ez a változat a későbbi. Továbbá még az sem
elképzelhetetlen, – igaz szerintem nem valószínű – hogy a Zsolt 102,18 11Q5 tekercsen
olvasható szövegében egyszerűen egy elírással, írnoki hibával állunk szemben.40)

ZÁRSZÓ
A fenti fejtegetések alapján konklúzióként néhány megállapításra juthatunk. Egyrészt
tudjuk azt, hogy az egyes zsoltárok különböző időben születhettek, és a halállal kapcsolatos képzetek vonatkozásában az mindenképpen kimutatható, hogy több halállal
kapcsolatos felfogás is megjelenik bennük. Ezek azonban egyfelől legalább részben
harmonizálhatóak egymással, másfelől pedig korábbi izraeli vagy egyéb ókori-keleti
hagyományokból építkeznek, tehát nem szükségszerűen kell őket késeieknek (azaz
fogság utáninak) tekinteni, így elképzelhető, hogy valamiféle egyidejűleg létező diverzitásra utalnak. Azt is gondolom továbbá, hogy a halálból és alvilágból való szabadítást
tematizáló részletek (amelyek jellemzően egyéni könyörgő vagy hálaadó imádságokban
olvashatóak) egymáshoz viszonylag közeli időben keletkezhettek, és a zsoltárok közül
a későbbi keletkezésűek közé tartoznak. Másrészt pedig láthatjuk azt is, hogy a korai
nézetek továbbélnek, az újabb képzetek pedig szöveghagyományok újrafogalmazásának
formájában jelennek meg. Másképpen megfogalmazva az elmondottakat, azt mondanám, hogy a zsoltárok közül a túlvilághit problémájával kapcsolatba hozható költemények, illetve szövegelemek többsége jó értelmezhető egy olyan történeti kontextusban,
amikor – legalábbis a szövegeket megíró és hagyományozó vallási irányzatok számára
– a deuteronomiumi és a papi törvények már elfogadottak voltak és e törvények alapján ezek a közösségek nem gyakoroltak halottkultuszt, valamint a Seolt alapvetően úgy
fogták fel, mint ami JHVH hatalma alatt áll, viszont a halottak feltámadásának gondolata még nem jelent meg. Ezen értelmezés szerint a halál és a halálból való szabadítás
kérdését tematizáló zsoltárszövegek általunk ismert szövegformájának keletkezését
nagyrészt a perzsa kor idejére (Kr.e. 539-333) tehetnénk, illetve egyértelműen láthatjuk, hogy e hagyományokat a későbbi források (mint például Salamon zsoltárai vagy
a qumráni Hodayot) is használták és újraértelmezték.
40 Így véli: Seybold (1996), p. 397.
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RATKOVICS PETRA KRISZTINA

Jeremiás hatása Pál apostol
személyére és a páli
korpuszra – áttekintés

BEVEZETÉS
A bibliai teológia tudományterületén belül hagyományosan elhatárolódik egymástól az
Ószövetség és az Újszövetség kutatása. Ez az elhatárolódás egyrészt természetes és
szükséges, hiszen a kulturális, teológiai és filozófiai háttér hangsúlyosan eltér a két
korszak között, amelyekben a Szentírás két nagy része játszódik, illetve íródott; az
egyes könyvek más szándékkal és más célközönségnek íródtak; végül pedig, de talán
mind közül a legfontosabb, hogy Jézus fellépésével, kereszthalálával és feltámadásával
egy új korszak kezdődött Isten és ember kapcsolatában. Másfelől viszont azzal, ha az
Ó- és Újszövetség között ilyen éles határvonalat húzunk, különös tekintettel a teológiai
kutatások területére, esetlegesen figyelmen kívül hagyunk olyan kapcsolódási pontokat, ami nagyban meggazdagíthatná bibliaolvasásunkat.
Az Újszövetség lapjain szereplő és az Újszövetség szövegeit író személyek abból
a zsidó háttérből származnak, amely legszentebb iratának a Héber Szentírást tekinti,
amit mi Ószövetségnek hívunk. Pál apostol (akit egyesek a keresztyén teológia „alapítójának” tekintenek1) kora egyik nagy írástudójánál, Gamálielnél tanult, és írásaiban is
folyamatosan láthatjuk az Ószövetséghez való visszatérését, egyes szövegekre, történetekre vagy akár teológiai koncepciókra való hivatkozását.

1 Renan Ernesr (1863) Vie de Jésus In.: Histoire de sorigines du christianisme, livre premier, Nelson Éditeurs, Párizs.
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Jelen tanulmány célja, hogy egy konkrét ószövetségi könyv (Jeremiás könyve) és egy
konkrét újszövetségi író (Pál apostol) kapcsolatát vizsgálja.2 Ez a tanulmány pusztán
egy többé-kevésbé felületes áttekintést kíván nyújtani, mert akár csak egy konkrét igehelynek a mély vizsgálata is messze meghaladja jelen dolgozat kereteit. A következőkben nagyon röviden áttekintjük a két szövetség közötti kapcsolópontokat és ennek nehézségeit, azon belül is fókuszálunk a Jeremiással kapcsolatos specifikus problémákra,
majd megvizsgáljuk Jeremiás és az Újszövetség kapcsolatát, végül két részre bontva,
konkrét igehelyek alapján elmélyülünk Pál és Jeremiás kapcsolatában.

AZ Ó- ÉS ÚJSZÖVETSÉG KAPCSOLATA ÉS ANNAK PROBLÉMÁI
A Biblia két része nem független egymástól; néha megdöbbentően sok kereszthivatkozást találhatunk egyes könyvek között. Gyakoriságát tekintve az Újszövetség elsősorban
a Zsoltárok könyvére, a Pentateuchoszra (azon belül is kifejezetten Mózes első, második és ötödik könyvére), valamint két nagy prófétára: Ézsiásra és Jeremiásra hivatkozik
a legnagyobb számban. Ez a tendencia nem meglepő3, ugyanakkor a hivatkozások és
utalások formája nagyon eltérő. Sok esetben nem kérdés, hogy az adott újszövetségi író
egy ószövetségi helyre utal, ilyenkor gyakran fordul elő a „meg van írva” frázis, vagy
egyéb egyértelmű utalás a hivatkozott részre4. Ilyen esetekben is vannak azonban kérdések: előfordul, hogy a „meg van írva” frázist követő szöveget nem találjuk az általunk
ismert Ószövetségben; vagy a hivatkozott mondat két vagy több ószövetségi szakasz
összekapcsolásából áll össze. Sokkal bonyolultabbá válik a kérdés a megvizsgáljuk,
hogy a szó szerinti utalásokon túl mit tekintünk ószövetségi hatásnak. Azonos szóhasználatot? Mivel a két Testamentum két különböző nyelven íródott, máris fordítási kérdésekbe akadunk bele. A Kr.e. 3-2. századra elkészült a Septuaginta (LXX), az Ószövetség
könyveinek görög fordítása, ami első ránézésre megoldja a többnyelvűség problémáját;
de valójában csak még több nehézséget teremt. Kérdéses a fordítás minősége (vajon
a fordító mennyire tudott görögül/héberül, mennyire pontos a szóhasználata), a görög
2 Jelen tanulmányban nem foglalkozunk a bevezetéstani, szerzőségi kérdésekkel, több okból. Egyrészt a kérdés bőven túlmutat jelen tanulmány keretein, másrészt a hivatkozott páli levelek (Róm, 1-2Kor) még a legszkeptikusabbak szerint is nagy
bizonyossággal pálinak tudhatóóak, harmadrészt pedig a kérdésnek a vizsgálni kívánt szűk téma szempontjából nincs relevanciája. Aki szeretne mélyebben elmerülni a páli és egyáltalán az újszövetségi iratok szerzőségének kérdéseiben, annak javaslom D.A Carson, Douglas J. Moo (2007): Bevezetés az Újszövetségbe, Budapest, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány.
3 Mózes öt könyve a zsidó és ószövetségi teológia alapjait képviseli – héber kifejezéssel élve a Tóra a mai napig a zsidó
gondolkodás alapköve. A Zsoltárok könyve a leghosszabb az összes bibliai könyv közül, és a zsoltárok sokszínűségéből fakadóan bőséges táptalajt adnak a prófétai értelmezéshez, Isten személyének leírásához, évszázadokkal későbbi helyzetekhez
való kapcsoláshoz. Ézsaiás próféta az Újszövetég íróinak „kedvenc”, legtöbbet idézett prófétája. Ézsaiás prófétai könyvének
második részében Isten és népének új kapcsolatáról, az újrakezdésről és az üdvösség idejéről prédikál, ami nagyon mélyen
rezonált az Újszövetség üzenetével; a próféta népszerűségét jól mutatja az is, hogy maga Jézus, szolgálata kezdetén Ézsaiás
könyvéből olvasott fel egy igeszakaszt, amelyet saját szolgálatára értelmezett (lásd Lk 4:18-20). Jeremiás próféta teológiai
hangsúlya az Újszövetségben kikerülhetetlen: hiszen Jeremiás használta az „új szövetség” kifejezést (31:31). Jeremiás és az
Újszövetség kapcsolatával részletesebben is foglalkozom a tanulmányban.
4 lásd pl. Mt 4:4 „…meg van írva: nem csak kenyérrel él az ember…”; ApCsel 2:16 „…amelyről Jóel így prófétált”; Mt 15:7 „…
helyesen prófétált rólatok Ézsaiás”.
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és a héber szövegek közötti eltérések és azoknak okai (más héber alapszöveg, hibás
vagy a maitól eltérő értelmezések), és az LXX létezése azt a rendkívül bonyolult kérdést
is a kutató elé helyezi, hogy vajon az újszövetségi emberek a LXX-t vagy az általunk ismert héber szöveget használták? Szintén problémákat vet fel a magas számú variánsok
létezése. Ez a probléma kifejezetten is megjelenik Jeremiásnál, főleg a LXX kontextusában. Egyedül ennél a prófétai könyvnél az általunk ismert héber szöveg és LXX görög
szövege kb. 30%-ban eltér; az eltérés olyan mértékű, hogy általános kutatói konszenzus szerint a JerLXX egy eltérő héber változat alapján készült. A két szöveg nemcsak
eltér, de a JerLXX szövege jelentősen rövidebb is, mint az a szöveg, ami ma a Bibliánkban van. Ezen problémák miatt a szó szerinti egyezés kritériuma nem ellenőrizhető;
illetve mi a teendő akkor, ha azonos szót vagy kifejezést használ az Újszövetség, csak
egészen más értelemben? Akkor vizsgáljuk a teológiai gondolat megjelenését? Itt is
számos probléma merül fel; nem elsősorban az, hogy egy-egy teológiai elképzelés nem
korlátozódik egy ószövetségi könyvre vagy írásra, döntő többségük számos könyvben
előfordul. Másik nehezen kikerülhető probléma, hogy a kutatót könnyen érheti a szubjektivitás vádja: a szavakban rejlő teológiát kiemelni exegézis kérdése, amelyből nem
tudjuk kiiktatni a szubjektív elemet.5 Végül pedig meg kell különböztetnünk a direkt és
indirekt hatásokat6: direkt hatásnak nevezhetjük nagyrészt a fentebb említett eseteket,
amikor a szöveg egyértelműen jelzi a korábbi szövegre való utalást vagy azonos/hasonló
szóhasználattal élve visszamutat ószövetségi elődjére. Az indirekt utalások közé azokat
az eseteket sorolhatjuk, amikor „az [adott ószövetségi könyv] szellemiségének dominanciája tetten érhető, bár nem annak szavait használják”7. Éppen emiatt a tág meghatározás miatt az indirekt hatás nehezebben érhető tetten vagy mondható ki egyértelműen – mindazonáltal éppen azért, mert a direkt hatások bemutatják a két szövetség
szoros kapcsolatát, nem hagyhatjuk figyelmen kívül az indirekt hatásokat sem.
Mindezen problémák mellett azonban az elmúlt két évezred teológiai kutatásai mégis nagyon jelentős eredményeket tudtak felmutatni. A legtöbb bibliafordításnál lábjegyzetek formájában láthatóak a valószínű kereszthivatkozások helyei, és számos esetben
a tudományos konszenzus segít eldönteni, hogy az adott helyen tetten érhető-e egy
ószövetségi könyv hatása. Azonban éppen a fentebb felsorolt problémák miatt a kérdés
korántsem zárult le, és újra és újra ülnek le teológusok egy-egy kérdéses helyet és feltételezett kapcsolatot kutatni.

5 Bővebben lásd Arkady Kovelman (2007): Jeremiah 9:22-23 in Philo and Paul, in Review of Rabbinic Judaism 10.2, Brill,
Leiden, 162-175. old. A 171-172. oldalon Kovelman megemlíti, hogy bár széleskörben elfogadott összekapcsolni a Jer 9:22-23
verseket Pál első és második korinthusi levelének bizonyos szakaszaival, mégis találunk kutatókat, akik ezt a kapcsolatot
megkérdőjelezik, pont abból fakadóan, mert Pál nem használja a pontos jeremiási szöveget.
6 Ez a megkülönböztetés Henry Boekhoventől származik (Boekhoven H. [1986] The Influence of Jeremiah upon New Testament Literature), aki tanulmánya elején bemutatja ezt a különbségtételt, majd ismerteti azoknak határait és előnyeit.
7 Boekhoven 37. old., saját fordítás
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JEREMIÁS AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN
A bevezetésben említettem, hogy Jeremiás és az Újszövetség kapcsolata kikerülhetetlen, egészen a Szentírás második része nevéig vezethető vissza. Jeremiás az a próféta,
akinek a prófétai küldetése jelentős része ítélethirdetésről szólt; csak működése vége
felé beszélhetett újrakezdésről.8 Működését tekintve Jeremiás a babiloni fogság előtt
és az alatt szolgált Júdában, és prófétai szolgálatának nagy része a babiloniak révén
érkező istenítélet meghirdetéséről szólt. A fogság bekövetkeztével azonban megszólalt
már a kegyelem hangja, amelyben meghirdette Isten szándékát: „Eljön az az idő – így
szól az Úr –, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával.” (Jer 31:31). A szakasz
(Jeremiás könyvének 30-33. fejezetei, általánosan „a vigasztalás könyve”-ként ismert
rész), de azon belül is kifejezetten ez a vers indította el azt a teológiai folyamatot, ami
összekapcsolta a mózesi (régi) szövetséget a Krisztusban közölt új szövetséggel, amelyet Isten a választott népével kötött.
Ennél sokkal bővebben is találunk konkrét kapcsolópontokat Jeremiás és egyes újszövetségi szakaszok és személyek között. Remek összefoglalót írt a témáról Henry
Boekhoven9, aki tanulmányában részletesen és könyvcsoportokra bontva vizsgálja Jeremiás hatását. Az első megemlítendő kapcsolópont Jeremiás és Jézus között található,
amelynek két pontját emelném ki:
1. Jézus működése során (János evangéliuma tanúsága szerint fellépése kezdetén,
a szinoptikus evangéliumok szerint szolgálata legvégén) a „templom megtisztítása”-ként elterjedt eset alkalmával a jeruzsálemi templomból kiűzte az ottlévő árusokat
és pénzváltókat, és a szinoptikus evangéliumok leírása szerint Ézsaiás és Jeremiás prófétáktól idézett: „Az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává
teszitek”. A Jer 7:11-ből származó idézet jelzi, hogy Jézus mélyen ismerte Jeremiás
szövegét, és szolgálatához közelinek tartotta.
2. A Mt 16:13-16-ban megjelenő történet összeköti Jézus és Jeremiás karakterét.
Azért jelentős ez a kapcsolópont, mert az evangélium tanúsága szerint maga Jézus kortársai azonosították Jézust Jeremiás prófétával. Több kommentár és tanulmány is részletesen tárgyalja a kérdést, hogy miben láthatták a hasonlóságot – jelen tanulmánynak
ez nem fókusza, ezért itt nem térünk ki rá. Elég azt látni, hogy a kortársak szemében is
szoros kapocs kötötte össze Jézus személyét és küldetését Jeremiáséval.
Jeremiás hatása az Újszövetségben nem áll meg Jézusnál. Boekhoven fentebb említett tanulmánya részletesen vizsgálja többek között Jeremiás és az apostoli levelek,
valamint a próféta és a Jelenések könyve viszonyát egymáshoz; közöttük is külön szekciót szentel Pál és Jeremiás kapcsolatának.
8 Ezt az arányt nagyon jól mintázza Jeremiás elhívása és az ott megjelenő feladatok: „Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és irts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj!” (Jer 1:10). A hat aktív igéből négy szól ítéletről,
és csak a végső kettő hirdet kegyelmet.
9 Boekhoven, H. (1986) The influence of Jeremiah upon New Testament Literature
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PÁL SZEMÉLYE ÉS KÜLDETÉSE JEREMIÁS FÉNYÉBEN
A két személy közötti kapcsolatot rögtön Pál önértelmezésénél már felfedezhetjük.
A keresztyénség Jézus után talán leismertebb figurája nem tartozott a tizenkét tanítvány közé, hanem később, természetfeletti módon kapott elhívást a már mennybe ment
Krisztustól10. Ekkor kezdődött apostoli, prófétai szolgálata, amelynek során az akkor
ismert világ szinte minden területén hirdette az evangéliumot. Több levelében is előfordulnak önreflektáló, önmagát bemutató részek, amelyeken keresztül bepillantást nyerhetünk abba, hogy Pál hogyan látta önmagát és hogyan értelmezte apostoli küldetését.
A Róm 1:1-2 szépen példázza, hogy Pál magát apostolként látja, nem pedig prófétaként – de önmaga szerepét közvetlen kapcsolatba hozza az őt megelőző prófétákkal.11
Az utóbbi években egyre több kutatás és tanulmány jelent meg, amely Pál apostol prófétai önértelmezésével foglalkozik, ezek egyik példája Stephen Peter Rugg disszertációja: The Prophet in the Apostle: Paul’s Self-Understanding and the Letter to the Romans.
A Római levél egészét alapul véve a kutató felvázolja, hogy mi a különbség az ószövetségi próféta és az újszövetségi apostol között, megvizsgálja, Pál milyen pontokon kötődik
a prófétai ideához, majd a levélen végighaladva kiemeli azokat az elemeket, amelyeken keresztül kiviláglik az apostol prófétai hivatása. Az ószövetségi prófétasághoz való
kapcsolódás motívumában állandó szereplő Jeremiás, akinek feladatával Pál küldetése
számos párhuzamot mutat. Ez az értelmezés sokkal inkább beleillik az „indirekt hatások” körébe, amelyet fentebb tárgyaltam: a római levél ezen részeiben Pál nem idéz
Jeremiástól, de az apostol (akár szándékosan, akár akaratán kívül) összekötötte magát
az ószövetségi prófétával.
Ennél könnyebben kimutatható kapcsolatot találhatunk Pál a galatákhoz és a korinthusiakhoz írt második leveleiben. A Gal 1:15-16-ban a következőket olvassuk:
De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa Fiát énbennem, hogy
hirdessem őt a népek között, nem tanácskoztam testtel és vérrel.
Ez a szóhasználat kísértetiesen emlékeztet Jeremiás elhívásának szavaira:
Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek,
és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek,
népek prófétájává tettelek.
Jer 1:5
10 A damaszkuszi úton történt ún. „pálfordulást” lásd. ApCsel 9:1-30
11 Lutz Doering: The commissioning of Paul: Light from the prophet Jeremiah on the self-understanding of the apostle? in
Jeremiah’s Scriptures: Production, Reception, Interaction and Transformation Leiden, Brill, 2017.
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Láthatjuk a közös motívumokat: az isteni kiválasztás már a születés előtt, az anyaméhben megtörtént; és a küldetés a népek közé szól. Az utóbbi időben főként a német tudományos közegből előbukkant az a tendencia, hogy teljesen elvessék Jeremiást
mint a Pálra hatást gyakorló egyik prófétát, és Pál összes prófétai irányú megszólalását
Deutero-Ézsaiás hatásának tulajdonítsák. A Gal 1:15-16 kapcsán Lutz Doering tanulmányában12 a jeremiási befolyás mellett érvel, rendkívül meggyőzően. Ha a két szöveget
eredeti görög formájában (Jer esetén a LXX-verziót) vizsgáljuk, első látásra valóban
kevés lingvisztikai egyezést találunk, de motívumok szintjén a Jer 1:5 áll legközelebb
a páli szöveghez.
Ha az idézett páli mondatot szélesebb kontextusában vizsgáljuk meg, még inkább
kitűnnek a Jeremiás prófétai szolgálatával való egyezések.13 A Gal 1:13-2:10-ben Pál az
ő apostoli tekintélyét megkérdőjelezőkkel szemben polemizál: rámutat elhívásának
legitim voltára és arra, hogy a jeruzsálemi apostolok is elismerik. Úgy tűnik a levél
kontextusából, hogy a galatai gyülekezetbe férkőztek egyesek, akik magukat igaz apostoloknak mondták, és kérdőre vonták Pált: személyét és apostolságának valódi voltát.
Ez a helyzet szintén párhuzamot mutat Jeremiás élete: a próféta nyilvános működése
során számtalanszor került abba a helyzetbe, hogy a hamis prófétákkal szemben kellett
bizonyítania legitimitását. Ennek talán legismertebb esete Jeremiás és Hananjá próféták összetűzése, amely megtalálható a Jer 28-ban.14 Láthatjuk tehát, hogy a polemizálás és a prófétai/apostoli szerep legitimitásának védelme tehát az egyik jelentős részét
képezte mind Pál, mind pedig Jeremiás szolgálatának. Oropeza cikkében15 további hasonlóságokat emel ki, úgy mint a bebörtönzések és a szolgálatban és szolgálatért való
szenvedés. Így fogalmaz: „Jeremiás egy olyan prófétai modellt nyújt Pálnak, akinek
a gyengesége válik erejévé az Istenben való bizalom által.”16
Második vizsgált szakaszunk a második korintusi levél 10-13. fejezetei, azon belül is
a 2Kor 10:8 és 13:10 versek:
Mert ha kissé túlozva dicsekszem is a hatalmunkkal, amelyet az Úr
építésetekre, és nem rombolásotokra adott, nem szégyenülök meg…
2Kor 10:8 – kiemelés tőlem

12 Doering (2017) 7-9. old.
13 Doering (2017) 10-11.
14 A Jeremiás-Hananjá vita kapcsán számos kutató vizsgálta az igazi prófétaság kritériumait, illetve a hamis próféta ismertetőjegyeit. A hatalmas mennyiségű tanulmány közül egyet emelnék ki: Moberly, R. W. L. (2006) ‘Prophecy and discernment.’, Cambridge: Cambridge University Press. Cambridge studies in Christian doctrine. 14-99. old.
15 Oropeza, B.J. (2018) New Covenant Knowledge in an Earthenware Jar: Intertextual reconfiguartions of Jeremiah in
2Corinthinans 1:21-22, 3:2-11, and 4:7. in Bulletin for Biblical Research, Vol 28. No. 3. The Pennsylvania State University,
University Park, PA. 405-424. old.
16 Oropeza (2018) 407. old. saját fordítás
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Azért írom ezeket távollétemben, hogy ottlétemkor ne kelljen keményen bánnom veletek aszerint a hatalom szerint, amelyet az Úr nekem
építésre, és nem rombolásra adott.
2Kor 13:10 – kiemelés tőlem
Ezeknek a szakaszoknak Jeremiáshoz való kapcsolódása kétélű: egyrészt szavak
szintjén egyértelműen lehet látni a kapcsolatot a prófétához, másrészt viszont úgy néz
ki, mintha tartalmában a páli igeszakaszok ellentmondanának Jeremiásnak.
A kapcsolódó jeremiási szakasz az alábbi:
Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és
irts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj!
Jer 1:10 – kiemelés tőlem
Jeremiás elhívásának egyik alapkövéhez érkeztünk: a három igepár meghatározza
a próféta küldetését, teljes működését. Négy ige vonatkozik Isten ítéletére, amit a próféta feladata volt kihirdetni az őt kigúnyoló népnek; küldetése vége felé pedig a remény
hangja szólalhatott meg, és az isteni indíttatásból fakadó új szövetség által Jeremiás
prófétálhatott Izrael újjáépüléséről. Pál a hat jeremiási igéből használ kettőt, amikor saját küldetéséről és apostoli hatalmáról beszél. Mégis, mint fentebb említettük, a párhuzamot azért kérdéses meghúzni, mert Pál csak az építés feladatáról beszél – a rombolás
negatív kontextusban kerül elő („az Úr […] nem rombolásra adott [erőt]”). Azonban ha
teológiailag elhelyezzük a rombolás és építés feladatát, mindjárt megláthatjuk, hogy
miből fakad Pál „egyoldalú” küldetése.
Jeremiás építésről és plántálásról szóló szavai arról a napról szólnak, amikor majd
az Úr új szövetséget köt a népével (Jer 30-33), hazahozza őket Izrael földjére, és közel
jön hozzájuk. Az ítélet szavainak addig van ereje, míg Isten lehetővé nem teszi, hogy
népe újra kapcsolatba lehessen vele, amíg el nem jön az üdvösség napja. Jézus Krisztus,
földi fellépése elejétől kezdve azt hirdette: „elközelített az Isten országa” (Mk 1:15b), az
apostolok és őskeresztyének pedig a kezdettől fogva Krisztusban látták beteljesedni Isten új szövetségét (erről a következő fejezetben bővebben lesz szó). Ebből következően
érhető, hogy Pál a saját küldetését már csak az építés és plántálás feladataként látta, és
így a rombolásra vonatkozó hivatkozása „megváltásból fakadó inverziónak”17 tekinthető. Ez azonban már tovább is visz bennünket Pál és Jeremiás kapcsolatának második
nagy témájához: az új szövetség gondolatához.

