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történelem  főnév ..elmet, ..elme 1. Az emberiség, vmely nép, nemzet, ország 
ennél nagyobb közösség életében történt fontosabb események egymást

követő sorozata. 

régió főnév -t, -ja (régies írva: regio is) (főleg többes számban, birtokos 
viszonyban) (választékos) 1. Vidék, tájék, terület. Az ország nyugati régiói; 
távoli régiók. Rádiód | bezengi a régiót. (Babits Mihály) || a. (átvitt  
értelemben) A földöntúli regiók képeivel vannak tele szobájának a falai.  
(Jókai Mór)

politika főnév ..kát, ..kája (rendsz. egyes számban) 1. (politika)  
Az államvezetés és kormányzás egészében v. egy-egy ágazatában,  
az ország belső életének irányításában és a nemzetközi kapcsolatokban 
követett, osztályérdekektől meghatározott alapelvek összessége  
és a megvalósításukra irányuló társadalmi tevékenység.
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LŐRINCZNÉ BENCZE EDIT
SZAKMAI ÉLETRAJZA

Lőrinczné Bencze Edit 2003 óta a Kodolányi János Egyetem főállású oktatója, 
főiskolai tanára, a Humánfejlesztési Tanulmányok Tanszék tanszékvezetője.
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Lőrinczné Bencze Edit szakmai életrajza

KÉPZETTSÉGEK, VÉGZETTSÉGEK

Lőrinczné Bencze Edit 1982-ben a Pécsi Janus Pannonius Tudományegye-
tem Tanárképző Karán, történelem-orosz szakon általános iskolai tanári dip-
lomát, 1986-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Karán történelem szakos középiskolai tanári, 1996-ban pedig a Kodolányi Já-
nos Főiskolán angol nyelvtanári diplomát szerzett. Pedagógusi oktató-nevelő 
munkáját a Sárszentmihályi Általános Iskolában kezdte, majd a székesfehér-
vári Kereskedelmi- és Vendéglátóipari Szakmunkás- és Szakközépiskolában 
folytatta, ahol 1989 és 1994 között közismereti tárgyakat tanított, majd 1994-
től tíz éven keresztül a székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti 
Szakközépiskola angol-orosz-történelem szakos tanáraként tevékenykedett. 

2003-tól a Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszékének 
tanszékvezető-helyettese, főiskolai adjunktusa, majd 2009-től főiskolai do-
cense. 2012-ben főiskolai tanári kinevezést kapott és ugyanezen évtől kezdve 
a Társadalom- és Bölcsészettudományi Intézet igazgatójaként hat tanszék 
irányítása tartozott feladatai közé. 2016-ban a Főiskola megszüntette az in-
tézeti struktúrát, s ettől kezdve a Humánfejlesztési Tanulmányok Tanszék 
tanszékvezetőjeként látta el feladatait. 2009-ben a Széchenyi István Egyetem 
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában Gazdálkodás és szer-
vezéstudományokból summa cum laude minősítéssel doktori fokozatot szer-
zett. 2019-ben habilitált ugyancsak a Szent István Egyetemen.

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK,  
VEZETŐI MEGBÍZATÁSOK

Vezetői feladatai során oktatásszervezői tevékenységéhez kapcsolódóan je-
lentős szerepet vállalt a Társadalomtudományi Tanszék oktatási, kutatási és 
pedagógiai arculatának kialakításában, valamint a Nemzetközi tanulmányok 
BA szak, majd MA szak akkreditációjában, szakmai programjának kidol-
gozásában és gondozásában, a szak távoktatási programjának fejlesztésében, 
távoktatási tananyagok írásában és lektorálásában. A Társadalom- és Bölcsé-
szettudományi Intézet igazgatójaként az Óvodapedagógus, a Tanító alapsza-
kok, továbbá a Szociális munka, szociális gazdaság MA szak akkreditációs 
anyagának elkészítésében, valamint számos szakirányú továbbképzési szak – 
így a Szakdiplomácia, A globális világ diplomáciája, Nemzetközi politikai elemzés, 
Társadalom- és állampolgári ismeretek, Bűnmegelőzési menedzser – dokumentáci-
ójának kidolgozásban vett részt. A Humánfejlesztési Tanulmányok Tanszék 
vezetőjeként a Szociális munka alapszakon kidolgozta a duális képzés prog-
ramját, mely a 2016-2017. tanévben elsőként indulhatott az országban.
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Kutatási témájához kapcsolódóan hat éven keresztül irányította A Nyu-
gat-Balkán biztonságpolitikai kihívásai szakkollégiumot, szerepet vállalva ez-
által a tehetséggondozás kiemelt megvalósításában. Lőrinczné Bencze Edit 
több tudományos szervezet munkájában vesz részt, többek között 12 éve el-
nöke a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága Gaz-
daság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága Politikatudományi 
Munkabizottságának, továbbá a 2014-ben útjára indított Central European 
Papers nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. Kutatási tevékenysé-
gének kiterjesztésében fontos szerepet játszik, hogy a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen 2017-ben megalakult Európaizáció a Balkánon kutatócsoportban 
tevékenykedik, továbbá, hogy 2018- tól a Harsányi János Tudásközpont vezető 
kutatója. Jelentős részt vállal a székesfehérvári és a Fejér megyei Foglalkozta-
tási és Gazdaságfejlesztési Fórum munkájában, ahol az Egyetemet képviseli, 
s több pályázati projekt szakmai vezetői feladatait látja el. 2018 őszétől a Jól-
léti Társadalom Intézet igazgatója. 2019-ben intézetigazgatóként sikeresen 
irányította a vezetése alá tartozó szervezeti egység MAB akkreditációját. In-
tézetigazgató feladatát 2020 nyaráig látta el.

OKTATÁS

1982-1984 között a Sárszentmihályi Általános Iskolában tanított történe-
lemet és orosz nyelvet, majd 1989-1994 között a Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Szakmunkás- és Szakközépiskolában történelemet, később, 1994-2004 
között a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában történelemet 
és angol nyelvet tanított. 2003-ban került a Kodolányi János Főiskolára, tan-
székvezető-helyettesi megbízásban, ahol azóta is főként nemzetközi szakoso-
kat oktat regionális, történelmi és Európai Unió-s ismeretekre. A legfontosabb 
tantárgyak, amit ebben a közel két évtizedes időszakban tanított a követke-
zők: Az EU fejlődéstörténete és politikái, Az EU intézmény- és jogrendszere, Az EU 
döntéshozatali mechanizmusa és nemzetállamok az EU-ban, Lobbi, érdekképvise-
let és döntéshozatal az EU-ban, Döntéshozatali mechanizmusok az EU-ban, Nem-
zetállamok az EU-ban, Az EU aktuális kérdései, Regionális politika és tervezés, 
Nyugat-Balkán biztonságpolitikai kihívásai, Szakszeminárium, Magyar művelő-
déstörténet, Új és jelenkori egyetemes történelem, Új és jelenkori magyar történelem, 
Magyar művelődéstörténet, Gazdaságtörténet és Civilizációtörténet.

Lőrinczné Bencze Edit a távoktatásban is a kezdetektől fontos szerepet 
játszik, számos tananyagfejlesztést irányított, fejlesztett és alkotott, melyek 
közül a legfontosabb saját alkotásai: Felsőoktatási és kutatási környezet az Eu-
rópai Unióban és Magyarországon. Távoktatási tananyag. KJF, Székesfehérvár, 
2015.; A Balkán fejlődése és konfliktusai. Távoktatási tananyag. KJF, Székesfe-
hérvár, 2014.; Az EU fejlődéstörténete és politikái. Távoktatási tananyag átdolgo-
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zása, aktualizálása. KJF, Székesfehérvár, 2010.; Régiók Európája. Távoktatási 
tananyag. KJF, Székesfehérvár, 2010.; Magyar művelődéstörténet. Távoktatási 
tananyag. KJF, Székesfehérvár, 2008.; Gazdaságtörténet. Távoktatási tananyag 
társszerző (Demeter Zsófia – Lőrinczné Bencze Edit) KJF, Székesfehérvár, 
2007. 