17 A kifejezést Mark Reasoner használja, az eredeti szerint „redemptive inversion”. A gondolat a későbbiekben még kifejtésre kerül. Mark Reasoner (2014): Redemptive inversions of Jeremiah in Romans 9-11. in: BIBLICA 95.3. 388-404. old

844

RATKOVICS PETRA KRISZTINA

AZ ÚJ SZÖVETSÉG JEREMIÁSÁL ÉS PÁL APOSTOLNÁL
Jeremiás próféta eképpen szólt az új szövetségről:
Eljön az az idő – így szól az Úr –, amikor új szövetséget kötök Izráel és
Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor
kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről; mert ezt a szövetséget
megszegték, pedig én voltam az Uruk – így szól az Úr. Hanem ilyen lesz
az a szövetség, amelyet Izráel házával fogok kötni, ha eljön az ideje – így
szól az Úr –: Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik
ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat,
mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok – így szól az Úr
–, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre.
Jer 31:31-34
Ez az új szövetség annak a maradéknak szól, akiket korábban Isten haragjában hagyott Babilonba hurcoltatni. Az új szövetég teljes egészében Isten kezdeményezése,
önkéntesen adott és meg nem érdemelt kegyelem, az alapja pedig az Úr megbocsátása. Isten népének a megújulása, a maradék léte egyedül az Úr megbocsátásán múlik,
a szövetségteológia pedig csak ebből a talajból fakadhat.18 Jeremiás ezt a szövetséget
egy eljövendő valóságként festi fel, a „maradék” pedig ezáltal egy eszkatológiai entitás,
amelyből a jövő új közössége nyilvánul meg.19
Ennek az új szövetségnek és új közösségnek a gondolatát a zsidó kontextusban nevelkedett és abban élő első keresztyének nagyon hamar a magukévá tették. Az isteni
kezdeményezésből indult újrakezdés, amelyet az új szövetség koronáz meg, az apostoli
levelekben, azok közül is főleg Pál leveleiben kerül elő újra. Jézus feltámadását és men�nybemenetelét követően az apostolok és az evangélium hirdetői Krisztusban látták meg
annak az új szövetségnek a beteljesedését,20 amelyet Isten az ő népének ígért, ez egyértelműen kiviláglik Pál korintusi leveleiből, különösen is az 1Kor 11:23 és 2Kor 3:6 igékből:
Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta:
„E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.”
1Kor 11:23 – kiemelés tőlem
18 Kenneth Mulzac (1996): The remnant and the new covenant in the book of Jeremiah, in Andrews University Seminary
Studies, VOl. 34. No. 2. Andrews University Press, 242-245. old.
19 Mulzac (1996) 248. old.
20 Scott Hafemann: The „Temple of the Spirit” as the Inaugural Fulfillment of the New Covenant within the Corinthian
Correspondence, in Ex Auditu. 29-42. old. Itt 34. old.
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Ő [Isten] tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig
megelevenít.
2Kor 3:6 – kiemelés tőlem
Az 1Kor 11. fejezet az úrvacsorákon elhangzó szereztetési igét tartalmazza, azokat
a szavakat, amelyeket Krisztus az utolsó vacsorán mondott: az „új szövetség” gondolatának beemelésével Pál elválaszthatatlanul összekapcsolja Krisztust és az Isten által
megígért új szövetséget.
Jeremiás azonban törvényről is beszél. „…törvényemet beléjük helyezem, szívükbe
írom be…” (Jer 31:33). Mi pontosan ez a törvény, és hogy jelenik meg a Pál által felvázolt
új szövetségben?
Femi Adeyemi háromrészes cikssorozatot írt az új szövetség törvényéről21: első cikkében egyértelműen megállapítja, hogy ez a törvény és szövetség valami drasztikusan
más, mint a Sínai-szövetség és az ott kapott törvény; míg második cikke az 1Kor 9:21
és Gal 6:2 igéket alapul véve húz párhuzamot az új szövetség törvénye és Krisztus törvénye között. A kérdés azonban nehezedik, ha megvizsgáljuk Pál komplex kapcsolatát
a törvénnyel. A felületes olvasó számára úgy tűnhet, hogy Pál teljesen elveti az ószövetségi törvényt, ennek egyik klasszikusan idézett szakasza a fentebb is említett 1Kor 3:6.
„A betű megöl, a Lélek pedig megelevenít” egyik népszerű értelmezése, hogy a „betű”
jelen esetben a törvényt jelenti, amely csak halált hoz, és így szemben áll a Krisztus
által nekünk adatott Szentlélekkel. James Dunn nagyszerű cikkében22 alaposan megvizsgálja a fenti értelmezést, és részletesen ki is elemzi a hibáit. Hiszen ugyanez a Pál
állítja a 2Tim 3:16-ban, hogy „a teljes írás Istentől ihletett…” – ez pedig nem jelentheti,
hogy Pál elveti az Ószövetség központi elemét. Ennél is egyértelműbb a Róm 7:12.14:
A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz ás jó. (…) Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok: a bűn rabszolgája.
Jézus is számos alkalommal kihangsúlyozta földi küldetése során, hogy „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat.” (Mt
5:17). A hegyi beszéd ezt követő szakaszában pedig sorra erősíti meg a törvény rendelkezésit; de immár egy mélyebb, lelki szinten.23 A jeremiási új szövetségben a törvény
21 Az első két cikk: Femi Adeyemi (2006a): What is the New Covenant „Law” in Jeremiah 31:33? in Bibliotheca Sacra
(July-September 2006), 312-321. old.; Femi Adeyemi (2006b): The New Covenant Law and the Law of Christ. in Bibliotheca
Sacra (October-December 2006), 438-452. old.
22 James D.G. Dunn (2013) „The Letter Kills, but the Spirit gives Life” (2Cor. 3:6) in Pneuma 35. Brill. 163-179. old.
23 Dunn (2013) 169. old.
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éppen azáltal válik teljesíthetővé, hogy immáron a szívbe van írva, és a választott nép
nem a külső, szavak szintjén lévő parancsolattal kerül szembe, hanem a rejtett, Isten
szándékát kinyilatkoztató törvénnyel. Ugyanezt fogalmazza meg cikkében Philip C.
Smith,24 amikor kifejti, hogy Pál számára az új szövetségben való élet egyet jelent
a törvény megtartásával – de mivel a törvény lelki, az ember egyedül a Szentlélek
által képes Isten törvényének engedelmeskedni, míg azok, akik a betű vagy test szerint
élnek, képtelenek rá (Róm 8:7-8).
A Lélek által szívbe írt törvény ismét csak a jeremiási szókép juttatja eszünkbe,
valamint Ezékiel prófétáét is.
Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből
a kőszívet, és hússzívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük
leszek.
Ez 11:19-20
A két próféta eszkatológiai látása összecseng, noha máshova teszik a hangsúlyt. Pál
a Lélek által vezetett keresztény élet felvázolásával összekapcsolta és beteljesedettnek
nyilvánította Jeremiás és Ezékiel próféciáit,25 Hafemann szavaival élve: „Pál a jeremiási
új szövetség ígéretét egyenlővé tette az Ezékiel által ígért Szentlélek eljövetelével.”26
Ebben az új szövetségben is ugyanúgy megmarad Isten szövetségi hűsége – ezt
Smith a rómaiakhoz írt levélen keresztül demonstrálja. A Római levél szinte nem is idéz
Jeremiástól – azonban világosan érezhetőek a bevezetésben említett indirekt hatások.
Mark Reasoner a Róm 9-11-ben végig felfedezni véli Jeremiás hatását27 egy különleges
módon: megváltásból fakadó inverzió formájában. Hét olyan esetet sorol fel, amikor
a Római levél Jeremiás szó- és képhasználatához közeli kifejezéseket használ, de megfordítja a jelentését. A hétből egy példán keresztül mutatjuk be Reasoner munkáját:
A Róm 11:17-24-ben Pál a szelíd és vad olajfa képével játszik, így mutatja be a zsidók és
a pogánykeresztyének kapcsolatát. A példázatban a szelíd olajfa Izrael népe, akik „közül egyesek kitörettek”, de Isten kegyelméből később „mennyivel inkább be fognak oltatni a saját olajfájukba azok, akik természetük szerint odatartoznak”. Jeremiás ugyanúgy
használta Izraelre az olajfa képét a Jer 2:21-ben és a 11:16-ban:

24 Philip C. Smith: God’s New Covenant Faithfulness in Romans. in Restoration Quarterly 235-248. old. Különösen is 245.
old.
25 Dunn (2013) 172. old.
26 Hafemann 37. old. saját fordítás
27 Reasoner (2014) 390. old. Reasoner maga is jelzi, hogy az indirekt hatások esetén nem lehet bizonyítani egyik irányban
sem, hogy tudatosan vagy véletlenül alkotott párhuzamokat látunk.
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Mint nemes vesszőt ültettelek el, mint fajtájának megfelelő sarjat.
Hogyan változtál idegen szőlőtő vad hajtásává?
Jer 2:21
Zöldellő. szép gyümölcsű és formás olajfának nevezett el téged az Úr.
Nagy vihar zúgása közben lángba borította lombját, letördelte ágait.
Jer 11:16
Egyértelműen látszik a különbség a két ábrázolás között: Jeremiás próféciája az ítélet és elvettetés helyéről szól; Pálnál sokkal inkább láthatjuk a reményt Izrael felé. Míg
a jeremiási leírásban Izrael „idegen” fává válik, Pál a végéig úgy mutatja be Izraelt,
mint aki „természete szerint idetartozik”. Pál megfordítja, invertálja a metaforát, és
ez az a momentum, amit Reasoner „megváltásból fakadó inverziónak” nevez. Reasoner szerint Pál azért tudja megfordítani ezt és a másik hat jeremiási képet, mert Pál
már a beteljesedett új szövetség perspektívájából nézi, Isten ígérete felől látja a helyzetet. Sőt, Jeremiás maga is más üzenetet hirdetett, amikor Isten új kezdetéről és az
eljövendő megváltásról beszél. A Róm 9-11-ben egyetlen idézetet találunk Jeremiástól:
a JerLXX 38:33a szövegét visszhangozza a Róm 11:27. Reasoner szerint az idézet alapján
„még akár azt is mondhatjuk, hogy a Jer 1-20-ból vett anyag invertálása csak követi
az invertálást, amit Jeremiás maga végez el a reményteli üzeneteiben”.28 A reményteli
üzenetek központi eleme a már sokat emlegetett új szövetség üzenete, amely a Római
levélben a továbbiakban kerül kifejtésre.
Pál a Római levélben tárja az olvasó elé legösszefüggőbben a szövetségteológiáját,
amely Jeremiás próféciájából fakad. Smith cikke Isten hűségét vizsgálja a római levélben a szövetség kontextusában, és hasonlóan a Róm 9-11-hez, itt sem találunk pontos
jeremiási idézetet, de a szövegben egyértelműen érezhető a háttérben a Jer 30-33. Itt
is megjegyzendő, hogy bizonyos pontokon a szövetségteológia elválaszthatatlanul építkezik Jeremiás és Ezékiel próféciáiból – a kettő szoros összekapcsolása mutatja, hogy
Pál számára Lélek és szövetség csak együtt értelmezhető. Smith így fogalmaz: „Ahogyan Pál a Szentlelket és annak a gyülekezet életére gyakorolt hatását értelmezi, abból
a meggyőződéséből fakad, hogy az új szövetség Jer 31-ben olvasható prófétai ígérete
Krisztusban teljesedett be.”29
A Lélek szerep azonban nem zárul le ezzel, ahogyan arra Hafemann is rámutatott.
A Szentlélek által Isten lakik a hívek között, akik így „élő templomokká” válnak. A Lélek így egyfajta „pecsétként”, zálogként funkcionál, amely az isteni biztosítéka a szövetségnek: ezeket a kifejezéseket olvashatjuk is a 2Kor 1:21-22 és 5:5 versekben:
28 Reasoner (2014) 402. old.
29 Smith 30. old.
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Isten pedig, aki minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, pecsétjével el is jegyzett minket, és a Lélek zálogát adta szívünkbe.
2Kor 1:21-22
Isten pedig, aki minket erre felkészített, a Lélek zálogát adta nekünk.
2Kor 5:5
Ez az elpecsételés Oropeza szerint30 visszautal egy újabb jeremiási történetre, a 32.
fejezetre. A Jer 32-ben Jeremiás. Isten szavára megveszi unokatestvére földjét, az adásvételi szerződés egyik példányát pedig agyagedénybe teszi és lepecsételi. Az adásvétel
után Jeremiás Istenhez fordul magyarázatért, aki eszkatológia perspektívába teszi az
elpecsételt, agyagba rejtett szerződést: eljönnek még azok a napok, amikor Isten új
szövetségében újra vesznek földeket és házakat. Az agyagba rejtett, jövőre vonatkozó
ígéretet tartalmazó okirat képét Oropeza a hívő keresztyén életére értelmezi,31 akinek
szívére Isten maga írta a megváltás igéjét, Szentlelke által pedig elpecsételt. Különösen
is felhívja a figyelmet a 2Kor 4:7 versre:
Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak.
A cserépedényt ma sokkal törékenyebbnek tekintjük, mint akkor tették: azért tették cserépedénybe a jogi dokumentumokat, mert a cserép/agyag hosszú ideig biztonságban megőrizte a dokumentumokat. Ugyanilyen szemmel tekinthet a hívő ember is
magára: Isten megváltó ígérete van a szívünkbe írva Krisztus által, amelyet a Szentlélek
pecsételt el. Ez az ígéret már most is a miénk, de teljességre majd a jövőben jut el.

ÖSSZEFOGLALÁS
A fenti tanulmánynak az a célja, hogy kezdeti áttekintést adjon, hogy vajon Pál apostol hogyan használhatta Jeremiást. Elsőként kontextusba helyeztük vizsgálatunkat: az
Ószövetség és Újszövetség kapcsolatát, illetve az ebből fakadó kérdéseket néztük meg,
külön figyelmet szentelve a Jeremiás szövegére specifikus problémákra.
Második lépésként megvizsgáltuk, hogy Jeremiás általánosan hogyan jelenik meg
az Újszövetségben. Kiemeltük a Jézus és Jeremiás közötti összecsengéseket, és láttuk
azt is, hogy már az Újszövetség elnevezésében tetten érhető a jeremiási befolyás.
Ezek után áttértünk Pál apostolra: először személyére és önértelmezésére, majd pedig legbefolyásosabb leveleiben megjelenő direkt és indirekt kapcsolópontokra az új
30 Oropeza (2018) 405-424. old.
31 Oropeza (2018) 417. old.
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szövetség teológiája révén. Láthattuk, hogy a római és korintusi levelekben is újra-újra
felbukkan Jeremiás szelleme, de találunk rá vonatkozó utalást a galatai és más levelekben is. Nem csak egy-egy futó említésről van szó, hanem az apostol önértelmezését
és teológiájának központi elemét is átszövi Jeremiás hatása. Pál valószínűleg nagyon
részletesen ismerhette Jeremiás próféta könyvét, és közel érezhette magához a próféta
személyét – gyakran kölcsönöz tőle, vagy éppen az ítéleteit fordítja át ígéretté. A páli
teológia egyik fundátuma, a megigazulás, az Istennel való megbékélés teológiája a szövetségteológián alapszik, abból fakad – ez a szövetségteológia pedig teljes komplexitásában kerül kifejtésre, és Jeremiás végig ott található a fő közreműködők között.
Több témát is csak érintőlegesen tárgyaltunk – van még bőven felfedeznivaló akár
csak a felvetett szakaszok és kapcsolópontok között. De jelen dolgozat célja csak annyi
volt, hogy egy áttekintést adjon, és bemutassa, hogy Pál kezében gyakran foroghatott
Jeremiás tekercse, és teológiájának, ebből fakadóan pedig a keresztyén teológiának az
ószövetségi próféta kikerülhetetlen részét képezi.
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SZÁSZNÉ LÁZÁR ESZTER CSENGE

Posztmodern
és spiritualitás
A protestáns gyakorlati teológia dilemmái

A PROTESTÁNS GYAKORLATI TEOLÓGIA HELYE
A protestáns gyakorlati teológia 20. századi történetében egymást követik a különböző
szemléletet tükröző paradigmák, így fordulatok soráról beszélhetünk.1 Tanulmányom célja, hogy felmutassam a posztmodern valóság jellegzetességeit az elmúlt pár évtizedben végbemenő ún. spirituális fordulatban. A fordulatok megértéséhez ismernünk kell azt a kontextust – legyen az társadalmi, történeti vagy tudományos – amiben a gyakorlati teológia
felteszi a kérdéseit, megfogalmazza a hipotéziseit és iránymutatásait. A teológiai tudományág ezen szakterülete arra keresi a választ, amivel a lelkipásztorok és a laikusok nap mint
nap találkoznak a hitük gyakorlásában, a szolgálatban, a gyülekezeti és a világi terepen
egyaránt.2 A gyakorlati teológiát egyfelől az ige örökkévaló és változhatatlan valósága, másfelől a folyamatosan változó, fejlődő társadalom formálja. Ennek a kettős hatásnak hátterében a diszciplína kétirányúságát fedezhetjük fel.3 A kérdéseket empirikus úton felmérik,
azaz a szolgálatban lévő lelkészek problémái, elakadásai, kihívásai formálják azokat, majd
a választ a teológiai tudományterületeken belül: a dogmatikában, a biblikumban, az egyház
1 Christian Möller: Einführung in die Praktische Theologie, Tübingen/Basel, A. Francke Verlag, 2004, 6-23.
A protestáns gyakorlati teológiát vizsgálom. E tanulmány és a kutatás keretei nem teszik lehetővé a római katolikus vagy az
ortodox, és más felekezetek spiritualitásának alapos vizsgálatát.
2 Dietrich Rössler: Grundriß der Praktischen Theologie, (2. Auflage), Berlin/New York, Walter de Gruyter, 1994, 11.
3 Török István is kitér erre a kétirányúságra a gyakorlati tudományok kapcsán.
L. Török István: Dogmatika, Amszterdam, Free University Press, 1985, 13.
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tradíciójában vagy átszakítva a kereteket interdiszciplinárisan: a különböző szellem- vagy
társadalomtudományok kutatásait alapul véve keresik. A gyakorlat felől érkező kérdések
megmozgatják a rendszeres és biblikus teológusokat is, hogy újra- és újra feltegyék a kérdést: jól értik-e, amit olvasnak. A kihívásokhoz szükséges megküzdési stratégiákat, megoldásokat, útmutatásokat a gyakorlati teológia közvetíti a terepen lévők felé. Hasonló modellt
alkotott Richard Osmer. A lelkészi szolgálat elemeit négy egymásra épülő kategóriába sorolta. A lelkipásztor első feladatai deskriptív-empirikus feladatok, ezen a szinten a megfigyelés, azaz a tapasztalatok begyűjtése a cél; a második az interpretációs szint, amelyben
a begyűjtött információkat értelmezi; a harmadik a normatív szint, amelyben a lelkész kijelöli a hosszútávú célját; a negyedik, pragmatikus szinten pedig megkeresi a gyakorlati megvalósulás lehetséges útjait és eszközeit.4 Osmer modelljét két részre bonthatjuk. Az első
két lépcsőfok a kívülről érkező tapasztalatokról és azok feldolgozásáról szól, a másik kettő
pedig a normatív és pragmatikus rész, ahol már a gyakorlatot átformáló, cselekvésben megnyilvánuló iránymutatásokat ismerhetjük meg. Tanulmányom szempontjából azért fontos
ezt a két irányt egyszerre látni, mert a kintről érkező információk nagy része egy adott generációnak, társadalomnak, kultúrának a kérdéseit fedik le. Ezek a kérdések a társadalom
és a kultúra változásával együtt alakulnak és alakítják át magát a gyakorlati teológiát is,
hiszen a régebbi problémákra adott válaszok elavulnak, nem kielégítőek, így újabb és újabb
kihívás elé néz a diszciplína.

A KONTEXTUS: A POSZTMODERN ÉS A MODERNITÁS VISZONYA
A hetvenes években elkezdődött spirituális fordulat kontextusát jelentő időszak nem egységes, ugyanis a nyugati (és a nem nyugati) társadalmak a technikai fejlődésnek köszönhetően folyamatosan változtak és változnak. Az elmúlt ötven év során társadalomtudósok, társadalomfilozófusok, szociológusok a társadalom működésének alapvető mechanizmusait
igyekeztek feltárni és egy problémakör köré csoportosítva bemutatni. Ilyen próbálkozás
volt Ulrich Beck a nyolcvanas években kockázattársadalomról írt munkája, amelyet a rizikó vagy kockázat fogalma köré rendezett.5 A kilencvenes években Gerhard Schulze híres
kultúrszociológiai munkájában az élményeket tartotta a társadalom fontos mozgatórugójának.6 Becket a csernobili katasztrófa ihlette és az akörül kialakult szorongás. Schulze viszont a nyugati jóléti társadalmakat megfigyelve alakította ki téziseit. Ugyanakkor fontos
felhívni a figyelmet arra, hogy e két kulcsfontosságú elmélet az internet és főleg a közösségi

4 Richard R. Osmer: Practical Theology. An Introduction, Grand Rapids, Michigan/Cambridge, William B. Eerdmans Publishing Company, 2008, 11-14.
5 Ulrich Beck: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1986, 25kk.
A könyv számos pontja érdekes lehet tanulmányunk szempontjából, főleg, amelyet az individualizációról vagy épp a tradicionális szociológiai kategóriák átalakulásáról ír, azonban a terjedelmi keret nem engedi meg ennek hosszas kifejtését.
6 Gerhard Schulze: Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt/New York, Campus Verlag, 1992, 3454., 541-543.
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média tömeges használata előtti időszakban született. Ugyanígy a spirituális irodalomban
is fontos szem előtt tartanunk, hogy azok az online vagy virtuális világ előtti vagy utáni
időszak jelenségeit írják le. Nem véletlen, hogy a generációs elméletek is a technológiai
fejlődést figyelembe véve határozzák meg az időbeli határokat. Az internet elterjedésének
időszakában, a kétezres években jelent meg Zygmunt Bauman „cseppfolyós” társadalomról szóló könyve, melyben kifejti, hogy a jelenkori társadalom tagjai sokkal gyorsabban cselekednek, reagálnak, változnak, minthogy kivárják egy-egy szokás vagy rutin kialakulását.7
A fogyasztói szemléletben fokozottá vált az igények kielégítése iránti vágy, melyet a piac
egyfelől új szükségletek folyamatos megteremtésével és függőségek (például sorozatok)
kialakításával tudott és tud a mai napig fenntartani.8 Érdekes, hogy a kétezres évekre az
örömszerzés és a szükségletek kielégítése szélsőséges méreteket öltött, ezt a jelenséget
nevezi Baumann fogyasztói szindrómának, mely a gyorsaság, a felesleg és a pazarlás szavakkal írható körül.9 Nyilván a Schulze-i kategória nem feleltethető meg egy az egyben
a jelenség okának és eredőjének, ugyanakkor párhuzamot lehet vonni az élménykeresés,
örömszerzés és ennek „megbetegítő” változata, a fogyasztói szindróma között. Ez a cseppfolyós állapot nem csak a fogyasztói attitűdöt befolyásolja, hanem az értékek szemléletét
is, ugyanis a folyamatos változás, az új öröme együtt jár azzal, hogy az újdonság, az innováció értékes függetlenül annak tartalmától.10 E három megjelenített megközelítés is
sejteti, hogy nem beszélhetünk egységes társadalmi képről és a társadalmat működtető
mechanizmusról az elmúlt ötven évet egyben szemlélve, mégis valahol meg kell próbálni
megérteni és megragadni a közeget formáló sajátosságokat, amelyekkel a teológusok és
a lelkészek is szembesülnek szolgálatuk során. A következőkben megkísérlem ezt az időszakot a posztmodern szemüvegén keresztül néhány jellegzetesség kiemelésével körülírni,
majd a gyakorlati teológiai dilemmákat vázolom fel, amelyek a 20. században megjelentek
és rajtuk keresztül igyekszem felmutatni a gyakorlati teológián végbemenő posztmodern
sajátosságait magán viselő fordulatot.

POSZTMODERN
Jameson nagyon tisztán és lényegre tapintóan teszi fel a kérdést: „Hogy miért volt szükségünk a posztmodern szóra olyan sokáig anélkül, hogy tudtuk volna, hogy egymással
összeférhetetlen alakok valóban tarka-barka társasága miért sietett elfogadni abban a pil-

7 Zygmunt Bauman: Liquid Life, Cambridge, Polity Press, 2005, 1.
8 Uo., 80-81.
9 Uo., 84.
10 Uo., 62.
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lanatban, ahogy megjelent…”11 A posztmodernről gondolkodni, azt összefoglalni nehéz
vállalkozás, ugyanis ahhoz, hogy valaminek a lényegét megragadjuk szükségünk van egy
hipotézisre, annak igazolására, és egy abból keletkezett definícióra. Könnyen kudarcot vallhatunk ezt a módszert és eljárást alkalmazva, ugyanis mindez a modernitás eszköztárából származik. Ennek ellenére többen is kísérletet tettek arra, hogy leírják és bemutassák
a modernitás utáni vagy azon kívüli paradigmát. „A posztmodernt olyan kulturális, politikai és intellektuális korszakként szokás definiálni, amelyet a modernitás eszmevilágának
kudarcaira adott válaszok határoznak meg.”12 A korszakot jelölő elnevezések sokszínűsége
is már önmagában sokat sejtet arról, hogy nehezen foglalható össze egy egységes és letisztult meghatározásban. A tudományos diskurzusban a korszakot jelölő kifejezések között
megtaláljuk a későmodern, a metamodern és a poszt-posztmodern kifejezéseket is. Míg
az előbbi szorosan kötődik a modernitáshoz és folytonosságot sugall, addig ez utóbbi kettő
a posztmodern meghaladását hangsúlyozza.13 Andreas Reckwitz – bár fenntartja a modernitás és a későmodern közötti kontinuitásról szóló tézisét – mégse vitatja el, hogy e kettő
között strukturális törés fedezhető fel, melynek okait két dologban mutatja be. Egyik ok
a korábban jellemző indusztriális gazdaság kultúrkapitalizmussá alakulása. Azaz a kapitalizmus már nem csak az anyagi, hanem a szellemi és kulturális javakra is alkalmazott elvvé
vált. A másik a digitális forradalom következménye, miszerint a gazdaság sokkal inkább
a specializációkra, a kreatív energiákra épít. Ez jelentős váltás a korábbi indusztriális szemlélethez képest, mely a szabványt tartotta szem előtt.14 A kulturális logika az általános és
mindenkire alkalmazható sémákon, azoknak előirányzásán alapult. A szabályszerűségek
így megfigyelhetők és előírhatók voltak, azok a társadalomban normatív szerepet tölthettek
be.15 Ehhez képest egy teljesen más logika alakult ki a különlegesség (Reckwitznél szingularitás) logikájának előretörésével, mely esetben a különleges megismételhetetlent, leutánozhatatlant, egyszerit és páratlant jelent16, melyet nem megfigyelünk, hanem felismerünk
vagy felfedezünk és amely nem a normális vagy abnormális, hanem a különleges és általá-

11 – ezek olyan rejtélyek, amelyek egészen addig tisztázatlanok maradnak, amíg nem sikerül megragadnunk a fogalom
filozófiai és társadalmi funkcióját, ami azonban lehetetlen addig, amíg nem vagyunk képesek valahogyan megragadni a kettő
közötti mélyebb identitást.”
L. Fredric Jameson: A posztmodern, avagy a kései kapitalizmus kulturális logikája, Budapest, Noran Libro, 2010, 13-14.
12 Olay Csaba – Ullmann Tamás: Kontinentális filozófia a XX. században, Budapest, L’Harmattan, 2011, 447.
13 Részletesebben későmodernnel kapcsolatban:
Andreas Reckwitz: Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne, Berlin, Suhrkamp Verlag, 2017;
a metamodernnel kapcsolatban:
Robin van den Akker – Alison Gibbons – Timotheus Vermeulen: Metamodernism. Historicity, Affect, and Depth after Postmodernism, London, New York, Rowman&Littlefield, 2017
a poszt-posztmodernről:
Jeffrey T. Nealon: Post-Postmodernism or The Cultural Logic of Just-in-Time Capitalism, Stanford, Stanford University Press,
2012
14 Reckwitz: Die Gesellschaft der Singularitäten, 15-16.
15 Uo., 30.
16 Uo., 54.
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nos (Reckwitz szóhasználatában: szakrális és profán) tengelyen helyezkedik el.17 Ezt a logikát követve a társadalmat és főleg a szolgáltatóiparra épülő gazdaságot a különlegességre,
a páratlanságra való törekvés jellemzi, mely annyiban különbözik az individualizálódás
folyamatától, hogy ebben az esetben nem csak szubjektumokra vonatkoztatható, hanem
eladandó termékekre, szolgáltatásra és akár életérzésre is. Mindennek a következménye,
hogy a társadalomban egyre inkább a sokoldalúság, sokféleség válik elérendő céllá szemben az egyoldalúsággal, egyféleséggel.18 Hasonló tendenciáról számol be Jean-François Lyotard is, aki a közösségi identitást kijelölő és azokat erősítő nagy elbeszélésekkel szembeni
bizalmatlanságról ír.19 A modernitás hajtóerejének tartott metaelbeszélések kijelölik a társadalom beteljesítendő célját. 20 A metanarratívák iránt kialakult bizalmatlanság maga után
vonja a társadalom egészében ható kohéziós erők gyengülését. A teloszt, azaz a beteljesedésre váró célt az egyén határozza meg. Ahogyan Lyotard fogalmaz: „Mindenki önmagára
van utalva, de mindenki tudja, hogy ez az önmaga kevés.”21 Abban a társadalomban, ahol
nincsenek nagy történetek, azaz a közösség identitását alakító és fenntartó narratívák, ott
elkezdődik az atomizálódás folyamata. A társadalom részekre bomlik.22 Olyannyira jellegzetes ez, hogy Wolfgang Welsch szerint ez az origó: „A posztmodern ott kezdődik, ahol az
egész megszűnik létezni”23. Mindebből kirajzolódik, hogy a posztmodern a sokszínű társadalmat, a közösség szétesését, az egymástól elszakadt és elszigetelődött egyéneket és az
ellentétes emberi tapasztalatokról szóló narratívákat is mind magában foglalja.24 Ha három
szóban kellene összefoglalni az elmúlt ötven évet, akkor az a pluralizmus, az esztétika és
a szubjektivitás lenne.25 Ugyan sokkal színesebben tárja elénk Ihab Hassan a modernitás

17 Uo., 60-66.
18 Uo., 205-206.
19 Jean-François Lyotard: A posztmodern állapot, in Bujalos István (összeáll): A posztmodern állapot. Jürgen Habermas Jean-François Lyotard Richard Rorty tanulmányai, Budapest, Századvég Kiadó, 1993, 8.
Ihab Hassan a modernt és a posztmodernt összehasonlító modelljében szintén megjelenik a narratíva mint nagy történet
(Grand histoire) és az anti-narratíva mint elbeszélések (petite histoire) közti különbségtétel.
L. Ihab Hassan: The Dismemberment of Orpheus. Toward a Postmodern Literature, (2. edition), The London, University of
Wisconsin Press, 1982, 268.
20 Lyotard: A posztmodern állapot, 147.
21 Uo., 37.
22 Sabine Bobert a társadalmi kontextus felvázolásában hangsúlyozza az atomizálódásnak és az emberi élettörténetek
fragmentálódásának folyamatát. Az individualizálódást pedig a metafizikai otthontalansággal vonja párhuzamba.
Sabine Bobert: Jesus-Gebet und neue Mystik. Grundlagen einer christlichen Mystagogik, (2. Auflage), Kiel, Vier-Türme Verlag,
2012, 106-107.
23 Wolfgang Welsch: Unsere postmoderne Moderne, (7. Auflage), Berlin, Akademie Verlag, 2008, 39.
24 Welsch szerint az „egész felszámolása” a posztmodern pluralitás egyik előfeltétele. Uo., 32.
25 Szándékosan nem nevezem posztmodernnek, ugyanis arról folyik a diskurzus, hogy vajon a posztmodern vagy a modern/
későmodern jegyei e három.
Jameson posztmodern kapcsán egyenesen a szubjektum haláláról ír. Jameson: A posztmodern, 182.
Ugyanakkor Válóczy József és Németh Dávid is a posztmodern jegyei közé sorolják, sőt azt meghatározó fogalmakként írják le.
Válóczy József: A megosztott Logosz. Posztmodern gondolkodás és a kereszténység újrafogalmazásának kísérletei a teológiában, Budapest, Szent István Társulat, 2013, 26.;
Németh Dávid: Pásztorálantropológia, Budapest, KRE-L’Harmattan Kiadó, 2012, 127-141.
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fogalmaival összehasonlítva a kulcsszavakat a következő táblázatban, mégis az előbb felsorolt három kifejezés vonalvezetőnk lehet a téma vizsgálatában.26
Modernitás

Posztmodern

fenn-lenn – vertikális kapcsolódás

jobb-bal – horizontális kapcsolódás

romantika, szimbolizmus

patafizika, dadaizmus

forma (konjunktív, zárt)

antiforma (diszjunktív, nyitott)

célok

játék

tervezés

esély

hierarchia

anarchia

uralom/Logosz

kimerülés/hallgatás

művészeti alkotás/befejezett munka

folyamat/performansz/történés

távolság

részesedés/részvétel

teremtés/összegzés

dekonstrukció/dekreáció

szintézis

antitézis

jelenlét

távolság

központosítás

szétszóródás

műfaj/határ

szöveg/intertextualitás

szemantika

retorika

paradigma

szintagma

alárendelés

mellérendelés

metafora

metonímia

kiválasztás

kombináció

gyökér/mélység

rizóma/felszín

interpretáció/olvasás

interpretáció ellen/félreolvasás

jelzett

jelző

olvasói

írói

narratíva/ nagy történet

anti-narratíva/ kis történet

tünet

vágy

típus

mutáns

genitális/fallikus

polimorf/androgün

paranoia

skizofrénia

eredet/ok

különbség-különbség/nyom

Isten az Atya

a Szent Szellem/Szentlélek

metafizika

irónia

determinizmus

indeterminizmus

transzcendencia

immanencia

26 Hassan: The Dismemberment of Orpheus, 268-269.
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Korunk alapja a radikális pluralizmus, mely szerint az ember választási lehetősége
– ahogyan egyébként erre Reckwitz is utalt a későmodern kultúrkapitalizmusról szóló
tézisében27 - az élet metaszintjén is megmutatkozik. Így választhatunk magunknak tudásformát, életutat, működési modellt, sőt tradíciót is.28 A választás lehetősége sejteti,
hogy több, egymás mellett létező tradíció közül lehet dönteni. Ez arról árulkodik, hogy
a modernitás előtti korra jellemző, a hagyományban és az autoritásban gyökerező közösségi identitás és az ezt összeforrasztó nagy metaelbeszélés szerepe elhalványult.
Következménye az autoritástól áteredő tradíció gondolkodást, szemléletet és értelmezést meghatározó kizárólagos jellegének elvesztése.29 A posztmodern visszanyúl a tradícióhoz, melyet a modernitás elutasított, azonban nem fő viszonyulási pontként akar
belőle meríteni, hanem újragondolja azt. Merít belőle, de rögtön vegyíti, összeköti és
egybeolvasztja más tradíció elemeivel.30 A pluralizmus mellett említett fontos vezérfogalmunk korunk megértéséhez: az esztétika, mely ez esetben nem művészeti kategória,
hanem antropológiai fogalom. Az érzékelés képességét jelöli.31 A posztmodern ember
számára az érzékelés és az átélés lényegi. Az érzékszervek szerepe fokozott. Mivel az
érzékelés mindig az érzékelő személyhez kötött, így váltja fel a szubjektivitás a korábbi struktúrák alapjául szolgáló objektivitást. Featherstone szerint mindennek az okát
a társadalom tagjait elárasztó információban kell keresni, melyet ellensúlyozni kíván
az érzékelésre, a szubjektivitásra és a megélésre való törekvés.32 A szubjektum tapasztalata az ismeret elsődleges forrásává, önmaga pedig önmagának elsődleges eligazítójává válik. A szubjektum célja a teljes önazonosság: megtalálni önmagában azt, akinek

27 Reckwitz: Die Gesellschaft der Singularitäten, 106.
28 Welsch: Unsere postmoderne Moderne, 4-5., Siba Balázs: A reményteljes múlt és a választott örökség, in: Studia Theologia
Reformata Transylvanica, (megjelenés alatt)
Uo., 320.
Welsch alapvetően pozitívan mutatja be a pluralitást, ugyanis az a totalitás ellensúlyozására, vagy annak felszámolására tett
kísérlet lehet. Erre utal, amikor a demokráciától elválaszthatatlannak mutatja be (Uo., 5.) illetve, amikor ennek történeti
oldaláról, a háború utáni időkről ír (Uo., 40.)
29 Uo., 91-93.
30 Uo., 105. Welsch a transzformáció fogalmával írja körül ezt a jelenséget.
31 Uo., 236., Válóczy: A megosztott Logosz, 23.
Az esztétikai elmélet ugyanakkor Adorno nevéhez kapcsolódik, aki a modernitás tradíciótörésével hozza kapcsolatba azt.
Adorno elméletét Jürgen Habermas is tovább gondolja, erről részletesebben lehet olvasni:
Theodor W. Adorno: Aesthetic Theory, University of Minnesota Press, 1998
Jürgen Habermas: Egy befejezetlen projektum – a modern kor, in Bujalos István (összeáll): A posztmodern állapot. Jürgen
Habermas Jean-François Lyotard Richard Rorty tanulmányai, Budapest, Századvég Kiadó, 1993, 151-178.
32 Mike Featherstone: Consumer Culture & Postmodernism, London/Newbury Park/New Delhi, SAGE Publications, 1991, 33.
A megélésre való törekvést mint a hétköznapokra jellemző esztétikai aktust jeleníti meg Gerhard Schulze élménytársadalmi
modelljében is. L. Schulze: Erlebnisgesellschaft, 98kk
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hihet, akitől az igazságot elfogadhatja, önnön autoritását.33 Hogy ezek posztmodern
jegyek lennének-e? – vita tárgyát képezik. Nincs abban sem konszenzus, hogy a modernitás és a posztmodern hogyan viszonyul egymáshoz. Mindenesetre a posztmodern
lényegéhez tartozik, hogy megbontja a modernitás szabályait: azaz nem a modernitás
dilemmáit ellensúlyozandó fogalmaz meg antitéziseket, hanem a keretrendszert alakítja át. „Azok, akiknek szemlélete régebben közvetlenül képeken és a rend alakzatain,
koherencián és rendszerezett egységen keresztül valósult meg, most megtanulnak új
kognitív kereteken keresztül látni hangsúlyozva a rendellenességet, a kétértelműséget
és a különbséget.”34 Ebben az állapotban nem szükséges, de nem is lehetséges az ellentmondások feloldása és közvetítése. Egymás mellett megfér állítás és annak ellentéte,
sőt a kettő szintézise.35

A MODERN KORI GYAKORLATI TEOLÓGIAI DISKURZUS
ÉS A POSZTMODERN VÁLASZOK
Az istentapasztalat körüli dilemmák
Fordulatok
A gyakorlati teológián belül a 20. században több fordulatot tartanak számon, melyek
meghatározzák az adott kontextusban a diszciplína válaszadásának módját és a feltett új kérdésekre adott válaszokat is. A világháborúk közötti időszakban érvényesülő
kérügmatikus szemléletet a hatvanas években felerősödő empirikus megközelítés váltja, majd egy évtizeddel később egymás mellett több a gyakorlati teológiát meghatározni
kívánó irányzat indul el, melyek paradigmaváltó igénnyel lépnek fel. Christian Möller a spirituális fordulatot a diszciplína harmadik meghatározó irányvonalaként jelöli
meg.36 Míg a 20. századi fordulatokban meghatározó koncepciókkal és hegemóniára
törekvő meglátásokkal van dolgunk, addig a spirituális megközelítés új, a korábbi keretrendszereket figyelmen kívül hagyó, inkább a posztmodern valóságot tükröző válaszokat ad a kérdésekre. Az addigi dichotómiákat mintegy szintézisként feloldja és arra
33 Hassan a posztmodern másik fő tendenciáját a minden vallási visszhangot nélkülöző immanencia fogalmában, mely leginkább az önazonosság megtalálásának folyamatát igyekszik magába foglalni a szimbólumok és absztrakciók segítségével.
L. Hassan: The Dismemberment of Orpheus, 270.
Autoritással kapcsolatban vö.:
Szászné Lázár Eszter Csenge: Hová tűntél tekintély? – A ’68-as autoritáskrízis és az empirikus fordulat kapcsolata a gyakorlati teológiában, in Furkó Péter (szerk): Az önképtől és tudásreprezentációtól a hatalommegosztásig. Tanulmányok a bölcsészettudomány, a hittudomány és a jogtudomány területeiről, Budapest, KRE-L’Harmattan, 2019
34 Featherstone: Consumer Culture & Postmodernism, IX. in preface
35 Balogh István – Karácsony András: Német társadalomelméletek. Témák és trendek 1950-től napjainkig, Budapest, Balassi
Kiadó, 2000, 194.
36 A kétezres évektől kezdve válik kutathatóvá a paradigma, addigra gyűlik össze a primer szakirodalom. Ez az az időszak,
amikor már kirajzolódnak a sajátosságok, amikor már „készen van” a fordulat.
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vezet minket, hogy elfogadjuk: egymással ellentétes megközelítések is megférnek egymás mellett. Ezt a posztmodern gondolatiságot tanulmányomban négy alapdilemma
spirituális megoldásában mutatom be. A spirituális fordulat posztmodern, mert nincs
meghatározó irány benne, amely mederben tartaná a szubjektív tapasztalati sokszínűséget.37
A négy alapdilemma
A spirituális fordulatban Isten jelenlétének megtapasztalása áll a középpontban, így
ezzel kapcsolatban keresi a választ a XX. században és korábban már felvetődött kérdésekre. Fő kérdése: Hogyan ismerhetem meg Istent? Az alapdilemmák e kérdés köré
szerveződnek.
A transzcendens-immanens dilemma
Az első alapdilemma – amely az egyház- és lelkiségtörténetet is végigkíséri – Isten keresésére irányul. Hol találhatunk rá Istenre? Hol van Isten? Az emberi világon túl, az
emberen kívül vagy belül kell keresnünk? A dilemma annyira mély, hogy ellentétpárba
állított teológiai terminusok összegzik a két egymásnak feszülő oldal lényegét. Isten
alapvetően transzcendens vagy immanens? Isten és az ember világa valahogyan viszonyul egymáshoz és ezt a viszonyt sokféleképpen igyekeztek lemodellezni elődeink.
A transzcendens elgondolás, hogy Isten a világunkon kívül van egyben elvezet minket
ahhoz a következtetéshez, hogy Istent a teremtésből, a történelemben és egyéni életünkben megnyilvánuló gondviseléséből tökéletesen megismerni nem lehet. A másik
megközelítés szerint Isten immanens, azaz jelen van a világunkon belül, így annak folyamataiból megismerhetjük Őt. Hogy Isten ismeretére eljuthatunk-e Igéje nélkül –
a természeti teológia kérdésköréhez tartozik.38
Sokkal árnyaltabbnak láthatjuk ezt a kérdést, ha nem szélsőséges ellentétet látunk
a dilemmában megjelenő két jelző között. A rendszeres teológiai tanítás az általános
(hogy Isten megismerhető a természetből, a történelemből és akár az életünk eseményeiből) és a különleges kijelentés (hogy Isten az élő Igén keresztül ismerhető meg)
magyarázatával mutatja nekünk, hogy e kettő egymás mellettiségét nem tagadták már

37 Sandra M. Schneiders: Approaches to the Study of Christian Spirituality, in Arthur Holder (szerk.): The Blackwell Companion to Christian Spirituality, Oxford, Blackwell Publishing, 2005, 16-17.
Dr. Füsti-Molnár Szilveszter: Posztmodern spiritualitás és a keresztyén lelkiség Kálvin teológiájának tükrében, in: Sárospataki Füzetek, 13. évf. 2009/3, 73.
Válóczy József: A megosztott Logosz, 33.
38 Még ez az elnevezés is vitatott. A kijelentés valósága című fejezetet, melyben leírja, hogy az ember kérdéseire nem
a természeti kijelentés, a természeti teológia tud választ adni, a válasz a valódi kijelentésen: az eksztázison és az eseményjelen alapul. Értelmezésem szerint ez már átvezet a megélés, az átélés terepére. Vö. Paul Tillich: Rendszeres teológia, Budapest, Osiris Kiadó, 2002, 108-109.
Bővebben a természeti teológiáról olvashatunk:
Alister E. McGrath: The Open Secret: A New Vision for Natural Theology, Oxford, Blackwell Publishing, 2008
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az előző korokban sem.39 A keresztyénség e kettő, Isten transzcendenciája és immanenciája közötti egyensúlyra törekszik. Nem is választhat más utat mint e kettő együttes
szemléletét, hiszen az inkarnáció, Jézus Krisztus testet öltése e kettőt összefogja és
egymás mellé rendezi.40 Ez leginkább komparatív módon, más vallásokkal való összehasonlítás mérlegén mutatkozik meg. Erre tett kísérletet John Macquarrie is, aki szerint a világvallások jellemzően az egyik tulajdonság mellett teszik le voksukat.41 Ugyanakkor nem lehet elvitatni azt sem, hogy a keresztyénségen belül, bizonyos korszakokra
jellemző a hangsúlyeltolódás. Az előző század két domináns irányzata sem értett egyet
ebben a kérdésben. A kérügmatikus megközelítés, legfőképpen annak Karl Barthoz köthető iránya Isten és ember világa között kialakult, az ember oldaláról áthidalhatatlan
szakadékról beszélt (és beszél a mai napig). Alaptézise, hogy Isten lényegileg más, azaz
totaliter aliter, mint az ember és annak világa. Ez a lényegi különbség lehetetlenné teszi a párbeszédet, a találkozást, a kapcsolódást az ember felől.42 Azaz az ember nem
tehet lépéseket ennek ügyében. Így az egyetlen kizárólagos lehetőség e két világ találkozására Isten felől, az Ő kezdeményezéséből jöhet létre. Isten Igéje ez a híd: a testet
öltött Ige, Jézus Krisztus. Ez egyben kizárólagosságot és egyirányúságot jelent.43 Erre
az egyoldalúságra reagál az empirikus fordulat azzal, hogy egyirányúság helyett a párbeszédre, a kölcsönösségre építi fel teológiáját ezzel erősítve az emberi oldalt. Istent
nem zárja ki az ember világán túli valóságba, hanem úgy szemléli, mint aki az inkarnáció által immanens Istenként van jelen.44 Karl Barth nézeteire adott reakciókban tetten érhető a hangsúlyeltolódás. Isten világon felüliségét és kívüliségét vitatja el John
A.T. Robinson is a Honest to God című munkájában, melyben szélsőséges módon vonja
kétségbe Isten transzcendenciáját, hangsúlyossá téve immanens oldalát. Érvelését egy
már megfogalmazása szerint meghaladott világképre alapozza, mely szerint a menny
fent, a föld lent helyezkedik el és a kettő között határvonal van.45 A barth-i teológiának