Lőrinczné Bencze Edit oktatói tevékenysége nem csupán a hazai felsőok-
tatásra terjed ki, külföldi egyetemeken is rendszeresen tart előadásokat, sze-
mináriumokat és az egyetemi partnerség fejlesztésében is aktív szerepet vállal. 
Az elmúlt másfél évtizedben Amerikától Ázsiáig számos országban képvi-
selte hazánkat és egyetemünket. Legfontosabb nemzetközi oktatói szereplé-
sei: 2017-ben: Fundacio Jesuites Educacio – Barcelona – oktatás; 2016-ban 
Portucalense University – Porto – oktatás; 2015-ben University of Business 
in Prague – oktatás; 2014-ben ERASMUS Intensive Programme – London; 
2014-ben Kolozsvár Sapientia Egyetem Staff Mobility Programme; 2014-ben 
Jekatyerinburg – Building the bridge between the contonents. 1st International 
Week at Ural Federal University; 2012-ben Universidad de Cordoba, Facul-
tad de Filosofía y Letras – oktatás; 2011-ben Istanbul T. C. Okan University 
– oktatás; 2010-ben Texas A&M University – oktatás; 2008-ban Ázsia – ta-
nulmányok szakmai program a Nakhon Pathom Rajabhat, Tailand; Egyete-
men; 2007-ben Kutatási program Zágráb az IMO (Institute of International 
Relations) Intézetben; 2006-ban A moldáv regionalitás kérdéseivel foglalkozó 
tanulmányút a Moldáv Köztársaságban; 2005-ben Zagreb University oktatás 
– kutatás; 2004-ben Kemi Tornio University (Finland) – oktatás.

KUTATÁS

Lőrinczné Bencze Edit kutatói munkássága nem csak megjelent publiká-
cióiban, szerzői tevékenységében érhetők tetten, hanem pályázati vezetői és 
résztvevői munkássága is igen figyelemre méltó. Kutatási témái az Európai 
Unió bővítési politikájának elméleti és gyakorlati kérdései, különösen a Nyu-
gat-Balkán és Horvátország euroatlanti integrációjának vonatkozásában; az 
Európaizáció; regionális politikák; a Nyugat-Balkán helye az európai térle-
határolásban. Tudományos munkáinak száma meghaladja a kétszázat és több 
mint száz előadást tartott különböző tudományos konferenciákon. Külön ki-
emelendő két igen jelentős monográfiája, az Uniós bővítésekről írt 300 oldalas 
kötet, mely Az európai uniós bővítések elmélete és gyakorlata a horvát csatlakozás 
tükrében címmel, valamint a Horvátország Uniós csatlakozásáról szóló 412 
oldalas opus, ami Horvátország a függetlenség kikiáltásától az uniós csatlakozá-
sig címmel jelent meg Székesfehérvárott, az Aposztróf Kiadó gondozásában 
2013-ban és 2015-ben.

Kutatói, kutatásszervezői és -vezetői tevékenységének fontosabb állomásai 
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még a következők: 2018 óta a Harsányi János Tudásközpont vezető kutatója; 
2017-ban az EFOP-3.9.2-16-2017-00001 számú Humán kapacitások fejlesz-
tése térségi szemléletben -kedvezményezett térségek- „Humán kapacitások 
fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából” Enying járásban szakmai 
vezetője; 2017-ben az EFOP-3.9.2-16-2017-00001 számú Humán kapaci-
tások fejlesztése térségi szemléletben -kedvezményezett térségek- „Humán 
kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából” Sárbogárd já-
rásban szakmai vezetője; 2017-ben a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Kutatócsoport alprojektjében lét-
rehozott Európaizáció a Balkánon kutatócsoport tagja; 2016-ban a TOP-
511-15-BS1-2016-00001 sz. Foglalkoztatási paktum Békés megyében című 
projektben vezető kutatóként vett részt. A projekt keretében Békés megye 
munkaerő-piaci és K+I+F potenciáljának, vállalkozási potenciáljának fel-
mérésében is részt vett; 2015-ben a KEIRDI Kutatási Szolgáltatás Design: 
RIQ & Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nem-
zetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkuta-
tás területén (TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005) című pályázathoz 
kapcsolódóan kutatóműhely vezetésével bízták meg; 2013–2014-ban a TÁ-
MOP 4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0069. Társadalmi konfliktusok – társa-
dalmi jól-lét és biztonság szakmai felelőse volt; 2013-2015-ban a TÁMOP 
4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0069. Társadalmi konfliktusok – társadalmi jól-
lét és biztonság – 1. Versenyképesség és társadalmi fejlődés, 2. A kisebbségi 
konfliktusok feloldásának lehetőségei a Kárpát-medencében című alprojek-
tekben résztvevő kutatóként működött közre; 2013-2014. tanév tavaszi félévé-
ben a Russkij Mir pályázat szakmai vezetője, és a 2012-2013. tanév őszi féléve 
ugyancsak a Russkij Mir pályázat szakmai vezetője volt.

KÖZÉLET, DÍJAK ÉS ELISMERÉSEK

A kiterjedt és sokrétű kutatói, vezetői, szervezői és oktatói tevékenységen túl 
Lőrinczné Bencze Edit közéleti részvétele is figyelemre méltó. Számos hazai 
és nemzetközi társaság és szerkesztőbizottság tagja, melyek közül a követke-
zők a legfontosabbak: 2016-tól a MRK Duális Képzési Munkacsoport tagja; 
2016-tól a Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum tagja 
2016-tól a Székesfehérvári Foglalkoztatási Fórum tagja; 2016-tól a Magyar-
országi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség) tagja; 
2015-től a MTA VEAB Történettudományi Szakbizottság tagja; 2013-tól a 
Central European Papers (CEP) Silesian University in Opava szerkesztőbi-
zottsági tag; 2006-tól a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi 
Bizottsága Gazdaság-, Jog- és a Társadalomtudományi Szakbizottsága Po-
litikatudományi Munkabizottsága elnöke; 2005-től a Magyar Tudományos 
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Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága Gazdaság-, Jog- és a Társadalomtu-
dományi Szakbizottsága tagja; 2005-től a Center for EU Enlargement Studies 
tagja; 2005-től a Magyar Európai Közösségi Tanulmányok Társaság (HE-
CSA) tagja; 2004-től a Magyar Történelmi Társulat tagja valamint 2004-től 
a Magyar Politikatudományi Társaság Nemzetközi Politika Szakosztály tagja.

A szakmai és közéleti díjak és elismerések között a legfontosabbak a kö-
vetkezők: Lőrinczné Bencze Edit 2014-ben kapta A Magyar Felsőoktatásért 
Emlékplakettet; 2011-ban a Lánczos Kornél-Szekfű Gyula Közalapítvány 
ösztöndíját nyerte el; 2010-ben az Oktatási és Kulturális Minisztérium – Pe-
dagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetettje lett; 2000-ben pedig a Székesfe-
hérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási Bizottsága tanácsosi 
címét nyerte el.