39 A revelatio generalis és specialis közötti egységről ír Szűcs Ferenc, aki a dogmatikatörténeti vonatkozásokat is érinti
a kérdésben. L. revelatio generalisról: Szűcs Ferenc: Dogmatika prolegomena, Budapest, KRE-HTK, 1991, 61-64.; revelatio
specialisról: Uo., 67-70.
40 John Macquarrie: Principles of Christian Theology, SCM Press, London, 1966, 154-155.
41 Uo., 151.
42 Barth teológiájáról Szűcs Ferenc összegzésképpen írja: „A barth-i teológia mindenesetre két fontos figyelmeztetést adott
az általános kijelentéssel kapcsolatban: egyrészt emlékeztetett Isten transzcendens, másrészt az ember bűnös természetére.” Szűcs Ferenc: Dogmatika prolegomena, 64.
Török István ezt a megközelítést egyoldalúnak és „téves istenképnek” nevezi. Kritikájának alapja, hogy egy ilyen Istennel az
ember nem kerülhet mély és valódi kapcsolatba. Török István: Dogmatika, 183.
43 Jahn Rohls: Philosophie und Theologie in Geschichte und Gegenwart, Mohr Siebeck Verlag, Tübingen, 2002, 537-538.
L. Karl Barth: Nein! Antwort an Emil Brunner, Berlin, C. Kaiser Verlag, 1934
Barth egyértelműen elzárkózik a természeti teológia gondolatától is.
44 Nyilván ez a kérdéskör már a természeti teológia területére kalauzol minket, azonban mégis alapvetően fontos, hogy
lássuk a dilemma alapköveit.
45 Tanulmányomban a német nyelvű kiadást használtam:
John A.T. Robinson: Gott ist anders, Berlin, Evangelische Verlagsanstalt, 1965, 21-27.
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szélsőségességére utal Török István is dogmatikájában, amelyben kifejti, hogy kétféle
téves istenképzet van. Az egyik szerint Isten abszolút emberi, azaz immanenciájából fakadóan nincs semmi, ami rendkívülivé tenné. A másik Istent annyira totaliter aliter-nek
véli, hogy kizárja a kapcsolódás, a vele való közösség lehetőségét, hiszen nincs közös
alap, nevező, se nyelv.46 Ez a dilemma elvezet minket ahhoz az alapvető kérdéshez: hogyan tudom Istent megismerni?
A spirituális fordulat sem képvisel egységes álláspontot, sokszínű és a posztmodern
valóságot tükröző ambivalencia jellemzi képviselőinek válaszait. Bradley P. Holt spiritualitás-történetről szóló monográfiájában megjelenik az előbb említett dilemma. Utal
arra, hogy többféle, a spirituális fordulat égisze alá sorolt modell létezik. Egyfelől elgondolhatjuk ember és Isten valóságát mint a fizikai és lelki valóság teljes elkülönülését, vagy egy másik modell szerint az isteni valójában kompatibilis az emberi valósággal, azaz a Lélek az emberi valóság része.47 Holt leginkább római katolikus teológiai
példákat hoz az immanenciát hangsúlyozó tézisre: Eckhart mesterre vezeti vissza az
immanens nézőpontot, melyben a panteizmus gondolatát is felfedezni véli.48 Kortárs
teológusra, Richard Rohrra is hivatkozik, aki szerint az isteni valóság a világ alapjában van és belsejének elidegeníthetetlen része. Az ember e világban létezik és célja
az isteni valósággal való teljes egyesülés.49 A protestáns (lutheránus, presbiteriánus,
baptista, anglikán) álláspont egyetért abban, hogy Isten transzcendenciája hangsúlyozandó, ugyanakkor nincs konszenzus abban, hogyan lehet körülírni Isten és ember valóságának egymáshoz való viszonyát. Az, hogy a spirituális fordulat képviselői hogyan
közelítik meg ezt a kérdést, meghatározza, hogy milyen modell rajzolódik ki előttünk.
Lényegi különbség, hogy dinamikus folyamatot vagy statikus képet vizsgálunk, amikor Isten és ember valóságának kapcsolatát igyekszünk megismerni. A transzformáció a dinamikus szemlélet kulcsfogalma, mely az ember változásának folyamatát mutatja be.50 Isten kívülről érkezik meg az ember valóságába és átalakítja azt. A változás
folyamata lehet lineáris, azaz ok-okozati összefüggést fedezhetünk fel benne. E szerint
az elgondolás szerint van kezdete és vége a folyamatnak. Isten megteszi az első lépést,
majd következik az emberi válasz: a változás.51 A dinamikus folyamatot feltételező elméletek másik csoportja szerint kölcsönösséget fedezhetünk fel isteni és emberi cselekmény között. Az egymáshoz kapcsolódás e szerint nem lineáris folyamat, hanem
46 Török István: Dogmatika, 73.
47 Bradley P. Holt: Thirsty for God: A Brief History of Christian Spirituality, (3. edition), Minneapolis, Fortress Press, 2017, 7.
48 Uo., 110.
49 Uo., 203.
Holt kifejti, hogy Richard Rohr teológiája valójában progresszív, mert az emberi bűnt tagadja tanításában.
50 Corinna Dahlgrün: Christliche Spiritualität. Formen und Traditionen der Suche nach Gott, (2. Auflage), Berlin/Boston,
Walter de Gruyter GmbH, 2018, 92.; Richard Foster – Kathryn A. Helmers: Life with God. Reading the Bible for Spiritual Transformation, HarperCollins e-books, 2010, 21-22.; Osmer: Practical Theology, 27-29; Bobert: Jesus-Gebet und neue Mystik, 85.
51 Dahlgrün: Christliche Spiritualität, 93.
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cirkuláris okságot feltételezhetünk a transzformáció mögött.52 Ennek lényege, hogy
nem számít ki a kezdeményező fél, hanem csak az, hogy a kettő között kapcsolat van és
hatást gyakorolnak egymásra. Foster szerint ez a kölcsönösség valójában ember és Isten Lelke közötti dialógus, mely gondolat abszolút szemben áll a barth-i egyirányúságot
és egyoldalúságot képviselő nézettel.53 A transzformációs folyamat mellett egy másik,
sokkal statikusabb megközelítést ismerhetünk meg. E megközelítés nem foglalkozik
folyamatokkal, változással, hanem pusztán az érdekli, hogy a kimerevített pillanatban
isteni és emberi hogyan viszonyulnak egymáshoz. Manfred Josuttis az emberi világban
felfedezhető transzcendensről számol be fenomenológiai megközelítésében. Arról ír,
hogy az embernek számolnia kell az emberen felülivel, az emberi valóságot meghaladó
erőkkel és energiákkal, melyek megtapasztalhatóak, de a valóság másik dimenziójába
tartoznak.54 Hasonlóképpen Josuttishoz Rudolf Bohren és Manfred Seitz szerint sem
keverhető össze emberi és isteni, hanem azok jóllehet egymás mellett, de mégis egymástól elkülönülve léteznek.55 Bohren pneumatológiai megközelítésében leírja, hogy
az inkarnáció az Ige Jézus Krisztusban való testet öltését jelöli, ennek következtében
a Szentlélekre nem igaz. A Szentlélek eljön az emberhez és az emberben lakik, de nem
keveredik össze az emberivel. Ez az ambivalencia mutatja, hogy bár egy helyen van
az emberivel mégsem vegyül össze vele, hanem egymás mellett létezik, így az ember
továbbra is Istentől különböző teremtmény marad. Mégis közös munkára hívja az
embert. A Lélek és az ember közötti kölcsönösséget és partnerséget – mely például
a prédikáció közben történik – teonóm reciprocitásnak hívjuk.56 Bohren megközelítése
merőben különbözik a transzformációs gondolattól. Elméletében két különböző valóság egymás mellettiségét és kommunikációját hangsúlyozza. A spirituális fordulatban
tehát nem egy hegemón választ találunk a dilemma alapkérdésére: egyszerre jelenik
meg a transzcendens felfedezése az emberi világon belül, de mégis azon túl; az emberi
és isteni közötti kommunikáció; az isteni emberit átváltoztató transzformációs gondolatának lineáris és cirkuláris megjelenítése is.
A kogníció – érzéki tapasztalás dilemma
Másodszor arra keressük a választ, hogy a kogníció – és az ehhez szorosan hozzátartozó
verbalitás – valamint az érzékelés – legyen az testi vagy egyéb megélés – hogyan viszonyulnak egymáshoz az istentapasztalásban. Ez a dilemma némiképp érinti az első
kérdéskörben előjövő általános és speciális kijelentés témakörét, ugyanis, amennyiben
52 Uo., 92.
53 Foster - Helmers: Life with God, 22.
54 Manfred Josuttis: Segenskräfte. Potentiale einer energetischen Seelsorge, Gütersloh, Chr. Kaiser/Gütersloher Verlagshaus,
2000, 67-124.
55 Seitz: Praxis des Glaubens, 166.
56 Rudolf Bohren: Predigtlehre, München, Chr. Kaiser Verlag, 1972, 75-76.
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elfogadjuk, hogy istentapasztalatot élhetünk meg a teremtett világot csodálva, akkor
nem zárjuk ki annak a lehetőségét sem, hogy kognitív út helyett Isten a testi érzékelés
vagy az átélés egyéb útját válassza a velünk való találkozásra. E tapasztalatot később
szükséges értelmezni, fogalmi keretbe rendezni, melyben az ige segít összegezni és terminológiával ellátni az átélteket.57 Azonban, ha teológiai látásmódunk arra épül, hogy
Isten megismeréséhez szükségünk van a különleges kijelentésére: az élő Igére, Jézus
Krisztusra, akit a Szentíráson keresztül ismerhetünk meg, akkor kevésbé tudunk eltekinteni a kognitív úttól és a Szentírás olvasásával vagy az igehirdetések hallgatásával
járó verbalitástól.
A második dilemma alapkérdése, hogyan vagy inkább „mely részünkkel” tapasztalhatjuk meg Istent. Az első modell szerint a verbalitás (és sokszor az ehhez kapcsolt
kogníció vagy intellektus) és a tapasztalás (érzéki vagy testi) ellentétként vagy egymás
korrekcióiként jelennek meg. Peter Zimmerling szerint a protestantizmuson belül túlzott hangsúlyt kap az intellektualitás, a gondolkodás és méltánytalanul elhanyagolttá vált az érzékelés, legyen az testi vagy érzéki.58 Szintén a tapasztalás fontosságára
hívja fel a figyelmet Manfred Josuttis is, amikor azt hangsúlyozza, hogy az evangélium nem kérügma, nem tanítás, hanem megtapasztalható hatalom. Az isteni valóság,
a szent szférájának misztikus megismerése több mint kognitív, pszichés vagy érzelmi
folyamat.59 A német spirituális fordulat képviselői a kognitív oldal testi és érzéki tapasztalattal való kiegészítésének szükségességéről beszélnek, rámutatva erre a teológiában
megjelenő hiányra. Nagyon találóan mutatja be ezt a megközelítést a Christian Möller
által megemlített „learning by heart” kifejezés, mely azt sugallja, hogy az istenismeret
olyan tanulási folyamat, melyben a Lélek nemcsak információt közvetít Istenről, hanem
testi és érzelmi többlet is keletkezik a találkozás átélése nyomán.60 Ennek az érzelmi és
testi aspektusnak hiánya megakadályozza, hogy az istentapasztalat belsővé váljon, integrálódjon. Erről ír Sabine Bobert is, aki externalizáltnak tartja a csak kognitív alapokra épülő hitet, amely nem képes igazi változást hozni, mert nem az ember egészére hat.
A tapasztalatra épülő misztikus út – melyet Bobert a figyelmünkbe ajánl – ezt a hiányt
kívánja betölteni. A teljes hithez vezető misztikus út tanulási folyamat fázisokkal. Első
lépésként a saját gondolatok és érzelmek felismerése történik, mely a lelkek megkülönböztetésének ajándéka és amelyhez szükség van az éberségre, koncentrációra. Ezen
a szinten az ember képes megkülönböztetni a megbetegítő és a gyógyító gondolatokat
57 Gerd Theißen: Az őskerestyénség élményvilága és magatartásformái. Az őskeresztyénség pszichológiája, Budapest, Kálvin
Kiadó, 2008, 103-105.
58 Peter Zimmerling: Zur Praxis der Evangelischen Spiritualität. Eine Einführung in Band 3 des Handbuchs Evangelische
Spiritualität, in Peter Zimmerling (szerk.): Handbuch Evangelische Spiritualität. Band 3: Praxis, Göttingen, Vandenhoeck&Ruprecht, 2019, 23-24.
Peter Zimmerling: Evangelische Spiritualität. Wurzeln und Zugänge, Göttingen, Vandenhoeck&Ruprecht, 2003
59 Josuttis, Segenskräfte, 40-44.
60 Möller: Einführung in die Praktische Theologie, 138.
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és érzelmeket. Másodszor meg kell tanulni elidőzni a gyógyító gondolatoknál, elhagyva
a megbetegítőket, végül tartóssá tenni a második lépésben megismert gyógyult lelkiállapotot.61 A misztikus út tehát nem csak gondolati sémák megváltozását veszi célba,
hanem egyszersmind az affektív oldalt is, mely egy holisztikus antropológiát sugall,
amely nem idegen a protestantizmustól. Ezt bizonyítja Sabine Hermisson is, aki szerint
a protestantizmus gyökereiben keresendő ez a holisztikus szemlélet, ugyanis már Luther teológiája is sapientia experimentalis volt, azaz hittapasztalatra épülő.62
Manfred Seitz a hittapasztalatot más oldalról vizsgálja, melynek következtében nehéz a korábbi, nyolcvanas években összegzett gondolatait besorolni az előbb felvázolt
koncepciók közé. Számára a tapasztalat nem emberi munka és törekvés eredménye,
hanem kizárólagos módon a Szentléleké. Az istentapasztalatot az emberi tapasztalattól
elválasztva ír arról pneumatológiai megközelítésében, hogy az ember a tőle teljesen különböző Szentlélek által juthat hitre, ezért megdolgozni nem lehet, csak elfogadni, azaz
az ember ebben teljesen passzív szereplő. A hitet elválasztja az emberi tapasztalattól.
Szerinte abban mindig jelen van a megkísértettség, a bűn, emiatt az ember nem képes
az istentapasztalatra.63
Ellentétben a német teológiai szemlélettel, azt látjuk, hogy az amerikai spiritualitás képviselői egészen más problémákra keresik a választ. Nem a testi-érzéki-érzelmi
dimenzió hiányára reagálnak, hanem műveikben hangsúlyozzák az intellektus, a tudás és a műveltség elengedhetetlenségét.64 Richard Osmer kifejti, hogy a szerzetesi
hagyomány alapja az olvasottság.65 Richard Foster többlépcsős tapasztalati útja szintén
sajátos megközelítés, hiszen agyi folyamatokra koncentrálva fogalmazza meg lépéseit.
A repetitív, ismétlődő mondatok, imádságok vagy rítusok késszé teszik az ember testét és elméjét az információ befogadására, ugyanis azokról mintázatok alakulnak ki,
így nem lesz idegen az imádság, az igeolvasás vagy más kegyességi gyakorlat. Négy
lépésben fogalmazza meg módszerét: Az első feladat az ismétlődő cselekvés, amely tréning az agynak. Ehhez nem szükséges érteni a folyamatokat, pusztán az otthonosság
érzésének kell kialakulnia. Második lépésben a koncentrációt kell elősegíteni, melyben
meg kell tanulni összpontosítani arra, amit tanulmányozunk (Isten igéjét). Mindezek
után következik a megértés heuréka tapasztalata, a várva várt aha-élmény. Végül az
istentapasztalatra való reflexióban interpretáljuk azt, amit megtaláltunk vagy ami ránk

61 Bobert: Jesus-Gebet und neue Mystik, 283-287.
Sabine Bobert ezt a folyamatot párhuzamba állítja a buddhista brainbuilding-gel.
62 Hermisson: Spirituelle kompetenz, 37.
63 Seitz: Praxis des Glaubens, 166.
64 Dallas Willard: The Divine Conspiracy. Rediscovering our hidden life in God, HarperCollins, 1998, 2-8. Osmer: Practical
Theology, 80-82.
65 Uo., 80-82.
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talált.66 Ebben a négylépcsős modellben is látható, hogy a cél és a folyamat lényege,
hogy kognitív tapasztalat jöjjön létre, a megértés. Ezt készíti elő az első két lépcső és
ennek a feldolgozásáról szól az utolsó fázis. A német és az amerikai megközelítés hasonló, hiszen a spiritualitáshoz szükséges holisztikus szemléletet képviselik, ugyanakkor a kettejük közti különbség is megmutatkozik, hiszen az adott kulturális közegben
– legyen az német vagy angol – a megismerés vagy a tapasztalás más aspektusát kell
rehabilitálni ahhoz, hogy egyensúly legyen kogníció és a testi érzékelés, valamint az
affektív oldal között.
A tradíció-progresszió dilemma
A harmadik dilemma az istenismeret forrásaival, kereteivel kapcsolatos kihívásokról
szól: Honnan tudom, hogy jó úton járok az istentapasztalatban? A hagyományhoz való
viszony és a progresszivitás, illetve az ökumené és a vallásközi párbeszéd alkotják
a főbb sarokpontokat. Honnan tudom, hogy hol kell keresnem Istent? A kérdés megválaszolásában segíthet az elődök tapasztalata, ismerete és tudása. Ez a hagyomány
és a tradíció pozitív olvasata. Azonban a protestantizmus sajátossága, hogy az egyházi
hagyománnyal szemben mindig is hangsúlyozta, hogy az Ige a hittapasztalat egyetlen
forrása.67 A Sola Scriptura elvére reagálva a római katolikus egyház a tridenti zsinaton meg is erősítette az egyházi hagyomány autoritását.68 Nem meglepő tehát, hogy
a protestantizmuson belül kezdettől fogva ott volt és van a feszültség hagyomány és
újítás, regresszió és progresszió között. Ezek az alapambivalenciák folyamatos kihívás
elé állítják az emberiséget, a kultúrákat és a teológiát is. Míg a hagyomány a struktúrák
megtartására, a biztonságot adó múltbeli, elődöktől átvett és bevált értékekre alapoz,
addig a progresszív hozzáállás az innovációt, újítást és változást irányozza meg.69 A dilemmát a spirituális fordulat se oldja fel, nem köteleződik el egyik oldal mellett sem.
Manfred Seitz erlangeni professzor a progresszivitás erejéről ír. Definíciójában megjelenik, hogy a progresszív hozzáállásban az ember kész elhagyni a „már nem elég” tradíciót és kizárólag Isten ígéretére épít.70 Ugyanakkor kritika alá veti a tradicionális értékek
megkérdőjelezésére irányuló társadalmi attitűdöt. Szerinte e folyamat végeredménye-