Lőrinczné Bencze Edit mindezek mellett a Magyar Külügyi Intézet és a 
PTE Mediterrán és Balkán Kutató Központja szervezésében a „Nyugat-Bal-
kán – szempontok a készülő magyar külügyi stratégia számára” felkért 
tudományos szakértője; meghívott nemzetközi szakértő volt 2017-ben az Am-
bassadors Forum at Ludovika, Croatia and New Political Challenges National 
University of Public Service; a Külügyi és Külgazdasági Intézet és Horvátor-
szág Budapesti Nagykövetsége diplomáciai fórum (zártkörű, kizárólag meghí-
vásos alapú) szakértői megbeszélésének meghívottja volt ugyanebben az évben.
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A REGIONÁLIS TUDOMÁNYOSSÁGTÓL  
A NEMZETKÖZI REGIONALIZMUSIG.

LŐRINCZNÉ BENCZE EDIT 
TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGA, 

KUTATÁSSZERVEZŐI TEVÉKENYSÉGE 
ÉS PEDAGÓGUSI PÁLYAÍVE

HERVAINÉ DR. HABIL. SZABÓ GYÖNGYVÉR PhD,
tudományos és fejlesztési rektorhelyettes, Kodolányi János Egyetem

Lőrinczné Bencze Edit életpályájából több mint húsz évet töltött általá-
nos, középiskolai, szakképzési tanári szerepkörben és közel 20 évet fordított 
a felsőoktatási tevékenységre. Életpályája azonos sok más tehetséges fiatal pá-
lyaívével, akiknek az Észak-Dunántúli Régióban az ezredfordulóig nem volt 
tudományos terepe, hisz a térségben nem volt társadalomtudományi felsőok-
tatás, nem volt kutatóműhely. Az MTA NYUTI létrejötte 1995-ben, az MTA 
VEAB tudományszervezési tevékenysége megindulása mellett a térség társa-
dalomtudományi kutatásainak kiemelkedő eredménye volt a Kodolányi János 
Főiskolán három társadalomtudományi képzési szak indítása. A Nemzetközi 
kapcsolatok szak indítása 2000-ben a szak tudományos hátterének fejleszté-
sét is igényelte, amelyben Lőrinczné Bencze Edit jól tudta alkalmazni a pá-
lyamódosításként elvégzett angol nyelvtanár szakot.

Tudományos szakmai személyisége a Kodolányi János Főiskola 1997-től da-
tálható MTA VEAB kapcsolatai által formálódott, amely kapcsolatok straté-
giai jellegűek, és mind a mai napig meghatározóak a Kodolányi János Egyetem 
tudományos szakmai közéletisége szervezésében. Kezdetben aktív szereplője 
volt az MTA VEAB társadalomtudományi szakmai közösségének, és ahogy 
a KJE 2000. évi tudományos stratégiája és 2000. évi európaizációs stratégiája 
is meghatározta a kutatások fókuszát – a legfőbb témává az EU-hoz való csat-
lakozás küszöbén az Európai Unió és a rendszerváltó Magyarország politikai 
kérdéseinek kutatása vált. Érett pedagógusként kezdte meg doktori tanulmá-
nyait, és zárta le a tudományos megmérettetést a habilitációval. Továbbra is 
hű maradt az MTA VEAB közösségéhez, annak Politikatudományi Munka-
bizottságát vezeti most már több ciklust is átívelően. Ez alatt az időszak alatt 
200 feletti dokumentummal szerepel az MTMT adattárában. 

Tudományos szakmai tevékenységét az interdiszciplináris tudományos 
módszertan jellemzi, amelyben a politikatudomány, a nemzetközi regiona-
lizmus, a regionális tudományosság és általában a történeti szociológia és tár-
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sadalomtudományi megközelítés jellemzi vizsgálódásai fókuszát. A kezdeti 
európai irányultság megmaradt, alapjában elhivatott és szakavatott közvetítője 
az EU politikák témakör oktatásának, amely témában angol nyelvű előadása-
ival a nemzetközi hallgatók részére is vezetett kurzusokkal a KJE nemzetközi 
szintű vezető oktatói közé lépett. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a nemzet-
közi mobilitás területén, a KJE jószerint összes olyan partnerintézményében 
megfordult, ahol nemzetközi tanulmányok képzés folyik. Kihasználta a CE-
EPUS adta lehetőségeket is, és amikor a KJE nemzetközi kapcsolatai új szak-
mai szintre emelkedtek egy ténylegesen nemzetközi előadógárdát felvonultató 
konferenciával, első útja Zágrábba vezetett, a Zágrábi Egyetem Radován Vu-
kadinovics dékán úr vezette Politikatudományi Karára. A Horvátországgal 
meginduló csatlakozási tárgyalások számos új politikai megközelítést vetet-
tek fel, és a témakör kiválasztása alkalmasnak bizonyult egy tudományos élet-
pálya felépítésére.

Lőrinczné Bencze Edit kutatói tevékenységének középpontjába a horvát 
csatlakozás feltárásával egy állandó, meghatározó téma került. A témakör ki-
terjed a területi tanulmányokra, ugyanakkor nem tekinthető hagyományos 
értelemben vett területi tanulmányok módszertannak, hiszen a témakör ku-
tatásába nem kerültek be a nyelvi tanulmányok. Tekinthető azonban horvát 
tanulmányoknak, mert részletesen foglalkozik Horvátország történeti fejlődé-
sével és jelenkori történeti problémáival.

A témakör kutatásában a leginkább jellemző a külpolitikai kutatás, azaz 
az EU külpolitikai tevékenységének elemzése a konkrét ország témaköré-
ben. Amiben új az az, hogy Horvátország csatlakozását nem az integrációs 
elméletek nézőpontjából, hanem az európaizációs elméletek megközelítésében 
elemzi. A speciális horvát út, a dél-kelet - európai és a keleti bővítés nézőpont-
jában összevetett, és e folyamat elemzése és bemutatása egyedi értéket ad ku-
tatásainak. A dokumentumok elemzése az EU bővítési politika mély szakmai 
tudását tükrözi, és lényegében a kérdéskör elemzésével bekerült a hazai bal-
kanisztikai nemzetközi kutatások nemzeti specializált szakértői szintű kuta-
tói és külpolitikai szakértői közé. 

Kivételes részleteséggel és a közép-európai rendszerváltási folyamatokban 
szakszerű elméleti felkészültséggel elemzi a horvát államiság rendszerváltás 
körüli állapotát és helyzetét, a demokrácia speciális kontextusait és feltételeit, 
a horvát államiság demokratizmusának, a politikai rendszer jellemzőinek fel-
tárását. Horvátország nacionalizmusának elemzése, a választójogi törvény, az 
alkotmány változásai hiteles politikai elemzőként mutatják be a témakör ku-
tatóját.

Regionalizmus kutatóként való elismertségét pedig jól mutatják azok a ta-
nulmányok, amelyek Horvátország közigazgatási rendszerét, az önkormány-
zatiságot, a regionális fejlődés folyamatait értelmezik. A horvát szubnacionális 
regionalizmus kérdéseit érintő tanulmányok a regionális doktori iskola mód-
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szertani hatását és kutatói munkaközössége erőteljes módszertani hatását tük-
rözik. Többen vagyunk, akik Rechnitzer János professzor úr „köpönyegéből 
bújtunk ki”, Lőrinczné Bencze Edit hatása már országosan is kimutatható, az 
új generációk védéseinek opponálásával vagy támogatásával.

Kutatásaiban azonban a legmeggyőzőbbek azok a tanulmányok, amelyek 
a belépési feltételek európai követelményeit és azok modelljeinek vizsgálatát 
elemzik. Addig, amíg a keleti bővítés folyamatában hangsúlyos kérdéssé vált 
a holokauszt közép-és kelet -európai elismerése, a horvát keretrendszer eseté-
ben meghatározó témává lépett elő a Nemzetközi Törvényszék tevékenységé-
nek jogosultsága elismerése. Lőrinczné Bencze Edit Horvátországot érintő, a 
Nyugat-Balkán térségét elemző kutatásai, a térség geopolitikai viszonyrend-
szerének feltárása, a stabilizációs és társulási szerződések révén részletesen 
elemzi a benchmark modell és technika kérdéseit. Kiemelt eredménye a kuta-
tásoknak annak bizonyítása, hogy az EU az új tagjelöltekkel már nem egysze-
rűen nemzetállamokként tárgyal, hanem az európai többszintű struktúrákba 
illeszkedő széthúzott szuverenitású egységként. A több, mint tíz évet átfogó 
kutatások negyven tanulmánya és könyve már nem annyira az MTA VEAB 
szakmai munkaközösségének hátterét tükrözik, sokkal inkább egy közép-eu-
rópai komparatív politika kutató arculatát mutatják, akárcsak a 40 citációs 
index ráta. E közép-európai nemzetközi politológusi szerepkör elérésében Si-
mon János professzor úr hatása kiemelkedő. 

Kutatásait szigorú tudományos módszertani kultúra jellemzi, ami igaz ok-
tatói tevékenységére is. Az oktatási rendszer egészét átfogó szakmai gyakorlata 
speciális módszertani kultúrával párosult: a nyelvoktatásból és nyelvtanulás-
ból magával hozott kooperatív pedagógiai kultúra áthatja a nemzeti kapcsola-
tok és egyéb más EU politikák témaköreinek oktatását is. 

Szakmai teljesítménye kiterjed az oktatásszervezésre és kutatásszervezésre 
egyaránt. Nem csupán stratégiai gondolkodás, de felsőoktatási közpoliti-
kai felelősség is jellemzi. Kiemelt az a kapcsolatrendszer, amely mind Sárbo-
gárd, Enying, Fejér megye, Békés megye humán fejlesztési programjaihoz, a 
kapcsolódó képzésszervezési és fejlesztési tevékenységéhez köti. Tanszékve-
zetőként a humán fejlesztés programjainak alakításában, tananyag és szakfej-
lesztésekben elkötelezett az inkluzív fejlesztés programjai iránt.  

Tudományos és felsőoktatási életpályája a Kodolányi János Egyetem sze-
repkörének változásait is jól tükrözi. A helyi, közösségi főiskola fiatal kutatói 
révén regionális szerepkörű intézménnyé vált 1995-2005 között, a Bologna 
rendszer bevezetésével bekerült az országos elismertségű intézmények közé, 
mesterszakjaival és duális képzéseivel egyetemmé válhatott. A KJE oktatási és 
kutatási keretrendszerében a 2000-es évek elején évi 60-70 PhD hallgató fog-
lalkoztatása zajlott. Mintegy egyharmaduk szerezte meg a doktori fokozatot, 
egy tizedük jutott el a habilitációig. Lőrinczné Bencze Edit egyike azon sze-
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mélyeknek, akik az életpálya módosítást, a felsőoktatás publikációs nyomása 
kihívását képes volt kezelni, és mind oktatói, mind kutatói szerepkörében a 
felsőoktatás és tudományos gondolkodás folytonos változásainak megfelelni. 
A KJE elismertsége fejlesztésében kiemelt a szerepe az intézmény tanszékei-
nek és szakjainak akkreditációs előkészítésében. 
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„MINDIG SIKERÜLT MEGTALÁLNI 
AZ EGYENSÚLYT”

Beszélgetés tudományról, egyetemről, horvátországról és unokákról

VIRÁGH ILDIKÓ
kommunikációs vezető, főszerkesztő, Kodolányi János Egyetem

„A szellem szabadsága nem kényelem, 
hanem nagyság, melyet akar, 

és kimerítő küzdelem árán el is ér az ember.”
(Albert Camus)

Lőrinczné Dr. habil Bencze Edit főiskolai tanár, a Kodolányi János Egyetem 
Jól-léti Társadalmi Intézetének igazgatója, a Humánfejlesztési Tanulmányok Tan-
szék tanszékvezetője. Közel húsz éve járul hozzá a felsőoktatási intézmény sike-
reihez, oktatóként, kutatóként egyaránt jegyzik a munkásságát. 

Régóta ismerem őt, szeretem nyitottságát, tisztelem tudását. Számos interjút ké-
szítettem vele az egykori Vörösmarty Rádiónak, és a Kossuth adó hullámhosszán is 
találkozhattak velünk a rádióhallgatók. Világos okfejtései, tájékozottsága kellemes 
hanghordozása mindig is garantálta az interjúk sikerességét. 

A Jól-léti Társadalmi Intézet elnevezés akár szokatlannak is tekinthető a hazai 
felsőoktatásban. Először erről kérdeztem.

– Szeretném, ha bemutatnád az intézetedet. Egyáltalán mit jelent, honnan 
származik az elnevezés?

– Az intézetünk rendkívül érdekes dolognak számít a magyar felsőokta-
tásban. A felsőoktatási intézményeknél megszoktuk, hogy a tudományok a 
klasszikus minta alapján vannak besorolva. Az elnevezéssel azt igyekszünk 
kifejezni, hogy többek vagyunk, mint egyszerű társadalom- és bölcsészettu-
domány. Valójában újragondoltuk a besorolást napjaink kihívásainak megfe-
lelően. Mindezt megelőzte, hogy éveken keresztül jelentős jól-léti kutatásokat 
folytattunk Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér vezetésével. Ezekben az intéz-
mény csaknem minden kollégája részt vett. Részletekbe menően áttekintettük 
a jól-lét különböző tudományokhoz való kapcsolódását. Ez egy új megköze-
lítése a tudományos világnak. A tudománynak az egyik legfontosabb feladata 
az, hogy a jól-létet szolgálja, és ne öncélú legyen.  

– Úgy fest, nem gyakori ez az elnevezés. Egyelőre nem vonult be a hazai 
felsőoktatásba?

https://www.citatum.hu/szerzo/Albert_Camus
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– Nem. Mindenhol a hagyományos besorolással és elnevezésekkel találko-
zom. Meglehetősen furcsán néznek rám a professzorok, amikor egy-egy tu-
dományos rendezvényen átadom a névjegykártyámat, amelyen az áll: Jól-léti 
Társadalom Intézet. Általában hozzáteszek szóban néhány, általam fontosnak 
tartott kiegészítést. Az intézethez, ahogyan már említettem, a társadalom- és a 
bölcsészettudományi szakok, valamint a művészeti tanszék tartozik. Szakon-
ként megnevezve az anglisztika tanszék, a történelem szak, a nemzetközi ta-
nulmányok szak, a szociális munka szak és a művészeti szakok.

– Mennyire áll közel hozzád ez a terület? Annál is inkább fontosnak tar-
tom a kérdést, mert történész vagy.