66 Richard Foster: Celebration of Discipline. The Path to Spiritual Growth, San Francisco, Harper, 2000, 63-64.
67 Ennek rendszeres teológiai megközelítését bontja ki Gerhard Ebeling dogmatikájában: a Szentírás teljességét, egységéről és autoritásáról ír. Gerhard Ebeling: Dogmatik des christlichen Glaubens. Band 1., Berlin, Evangelische Verlagsanstalt,
1986, 28-35.
Bobert következtetése egészen szélsőséges ugyanis a reformáció következményének tartja, hogy az egyén kikerül a tradíció
és az autoritás kötelékéből. L. Bobert: Jesus-Gebet und neue Mystik, 108.
68 Jan Rohls: Protestantische Theologie der Neuzeit I. Die Voraussetzungen und das 19. Jahrhundert, Tübingen, Mohr Siebeck,
2018, 48.
69 Németh Dávid: Vallásdidaktika. A hit- és erkölcstan tanítása az 5-12. osztályban, Budapest, KRE-L’Harmattan, 2017, 382.
70 Seitz: Praxis des Glaubens, 167.
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ként az emberek orientációvesztetté, bizonytalanná és tanácstalanná válhatnak.71 Mint
már a posztmodern kor tárgyalásánál is érintettem, a modernitásban megfigyelhető
hagyományellenesség a hatvanas évektől kezdve megjelent a teológiában is.72 Corinna
Dahlgrün, Sabine Bobert és Peter Zimmerling is kulcskérdésnek tartja a hagyományhoz való viszony alakulását.73 A tradíció, az elődök által átörökített értékstruktúra
könnyedén válhat olyan megtörhetetlen és átalakíthatatlan merev struktúrává, mely
nem engedi meg a változást, az újonnan feltett kérdések megválaszolását.74 Zimmerling
szerint a hagyomány megtörése valójában nem a progresszív útra lépést vonta maga
után következményként, hanem más, kívülről érkező tradíciókhoz való kapcsolódást.
Így gazdagodik vagy alakul át az európai vallásos emberek spirituális eszköztára és
kerülnek bele a távol-keleti vallásosság módszerei mint például a légzésgyakorlatokra épülő meditációk, a jóga vagy a mantra.75 A legkülönbözőbb vallási tradíciók váltak
elérhetővé a „vallás piacán” a tömegmédia és az online térhódítása, a világ egyetlen
határok nélküli világfaluvá alakulása és a migrációs mozgások következményeként.76
Angolszász oldalról ugyanakkor felvonultathatunk kritikai hangvételű műveket is, melyek elsődlegesen tisztázni akarják a keresztyén és a más vallásoktól átvett meditáció
közötti különbségeket. Így tesz Richard Foster is, amikor kifejti, hogy a keleti tradíció
meditációs gyakorlatai mind a világtól való függetlenedést célozzák meg, a személyiség
és az individualitás elvesztését. A függetlenedéssel ellentétben a keresztyén meditáció
a betöltekezést és az elköteleződést irányozza meg. A keresztyén meditáció lényege,
hogy az ember megteljen Szentlélekkel, azaz az Istennel való egységben és függésben
erősödjön, elnyerve valódi személyiségét: az istenképűséget.77 Foster a protestáns spiritualitás határait húzza meg azzal, hogy a különbségeket emeli ki mintegy leválasztva
a keresztyén spiritualitást a többi vallásétól. Ezzel ellentétben Sabine Bobert inkább
a hasonlóságokra építve elérendő célként határozta meg a protestantizmus és más val71 Uo., 173-174.
72 Bradley P. Holt is kiemeli a tradícióval szembenállás és a modernitás kapcsolatát és hangsúlyozza, hogy a posztmodern
már nem a hagyománnyal szemben azonosítja magát. Holt: Thirsty for God, 142-143.
Fontos szempont, hogy meghatározó volt a társadalmi berendezkedés, a kultúra a hagyománytörés kérdéskörében. Európát
tekintve sem beszélünk egységes folyamatról.
73 Dahlgrün: Christliche Spiritualität, 61kk, 90.; Zimmerling: Evangelische Spiritualität, 31.; Bobert: Jesus-Gebet und neue
Mystik, 107.
74 Dahlgrün: Christliche Spiritualität, 63.
Bobert szerint a tradíció és a tekintély a lelki uterus, melyből a modernitás kiűzte a keresztyénséget azzal az üzenettel, hogy
a szabadság azon kívül van. Azonban a szabadsághoz érettség kell – írja Bobert. Bobert: Jesus-Gebet und neue Mystik, 107.
75 Manfred Josuttis szerint az ezoterikus gyakorlatok is régi teológiai tradíciókra épülnek.
L. Josuttis: Segenskräfte, 60.
Vö. Dalhgrün: Christliche Spiritualität, 74., Christian Grethlein: Praktische Theologie (2. Auflage), Berlin/Boston, Walter de
Gruyter, 2016, 179.; Martina Kumlehn: Frömmigkeit/Spiritualität, in Kristian Fechtner, Jan Hermelink, Martina Kumlehn,
Ulrike Wagner-Rau (szerk): Praktische Theologie. Ein Lehrbuch, Stuttgart, Verlag Kohlhammer, 2017, 282-283.
76 Zimmerling: Zur Praxis der Evangelischen Spiritualität, 31.
Bobert: Jesus-Gebet und neue Mystik, 19.
77 Foster: Celebration of Discipline, 21.
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lások közötti párbeszéd létrejöttét, melyhez szerinte szükséges lépés a misztagógiai
tradícióvonal beépítése a protestáns akadémiai diskurzusba.78 Azaz a felekezetközi próbálkozások megerősíthetik a nyitottságot a vallásközi párbeszéd felé, hiszen a tradíciók
rigid határainak meglazulása nyitottabbá teheti a vallásos diskurzusban részt vevőket.
A keresztyén felekezetek – a korábban elképzelhetetlennek tartott párbeszéd nyomán –
hatással vannak egymás spiritualitására, kegyességére és teológiájára is. Ezt példázza,
hogy számos, addig római katolikusnak, pünkösdinek vagy ortodoxnak tartott gyakorlat (zarándoklat, gyónás, meditáció, kenet, ördögűzés) kapott helyett az elmúlt évtizedekben a protestáns spiritualitást összegző művekben.79 De nemcsak a gyakorlatok
szintjén jelenik meg felekezetközi hatás, ugyanis több felekezet tanításából származó
teológiai és dogmatikai alapvetés adaptációja miatt a protestáns gondolkodás és annak
gyakorlati vetülete is változik. Új szempontok jelennek meg benne.
Németh Dávid szerint a spiritualitás katolikus olvasata két dologban különbözik
a protestánstól. Az egyik, hogy míg a katolicizmus, főleg annak keleti szárnya az Istennel való egyesülést, az unio mystica-t hirdeti, addig a protestáns szemlélet a dialogicitást (egyszerre bűnös és egyszerre megigazult az ember) hangsúlyozza. Másfelől
pedig a katolicizmus szerint a megszentelődés módszeres és fokozatos tökéletesedés.80
Hasonló gondolatmenetet vázol fel Hans Martin Barth is. Szerinte a keleti és nyugati egyház teológiája alapvetően különbözik, ugyanis míg az ortodox egyházban a halál a legfőbb ellenség és a cél annak legyőzése: a feltámadás, addig a nyugati egyház
a bűn-megváltás paradigmájára épít.81 Ezt az ortodox hatást ismerhetjük fel a misztika
reneszánszában, hiszen a misztikus út célja, hogy az ember Jézus Krisztussal egyesüljön és a határok Isten és ember között véglegesen eltűnjenek.82 A spirituális fordulatban
megfigyelhető a hagyományhoz való visszafordulás a progresszív irány mellett, melyet
leginkább a monasztikus teológiához való kapcsolódásban érhetünk tetten. A szerzetesi hagyomány, az előttünk járók hittapasztalatai mint a saját hitünk megélésének man-

78 Bobert: Jesus-Gebet und neue Mystik, 11.
79 Néhány példa:
Markus Schmidt: Salbung. Eine neue Form evangelischer Spiritualität in Peter Zimmerling (szerk.): Handbuch Evangelische
Spiritualität. Band 3: Praxis, Göttingen, Vandenhoeck&Ruprecht, 2019, 294-319.
Peter Zimmerling: Die Beichte als Mittel evangelischer Spiritualität. Ein Plädoyer für ihre Wiederentdeckung, in Peter Zimmerling (szerk.): Handbuch Evangelische Spiritualität. Band 3: Praxis, Göttingen, Vandenhoeck&Ruprecht, 2019, 537-560.
Gaston Nogrady: Der Exorzismus. Ein vergessenes Seelsorgemittel der Kirche, in Peter Zimmerling (szerk.): Handbuch Evangelische Spiritualität. Band 3: Praxis, Göttingen, Vandenhoeck&Ruprecht, 2019, 575-597.
Klaus Nagomi: „Kommt, Kinder, lasst uns gehen…” Pilgern als Ausdrucksmittel protestantischer Spiritualität, in Peter Zimmerling (szerk.): Handbuch Evangelische Spiritualität. Band 3: Praxis, Göttingen, Vandenhoeck&Ruprecht, 2019, 725-741.
Vö. a gyónásról: Seitz: Praxis des Glaubens, 194-198.
80 Németh: Pasztorálantropológia, 113.
81 Hans-Martin Barth: Spiritualität. Ökumenische Studienhefte 2., Göttingen, Vandenhoeck&Ruprecht, 1993, 21-91.
82 Bobert: Jesus-Gebet und neue Mystik, 96., Josuttis: Segenskräfte, 60.
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kói jelennek meg a különböző tanulmányokban.83 Ez pedig elvezet minket a negyedik
dilemmához, a hittapasztalatra vezetők képzésének kérdésköréhez.
A skolasztikus vagy monasztikus teológiai képzés dilemmája
Martina Kumlehn szerint a spirituális fordulat a monasztikus tradícióhoz (a sivatagi
atyák, a misztika világához) vezeti vissza a teológiát.84 A monasztikus és skolasztikus85
teológiai képzés közötti évszázados vita kérdése azoknak szól, akik a hittapasztalatra
vezető úton kísérik vagy vezetik az embereket. A dilemma alapkérdése: hogyan lehet
felkészülni erre? Milyen tudásra van szükség ahhoz, hogy embereket vezessünk el az
istentapasztalathoz? A skolasztikus teológia hegemóniájának kezdetét az egyetemek
megjelenéséhez kötjük.86 Nagyon találóan fogalmaz Leinsle: „Feltűnő, hogy az egységes, találó megnevezés a tudományos iskolai, illetve egyetemi teológiát művelő oktatók megfelelő öntudatának kialakulásával párhuzamosan rögzül. A folyamatot alighanem a többi facultasszal folytatott kritikai párbeszéd indította el […] eleget tettek az
általánosan elismert tudományos standardnak.”87 Sabine Bobert szerint a skolasztikus,
akadémiai teológiát jellemző racionalitás a kognitív folyamatokra szűkítette a hittapasztalatot.88 Ugyanakkor Leinsle felhívja a figyelmet arra is, hogy a skolasztikus és
a monasztikus teológia szembeállítása a valóság leegyszerűsítése, hiszen az egyetemi
oktatók nagy része szerzetesként került a katedrára, így bennük ötvöződött a két teológiai hagyomány.89 A szerzetesi kultúrában központi helye volt és van jelenleg is az
olvasásnak, művelődésnek. Az intellektuális növekedés a Szentírás, az egyházi tradíció,
a teológia és a tudományok mélyebb ismeretét szorgalmazza. Richard Osmer szerint
Istent teljes elménkkel is szeretjük, így az intellektus nem elhanyagolható.90 A spirituális fordulat képviselői között konszenzus van arról, hogy szükség van arra, hogy a jelenkori teológiai, skolasztikus képzés mellett helyet kapjon a monasztikus szemlélet

83 Peter Zimmerling: Dass man der Heiligen gedenken soll. Die Bedeutung der Heiligen für die evangelische Spiritualität,
in Peter Zimmerling (szerk): Handbuch Evangelische Spiritualität. Band 3: Praxis, Göttingen, Vandenhoeck&Ruprecht, 2019,
454-475.
84

Kumlehn: Frömmigkeit/Spiritualität, 282.

85 A skolasztikus jelző jelentésárnyalatainak sokszínűségét mutatja be, hogy a skolasztikus egyszerre jelöli a filozófushoz
illő életformát, de egyszerre használják tudományos vagy iskolás jelzőként. A középkorban domináns skolasztikus teológiára cinikusan reagálnak a XVI-XVII. században, ugyanis azt katedra melletti értelmetlen érvelésnek vagy éppen szőrszálhasogatásnak tartják szemben a valódi teológiával, amely a gyakorlatra irányul. Ulrich G. Leinsle: A skolasztikus teológia története,
Budapest, Osiris Kiadó, 2007, 12-13.
86 Bobert: Jesus-Gebet und neue Mystik, 11.
87 Leinsle: A skolasztikus teológia története, 21.
88 Bobert: Jesus-Gebet und neue Mystik, 98.
89 Leinsle: A skolasztikus teológia története, 107.
90 Osmer: Practical theology, 81.
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is.91 Az aktuális diskurzusokat gyűjtötte össze Martina Kumlehn. Egy javaslat szerint
tapasztalativá kell alakítani az oktatást, más szerint viszont a kegyességi formák tantárgyi felvételét kell sürgetni. Németországban a teológiai képzést záró hatodév (Vikariat) alatt több spirituális kompetenciát célzó kísérőprogramot illesztettek bele a stúdiumba.92 Magyarországon is kísérletet tettek a spiritualitás teológiai képzésbe való
integrációjára.93
A monasztikus szemlélet nem idegen a protestáns gondolkodástól. Már Luther
Márton is a skolasztika arisztotelészi vonalát kritizálva hívta fel a figyelmet arra, hogy
a teológia tapasztalaton és nem absztrakt metafizikai spekuláción alapszik: sapientia
experimentalis.94 Az újabb Luther-kutatás iránya is arra hívja fel a figyelmet, hogy
a misztika, a spiritualitás nem áll távol a protestantizmustól, annak főleg lutheránus
irányától.95 Ugyanakkor Luthernél – ahogy egyébként a korszakra jellemző – nem vált
egyértelműen ketté a skolasztikus és a monasztikus irány. Hermisson a konfesszionalizmus időszakára, azaz a hitvallások megfogalmazásának, kialakulásának korára datálja a spirituális kompetencia értékének csökkenését, amelyre a pietizmus gyakorlati
kegyességében látja a választ. A felvilágosodásban gyökerező új tudományos (pozitív)
szemlélet elvárásaihoz igyekezett idomulni a teológia, így a monasztikus irány mind
inkább kiszorult a teológiai akadémiai keretből. Schleiermacher, aki maga is pietista
háttérből származott, igyekezett megoldást találni erre az új kihívásra. A Kurze Darstellung des theologischen Studiums című 1830-as munkájában megjelenő koncepciójában
igyekezett egyesíteni a tudományos munkát és az általa egyházi érdeklődésnek nevezett spirituális kompetenciát.96 A posztmodern megágyazott a monasztikus irány
reneszánszának. Ennek okait egyfelől a tudomány modernitást tükröző és annak
szabályaihoz kötött önmeghatározásának válságában kell keresni. Ugyanis a monasztikus, spirituális tudomány inkább kapcsolható az ún. narratív tudás területéhez, mely
91 Christian Grethlein: Pfarrer – ein theologischer Beruf!, Frankfurt am Main, Ed. Chrismon, 2009, 130-135.
A teológiai képzésből hiányzó monasztikus oldal a lelkészi szolgálatra is hatással van.
Vö. Zimmerling: Evangelische Spiritualität, 19.
92 Kumlehn: Frömmigkeit/Spiritualität, 285-286.
93 Siba Balázs: Spiritualitás és teológia, in Lányi Gábor (szerk): A reformáció örökségében élve. A reformáció hatása a teológiai
oktatásra, Budapest, KRE-L’Harmattan, 2018, 131-133.
94 Leinsle: A skolasztikus teológia története, 233-236.
Sabine Hermisson: Spirituelle Kompetenz. Eine qualitativ-empirische Studie zu Spiritualität in der Ausbildung zum Pfarrberuf,
Göttingen, Vandenhoeck&Ruprecht Unipress, 2016, 37.
95 Bővebben: Peter Zimmerling: Martin Luther als Vater der evangelischen Mystik, in Peter Zimmerling (szerk): „Mitten im
Gelärm das innere Schweigen bewahren”. Aspekte mystischer Spiritualität im Protestantismus, (2.Auflage), Karlsruhe, Evangelische Akademie Baden, 2019, 90-112.
96 A spirituális kompetencia történetéhez bővebben: Hermisson: Spirituelle Kompetenz, 38-43. 75.;
Zimmerling: Evangelische Spiritualität, 20.
Sabine Hermisson: Megatrend Spiritualität in der theologischen Ausbildung? Ein einleitender Überblick in: Sabine Hermisson, Martin Rothgangel (szerk.): Theologische Ausbildung und Spiritualität, Wien, Vienna University Press, 2016
Schleiermacher kapcsán l. még: Seitz: Praxis des Glaubens, 206.
Kumlehn: Frömmigkeit/Spiritualität, 276-277.
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nem követi a modernitás tudományosságának szabályait.97 Ennek jelei, hogy az egyetemi képzésben Amerikában már alkalmazott spiritualitás mint tudomány természeténél fogva interdiszciplináris, saját módszere nincs.98 Milyen tudás szükséges ahhoz,
hogy valaki embereket vezessen Istenhez? Erre a gyakorlati teológia keresi a választ és
a jellemzően csak kognitív ismeretre épülő teológiai képzés felé fogalmazza meg igényét, hogy az akadémiai életben a protestantizmus gyökereinél még működő skolasztikus-monasztikus irány között újra egyensúly legyen.

ÖSSZEFOGLALÁS
Tanulmányomban igyekeztem bemutatni, hogy a posztmodern jellegzetességei hogyan
jelennek meg a spirituális fordulatban felvetett négy alapdilemmában. A fordulat képviselői jellemzően eltérően, sokszor ellentmondóan válaszolják meg a kérdéseket. Ez
a változatosság egyfelől mutatja, hogy nem ugyanabból a teológiai hagyományból indulnak ki, jóllehet mind protestáns szerzők, hanem egy-egy spirituális koncepcióban
tradíciók, kultúrák, sőt felekezetek és vallások keverednek. Találóan ír erről a jelenségről Válóczy József:
A pluralizmus nevében a posztmodern vallásosság hajlik a vallási tolerancia, a politeista vagy szinkretista szemlélet felé, legalábbis abban az értelemben, hogy - akár
Isten egyetlenségének elvi feltételezése mellett - megengedi (hitelesnek és egyformán
legitimnek tartja) és magában összebékíteni igyekszik Isten sokféle, egymástól különböző megjelenési módjait: „Az értelem és a szív monoteizmusa, a képzelőerő és a művészet politeizmusa, ez az, amire szükségünk van.” Az egyetlen vallási formával sem
azonosulás programja konkrétan például abban fejeződik ki, hogy a Posztmodern szívesebben beszél isteni valóságról, esetleg a szentről (főnévi formában), mint (a személyes)
Istenről.99
A tradíciók, hagyományok keveredése és egymásra gyakorolt hatásának végeredménye gyakorlatilag a spiritualitás végtelen skáláját hívta létre. Ahogyan a nagy metaelbeszélések korától távolodunk, úgy a közösségi identitás (amelyhez vagy alkalmazkodik
valaki vagy a közösség kizárja) helyett az egyének narratívái felé billen a mérleg nyelve,
azaz az egyének saját döntéseikkel konstruálják történetüket, választanak vagy összeválogatnak hagyományt, akár megbontva az eredeti hagyomány határait és végeredményképpen egy teljesen szubjektív spiritualitás jön létre belőle.100 Ez normatív módon is megjelenik például Peter Zimmerlingnél, aki azt írja, hogy minden teológusnak,
97 Vö. Lyotard: Posztmodern állapot, 45-49.
98 Sandra M. Schneiders: The Study of Christian Spirituality. Contours and Dynamics of a Discipline, in Elizabeth A. Dreyer
– Mark S. Burrows: Minding the Spirit. The Study of Christian Spirituality, Baltimore-London, The John Hopkins University
Press, 2005, 6-7.
99 Válóczy: A megosztott Logosz, 26.
100 Vö. Siba Balázs: Isten és élettörténet, Budapest, Loisir Könyvkiadó, 2010, 142-143.
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sőt minden keresztyénnek szükséges egy saját reflektált és formát öltött spiritualitást
kialakítani.101 De Sabine Hermisson is utal arra, hogy a posztmodern vallásosság vezetőfogalma a spiritualitás, ugyanis ott az individuális spirituális élmények és tapasztalatok után kutatnak.102 Ez az individuum által összerakott, egyedi spiritualitás tükrözi
Andreas Reckwitz szingularitásról szóló elméletének központi gondolatmenetét, mely
szerint a különlegesség, az egyediség a 21. század eleji nyugati társadalmak fő hajtóereje.103 A spirituális élmény értéke a nem hétköznapi, hanem attól eltérő tapasztalatával fokozza a különlegesség érzetét. Az Istennel való találkozás élményként, átélésként
jelenik meg, melyhez nem elég az emberi kogníció, szükség van az érzékelésre és az
érzelmekre.104 Az igényt – hogy az alapvetően kognitív folyamatokra épülő egyetemi
oktatásban megjelenjen az affektív oldalt integráló és a testi érzékelést is magába foglaló spiritualitás – a gyakorlati teológia fogalmazza meg, ugyanis a társadalmi kihívások
elsősorban a terepen, a gyakorlatban jelennek meg.105
Jól láthattuk, hogy a posztmodern jegyei felfedezhetők a jelenkori gyakorlati teológia spirituális paradigmájában. Nem meglepő, hiszen a diszciplína fordulatai mindig az
adott társadalmi kontextus kihívásaira igyekeznek válaszokat keresni, ahogyan teszi
ezt a posztmodernnel is.