–  Közel áll hozzám, mert eredetileg történelem-orosz szakos tanár vagyok.  
Mindig is a tanári pályán tevékenykedtem, azt gondolom, elég nagy a tapaszta-
latom. Falusi általános iskolából indultam, szakmunkás és szakközépiskolában 
is tanítottam, majd egy nagyon jó hírű gimnáziumba kerültem, onnan jöttem 
a főiskolára – ma már egyetemre – 2002-ben. Itt is sok mindent csináltam, a 
kutatások mellett tanszékvezető helyettes voltam a nemzetközi tanulmányok 
tanszéken. Amikor először létrejöttek az intézetek az intézményünkben, in-
tézetigazgató lettem. Később a szociális munka tanszék élére kerültem, akko-
riban ez még humánfejlesztési tanulmányok tanszék volt. Ehhez a tanszékhez 
ma két szak tartozik, a pedagógia és a szociális munka. Most ennek vagyok 
a tanszékvezetője. Amikor tavaly újra alakultak az intézetek, akkor újra inté-
zetigazgató lettem. Nagyon sok szervező munkát végeztem életemben, annak 
idején úttörőtitkár is voltam egy évig Fejér megyében. Ezek abszolút segítettek 
abban, hogy később a vezetői, szervezési feladatokat el tudjam látni.

– Olvastam rólad, hogy „kedves segítőkész és profi pedagógusnak” tarta-
nak a hallgatók, aki érthetően magyaráz, az anyagot tökéletesen leadja, vi-
szont a vizsgán a kettesért is meg kell izzadni.

– Hagyományos típusú pedagógus vagyok, nem szoktam lehetővé tenni 
a hallgatóknak, hogy beadandó dolgozattal abszolválják a tantárgyat. Első-
sorban Európai Unióval, nemzetközi és napjaink politikájával kapcsolatos 
tárgyakat oktatok. Ezek meglehetősen nehéz kurzusok. Félév közben is meg-
mozgatom a hallgatókat, mondok erre példát: „EU és Magyarország” címmel 
tanítok egy tárgyat gazdálkodási menedzsment, turizmus és művészeti sza-
kos hallgatókból álló csoportnak. Mindenki választott egy témát magának, és 
a félév folyamán minden órára fel kell készülni, hogy mi történt aktuálisan a 
témával kapcsolatban. A brexittől kezdve az uniós költségvetésig kutatnak, tá-
jékozódnak, hiszen a vizsgán az órai munka csupán a beugró, s csak utána kö-
vetkezik a számonkérés.

– Milyen tantárgyakat oktatsz még?
– Az említett „EU és Magyarország" és az „Európai Unió aktuális kérdé-

sei" tantárgyakat harmadéveseknek. „Az EU szakpolitikái" kurzust ugyan-
csak harmadéveseknek tartom, „A nemzetközi kapcsolatok aktuális kérdéseit" 
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pedig mesterszakosoknak. Egyébként az „EU és Magyarország" tárgy az, 
amelyet minden kodolányis hallgató tanul az egyetemen. Az összes többi tan-
tárgyat a nemzetközi tanulmányok szakosok tanulják. 

– Te magad is folyamatosan képzed magad. Horvátország európai uniós 
csatlakozása volt a doktori értekezésed témája. Miért éppen Horvátország, 
van valami kötődés?

– Nem, nincs kötődésem. Mindannyian elmondhatjuk, hogy apró nüanszo-
kon múlik, ki merre, milyen irányba kötelezi el magát. Akkoriban még nem 
Erasmus ösztöndíj volt, hanem Cepus.  Én Cepus-szal voltam Horvátország-
ban 2003-2004-ben. Később, amikor a doktori iskolába jelentkeztem, közép- 
és délkelet európai térséghez kapcsolódó témát javasoltak. Akkor merült fel 
Horvátország ötlete. Elhatároztam, hogy megnézem azt a területet, amit még 
senki nem dolgozott fel, végigkövetem Horvátország Unióhoz történő csatla-
kozásának folyamatát. A doktori iskola befogadta a témát, én pedig azóta fog-
lalkozom Horvátországgal és a Nyugat-Balkán térségével.

– A Szent István Egyetemen szerezted meg habilitációdat tavaly. Mit je-
lent ez számodra?

– Valójában azt, hogy jó az irány. A habilitáció egyfajta összefoglalója az 
ember oktatói és tudományos tevékenységének. A habilitációs eljárás során 
azt nézik meg, hogy megfelelsz-e egy bizonyos tudományos szintnek, milyen 
publikációid vannak, milyen tudományos társaságoknak vagy tagja, valójában 
a tudományos életben betöltött helyedet, szerepedet vizsgálják. Természete-
sen az oktatásban betöltött szereped is górcső alá kerül. Egy ötven oldalas té-
zisfüzetet nyújtottam be, ami tartalmazza, hogy tudományos téren a doktori 
fokozat megszerzését követően, milyen tudományos eredményeim születtek. 
Egy tantermi és egy tudományos előadás megtartása is a követelmények kö-
zött van. A tudományos előadásom címe „Nyugat-Balkán helye és szerepe a 
regionális együttműködésekben” volt, a másiké pedig „Horvátország területi 
berendezkedése”. 

– Sokat számíthat bármely előadás szempontjából olyan személyes emlék, 
ami az adott témához kötődik. Egy korábbi interjúnk kapcsán beszéltél ar-
ról, hogy egy jelentős esemény szemtanúja, átélője voltál Horvátországban. 

– 2011-ben éppen Horvátországban voltam azon a napon, amikor a hágai 
Nemzetközi Törvényszék bűnösnek találta és huszonnégy évre ítélte Gotovina 
tábornokot. A horvátok nagyon igazságtalannak tartották ezt az ítéletet, mert 
számukra Ante Gotovina nem rémtetteket hajtott végre, hanem hős volt, aki 
elűzte a szerbeket Horvátország területéről. Különleges élmény volt ennek az 
érzésnek a lenyomataival találkozni akkor és ott. Nyilván várható volt a tör-
ténet folytatása: a hágai Nemzetközi Törvényszék 2012. november 16-án fel-
mentette a vádak alól a tábornokot.

– A tudományos kutató hogyan látja a történetet? 
– Mindenképpen többféle megközelítés létezik. Valóban megtörtént, hogy 
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szerb támadás érte Horvátországot rögtön miután a függetlenségét kinyilvá-
nította. A szerb atrocitásoknak számtalan példája volt, látta a világ Vukovár 
és Dubrovnik kapcsán. Amikor a CNN közzétette az első képeket, a világ is 
szembesült ezzel az egésszel. Valójában akkor jött az adok-kapok, amikor 1994 
végére felállt a horvát hadsereg, és megindult a horvát ellentámadás. Ott is ha-
sonló atrocitások voltak. A közelmúlt történéseit nehéz úgy elemezni, hogy 
a szubjektum ne kerüljön bele. Bármennyire is hihetetlen, nincsenek pontos 
adatok arról, hogy mi történt a délszláv háborúban. Nemcsak Horvátország-
ban, hanem Bosznia-Hercegovinában sincsenek adatok. Amelyek fellelhetőek, 
azokat vagy a horvát fél írja, vagy a szerbek, vagy a bosnyákok, vagy az Eu-
rópai Unió. Nem tudjuk pontosan megmondani, hogy mennyi a halálos ál-
dozat, hány gyerek vesztette életét, mennyien menekültek el. Csupán becsült 
ada taink vannak, amelyek ellentmondóak bizonyos vonatkozásokban.

– Munkád során kapcsolatba kerültél horvátországi kutatókkal. Máig élő 
kapcsolatok-e ezek, és mennyiben befolyásolja az életedet, hogy a tudomá-
nyos munkásságod Horvátországhoz kapcsolódik?  

– Természetesen Nyugat-Balkán egész területéről vannak máig élő kapcso-
lataim, barátságaim. A munkám során, de egyébként is jelentős szerepe van az 
életemben Horvátországnak, Nyugat-Balkánnak. Fontos megemlíteni, hogy 
az egyetemünknek is kiépült egy jól működő kapcsolatrendszere ezeken a te-
rületeken. Különböző stratégiai partnereink vannak, köztük az Institute for 
Cultural Relations Policy (ICRP). Ennek a civil szervezetnek a segítségével 
számos tudományos konferenciát rendeztünk már. Van nemzetközi szalonunk 
is Diplomacy & Beyond néven. A kapcsolataink nem csak Horvátországra, ha-
nem Nyugat-Balkán egészére koncentrálódnak. 