101 Zimmerling: Zur Praxis der Evangelischen Spiritualität, 27.
102 Hermisson, Megatrend Spiritualität, 14.
103 Reckwitz: Die Gesellschaft der Singularität, 54.
104 Zimmerling: Zur Praxis der Evangelischen Spiritualität, 23-26.
105 Sabine Bobert szerint a keresztyén misztagógia a posztmodern életfeltételekre válaszol in: Bobert: Jesus-Gebet und neue
Mystik, 103-105.
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BÁNKI ANDRÁS
A Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori
Iskola politikatudományi programjának negyedéves doktorandusz hallgatója. Fő kutatási területei az Európai Parlament, pártok és pártrendszerek, Európai Unió, európai
integráció.
Az Európai Parlament pártrendszerének változása 2009-2020 között
A tanulmányban az Európai Parlament pártrendszerének átalakulását mutatom be
a jelenlegi és a két megelőző terminusban (2009-14; 2014-19; 2019-). A megjelenő változásokat Európai Parlament politikai csoportjainak szavazási mintázatai segítségével
szemléltetem. Az Európai Parlament (EP) az Európai Unió döntéshozatali rendszerének
egyik központi intézménye. Működésének vizsgálata hozzájárul a többszörös válság
időszakának (multiple crisis) minél jobban történő megértéséhez, az arra adott válaszok bemutatásához. Az EP legfontosabb politikai aktorai a politikai csoportok. A tanulmányban a koalíciókötési stratégiára és a csoportkohézióra vonatkozó adatokon szemléltetem a politikai csoportok tevékenységét, amely adatok a https://www.votewatch.eu/
oldalról származnak. A két lezárult EP terminust (2009-14; 2014-19) teljes egészében
bemutatom, míg a jelenleg is tartó terminus (2019-) első évének adatait felhasználva
szemléltetem a bekövetkező változásokat. Ezt követően a lezárult terminusok első éveinek vizsgálata segítségével a három terminus összehasonlítását végeztem el.
Kulcsszavak: Európai Parlament, politikai csoportok, pártok és pártrendszerek, kohézió,
koalícióépítés
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DOBOZI GERGELY
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájának doktorandusza, emellett a Mandiner című hírportál és hetilap jogi rovatának rendszeres
szerzője, szerkesztője. Érdeklődési köre, egyúttal kutatási területe az állami szuverenitást érő 21. századi kihívások.
A szubszidiaritás reformjának geopolitikai realitása a Visegrádi Együttműködés
tanulságai tükrében
A 21. század globalizmushoz köthető kihívásai feladvány elé állítják a nemzetállamokat:
döntést kell hozniuk arról, hogy milyen arányban és keretek között készek együttműködni
más államokkal a fennmaradás és prosperitás érdekében. Egy európai uniós tagállam
esetében kézenfekvő válasz lehet csatlakozni ahhoz az Európában egyébként meglévő
értékközösséghez, amely az Európai Unió jövőjét föderális állami formában képzeli el.
Valós és védhető kulturális igény mutatkozik azonban arra, hogy az Európai Unió jövője
továbbra is a tagállamok együttműködése keretében formálódjon. E tanulmány célja,
hogy ennek életszerű és működőképes modelljét a közös kulturális és geopolitikai igényeket visszatükröző szubregionális koalíciók együttműködésében keresse, amely az
Európai Unió egyik alapelvének számító szubszidiaritás feltételrendszereinek is megfelel. Az összehasonlító módszertanra épülő tanulmányban leíró jelleggel kerülnek bemutatásra azok a szempontok, amelyek egyúttal érvként is funkcionálhatnak egy a szubszidiaritás elvét élhetőbben megvalósító Európai Unió modellje mellett. A tanulmány
végkövetkeztetése, hogy a felvetés valós, ugyanakkor további vizsgálatra szorul, hogy
esetleg az „egyre szorosabb egység” létrehozására törekvő Európai Unión belül a szubszidiaritás leghatékonyabban és életszerűen a Visegrádi Együttműködéshez hasonló
szubregionális együttműködéseken keresztül valósítható-e meg.
Kulcsszavak: Európai Unió, Visegrádi Együttműködés, szubszidiaritás, föderális, globalizmus, nemzetállamok
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FELEGYI JÚLIA
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktorandusza. Kutatási területe az illegális migráció, és az európai migrációs politika változása napjainkban.
Franciaország migrációs politikája
Franciaország volt gyarmattartó, fejlett európai országként számos legális és illegális
bevándorlót vonz, illetve érvek sokasága sorakoztatható fel a – francia társadalmat is
mélyen megosztó – jelenség mellett és ellen is. A szerző célja az elmúlt évtized felgyorsult és erőteljes migrációs tendenciáinak kronologikus bemutatása, szem előtt tartva
a jogi, a geopolitikai, és intézményi fejlődéstörténetet. A publikációból megismerhető
az elmúlt évtizedben érkezett illegális migránsok és menedékkérők származási köre,
hivatkozási alapja, valamint a francia lakosság a kérdéskörrel kapcsolatos reakciója.
A szerző további célja az illegális migráció közbiztonsági és nemzeti biztonsági összefüggéseinek feltárása, valamint a francia migrációs politika hiányosságaira való rámutatás is.
Kulcsszavak: Francaiország, illegális migráció, Calais, bevándorlás.
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JANIK SZABOLCS
Politológus, közgazdász. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem politikatudományi
doktori képzésén folytatja tanulmányait, kutatási témája a visegrádi együttműködés.
Szabolcs a 2015-ben alapított Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese és kutatója,
amelynek keretében a bevándorlás politikai és gazdasági összefüggéseit elemzi.
The Visegrad Cooperation: what should I call you?
This study intends to explore the nature and functioning of the so-called Visegrad
cooperation. As a 30-year intergovernmental platform witnessing growing academic
and public interest in recent years, Visegrad has become an independent brand in
European politics. Despite a number of valuable studies dedicated to this special form
of subregional integration embedded within the European Union, theoretically and empirically well-founded research aimed at understanding the patterns of the Visegrad
cooperation is still lacking to date. This study is intended to contribute to a deeper and
better understanding of this platform. In this paper, we overview why states cooperate
in general, then give a brief description and classification of the Visegrad cooperation.
We deliver some ideas on the logic and pattern of the cooperation, and present some
key issues from the past 30 years of the Visegrad platform. Finally, we analyse the
underlying reasons for its relatively low level of institutionalisation compared to other
similar regional platforms (see e.g. the Benelux Union or the Nordic Cooperation). We
argue that, beyond the flexibility offered, refraining from institutionalisation entails
both practical (avoiding additional bureaucracy) and political (preserving sovereignty)
benefits for the Visegrad countries.
Keywords: international cooperation, intergovernmentalism, regionalism, integration,
cooperation, institution, institutionalisation, Visegrad Group, V4
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MOLNÁR DÁNIEL
A Budapesti Corvinus Egyetem közgazdasági elemző mesterszakán végzett. Jelenleg
ugyanitt végzi doktori tanulmányait a Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori
Iskolában, disszertációját az Európai Központi Bank eszközvásárlási programjainak
hatásából írja. A doktori képzés mellett a Századvég Gazdaságkutató Zrt.-nél dolgozik
mint makrogazdasági elemző. Fő érdeklődési területei a monetáris politika és a munkaerőpiac.
Az Európai Központi Bank eszközvásárlásának hatása a kelet-közép-európai régióban
A 2008-as válság után a monetáris politika keretrendszere alapjaiban átalakult. A nulla
alsó korlát elérését követően a konvencionális monetáris politika hatástalanná vált, így
nemkonvencionális eszközök bevezetésére volt szükség. 2020-ban a koronavírus-járvány megjelenését követően ezek az eszközök ismét előtérbe kerültek. Ezen eszközök,
kiváltképpen a jegybanki eszközvásárlások gazdasági hatása ugyanakkor nem áll meg
az országhatároknál. Ebből kifolyólag VAR modellel megvizsgáltam, hogy az Európai
Központi Bank eszközvásárlásai milyen hatást gyakoroltak a kelet-közép-európai régió
országaira (Csehország, Lengyelország, Magyarország). Az eredmények szerint az EKB
monetáris politikájának van hatása a régióban a kamatokra, az árfolyamra és az inflációra, bár ez a hatás összességében nem jelentős.
Kulcsszavak: monetáris politika, eszközvásárlás, VAR modell, EKB
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PÓCZA ISTVÁN
Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Diplomáit az ELTE nemzetközi tanulmányok szakán szerezte alap-majd mesterképzésen, Európa-tanulmányok szakirányon. Az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Az elmúlt években
több vezető magyarországi think tanknél is tevékenykedett, jelenleg a Batthyány Lajos
Alapítvány szakmai programvezetője. Kutatási területe elsősorban az európai politika,
ezen belül kiemelten Ausztria és Németország.
Németország és a migráció – Migrációs hullámok és demográfiai változások 1945-től
napjainkig
Németország Európai Unió meghatározó tagállamaként a kontinenst érő kihívásokra
adandó válaszok megfogalmazásában mindig is élen járt. Nincs ez másként a jelenlegi,
2015-ben kezdődött migrációs hullámot illetően sem. Hiszen a német állam által megfogalmazott elvek mindig is irányadóak voltak a kontinens más államai számára, másfelől
Németország a bevándorlás kezelését illetően jelentős múltbeli tapasztalatokkal bír.
A migráció kezelése, s elsősorban az integráció a korábbi évtizedekben sem volt teljes mértékben sikeres, különböző társadalmi problémákat eredményezett. Mindezek
mellett egy egészen új, az eddigiektől különböző migrációs hullámnak vagyunk tanúi,
mivel a most érkezők társadalmi, kulturális és képzettségi háttere nagyobb mértékben
tér el a fogadó ország többségi társadalométól, mint korábban. Ennek eredményeként
Németország mind a jelenben, mind pedig a jövőben jelentős kihívásokkal szembesül.
Jelen tanulmány az 1945 utáni migrációs hullámok és a jelenlegi helyzet bemutatásával
azt vizsgálja, hogy a bevándorlás és hatásainak kezelésében az aktuális német vezetés
mennyiben meríthet a korábbi tapasztalatokból.
Kulcsszavak: Németország, migráció, bevándorlás, vendégmunkások, migrációs hullám,
családegyesítés, demográfiai, migrációs politika
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ERDÉSZ VIKTOR
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola negyedéves doktorandusza. Készülő disszertációja címe: A mesterséges intelligencia felhasználási
lehetőségei a korszerű nemzetbiztonsági hírszerző elemzés-értékelésben.
A mesterséges intelligencia biztonságpolitikai és nemzetbiztonsági vonatkozásai
A 21. század első évtizedeiben az információs forradalom újabb lépéseként a mesterséges intelligencián alapuló technológiák egyre gyorsuló elterjedése kihat valamennyi
társadalmi alrendszer működésére és a nemzetközi világhatalmi erősorrendre. Az új
kihívások és lehetőségek nem csak új feladatokat adnak a nemzetbiztonsági szolgálatoknak, de alapjaiban megváltoztatják azok működését is. A tanulmány áttekinti a mesterséges intelligencia fogalmát és annak főbb biztonsági vonatkozásait, megvizsgálja
az információs forradalom hatásait a nemzetbiztonsági szolgálatokra és bemutatja az
amerikai Hírszerző Közösség adaptációját a folyamatokra.
Kulcsszavak: mesterséges intelligencia, hírszerzés, elemzés-értékelés, Amerikai Egyesült
Államok
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FEKETE BALÁZS TAMÁS
A BCE Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskolájának másodéves hallgatója, doktori kutatásának témája a környezettudatos magatartás pszichológiai háttere. 2018-ban végzett pszichológusként a Pázmányon, azóta pedig óraadó oktatóként
tart reklámpszichológia és gazdaságpszichológia témájú kurzusokat. Az egyetemi kutatás-oktatás mellett három éve dolgozik piackutatóként, munkája során elsősorban
márka és kommunikáció témájú kvalitatív és kvantitatív kutatásokkal foglalkozik.
Mindezek mellett alkalmi jelleggel kommunikációs és szervezetfejlesztő tréningeket
és workshopokat tart.
A környezetbarát cselekedetek pszichológiai háttere és ösztönzésének lehetséges módszerei
Jelen tanulmány a környezetbarát viselkedés pszichológiai hátteréről, illetve a környezetbarát viselkedés ösztönzésének kommunikációs stratégiáiról kíván egy átfogó összefoglalót nyújtani, különös hangsúlyt helyezve a viselkedési spillover jelenségére, illetve
a környezetvédelmi címkézés módszerére.
A környezetbarát cselekedetek javítják környezet állapotát, vagy hozzájárulnak a környezet további romlásának megakadályozásához, függetlenül a viselkedés eredeti céljától. Vannak olyan környezetbarát cselekedetek, amelyeket az egyének nem kötnek szorosan a környezetvédelemhez, vagy azért, mert viszonylag magas a populációban való
előfordulási gyakoriságuk, vagy azért, mert a viselkedés más célokkal is magyarázható.
Pozitív spillover-ről akkor beszélhetünk, ha egy viselkedésváltozás hasonló célhoz
kapcsolódó egyéb viselkedésmódok megváltozásához vezet. A legtöbb kutató szerint
a jelenséget nem közvetlenül a viselkedés okozza, hanem a hatás közvetett, egy harmadik középső változón keresztül történik. A környezetbarát magatartások esetében ilyen
központi konstrukció lehet az önészlelés jelensége, a kognitív konzisztencia vágya,
a tanulás vagy a környezeti identitás. A pozitív spillover megvalósulásához két tényező
elengedhetetlen: a környezetvédelem pozitív célként való értékelése, illetve az egyes
cselekedetek fenntarthatósággal való egyértelmű kapcsolata.
Empirikus eredmények azt mutatják, hogy ha valakit múltbeli cselekedetei alapján
„környezetvédőnek” címkéznek, az erősítheti az egyén környezettudatos attitűdjét és
növelheti a további környezetbarát magatartások valószínűségét, vagyis pozitív spillover-t eredményezhet. A környezetvédelmi címkézés módszerének számos előnye van
a hagyományos zöld marketing üzenetekhez képest. Pozitívan hathat az emberek önértékelésére, meghagyja a választás szabadságát, stabil viselkedésváltozáshoz vezethet,
és bizonyos környezetbarát cselekedetek esetén a társadalom jelentős részét meg lehet
vele szólítani.
Kulcsszavak: fenntarthatóság, környezetbarát viselkedés, pozitív spillover, környezetvédelmi címkézés
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HORVÁTH DIÁNA
A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskolájának végzős PhD hallgatója, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. Makrogazdasági üzletágának makrogazdasági elemzője. Kutatási területe a kétoldalú piacok és a költségvetési
folyamatok elemzése.
A kétoldalú piacokról és azok sajátosságairól – Absztrakt:
Jelen tanulmány kiindulási alapot kíván adni a kétoldalú piacok iránt érdeklődő kutatók számára a szakirodalom áttekintése révén. A kétoldalú piacok sajátosságainak
áttekintésével a modellezés és empirikus vizsgálatok alapjait fekteti le, míg az empirikus tanulmányok áttekintése kutatási témát kínál a későbbi kutatásokhoz. Napjaink
legfőbb kérdése a kétoldalú piacok szabályozásának megfelelő módja, mivel a hagyományos piacok esetében működő eszközök a kétoldalú piacok tekintetében jellemzően
kudarcot vallanak, esetenként pedig kifejezetten káros végkimenetelre vezetnek.
Kulcsszavak: kétoldalú piac, piacszerkezetek, szabályozás
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KÖKÉNY LÁSZLÓ
PhD jelölt és egyetemi tanársegéd a Budapesti Corvinus Egyetemen, gazdálkodástudomány területen. Emellett a Századvég Gazdaságkutató Zrt. kutatója. Fő kutatási tárgykörei a turizmusmarketing, a fogyasztói magatartás, a statisztikai elemzési módszerek,
a klímavédelem és az energia politika.
Turisztikai célú utazásfoglalás során fellépő kockázatészlelés vizsgálata
2021 tavaszán a koronavírussal vívott küzdelem pozitív fordulatot vett a védőoltásoknak köszönhetően. Ennek köszönhetően a tavasz folyamán sokan elkezdték tervezni
vagy már le is foglalták idei évi nyaralásukat. Jelen tanulmány elméleti felvezetőjét egy
olyan empirikus kutatással tettem teljessé, amelyben arra voltam kíváncsi, hogy milyen típusú kockázatokat észlelnek az utazni vágyó Z generációs fiatalok. A kérdőíves
megkérdezést 302 fő töltötte ki. Az eredményeket CFA elemzéssel kaptam meg. A kockázatészlelések három fő típusa közül a legerősebben az utazáshoz kapcsolt (hagyományos) kockázatok jelentkeznek a legerősebb faktorsúllyal a teljes kockázatészlelést
tekintve, majd az online technológia jelentette esetleges problémák, végül a specifikusan a COVID-19 pandémiához köthetőek. Szignifikáns eltérés csak a hagyományos kockázatészlelés típusok között volt a külföldre vagy belföldre utazók között. A gyakorlati
eredményeket és a jövőbeli kutatási lehetőségeket a tanulmány végén részletezem.
Kulcsszavak: Kockázatészlelés, Nyaralás, COVID-19, Z generáció, Modellezés
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NYITRAI IMRE
A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának
summa cum laude minősítéssel végzett, volt doktorandusza, a Semmelweis Egyetem
Egészségügyi Közszolgálati Karának oktatója. Fő kutatási területe a szociális szolgáltatások rendszerére, valamint szociálpolitikai, szervezetszociológiai és innovációmenedzsment témakörökre terjed ki.
A magyarországi szociális szolgáltatások rendszerezési lehetőségei
A magyarországi szociális szolgáltatásokra vonatkozó elemzések, értékelések szűk
szakirodalmi háttérrel rendelkeznek. Ezért szükséges a rendszer egyes elemeinek egymáshoz való viszonyában, a lehetséges definíciókban és csoportosítási lehetőségekben
is gondolkodni.
Az értekezés első részében bemutatásra kerülnek a szolgáltatási folyamat szereplői
(az igénybevevők, a szolgáltatásokat nyújtók, a fenntartók és az állam). A szereplők oldaláról vizsgálva a szolgáltatásokat láthatóvá válnak az egyes szerepek ütközési pontjai,
rendszeranomáliák.
A szociális szolgáltatások rendszerezési lehetőségeit számba véve először a célcsoport specifikus megközelítést (alapszolgáltatások-szakosított szolgáltatások mentén)
alkalmazva, majd a szolgáltatási kötelezettségek címzettjeinek oldaláról (önkormányzatok-állam) közelítve kerül leírásra számos sajátosság. Egy új és izgalmas módszer,
a szolgáltatás konkrét tartalma alapján történő elhatárolás (generalista és specialista
szolgáltatások) is megjelenik az írásban.
Végül kísérletet teszek egy – minden, korábban sorolt anomáliát, következetlenséget
és logikai problémát – kiküszöbölni képes, egységes és rendszerszerű megközelítés
rögzítésére, ajánlására. Ennek következetes használatával célzottabb, hatékonyabb és
átláthatóbb szociális szolgáltatási rendszert lehetne kialakítani Magyarországon.
Kulcsszavak: szociális rendszer, szociális szolgáltatás, szolgáltatási elemek, innováció
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STEFKOVICS ÁDÁM
Az ELTE TáTK Doktori Iskola Szociológia doktori program 4. évf. PhD-hallgatója, az
ELTE TáTK Társadalomkutatások Módszertana Tanszékének tanársegédje, a Századvég
Közéleti Tudásközpont Alapítvány közvélemény-kutatási igazgatója. Az ELTE TáTK-n
szerzett szociológus diplomát, kutatási területei: survey módszertan, politikai
szociológia, disszertációjának témája a hibrid adatfelvételekben rejlő lehetőségek
a magyarországi választáskutatásokban.
A hibrid adatfelvételek lehetséges szerepe a magyarországi választáskutatásokban
Az elmúlt évtizedekben az adatforradalom és az új típusú adatok (big data) megjelenése
kapcsán felerősödtek azok a vélemények, amelyek szerint a hagyományos, kérdőíves
vizsgálatok napjai meg vannak számlálva. Jól lehet, ezek a prognózisok túlzóak, a kvantitatív adatfelvételek valóban komoly kihívásokkal szembesülnek (például a csökkenő
válaszadási hajlandósággal világszerte), egyre nehezebbé válik a jó minőségű, megbízható adatok gyűjtése. Politikai témájú kutatásoknál ezek a hibák leginkább a választási előrejelzések kudarcainál domborodnak ki. Napjainkban a kérdőíves módszerek
fejlesztésére irányuló innovációkra nagy szükség van. Jelen tanulmány témája egy
olyan módszer, amely a kvantitatív mérések számos problémájára megoldást nyújthat:
a hibrid adatfelvételek. A módszer Magyarországon kevésbé ismert, nemzetközileg
azonban régóta széles körben alkalmazzák. Az adatfelvételi módok keverése – ha nem
is mindezeket egyidőben, de – potenciálisan javíthatja a válaszadási arányokat, csökkentheti a fedési hibát, jobb minőségű, pontosabb adatokat eredményezhet, csökkentheti a költségeket és rövidítheti az adatfelvétel idejét. Jelen tanulmány elsőként a hazai választáskutatások módszertani jellemzőit és történetét mutatja be, majd a hibrid
módszertanban rejlő lehetőségeket és magyarországi alkalmazhatóságát ismerteti.
Kulcsszavak: big data, választás, választáskutatás, adatok, adatfelvétel, módszertan
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CS. MONOSTORI MARKUS
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Karának megbízott oktatója. Korábban a Danube Institute, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Tanulmányok Intézetének kutatója is volt. Több könyv szerzője, ilyen a Nyugat Bukása, valamint a Hatalom és Felelősség. Szakterületéhez tartozik a Nyugati Civilizáció, a Visegrádi Szövetség,
a jogállami szuverenitás, valamint a hatalomelmélet.
Genesis Civitatis; a Nyugati Civilizáció – Társadalmi fejlődés és a hatalom felelőssége