– Rendszeresen találkozhatunk a neveddel különböző előadásokon, pél-
dául a közelmúltban a „Békefenntartás gyakorlati kérdései” sorozatban. 
„Európa 2019 – női szemmel” címmel ugyancsak nagysikerű előadást tar-
tottál a székesfehérvári Európa Klubban. Nem hiányzol a szabadegyetemi 
programsorozatokról sem. Ezek mennyiben viszik előre a kutatómunkádat?

–  Azt tartom, hogy a kutatás nem lehet öncélú, és nem szólhat csupán 
néhány szakmában járatos embernek. Nagyon fontos, hogy minél többekkel 
ismertessük meg a tudományos eredményeinket. Ezért, ha felkérést kapok bár-
honnan – legyen ez a Kodolányi Szabadegyetem vagy a Közszolgálati Egye-
tem – mindig elvállalom. 

A Veszprémi Akadémiai Bizottságnál a politikai tudomány munkabizott-
ságnak elnökeként egy Európai uniós vetélkedő kapcsán kapcsolatba kerültem 
Székesfehérváron a Tarsoly Egyesülettel. Két éve alapítottak meg Székesfe-
hérváron egy közéleti klubot, amelynek jól ismerem a vezetőjét, Sipos And-
rást. Azt javasoltam, hogy az egyesület társuljon az akadémiai bizottsággal, 
ami meg is történt. Így kéthetente közéleti klubot vezetek, ahova politikuso-
kat, különböző tudományokkal foglalkozó szakembereket vagy akár egy vi-
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lágot bejárt kétkezi munkást hívunk meg. Az előadások kapcsán mindig az a 
fontos, hogy mindenki számára érthető, világos legyen a mondanivaló.  Hol-
nap1 Simándi Irén kolléganőm lesz a közéleti klub vendége, aki a Szabad Eu-
rópa Rádióról tart majd előadást. 

– Beszéljünk a publikációkról, könyvekről is, amelyek ugyancsak Hor-
vátországhoz, illetve Nyugat-Balkánhoz kapcsolódnak. Arra is kíváncsi va-
gyok, milyen témák foglalkoztatnak jelenleg.

– Két monográfiám jelent meg eddig, az egyik tulajdonképpen tovább írása 
a doktori dolgozatomnak. A PhD-mat 2009-ben szereztem meg, akkor még 
nem zárult le a horvát csatlakozás. Végig követtem a csatlakozási folyamatot, 
modellt állítottam fel a horvát csatlakozás kapcsán. Ez jelent meg 2013-ban. 
Az uniós csatlakozás kapcsán egy államot teljes egészében átvilágít az Euró-
pai Unió. Harmincöt fejezetben nézi meg, hogy mi jellemző az adott államra. 
Horvátország esetében széleskörű ismeretekre tettem szert az ország politikai 
berendezkedését, területi beosztását, gazdaságát illetően. Ezeket az ismerete-
ket raktam össze egy újabb könyvben, ami 2016-ban jelent meg a „Horvátor-
szág a függetlenség kikiáltásától az uniós csatlakozásig" címmel. Ez a könyv 
valójában Horvátország huszonöt évét dolgozza fel. 

– Fontos és érdekes lehet ez a könyv a horvátoknak is. Eljutott Horvátor-
szágba is valamilyen úton-módon?

– Igen, Magyarország korábbi horvát nagykövete – jelenlegi horvát kül-
ügyminiszter – többször volt nálunk szabadegyetemi előadáson, a nemzet-
közi szalonban és eljött a könyvbemutatóinkra is. Nagyon örültem, amikor 
rendelt tőlem ötven könyvet, hogy hazájában is megismerje a szakma. Amivel 
most foglalkozom, szintén alapvetően a régióval, térséggel kapcsolatos. Jelen-
tősen megváltozott az utóbbi évtizedekben a térség világban betöltött sze-
repe. A geopolitikai térben való elhelyezkedését vizsgálom. Azt lehet látni, 
hogy az Európai Unió kicsit háttérbe vonul Nyugat-Balkánon, Horvátország 
2013-as csatlakozása óta nem történt bővítés. Már harmadszor szavazták le 
az Albániával és Macedóniával történő tárgyalások megnyitását. Az Európai 
Unió számára egyéb problémák miatt most kevésbé fontos Nyugat-Balkán. 
Ez azonban azt jelenti, hogy azok a nagyhatalmak, amelyek úgy gondolják, 
hogy itt hatalmi vákuum van, azok előtérbe kerülnek. Oroszország is megje-
lent, és Törökország regionális középhatalomként ugyancsak erősen nyomul 
Nyugat-Balkánon. Kína erőteljes térnyerése is megfigyelhető. Ezeket a folya-
matokat, jelenségeket kezdtem el vizsgálni, amelyek nagy része napjaink vál-
tozásaihoz kapcsolódik. Azt tapasztalom egyébként a diákok részéről is, hogy 
nehezen tudják követni a napi eseményeket. A folyamatosan bővülő informá-
cióáradatban nem egyszerű eligazodni, ezért próbálok napi kérdésekkel foglal-
kozni, és egyfajta támpontot, útmutatást adni a hallgatóknak, a kollégáknak.

1 2020. január 6-án elhangzott előadás. (szerk.,)
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– Töretlen ívű életpályán haladsz, sikeres, felnőtt lányaid vannak, boldog 
házasságban élsz. Hogyan fér meg egymás mellett a büszke nagymamaság 
és a tudományos kutató?

– Mindig sikerült megtalálni az egyensúlyt. Abszolút stabil családi háttér-
rel rendelkezem, két lányom valóban sikeres, a nagyobbik régóta külföldön él. 
Korábban Brüsszelben laktak családjával együtt, most pedig Nürnbergben egy 
emberi jogokkal, migrációval foglalkozó civil szervezet ügyvezető igazgatója. 
Nürnbergben most2 lesz választás és az ottani liberális, illetve zöld párt fel-
kérte, hogy induljon képviselőjelöltként. Nagyon vehemensen kiáll az emberi 
jogokért, a női jogokért és a menekült jogokért. Másik lányom építészmér-
nök, tehát teljesen más területen ér el sikereket. Ami érdekes, hogy abszolút 
jó volt a társadalomtudományi tárgyakból is; a Mathias Corvinus Collegium 
történelem szakirányán végzett. Nagy ajándék az életemben, hogy unokáink is 
vannak, csodálatos dolog nagyszülőnek lenni. Úgy gondolom, hogy a munka 
miatt nem szabad a családot háttérbe szorítani, annál is inkább, mert jól meg-
férnek egymás mellett. Mindig igyekeztem úgy élni, hogy ne kelljen gyak-
ran mondanom, hogy nem érek rá, majd később, mert az adott pillanat elillan. 

– Ha létezne egy távcső, amelyen keresztül a jövőt szemlélhetnénk, hogyan 
szeretnéd magad látni tizenöt év múlva?

– Van egy tervünk, amelynek megvalósításáért már sokat tettünk a férjem-
mel. Vettünk évekkel ezelőtt egy földterületet Zalában, ahol házat is építet-
tünk és ültettünk gyümölcsfákat. A férjem kitanulta a méhészetet, és egyre 
többet foglalkozik ezzel. Érintetlen területről, zsákfaluról van szó, ami alkal-
mas a bio-méhészethez. Ebbe az irányba szeretnénk haladni, tizenöt év múlva 
sok minden megvalósulhat. Mindemellett nem fogom elhagyni a Kodolányi 
János Egyetemet, úgy gondolom, hogy a munkámmal hozzá tudtam járulni 
az egyetem sikereihez. Amennyiben ez mások szerint is így történt, érdemes 
maradnom még egy ideig.

2 Nürnbergi önkormányzati választások 2020. március 15-én. (szerk.,)
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FEHÉRVÁR POLGÁRMESTEREI 
A II. VILÁGHÁBORÚ ALATT

DR. CSURGAI-HORVÁTH JÓZSEF PhD,
főiskolai tanár, Történelem Tanszék, Kodolányi János Egyetem

A modernkori várostörténet egyik legsikeresebb városvezetőjének dr. Csi-
táry G. Emil polgármester távozására 1941 szeptemberében került sor. Ezzel 
részben szimbolikusan is véget ért egy korszak, amely az 1930-as évek elejé-
től tartott és melynek csúcspontja az 1938-ban rendezett Szent István év volt. 
Távozásának oka polgármesteri mandátumának lejárta, illetve főispánná tör-
ténő kinevezése volt, ez utóbbi azonban azt is mutatja, hogy politikai befolyása 
a városban továbbra is fennmaradt.

A városi főispáni tisztség nem volt általános. Korábban Székesfehérvár-
nak egy kivételtől eltekintve mindenkor közös főispánja volt Fejér megyével. 
A törvényhatósági törvény értelmében 1871. augusztus 11-én került sor a vá-
ros főispánjának beiktatására. A főispáni tisztség ekkor új keletű volt a tör-
vényhatósági joggal rendelkező városokban. Korábban a szabad királyi városok 
esetében a központi kormányzat királyi biztosokon keresztül érvényesítette 
akaratát. A tisztséget ennek következtében idegenkedéssel fogadták a váro-
sok. Székesfehérvár esetében azonban ezt jelentősen csökkentette, hogy a vá-
ros egy jelentős hivatalokat betöltő családjából nevezték ki főispánját. Zuber 
József1 Székesfehérvár és Pécs szabad királyi városok közös főispáni tisztét 
1875. február 25-éig töltötte be, ekkor a belügyminiszter Komárom megye és 
város főispánjává nevezte ki. Ezzel azonban megszűnt a városi főispáni tiszt-
ség és a közös főispáni tisztség állt vissza.2

Az ünnepi évet követően 1939. március 13-án választották szét Fejér megye 
és Székesfehérvár közös főispáni állását. A városi főispáni teendők ellátását a 
polgármesterre ruházták. Így Csitáry G. Emil egyben a város főispánja és pol-
gármestere volt. Polgármesteri tisztsége alól – a 10 éves mandátum lejártakor 
– 1941. május 20-án kérte felmentését. A következő napon a törvényhatósági 
bizottság díszközgyűlésén iktatták Székesfehérvár főispánjává.3

1 Zuber József Székesfehérváron született, 1848-ban nemzetőrként teljesített katonai szolgála-
tot, később Fejér megye tisztikarában találjuk: jegyzői, főszolgabírói, majd alispáni tisztséget 
töltött be. Főispáni kinevezését megelőzően a másodalispáni tisztséget viselte 1869-1870 kö-
zött. 

2 Csurgai Horváth József (2002) Háborús évek Székesfehérváron. In: Csurgai Horváth József – 
Tihanyi Tamás – Veress D. Csaba: Harcok és bűnök. Székesfehérvár. 173. 

3 Városi Levéltár és Kutatóintézet (továbbiakban: VLKI) IV-B. 1402 a/ Székesfehérvár thj. város 
közgyűlési jegyzőkönyve 1941. május 21.
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Csitáry beiktatása okai között részben személyes sikereinek elismerését ke-
reshetjük, másrészt a Szent István évi ünnepségek és a városfejlesztése körüli 
érdemeit jelölhetjük meg okként, de a város közönségének is szólt e példátlan 
elismerés, amely „a fehérvári polgári szellem megértését hirdette”.4

A főispáni hivatalt Hóman Bálint közbenjárásával a székesfehérvári tan-
kerületi főigazgatóság épületében a Szent István utca5 2. szám alatti ház első 
emeletén rendezték be, e célra 3 helyiséget biztosítottak. A felmerülő költsé-
geket a városi házipénztár és a közművek fedezték. A hivatal szükségleteiről a 
város házipénztára gondoskodott csakúgy, mint a telefonvonal létesítéséről.6 A 
hivatal személyi állománya: titkárból, kezelőből, tisztiszolgából és hivatalszol-
gából állt.7 A főispáni titkári tisztet dr. Kőhler Albert tiszteletbeli árvaszéki 
ülnök töltötte be. Az ekkor harminc éves Kőhler néhány éves városi szolgá-
lattal rendelkezett, Csitáry bizalmi emberének tekinthetjük. Jogi végzettsége 
megszerzését követően, hamarosan a város szolgálatba állt.8 Ahhoz a szűk 
városi tisztviselői réteghez tartozott, akinek előléptetését Csitáry, mint a főis-
páni tisztséggel megbízott polgármester, működésének elején is szorgalmazta. 
Még polgármesterként 1941. április 29-én választotta meg a városi közgyű-
lés árvaszéki jegyzőnek.9 Csitáry főispánként június 19-én tb.10 árvaszéki ül-
nökké, 1942. január 19-én tb. főjegyzővé nevezte ki.

A főispáni hivatal jogkörére vonatkozóan nem rendelkezünk, a kérdést tel-
jesen átfogó forrásokkal. A belügyminiszter 3545. elnöki számú leirata értel-
mében iktatták be a városi főispáni tisztségbe. A teendők átvételére nem volt 
szükség, hiszen megbízás folytán már korábban 1939 márciusától ellátta e 
feladatokat.11 Az országmozgósítási kormánybiztosi teendőket változatlanul 
Jankovich Miklós megyei főispán látta el, a II. Honvéd Hadtest területén. A 
város közellátási kormánybiztosi teendőit azonban Csitáry Emil főispán vé-
gezte. A levéltári források alapján megállapítható, hogy a főispáni hivatal te-
vékenysége döntő részben a közellátási, illetve az ezzel összefüggő kérdésekre 
terjedtek ki. Csitáry tevékenységét és különösen a közellátási hivatal működé-
sét e téren 1940 őszén már nagy kritika érte.12

A hivatal működésére nézve tovább bonyolítja hatáskörének pontos elhatá-
rolását, hogy Csitáry közel két éven keresztül, mint a „főispáni teendők ellátá-
sával megbízott polgármester” működött. A tisztségek betöltése során előfordult, 

 4 VLKI IV-B. 1402 a/ Székesfehérvár thj. város közgyűlési jegyzőkönyve 1941. május 21. 
 5 Ma Arany János utca.
 6 VLKI IV-B. 1401. Főispáni iratok 125/1941. sz. 
 7 VLKI IV-B. 1402 a/ Székesfehérvár thj. város közgyűlési jegyzőkönyve 89/1941. sz.  
 8 1936. július 1-jén ideiglenes gyakornok, szeptember 24-én tb. fogalmazó, 1937. február 3-án II. 