A munka célja a Nyugati Civilizáció sajátosságainak áttekintése volt – melyek révén az
meghaladja a többi civilizációs kultúrát.
A tanulmány áttekinti a teljes történelmi fejlődést és társadalmi szegmentálódást
a természeti állapottól és a prehisztorikus közösségekből fennmaradt leletek korától
a modern időkig, kiemelt figyelmet fordítva a nyugati államfejlődésre és társadalomelméletre.
A modern jogállamok működési mechanizmusainak összehasonlításához a COVID-19 járvány első hullámával kapcsolatos kormányzati intézkedéseket, valamint statisztikai mutatókat hasonlítottuk össze Magyarország és más nyugati országok esetében.
A társadalmi fejlődésnek elengedhetetlen eleme a hatalmi apparátus, melyet
ugyanakkor a Nyugati Civilizációban a modern kor jogszabályok közé szorít (jogállamiság) – ennek hátterében egyedülálló módon emberi jogok és szabadságeszmék állnak. E szabadságeszméket ma ugyanakkor már a „liberális demokrácia” túlfejlesztett
alapjogi gondolkodásmódja maga veszélyezteti, így az állam működésképtelenné
válik, és alkalmatlanná az elsődleges államcél, az állampolgárok megvédelmezésének
teljesítésére.
A V4 alternatív módon fejlesztette tovább a demokratikus jogállami modellt az „illiberális jogállam” irányába, melyben a demokrácia, az emberi jogok és a hatékony kormányzás szintézise tapasztalható, így egyszerre tölti be funkcióját, és felel meg a jogállamiság követelményének.
Kulcsszavak: Nyugati Civilizáció, Társadalmi fejlődés, Természeti állapot, Szerződéselméletek, Hatalom, Jogállam, Jogállamiság, Liberális demokrácia, Illiberális jogállam, COVID-19, Visegrádi Együttműködés, V4
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FLICK LÁSZLÓ
Politológus, az ELTE Politikatudományi Doktori Iskola doktorandusza. Kutatási területe a politika és a kreativitás kapcsolata.
Kreativitás és hagyomány
A kreativitás terminusa jóval fiatalabb, mint az emberi alkotóerővel kapcsolatos gondolkodás története. Az újjal, eredetivel és hasznossal azonosított koncepciót a pszichológia
tudományterülete emelte a középpontba, mely mögött egy sajátos történelmi kontextus állt, a hidegháború. A huszadik század közepére visszavezethető, napjainkban is
domináns koncepció egy mindenki számára elérhető, tanítható és a nagyobb hatékonyság érdekében ismételhető képességet takar. Lehetséges azonban egy másik történeti
kezdőpont, amely egy teljesen más történelmi kontextusban és gondolati hagyományban fogalmazódott meg. Az alábbi tanulmány kísérletet tesz, hogy ennek fényében
felvázolja Arisztotelész azon alkotóerővel kapcsolatos gondolatait, amelyek politikai
jelentőséggel bírnak. Ismeretelméleti szempontból egy olyan premodern tudás koncepció rajzolódik ki, amely a modern problémamegoldó kreativitáshoz hasonló jelentéssel
bír, ellenben nem mindenki számára elérhető; nem tanítható, csak tanulható; valamint
spontán. Ez a tudás bár nem zárja ki az eredetiséget, nem ezt, hanem a hagyomány
kontextusát és az előzetes tudás szituatív konkretizálását helyezi előtérbe. A napjainkban domináns kreativitás fogalom sajátosan kapcsolódik ehhez a politikai tudáshoz,
miután annak létrejötte is a kreatív politikai gondolkodás terméke, még ha a kreativitástudomány azóta önálló életre is kelt.
Kulcsszavak: kreativitás, ember, hagyomány, változás, lelki alkat, modern
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HORVÁTH MÁRK
Esztéta és filozófus, az Absentology és a Poli-P társalapítója. Jelenleg az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Filozófia Intézetének doktorandusza. Kutatási területe a poszthumanizmus, a spekulatív realizmus, a virtualitás és a digitalizáció, valamint a sötét ökológia és az antropocén. Számos nemzetközi és hazai konferencián adott elő és folyóiratokban publikált. Több magyar és angol nyelvű könyv szerzője és társszerzője.
Az antropocén-esemény – Az antropocén mint fordulópont az ökológiai válság
megértésében
Az antropocén mint geológiai határvonal, esemény az ember által felszabadított erők
kártékony működéséből származó eltűnés- és katasztrófasorozat, amely válaszút elé
állítja általánosságban a természet- és társadalomtudományokat, valamint kihívást jelent a filozófia és az esztétika elmélet számára. Nem csupán egy természeti jelenséggel
állunk szemben, amely kizárólag a természettudományos megismerés hatáskörébe
tartozik, hanem egy olyan összetett ökológiai metakrízissel, amely az ember fogalmát
és a környezetről való gondolkodást is megváltoztatja.
Az antropocén-esemény egy a valóságot átható alapvetően megváltozott ökológiai állapotot jelent, valamint az emberről és annak környezetéről való gondolkodás
struktúráinak átalakulását. Az antropocén korszakában vissza nem fordítható antropogenikus beíródásról és lenyomat hagyásról beszélhetünk a Földrendszereibe és
a geológiai rétegekbe. Tanulmányunkban az antropocén fogalmának és újszerűségének bemutatására vállalkozunk, miközben megvizsgáljuk az antropocén fogalma körüli
különböző tudományos diskurzusokat.
Kulcsszavak: antropocén, geológia, posztantropocentrizmus, ökológiai válság
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KOLLÁR DÁVID
Szociológus, költő, művészetkritikus. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktori
hallgatója, a PTE KPVK Alkalmazott Ontológiai Kutatócsoportjának alapító tagja. Főbb
kutatási területei: szociológiaelmélet, értékszociológia, társadalomfilozófia, társadalomstatisztika.
Weber újratöltve: A kulturális evolúció és az innováció szociológiája
Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy a weberi szociológia fogalmi apparátusa milyen
stratégiákat kínál a társadalmi valóság komplexitásának kezelésére. Ennek érdekében hidat építek a weberi szociológiai hagyomány és a kulturális evolúción alapuló
modellek között. Eredményeim azt sugallják, hogy a társadalmi valóság komplexitása
a weberi fogalmi apparátus segítségével kétféleképpen kezelhető: egyrészt az ágensek
karizmatikus innovációin keresztül, másrészt különböző heurisztikusan vagy explicit
(bürokratikusan) rögzített szabályokon keresztül. A rend, amely státuszfunkciók hálózataként is értelmezhető, az egyének önmagukhoz, egymáshoz és a világhoz fűződő
viszonyulásait, az egyéni karizmatikus innovációk pedig lehetővé teszik a maladaptívvá
vált szabályok megújítását.
Kulcsszavak: Max Weber, innováció, komplexitás, karizma, bürokrácia, adaptáció, exaptáció, reziliencia
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KOVÁCS ESZTER
2008-ban francia irodalomból szerzett doktori fokozatot (ENS de Lyon, SZTE), jelenleg
pedig az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskola abszolvált hallgatója. Tágabb értelemben vett kutatási területe a kora újkori etikai és politikai gondolkodás. A francia politikai gondolkodás több klasszikusától fordított magyarra.
Szabadság és engedelmesség Mary Astell politikai gondolkodásában
Tanulmányom célja, hogy a szabadság és engedelmesség fogalompárost vizsgálja Mary
Astell (1666–1731) etikai és politikai gondolkodásában. Az elemzések érintik Astell főbb
munkáit – A Serious Proposal I–II, The Christian Religion, Some Reflections upon Marriage – a tanulmány középpontjába azonban a Some Reflections upon Marriage harmadik
kiadása kerül.
Miután röviden ismertettem Astell életét, kritikatörténeti hátterét, valamint egy
meghatározó szakirodalmi vitát arról a kérdésről, hogy Astell bírálja vagy, éppen
ellenkezőleg, továbbgondolja Locke nézeteit a politikai szabadságról és a szolgaságról,
arra mutatok rá, hogy a házasságról szóló híres értekezés első (1700) és harmadik kiadása (1706-os, szerzői Előszóval bővítve) között a szöveg politikai hordereje jelentősen
növekszik. Astell a szerződéselméletek, a társadalmi rend és a szabadság-engedelmesség fogalompár feszültségében keres kompromisszumot a nők lehetséges szabadságának megfogalmazására.
Kulcsszavak: Mary Astell, kora újkori politikai gondolkodás, kora újkori női gondolkodók,
feminizmus, szabadság, szerződéselméletek
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LOVÁSZ ÁDÁM
Az ELTE BTK Filozófia Intézetének doktorandusza, kutató. Szakmai érdeklődési területe szerteágazó: legfőképpen a különböző kortárs posztantropocentrikus irányzatok
felé orientálódik (poszthumanizmus, spekulatív realizmus, cselekvő hálózat elmélet),
ugyanakkor a folyamatfilozófia nagy klasszikusainak (Alexander, Bergson, Whitehead)
az átfogó feldolgozását is távlati céljának tekinti. Foglalkoztatja a társadalom- és politikaelmélet is, különös tekintettel a libertarianizmusra és neoliberalizmusra, valamint
Niklas Luhmann szociológiájára.
Hayek, Luhmann, és a jog önszerveződése
Tanulmányunkban egy rendhagyó, ám a szakirodalomban távolról sem ismeretlen ös�szehasonlítást kívánunk végrehajtani. A módszertani individualizmusáról ismeretes
közgazdász, az Osztrák Iskola prominens képviselője, Friedrich August von Hayek, valamint az egyesek által módszertani kollektivistaként jellemezett német szociológus,
Niklas Luhmann, jogfelfogását hasonlítjuk össze. Ezen komparativisztikai vállalkozás
apropóját nyújtja Guilherme Vasconelos Vilaça figyelemreméltó 2010-es tanulmánya,
„From Hayek’s Spontaneous Orders to Luhmann’s Autopoietic Systems.” Szövegében
Vilaça amellett érvel, hogy Hayek modellje, mivel a módszertani individualizmus és
a társadalomtudományok főáramát jellemző szubjektumközpontúság dogmái mellett
köteleződik el, alkalmatlan a jog mint önszerveződő rendszer leírására. Vilaça szerint
Hayek, mivel hangsúlyosan elkötelezett az individualizmus eszméje mellett, ideológiai
alapon preferálja a liberalizmust más társadalmi berendezkedésekkel szemben. A jog
terén megkülönbözteti Hayek az absztrakt és univerzális szabályokból spontán módon
képződő jogot (law) a szervezett, konkrét célok mentén kialakításra kerülő törvénykezéstől (legislation). Előbbi egy spontán rend, míg utóbbi egy szervezett rend. A spontán
módon képződő rendszerek szükséképpen komplexebbek, mint a szervezettek. Úgy
véli Vilaça, hogy Hayek életszerűtlen képet vázol a modern jogról, a társadalom evolúcióját pedig képtelenek vagyunk a „spontán” vs „szervezett” differencia mentén megragadni. A probléma Hayek normatív individualizmusára vezethető vissza. Ha Luhmann
nyomán elfogadjuk, hogy az egyéni döntések helyett az autopoiétikus (önszerveződő és
szelektíven zárt műveletekkel dolgozó) rendszerek kommunikációiból áll a társadalom,
ezáltal meghaladhatjuk a hayeki modell korlátoltságát, érvel Vilaça. A szervezetek is
lehetnek komplexek, nemcsak az áthagyományozódáson alapuló spontán rendek. Tanulmányomban megvizsgáljuk Hayek és Luhmann jogfelfogását, majd konklúziónkban
szemügyre vesszük Vilaça téziseit ennek fényében.
Kulcsszavak: autopoiészisz, jogelmélet, komplexitás, liberalizmus, rendszerelmélet
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METZ-RUSZKAI SZILVIA ÉVA
Szociológus, jelenleg az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje
“Etika és politikai filozófia” programon. 2018-2020 között a DOSZ Filozófiatudományi
Osztályának elnöke. 2019-2021 között tanársegéd a Debreceni Egyetem Magatartástudományi Intézetében. Kutatási területei a XX. századi társadalom- és politikaelméletek, valamint a kortárs etikai dilemmák.
Hannah Arendt modernitáskritikája a kortárs társadalomelméletek tükrében
Tanulmányomban Hannah Arendt modernitáskritikáját komparatív elemzés keretében
vizsgálom a kortárs társadalomelméletek, úgymint Jürgen Habermas, Anthony Giddens és Scott Lash munkáinak fényében. Bár a négy elmélet más-más értékvonatkoztatásból indul ki, de a közös ügyek iránti affinitás hiánya és a közös cselekvés lehetőségterének beszűkülése valamennyiből kimutatható. A politikával szembeni közönyre pedig
több választ is kaphatunk ezen elméletekből: míg Arendt és Habermas az interakciók
szintjéről, addig Giddens és Lash az egyéni autonómia és reflexivitás szintjéről közelítette meg a modernitás kihívásainak tárgyalását. Tanulmányomban ezen elméleteket
közös modellbe helyezve keresek választ a modernitás általuk megnevezett patológiáinak a kompenzálására. Így jutunk el az arendti cselekvés deliberatív demokráciaként,
valamint civiltársadalomként való értelmezéseihez. Bár egyik megközelítés sem fedi
le teljes egészében Arendt komplex filozófiai-politikaelméleti eszmefuttatását, mégis
meggyőző kísérlet kíván lenni arra, hogy a pusztán intencionális szinten mozgó Arendt
elméletének egy pragmatista értelmezését nyújtsa.
Kulcsszavak: modernitáselméletek, modernitás kritika, társadalomfilozófia, kritikai szociológia, Hannah Arendt
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SCHVÉD BRIGITTA KINGA
Történelem és művészettörténet alap- és mesterszakos tanulmányait követően jelenleg
doktori tanulmányait végzi a PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola Középkori és kora
újkori történelem programján. Készülő disszertációjában a hatalmi egyensúly elvének
eszmetörténeti gyökereit és politikai ikonográfiáját vizsgálja angol politikai médiumokban a 17–18. század fordulójára fókuszálva. Disszertációjának témájához kapcsolódóan
az utóbbi időszakban a fogalom későbbi (az 1740-es évekre, valamint az 1770–1790es évekre) és Közép-Európára (a Habsburg Monarchiára, illetve Lengyelországra)
vonatkozó vizsgálatával is foglalkozik. Doktori tanulmányai mellett 2019 óta a Külügyi
Műhely, valamint 2021 óta az Újkor.hu rovatvezető szerkesztője.
A hatalmi egyensúly és a királyi előjog az 1701. évi angol „pamfletháború” idején – Charles
Davenant pamfletjei a kortársak összevetésében
A különböző értelemben vett erőegyensúly-gondolat a 16–17. századra a politikai nyelvezetben is megjelent mint a geopolitikai értelemben vett erőegyensúly, azaz a hatalmi egyensúly elve. Eszmei alapjainak szempontjából kiemelten fontos a 17–18. század
fordulója, főként a spanyol örökösödési háború (1701–1714) évtizede. A fogalom egyre
elterjedtebb használatát, valamint a diplomáciai nyelvezetbe történő sikeres beépülését jelzi, hogy az örökösödési háborút lezáró utrechti békerendszer (1713–1714) néhány
egyezménye már explicit módon tartalmazta a(z) „(európai) hatalmi egyensúly” kifejezést. A tanulmány tárgya az angol uralkodó, III. Vilmos (1689–1702) regnálásának
utolsó éveiben, az 1701. évi angol „pamfletháború” során született egyes politikai értekezések elemzése a hatalmi egyensúlyról és a királyi előjog szerepéről való kortárs
vélekedés kontextusában. A vizsgálat során Charles Davenant (1656–1714) Essay Upon
The Ballance of Power és Essay Upon The Right of Making War, Peace and Alliances című,
valamint Jonathan Swift (1667–1745) Discourse of the Contests and Dissentions between
the Nobles and the Commons in Athens and Rome című értekezése kerül a középpontba.
A tanulmány a három pamflet fogalomközpontú elemzése révén arra kíván rávilágítani,
hogy az utrechti békerendszert megelőzően a hatalmi egyensúly elve – a királyi előjog
szerepéről való vélekedés részeként – milyen értelemben töltött be egyre fontosabb
szerepet az angol bel- és külpolitikában.
Kulcsszavak: eszmetörténet, fogalomtörténet, conceptual history, kora újkor, Anglia,
pamfletirodalom, hatalmi egyensúly, balance of power, Charles Davenant, Jonathan Swift
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TÓTH BALÁZS
A Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori
Iskola politikatudományi programjának doktorandusz hallgatója. Fő kutatási területei
a demokrácia, demokráciaelméletek, demokrácia paradigmái.
A demokrácia elfeledett évszázadai – A demokrácia szó használatának középkori elemzése
– Absztrakt:
A munkám során egy kevésbé kutatott területet kívánok körbejárni. A kutatásom fókuszában az áll, hogy a demokrácia széleskörű használata hogyan és miért tűnhetett
el többnyire a római kor utáni évszázadokban. Erre a kézenfekvő válasz az, hogy nem
ismerték az ókori filozófusok munkáit, illetve az államhatalom isteni eredete volt az elfogadott nézet. Tanulmányomban arra kívánok rávilágítani, hogy ezen válaszok mellett
más indok is van. Ez pedig, hogy a fogalmakat mindig nagyon alaposan és pontosan
használták – így a demokráciát is – és igyekeztek többnyire szűk teológiai és filozófiai
keretek között tárgyalni.
A demokrácia szó használatának történeti elemzésénél sokszor úgy tűnhet, hogy
a fogalom a középkorban egy furcsa hibernációba került és az ókori és újkori használata
között nincs folytonosság. Munkámban olyan politikai filozófusok műveinek elemzésével kívánom megvizsgálni a témát, mint Al-Farabi, Aquinói Szent Tamás vagy épp
Páduai Marsilius.
Kulcsszavak: demokrácia, középkor, ókor, politikai filozófia, Al-Farabi, Aquinói Szent Tamás vagy épp Páduai Marsilius
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TÓTH MIKLÓS BÁLINT
Doktori tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola politikatudományi programjának keretében végezte. Fő
kutatási területe a szépirodalmi művek politikaelméleti elemzése, a magyar konzervatív politikai gondolkodás és a fogyatékosság társadalmi-politikai vonatkozásai.
Múlt és jelen közt. A nosztalgikus érzület politikaelméleti elemzése Márai Szindbád
hazamegy című művében
Annak ellenére, hogy a nosztalgikus attitűdre számos példát hozhatunk az európai
kultúr- és politikatörténetből, meglepő, hogy a politikaelméleti szakirodalomban igen
csekély figyelem irányul annak beható vizsgálatára. A sporadikus szakmai érdeklődés
feltehetően a modern politológia karakterére vezethető vissza, hiszen napjainkban
a diszciplináris értelemben lehatárolt, módszertan-orientált politikatudomány köztudottan vonakodik a nagy jelentőségű, ám nehezen megfogható és leírható politikai érzületek elemzésétől.
A fentiekre reflektálandó tanulmányomban interdiszciplináris megközelítést alkalmazva igyekszem feltárni a nosztalgikus beállítottság politikaelméleti vonatkozásait,
s egy szépirodalmi alkotás, Márai Sándor Szindbád hazamegy című regényét politikai
perspektívából olvasva veszem górcső alá a fogalmat. Írásomban amellett érvelek, hogy
a nosztalgia jóval összetettebb annál, semmint hogy egyszerűen a tegnap világa utáni
vágyódással azonosítsuk. Ezzel összhangban azt állítom, hogy a vizsgált érzület nemcsak a múlt, hanem a jelen tekintetében is figyelemreméltóan cizellált képet mutat:
míg az előbbi kapcsán szembetűnő annak utópikus jellege és kvázi-vallásos vonása, addig az utóbbit illetően központi szerepet játszik az otthonosságérzet hiánya, a sajátos
történelemszemlélet vagy éppen a nosztalgikus attitűd félreismerhetetlen esztétikai
minősége.
Kulcsszavak: nosztalgia; politikaelmélet; Márai Sándor; Szindbád hazamegy
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AMBRÓZY GÁBOR GYÖRGY
A Károli Gáspár Református Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának,
„Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740–1867” programjának
2021-ben abszolvált hallgatója, 2022. februárjától a KGRE TTI tanársegédje. Fő kutatási
területe: a 18. századi magyar gazdaság- és infrastruktúratörténet, a Batthyány család
hercegi ágának 18. századi története, valamint a politikai röpiratok a 18. század végén.
Excentrikus álmodozó vagy racionális gazdálkodó? Gróf Batthyány Tivadar pályaképe
és gazdasági lehetőségei
Jelen dolgozat egy készülő, monografikus életrajz fontosabb elemeit felvillantva mutatja be Gróf Batthyány Tivadar (1729–1812) vállalkozó főnemes, valóságos titkos tanácsos, kamarás életútját. Az itt szereplő rövid biográfia elsősorban a gróf gazdasági
tevékenységére fókuszál, és csak érintőlegesen foglalkozik hivatali pályájával, művelődéstörténeti szempontból kiemelkedő könyvtárával és közpolitikai szerepvállalásaival.
Ekképpen, a gróf bányászati vállalkozásainak, manufaktúráinak, a Kulpa folyó szabályozására tett kísérleteinek és hajóépítő tevékenységének a bemutatása a tanulmánya
vezérfonala.
Kulcsszavak: Gróf Batthyány Tivadar, gondolkodó, nemes, folyószabályozás, közélet
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BALOGH GERGŐ
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanársegédje. Fő kutatási területe a költészettörténet és -elmélet, a magyar modernség irodalma és előzményei, az irodalom és jog
kapcsolata, az irodalom politikai dimenziója.
A magyar irodalmi modernség négy stratégiája – A polgári, az esztétista, az avantgárd és
a nemzeti-konzervatív irodalomszemléletről
A magyar irodalmi modernséget meghatározó közvetítőközegek tárgyalása nem tekinthet el az irodalmi folyóiratok támasztotta kérdéskörtől. Ugyanakkor ahhoz, hogy
ez a problémakomplexum tárgyalhatóvá váljon, először is tisztázni szükséges a folyóiratok és célkitűzéseik, a médium és a program viszonyát. Csakis ezt követően kezdhetünk hozzá a modern irodalomértés feltevéseim szerint négy központi jelentőségű,
nagy vonulatának tárgyalásához. A magyar irodalmi modernség polgári (Uj Idők), esztétista (Figyelő), avantgárd (A Tett) és nemzeti-konzervatív (Napkelet) programstratégiájának elemzése során felszínre kerül, hogy ezek az áramlatok nem csupán az irodalom és a társadalom, az író és közössége viszonyát határozzák meg különbözőképpen,
hiszen emellett a szubjektivitásról és a társadalomról, sőt a modernség mibenlétéről
magáról is gyökeresen mást állítanak. A modernség itt javasolt négyes felosztásának
tétje nem másban áll, mint hogy a társadalmi modernitás összefüggései közé helyezze
az irodalmi modernség integratív történeti modelljét.
Kulcsszavak: irodalmi modernség, társadalmi modernitás, folyóiratok, programnyilatkozatok, irodalom- és sajtótörténet, médium

901

TÖRTÉNELMI KONTEXTUSBAN

BOBAY ISTVÁN ZOLTÁN
Doktori tanulmányait 2016 és 2021 között a Károli Gáspár Református Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájában végezte. Kutatási területe Habsburg Miksa
mexikói császár (1864–1867), mexikói osztrák önkéntes seregének (Mexikanische Österreichische Freiwilligenkorps) története. Doktori disszertációjában a magyarországi
állomány életrajzi adattárának összeállítása, elbeszélő forrásainak egybegyűjtése és
szintetizáló elemzése, valamint tárgyi és fényképhagyatékuk összegyűjtése és közreadása valósul meg. Jelenleg az Új Nemzeti Kiválóság Program „Tudománnyal fel!”
Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj ösztöndíjasa. PhD
kutatásai során, mint vendégkutató Mexikóban, az Egyesült Államokban, Ausztriában
és Belgiumban is végzett feltárásokat a témában.
„Negyvenöt csata hőse”: Varjassy Béla élettörténete és visszaemlékezései
A Varjassy család fontos szerepet töltött be a reform- és a dualizmus kori Arad életében. Munkánkban a család egyik tagjának, Varjassy Bélának fordulatokban gazdag
életútját tárjuk az olvasó elé, aki többek között szolgált a cs. kir. seregben, az olaszországi Magyar Légióban, Mexikóban Habsburg Miksa császársága idején, az 1870-71-es
francia-porosz háborúban, mint francia önkéntes, Indokínában, majd élete alkonyán
a Székesfővárosi Magyar Királyi Álamrendőrség állományában is.
Kulcsszavak: Varjassy család, Teleki László halála, olaszországi Magyar Légió, Habsburg
Miska mexikói császár (1864-1867), mexikói osztrák önkéntes hadtest (Mexikanische Österreichische Freiwilligenkorps), Mexikói Nemzeti Császári Hadsereg, Mexikóváros 1867.
évi ostroma, 1870-1871-es porosz-francia háború, 1877-78-as orosz-török háború, Indokína,
Székesfővárosi Magyar Királyi Álamrendőrség
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DALLMAN KRISTÓF
A Pécsi Tudományegyetem “Oktatás és társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolájának hallgatója 2019 szeptembere óta. Kutatási területe a Jézus Társasága pedagógiai
munkásságának története. Készülő PhD disszertációjában az egykori kalocsai és pécsi
jezsuita gimnáziumokban végzett pedagógiai munkát vizsgálja.
Négyszázéves nevelési gyakorlatok a legújabb kori magyar jezsuita gimnáziumokban
Az 1540-ben Rómában alapított Jézus Társasága a mai napig széleskörűen ismert és
elismert iskolafenntartó és nevelő tevékenységéről. A 16-17. század fordulóján összeállított, sajátosan jezsuita tanterv, a Ratio Studiorum évszázadokon keresztül határozta
meg a világ összes, az ignáci pedagógiai paradigma alapján működő közép- és felsőfokú nevelő-oktató intézményét. A 18. század végétől megjelenő állami oktatásszervezés
ugyan bizonyos keretek közé szorította az egyházi, rendi fenntartású iskolák működését, azonban az ignáci életműből, így többek között a Lelkigyakorlatok-ból építkező
jezsuita nevelési-oktatási rendszer bizonyos elemei a 19-20. században működő iskolák
pedagógiai gyakorlatában is tetten érhetőek. Tanulmányomban arra teszek kísérletet,
hogy azonosítsam, és levéltári források segítségével bemutassam a tárgyalt időszakban
már közel négyszázéves jezsuita pedagógiai hagyomány bizonyos, elsősorban a tanórán kívüli nevelés során megmutatkozó elemeit. A vizsgálat fókuszában két, az 18601948 közötti időszakban működő magyarországi jezsuita gimnázium, a Jézus Társasága
Kalocsai Érseki Gimnnáziuma (1860–1948), valamint a pécsi Jézus Társasági Pius Alapítványi Főgimnázium (1912–1948) áll.
Kulcsszavak: Jézus Társasága; jezsuita; Kalocsa; Pécs; neveléstörténet; gimnázium; Loyolai Szent Ignác
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FEKETE RAJMUND
Történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézet, valamint a XX.
Század Intézet történésze. A Látószög blog szerkesztője. Korábban a washingtoni Center for European Policy Analysis (CEPA), a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektori,
illetve a Batthyány Lajos Alapítvány ösztöndíjasa. 2019-2021 között a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Történettudományi Doktori Iskolájában folytatott PhD-tanulmányokat, melyet summa cum laude minősítéssel fejezett be, témája John F. Kennedy politikai
képe volt. Jelenleg az egyetem vendégoktatója.
A halhatatlan elnök
Habár közel hat évtizede már, hogy 1962. november 22-én merénylet áldozata lett John
Fitzgerald Kennedy, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, beszédei mind a mai napig
kiemelt helyet foglalnak el nemcsak az amerikai, de a világtörténelem híres szövegei
között is. Egy közvélemény-kutatáson a megkérdezettek hatvan százaléka „nagyszerű
vagy közel nagyszerű” elnökként tekint rá. A C-SPAN 2017-ben 91 történész véleményét
összegezte, az elnöki rangsorban pedig JFK a nyolcadik helyen végzett ott, ahol többek
között az elnökök erkölcsi tekintélyét, valamint válságkezelési képességét értékelték.
Mégis miért van az, hogy az utókor számára Kennedy testesíti meg a „nagyszerű” elnököt, miközben valós politikai teljesítménye inkább a középszerű elnökök közé kellett
volna sorolnia őt? Mi a Kennedy-varázs oka? Tanulmányomban ennek járok utána.
Kulcsszavak: John F. Kennedy, berlini fal, kubai rakétaválság, Vietnám, polgárjogi mozgalom, sajtó, showman, dallasi merénylet, Camelot
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FODOR RICHÁRD
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanársegéd oktatója és a Pécsi Tudományegyetem
PhD-hallgatója. Kutatási területéhez kapcsolódik a történelemdidaktika, az állampolgári nevelés és a digitális pedagógia. 2019-től a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata tudományos titkára, ahol koordinációs és nemzetközi kapcsolattartási feladatokat
lát el.
Didaktikai feladatok standardizációs lehetőségei
Jelen írás két szorosan összekapcsolódó neveléstudományi részdiszciplína, a tankönyvkutatás és a történelemdidaktika területén zajló folyamatban lévő feltáró kutatás eredményeit mutatja be. A tanulói kognitív cselekvések elméleti kategorizációját
gyakorlati példákkal árnyalja a magyar helyzet mellett angol tankönyvek és vizsgák
elemzésén keresztül. A neveléstudományi komparatív vizsgálatok elképzelhetetlenek
az Egyesült Királyság Angliára vonatkozó szabályozó környezetének ismerete nélkül,
a tanulmány ezen okból rövid történeti és oktatáspolitikai áttekintést ad a két oktatási
rendszer közötti különbségekről és hasonlóságokról, majd ismerteti a történelem és
állampolgári nevelés (history and civic studies) helyzetét és rövid szakirodalmi áttekintés ad. A tanulmány körüljárja a tanulói aktivitás kérdéskörét és az ehhez szorosan
kapcsolódó taxonómikus rendszereket, majd vizsgálati rendszert ajánl a didaktikai feladatok standardizációjára. Egy több komponensű feltáró kutatás alapján mutatja be
angol és magyar történelemtankönyvek és vizsgák didaktikai feladatainak sajátosságait
középpontba állítva a magasabbrendű műveleteket.
Kulcsszavak: Neveléstudomány, történelemdidaktika, állampolgári nevelés, angol oktatási rendszer, komparatív vizsgálat, tartalmi szabályozás, didaktikai tankönyvkutatás, taxonómiai rendszer
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LENGYEL NÓRA
Jelenleg az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Modernkori Magyarország
Doktori Programjának doktorjelöltje. Fő kutatási területe a 20.század első felének nőtörténete. Disszertációját a katolikus nők Horthy-kori reprezentációjáról írja a korabeli
sajtó alapján. Kutatja továbbá a Károlyi Kutatócsoport tagjaként Károlyi Margit, valamint Vajkai Júlia Éva tevékenységét a gyermekvédelem területén, ehhez kapcsolódva a The
Save The Children Fund hazai vonatkozású történetével foglalkozik. A magyarországi
nőtörténet-írásban a különböző civil és felekezeti nőmozgalmak története mellett, fontosnak tartja a női szerzőktől származó ego-dokumentumok elemzését.
#nemtéma: Nőkérdés- és feminizmus-reprezentációk a két világháború közötti magyar
sajtóban (1920–1940)
Kutatásom során több országos napilapban folytattam kulcsszavas keresést az Arcanum Digitális Tudománytár online adatbázisában: a (keresztény/katolikus) feminizmus/feminista/nőmozgalom, illetve a nőkérdés kifejezéseket használtam. A lapok kiválasztása során arra törekedtem, hogy politikai orientációjuk szerint színes palettán
helyezkedjenek el. Vizsgáltam a konzervatív irányultságú Budapesti Hírlapot, a polgári liberálisnak nevezhető Pesti Hírlapot, a radikális jobboldali Függetlenség és Szózat
lapokat, a szélsőjobboldali lapok közül a Magyarságot, illetve a katolikus klérus sajtótermékeiből a Korunk Szava orgánumot, továbbá a szociáldemokrata irányultságú
Népszava politikai napilapot kutattam. Elméleti szempontból kutatásom vonalvezetőjének a kritikai diskurzuselemzést tekintem és arra törekedtem, hogy a fent vázolt
téma sajtóreprezentációjának kvalitatív jellegű vizsgálata alapján a korabeli közbeszéd
nőkérdéshez, feminizmushoz és nőmozgalomhoz kapcsolt toposzait feltérképezzem.
Kulcsszavak: nőkérdés, feminizmus, nőmozgalom, sajtó, politikai, közbeszéd
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MASZLAG FANNI
A Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola, Szociológia Tanszékének
doktorandusz hallgatója. Doktori disszertációjának témája: Roma nők identitásmintá
zatainak változása három generáció metszetében. Egyéb kutatási területe: Roma
Szakkollégiumok, roma fiatalok, szegénység, statisztika.
Együttélés a múltban és jelenben – Cigány lányok önképe a kettős identitás tükrében
A migráció, transznacionális hálózatok és globális áramlások, valamint a migrációs és
integrációs politikák által jellemzett világ új feltételeket teremt az identitás kialakításában. A növekvő kulturális sokszínűség, amely a különböző háttérrel rendelkező emberek között gyakoribb kapcsolatfelvételt eredményez, a roma nők számára is lehetőséget
és szükségletet eredményezett a kettős identitás kialakítására. A következő rövid kis
tanulmány a kettős identitást megvizsgálva mutatja be három Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei közösség tradicionális cigány nő tagjainak életét, azokat a folyamatokat, amelyek révén kialakul a kettős identitás. Minden egyénnek szerepe van saját kulturális
identitásának felépítésében, olyan folyamatokon keresztül, mint az elkötelezettség,
a feltárás, az átgondolás és a tárgyalás. Mindazonáltal a konstruálás folyamatát erősen
befolyásolja a kulturális környezet attitűdje, értékrendje és gyakorlata, amelyben lakik.
A kettős identitás megértéséhez figyelembe kell vennünk a fejlődő egyént, a kontextust, amelyben a formáció zajlik, és a közöttük lévő interakciókat. E folyamatok összetettsége miatt további kutatásokra van szükség a témában, különös tekintettel a dinamikus mikroszintű tanulmányokra.
A tanulmány célja, hogy fiatal oláh cigány lányok életén keresztül elemezze az identitásban történt változásokat. Továbbá, hogy a hagyományok megőrzése vagy elhagyása
milyen mértékben járult hozzá a társadalmi integrációjukhoz vagy asszimilációjukhoz.
Kulcsszavak: cigányság, cigány nők, identitás, kettős identitás
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POGRÁNYI LOVAS MIKLÓS
Doktori abszolutóriummal rendelkező filozófia szakos bölcsész, egyetemi oktató. Kutatási területe a kultúraelmélet, a konzervativizmus és az életvédelem. Tanulmányai,
esszéi jelentek meg a Kommentár, a Hungarian Conservative, a Magyar Szemle, a Valóság, a Polgári Szemle, a Vallástudományi Szemle, valamint a Mandiner és a Vasárnap.
hu hasábjain. Különös figyelmet szentel T. S. Eliot, Christopher Dawson és Russell Kirk
munkásságának.
Russel Kirk szerepe az amerikai konzervatív reneszánsz kibontakozásában
Egy dolog állandó az Egyesült Államokban: a folyamatos átalakulás. Az amerikai konzervatív reneszánsz abban az időben bontakozott ki, amikor e társadalmi változás mértéke szintet lépett. Úgy tűnt, semmi nem marad abból, ami az USA-t naggyá tette. Az
országot első sorban belső féreg rágta: a pragmatikus, anyagias, haszonelvű szemlélet
térhódítása. Ugyanakkor el nem hanyagolható külső fenyegetést jelentett a nukleáris ütőerőt kifejlesztő Szovjetunió és a világban rohamosan terjeszkedő kommunista
ideológia. Ebben a közegben született újjá az a szellemi mozgalom, mely feltartóztatta,
majd le is győzte a Gonosz birodalmát.
Kulcsszavak: konzervatív, gondolkodás, konzervatív reneszánsz, eszmetörténet, filozófia,
kultúrtörténet, Russel Kirk
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SOLTÉSZ MÁRTON
Író, irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő, a MTA KIK főkönyvtárosa (2013-2016),
majd a Kertész Imre Intézet munkatársa (2017-2018). A Károli Gáspár Református
Egyetemen előbb magyar, majd irodalom- és kultúratudomány szakon szerzett diplomát; 2015-től az irodalom- és kultúratudományok doktora. Jelenleg a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Főbb kutatási területei: Csalog Zsolt élete és munkássága; a 20. századi magyar- és világirodalom
poétikai tendenciái; illetve a pártállami korszak irodalomtörténet-írása.
A semlegesség illúziója: Közelítések az Aczél György-Szabó Magda vonalhoz
Az írók és a politikai vezetés hatalmi viszonyának három alkotói ideáltípusa (1) a lojális-elkötelezett, (2) a semleges-távolságtartó és (3) az ellenséges-ellenzéki. Ha a politikai
vezetés oldaláról közelítünk, s Aczél György figuráját állítjuk vizsgálódásunk fókuszába, akkor a kultúrpolitikus személyéhez („intézményéhez”) fűződő kapcsolat mineműsége szerint Szabó Magda a második típusból az elsőbe való átmenet klasszikus példája.
Kapcsolatuk az 1960-as éveket jellemző, a paternalisztikus szövetségi politika jegyeit
tükröző művész–mecénás kapcsolatból az 1970-es évekre társutasi, majd a nyolcvanas évek elejére-közepére szövetségesi-harcostársi viszonnyá lényegül. Levelezésük és
a korabeli források tükrében az írónő hatalomfüggő személyiség volt, aki konzerválta
magában az Újholdas és polgári íróknak a népiekkel szembeni ellenszenvét. Előbbiek
úgy tartották, hogy a népi írók a legdurvább rákosista kultúrharc eszközeivé váltak velük szemben. Ez volt az a szituáció, amelyet a kádári-aczéli irodalompolitika meg tudott
ragadni annak érdekében, hogy átmágnesezze az 1956 utáni irodalmi mezőt. Előhúzta
a talonból az ötvenes években megalázott, eltüntetett polgári írókat és kijátszotta őket
az ’56-ban szerepet vállalt népi írókkal szemben. Szabó Magda mindezt átélte, és úgy
élte meg, hogy ő sem számíthatott annak idején a másik tábor szolidaritására, hát az
se számítson az övére. Inkább a politikai vezetéssel volt szolidáris, amely kész volt piedesztálra emelni őt, s amely számára az írónő a maga tehetségével és szorgalmával
kész főnyeremény volt. Szabó Magda ahogy csak tudta, kiaknázta és élvezte a helyzetéből adódó és saját adottságai – így nyelvtudása – révén megszerezhető előnyöket. Aczél
György révén pedig részt kért és kapott a hatalomból; ambícióinak érdekében vállalva
a politikai hatalom iránti lojalitását szavakkal és tettekkel egyaránt bizonyító informátor dicstelen szerepét is.
Kulcsszavak: hatalmi viszony, népi–urbánus ellentét, Aczél György kéziratos hagyatéka,
Szabó Magda, A szemlélők (1971)
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STEINBACHNÉ BOBOK ANNA
A Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában végezte doktori tanulmányait. Doktori kutatása során elsősorban Karel Čapek prózájának magyar
nyelvű fordításait vizsgálta, érdeklődési területei közé a fordítástudomány mellett az
animal studies és az ökokritika tartozik.
A fordítás egysége(i) – Példák Karel Čapek Válka s Mloky című regényének magyar
fordításából
A jó fordítás eszményét felvázoló elméleti szövegek, fordításokhoz írt bevezetők és
ajánlások lapjain az ideál megfogalmazása, a fordító feladatának kitűzése rendszerint
összekapcsolódik a fordítandó egység meghatározásával. Dolgozatomban az európai
fordítástudomány néhány alapszövegén keresztül vázolom a fordítandó egységként felkínált lehetőségeket. Ezt követően Karel Čapek Válka s Mloky című regényének először
1948-ban Harc a szalamandrákkal címmel megjelent magyar fordításán keresztül
mutatom be, miként függnek össze a fordítással szemben támasztott elvárások és
a fordítási feladatként felfogott szövegegységek, milyen kapcsolatban állnak egymással
a betűtől a szerzői szövegkorpuszig, a cél-vagy forrásnyelvi kultúráig ívelő fordítási
feladatok.
Kulcsszavak: fordítás, regény, szöveg, szövegegységek
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VESZPRÉMY LÁSZLÓ BERNÁT
Történész, PhD-hallgató. Kutatási területe a zsidó történelem és a cionizmus eszmetörténete. Jelenleg a Mandiner publicistája és a Migrációkutató Intézet kutatója.
A gyűlölettől a rajongásig. Antiszemita reakciók a cionizmusra Magyarországon,
1896–1944
Tanulmányomban a holokauszt-kutatás és az eszmetörténet mezsgyéjén mozgó, eddig
a hazai történetírásban kevéssé tárgyalt területet dolgozok fel, nevezetesen a cionizmusra mint zsidó nacionalizmusra adott antiszemita közéleti reakciókat Herzl Tivadar Zsidó államának 1896-os kiadásától az 1944-es deportálásokig. Mint látni fogjuk,
az antiszemitizmus – melyet Robert S. Wistrich brit holokauszt-kutató tömören a zsidóság gyűlöleteként definiált vonatkozó monográfiájában1 – által adott reakciók az elutasítástól át az érdektelenségen keresztül a támogatásig terjedtek. Röviden szólnunk
kell a tanulmány korlátairól is. Ebben a tanulmányban nem volt hely az antiszemitizmusra adott cionista reakcióknak, a cionista mozgalom nemzetközi és magyarországi
mozgalmi történetének, illetve a cionista mozgalom megannyi szellemi irányzatának
és politikai ágazatának bemutatására. Kimaradtak továbbá a cionista mozgalom korabeli államhatalommal való gazdasági és/vagy embermentési célú egyeztetései,2 melyek
bár áttételesen kapcsolódnak témánkhoz, de nem képezik részét a cionizmusról szóló
antiszemita diskurzus elemzésének. Az alábbiakban nem rendelkeztünk kellő térrel
az antiszemitizmus különböző irányzatainak tartalmi és mértékbeli szétválasztására,
nem óhajtjuk a különböző mértékben antiszemita, eltérő nézeteket valló szerzőket egybemosni.
Kulcsszavak: holokauszt, antiszemitizmus, cionizmus, Magyarország, zsidóság, mozgalom, Herzl Tivadar

1 Robert S. Wistrich: Antisemitism. The Longest Hatred. New York, 1991. xvi–xvii.
2 Ehhez lásd: Novák Attila: „A Chance Not Taken. Zionist-Hungarian Diplomatic Cooperation in the Second Half of the
1930s”. In: Jewish Studies at the CEU, 1999–2001. Eds. Andras, Kovacs – Eszter, Andor. Bp. 2002. 327–353.
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JANCSÓ ANDRÁS
A Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola politikatudományi programjának harmadéves PhD-hallgatója. Doktori kutatásában a szabadelvű állam morális
dilemmáit vizsgálja Joseph Ratzinger politikai gondolkodásában.
A politikai teológia fogalma Joseph Ratzinger gondolkodásában
Joseph Ratzinger – a későbbi XVI. Benedek pápa – munkásságában visszatérő kifejezés
a politikai teológia (political theology, politische Theologie), amely különböző kontextusokban kerül előtérbe. A fogalom legalább két eltérő formájának megkülönböztetése
nem pusztán egy nyelvtani kérdés, hanem jelentős tartalmi különbségre utal. Vizsgálódásaim alapján megállapítható, hogy Ratzinger gondolkodásának megértéséhez elengedhetetlen a használt fogalmak pontos definíciója, hogy a későbbi pápa gondolkodását
elhatároljuk olyan kifejezésektől, amelyek megnehezítik vagy egyenesen ellehetetlenítik a helyes interpretációt. A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy Ratzinger
mit ért politikai teológián. Ehhez a ratzingeri szövegkorpuszban a politikai teológia előfordulási helyei kerülnek bemutatásra. Ezt követően a fogalom 20. századi elterjedésében kiemelt szereppel bíró Carl Schmitt munkásságát vonatkozó tekintjük át, kitérve
Erik Peterson kritikájára is. Előzetes megállapításom alapján, csak egy ilyen áttekintés
után lehetséges a többszörösen terhelt politikai teológia fogalmának helyes értelmezése a ratzingeri gondolkodásban, amely hozzájárulhat a szerző mélyebb megértéséhez.
Kulcsszavak: politikai teológia, pápa, Joseph Ratzinger, XVI. Benedek, politika, társadalom, vallás, hit, filozófia

912

SZERZŐK ÉS ABSZTRAKTOK

PÉNTEK DÁNIEL GÁBOR
Református lelkész, hebraista. 2017 és 2021 között a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Doktori Iskola ószövetségi alprogramjának doktorandusz hallgatója,
jelenleg doktorjelölt és a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának
Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszékén tanársegéd. Fő kutatási területei a Zsoltárok könyve és a kapcsolódó irodalom, halállal és alvilággal kapcsolatos képzetek az
ókori Izraelben.
Innováció, teológiai fejlődés vagy különböző nézetek párhuzamos jelenléte? – Szempontok
a zsoltárirodalom halállal, alvilággal és örök élettel kapcsolatos felfogásai közötti eltérések
értelmezéséhez
Az izraeli zsoltárirodalom gyakran utal a halálra és az alvilág megtapasztalására. E tanulmány azt a kérdést vizsgálja, hogy milyen különböző nézetek jelennek meg e témával kapcsolatban a zsoltárirodalomban, illetve hogy tanúskodnak-e teológiai fejlődésről
az egyes szövegek. Ez utóbbi kérdés két problémával kapcsolatban vetődhet fel: egyrészt a halálból való szabadítás témájával, másrészt pedig azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy a zsoltárokban az alvilág a bűnösök túlvilági lakhelyének, vagy pedig minden ember általános, halál utáni otthonának tekinthető-e. A zsoltárirodalomban több,
egymástól eltérő, halállal és túlvilági élettel kapcsolatos felfogás is megjelenik, ezek
részben harmonizálhatóak egymással, azokban az esetekben pedig ahol nem, könnyen
elképzelhető, hogy egyidejűleg létező diverzitásra, és nem teológiai fejlődésre utal a jelenlétük. Következtetéseim szerint a halál és a halálból való szabadítás kérdését tematizáló zsoltárok általunk ismert szövegformájának keletkezése nagyrészt a perzsa kor
idejére tehető. Látható azonban az is, hogy e szövegek is korábbi, sok esetben nem is
izraeli eredetű hagyományokból építkeznek, illetve az is, hogy a későbbi források (pl.
Salamon zsoltárai, Hodayot) ismét új teológiai koncepciók alapján használják és értelmezik újra e tradíciókat.
Kulcsszavak: Ószövetség, Héber Biblia, zsoltárirodalom, halál, alvilág, túlvilághit, teológiai fejlődés
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RATKOVICS PETRA KRISZTINA
2019-ben szerzett diplomát a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán, református teológus – lelkész szakon. Tanulmányai során eltöltött 3 hónapot az
Egyesült Államokban, majd 5 hónapot Észak-Írországban, a Belfasti Queens’ University
vendéghallgatójaként. A diploma megszerzését követően egy évet szolgált Belgiumban,
a Brüsszeli Magyar Protestáns Egyházközség lelkészeként, majd Magyarországra vis�szatérve 2020 szeptemberében kezdte meg PhD tanulmányait a bibliai teológia területén.
Jeremiás hatása Pál apostol személyére és a páli korpuszra – áttekintés
A bibliai teológia tudományában hagyományosan szétvált az Ószövetség és Újszövetség kutatása – de a két szövetség számtalan ponton összefonódik. Egyik ilyen jelentős
összefonódási pont Jeremiás próféta és Pál apostol korpusza között található. Jelen
tanulmány szeretné felvázolni, hogy milyen kapcsolópontokat és problémákat találhatunk az Ó- és Újszövetség között; valamint egy vázlatos áttekintést nyújtani arról, hogy
a próféta milyen hatást gyakorolt Pálra. A vizsgálatban kiemelt helyet kap Pál apostoli
küldetése és önértelmezése, valamint az új szövetség gondolata és annak megjelenése
az apostol leveleiben.
Kulcsszavak: Ószövetség, Újszövetség, Jeremiás, Pál apostol, teológia
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SZÁSZNÉ LÁZÁR ESZTER CSENGE
PHD hallgató a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Doktori Iskolájában. Első diplomáját kommunikáció- és médiatudomány szakon szerezte 2010-ben
a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán, majd 2019-ben a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán lelkész-teológus szakon diplomázott. Erasmus és Zsinati ösztöndíjasként tanult teológiát Tübingenben és Lipcsében.
Férjével és lányával Budafokon élnek, ahol a református gyülekezetben szolgálnak lelkészként. Kutatási területe: a protestáns gyakorlati teológia XX. századi tudományos
fordulatai, spiritualitás, társadalom és gyakorlati teológia kapcsolata.
Posztmodern és spiritualitás – A protestáns gyakorlati teológia dilemmái
A Posztmodern és spiritualitás – A protestáns gyakorlati teológia dilemmái című tanulmányban a társadalom és kultúra teológiára, azon belül a protestáns gyakorlati
teológiára kifejtett hatásáról olvashatunk. A tanulmány első részében a társadalmat
és kultúrát érintő változásokról, eszmetörténeti irányokról, főleg a posztmodern, későmodern sajátosságairól olvashatunk, mely jellegzetességek konkrét, a protestáns
gyakorlati teológiát érintő dilemmákon keresztül válnak felismerhetővé – felmutatva,
hogy a teológia hogyan fogadja be a társadalom felől érkező hatásokat. A dilemmák
a XX. század teológiai tudományos paradigmaváltásait követve rajzolódnak ki előttünk:
elsőként Isten megismerésével kapcsolatosan Isten transzcendenciája és/vagy immanenciája körül bontakoznak ki viták, melyekre az adott válaszok meghatározzák, hogy
testi érzékelés vagy kognitív megismerés folyamatának végeredménye az istenismeret.
A tradícióhoz való viszonyulás pedig részben arra mutat rá, hogy milyen keretrendszerben működik az istenismeret, azaz mi határozza meg annak folyamatát. Ezzel szoros
egységben a teológiai oktatás kérdése is megjelenik. A kérdése, hogy vajon a teológiai
oktatásnak csak kognitív ismereteket nyújtó skolasztikus vagy életközösséget, életvitelt tanító monasztikus közösségben kell-e zajlania.
Kulcsszavak: teológia, spiritualitás, gyakorlati teológia, posztmodern, társadalomelmélet,
paradigmaváltás, tradíció, istenismeret, immanencia, transzcendencia, természeti teológia, progresszivitás, felekezetközi, vallásközi párbeszéd, misztika, monaszticizmus, skolasztika, oktatás
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UTÓSZÓ ÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A kötet megszerkesztése nem volt egy egyszerű feladat, hiszen a tanulmányok politikatudományi, gazdaságtudományi, biztonságtudományi, történelemtudományi, filozófiai, teológiai és oly sok más tudományterületet érintő témákban érkeztek be a doktori
programunk résztvevőitől.
A ránézésre széttartó témákban azonban egy közös pont biztosan van, ez pedig a
konzervatív szellemiség. Fontos hangsúlyozni, hogy a konzervatív szellemiség nem
csupán politikai értékvállalást jelent, hanem történelemszemléletet, gazdasági gondolkodást, hitet, életvitelt, egy olyan rendezőelvet, amely minden nap minden percét
áthatja, a döntésekre, a körülöttünk lévő világ történéseire, megítélésére alapvető befolyással van. A konzervatív szellemiség tehát sok mindent lefed, de legfőképpen az
igazság megismerésére és megértésére való nyitottságot, s a megismert és megértett
igazságokhoz való ragaszkodást és hűséget jelenti. A tudós ember mindig az igazságot
keresi.
Egy kutatásokat magában foglaló tanulmánykötet pedig nem is szólhat másról, mint
az igazság kereséséről. Az igazság keresése minden időben fontos, de napjainkban,
amikor egyre nehezebb megítélni, hogy mi az igazság és mi a hazugság – mai divatos
nevén a fake news –, különösen nagy értékkel bír. Tudni az igazat minden korban felelősség és hatalom. Ma sincs ez másképp. Sőt! Vannak, akik szerint a posztigazság
korszakába léptünk, amikor sokféle, egymással ellentétes „igazságok” vannak, a valóság és a valódi, az igazi igazság pedig egyre kevesebbeket érdekel. Ilyen időszakokban
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különösen nagy értéke van azoknak a tudós embereknek, akik a kutatásra, az igazság
keresésére adják a fejüket.
Fontos azonban tudni, hogy az igazság tudása és az ismerete önmagában nem érték.
Erre nem más, mint európai kultúránkra az egyik legnagyobb hatást gyakorló gondolkodó, Pál apostol figyelmeztet bennünket: „Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet
pedig épít.” (I. Korinthus 8:1b)
A szeretet egy olyan soha el nem múló érték, amely a biztos a pont a folyamatosan
változó világunkban. Szeretet nélkül a tudás, az igazság ismerete is értelmetlen és értéktelen, ahogyan Pál apostol egy másik helyen mondja: „És ha (…) minden titkot és
minden tudományt ismerek is (…) szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.” (I. Korinthus 13:2) Azonban, ha az igazság keresése, megtalálása, tudása szeretettel – Isten
és ember iránti szeretettel, valamint hazaszeretettel – párosul, akkor a tudás értékké
válik; nem öncélú már, hanem mindenki számára hasznos, épít, s nem rombol.
Biztos vagyok abban, hogy ha ezen az úton indulunk el, akkor mindannyian megtaláljuk az igazságot, s bízom abban, hogy ebben az utazásban hasznos útikönyv lehet ez
általunk szerkesztett kötet.
Ezen ponton szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak a Batthyány Lajos Alapítványnál, hogy ez a tanulmánykötet létrejöhetett. Külön is szeretnénk köszönetet
mondani Ratkovics Petrának, aki óriási lelkesedéssel vetette bele magát az alapítvány
Doktori Programjának operatív munkálataiba, s akinek a szervező tevékenysége nélkül
nem biztos, hogy ezt a könyvet ma a kezünkben tarthatnánk. Kiemelt köszönet illeti az
alapítvány kuratóriumi elnökét, Prof. Dr. Dezső Tamást, aki a tudomány embereként az
inspirációt adta és adja e program és a programban résztvevők számára.
Pócza István
szakmai programvezető
Batthyány Lajos Alapítvány
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