osztályú közig. fogalmazó, 1939. február 7-én I. osztályú közig. fogalmazó.
 9 VLKI IV-B. 1402 a/ Székesfehérvár thj. város közgyűlési jegyzőkönyve 53/1941. sz.
10 Tiszteletbeli.
11 VLKI IV-B. 1401. Főispáni iratok 102/1941. sz. 
12 VLKI IV-B. 1401. Főispáni iratok 471/1941. sz.
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például a kijelölő bizottság újjáalakításakor, hogy a polgármester intézett le-
velet a város főispánjához. E kérdés a belügyminiszter hozzájárulásával került 
nyugvó pontra. Csitáry által javasolt személyek változatlanok maradtak, ko-
rábban is Csikós Andor takarékpénztár igazgatót és Kisteleki István törvény-
hatósági bizottsági tag töltötte be a főispán által kinevezettek mandátumát.13

Csitáry Emlékirataiban főispáni működésének „egyik leg fontosabb felada-
ta”-ként említi az új polgármester kijelölését. A főispán egykori titkárát dr. 
Kerekes Lajost akarta jelölni, de részben fiatal kora, másrészt a család „poli-
tikai öröksége” okán végül dr. Farkas Sándor egykori helyettese mellett dön-
tött, azzal, hogy helyettesének Kerekest támogatja.14

A megüresedett polgármesteri állást pályázat útján töltötték be. A felhí-
vásra egyetlen pályázati anyag érkezett a város polgármester-helyettesének dr. 
Farkas Sándornak a pályázata. Megválasztására 1941. szeptember 30-án ke-
rült sor. A kijelölő választmány Farkas Sándor jelölését támogatta. A közgyű-
lés a választmány határozatának bejelentését éljenzéssel fogadta, így Csitáry 
Emil – a szavazatok számlálását mellőzve – a közhangulatból állapította meg, 
hogy a közgyűlés Farkas Sándort egyhangúlag választotta 10 éves időtartamra 
a város vezetőjévé.15 A főispán előtt ekkor sor került a hivatali eskü letételére 
is, ezt követően Farkas vette át a polgármesteri tisztség jelvényeit, „a város ősi 
címerét, és kulcsait”.

Farkas Sándor több évtizedes közigazgatási pályát követően nyerte el e 
tisztséget. 1883. március 16-án született Székesfehérváron.16 Tulajdonkép-
pen inkább a korábbi városvezetés generációjához tartozott, néhány évvel volt 
fiatalabb dr. Zavaros Aladár korábbi polgármesternél és pályájuk is szinte 
egyidőben kezdődött a városnál. Az államtudományi és jogi diploma meg-
szerzését követően gyakornokoskodott, de hamarosan 1907 decemberében a 
város szolgálatába lépett. Dr. Saára Gyula polgármestersége alatt 1915-ben 
már tanácsnok, – Csitáry ekkor kezdte meg városi szolgálatát –, ebben az 
1929. évi általános tisztújításon megerősítették, hiszen élethossziglani időre 

13 VLKI IV-B. 1401. Főispáni iratok 29/1940. sz. 
14 Csitáry G. Emil (2013) Emlékiratok. Székesfehérvár. 209.  
15 VLKI IV-B. 1402 a/ Székesfehérvár thj. város közgyűlési jegyzőkönyve 120-121/ 1941. sz. 
16 Farkas Sándor középiskolai tanulmányait a ciszter rend főgimnáziumában végezte el. (Édes-

apja: Fartvingler Ferenc, édesanyaja: Dörömbözy Erzsébet) Jogi tanulmányait a budapesti tu-
dományegyetemen végezte. A jogi és államtudományi államvizsgát követően, 1905-ben neves 
székesfehérvári ügyvédeknél, így dr. Nagy Ignácnál, majd dr. Schlammadinger Jenőnél – előb-
binél 2 hónapig, utóbbinál közel 2 évig – ügyvédjelöltként dolgozott. A városi szolgálatba 1907. 
december 23-án lépett, ekkor első osztályú aljegyzővé választották. 1915. május 1-jén a tanács-
noki tisztséget nyerte el, s ezzel egyidejűleg megbízták az árvaszéki ülnöki feladatok ellátásával, 
majd 1927-től az árvaszék elnöke lett. A törvényhatósági bizottságnak 1907-től, aljegyzővé 
választását követően volt tagja. Az árvaszéki elnöki teendőket továbbra is ellátta. 1942-ben a 
belügyminiszter hozzájárult Farkas Sándor polgármester 1943. december 23-ig történő vissza-
tartásához. 1943-ban a közgyűlés további egy évvel meghosszabbította mandátumát. Megvá-
lasztását a belügyminisztérium október 1-jén hagyta jóvá (1944. május 5-én nyugdíjazták.)
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tanácsnokká választották, valamint a tanácsnokok közül választott kisgyűlési 
tag lett. 1932. december 6-ától töltötte be a polgármester-helyettesi tisztséget, 
Csitáry polgármestersége alatt.17 

A közgyűlés ugyancsak ezen a napon – 1941. szeptember 30-án – töltötte be 
a polgármester helyettesi állást. A kisgyűléshez három dr. Kerekes Lajos má-
sodosztályú aljegyző, tiszteletbeli főjegyző, dr. Halasi Lajos tanácsnok18 és a 
Csitáryval szinte egyidős dr. Farkas István főjegyző, tiszteletbeli polgármes-
ter-helyettes19 pályázat érkezett. Halasi Lajos azonban időközben visszavonta 
pályázatát. A kijelölő választmány mindkét pályázót jelölte a tisztségre. A tit-
kos szavazás dr. Kerekes Lajos többségét hozta – bár az egyszerű szótöbbség 
is elégséges lett volna – 115 közgyűlési tag szavazatából, 80 szavazatot nyert. 
Farkas István, a megválasztott polgármester testvére 30 szavazatot kapott.20 
Halasi is a korábbi polgármester megbízható támogatója volt, valószínűleg 
ekkor már tisztázódtak a közgyűlési erőviszonyok, így nem volt szükség in-
dulására. Mint később láthatjuk ő is egyike volt azoknak, akiket a nyilasok le-
tartóztattak, ez is mutatja, hogy a Hóman és Csitáry körhöz tartozott.

Ifjabb Kerekes Lajos21 1941 nyarán nyerte el a tiszteletbeli főjegyzői tisztet, 
17 Közéleti tevékenysége sokoldalú volt, számos egyesületnek tagja volt, illetve ezekben aktív te-

vékenységet fejtett ki (többek között a Vörösmarty Körben, a Fejér megyei Múzeum Egyesü-
letben, és a Székesfehérvári Gazdakörben

18 Dr. Halasy Lajos Szombathelyen született 1894. március 10-én. Jogi egyetemet végzett, ta-
pasztalt közigazgatási szakember volt. 1921. október 1-jétől állt a város alkalmazásában, a kö-
vetkező évben nősült, fehérvári születésű feleségével az Alsókirálysori kislakások egyikében 
laktak. Közigazgatási fogalmazóként kezdte pályáját, 1924-től II. osztályú aljegyzővé, majd 
hamarosan tiszteletbeli főjegyzővé nevezték ki. Utóbbi tisztségében a következő tisztújítás után 
is megerősítették, 1935 év végéig terjedő hatállyal. 1935. december 3-ától, mint tanácsnok 1948 
márciusáig állt a város alkalmazásában. 

19 dr. Farkas István 1890. június 15-én született Székesfehérváron, életútja testvéréhez hasonló, a 
ciszterci gimnáziumon keresztül a budapesti tudományegyetemen tanult, itt jogi és államtudo-
mányi doktorátust szerzett, majd ügyvédi oklevelet is. A város szolgálatába 1914. április 1-jén 
lépett, mint joggyakornok, 1917. május 30-án másodosztályú aljegyző, majd 1918. december 
1-jétől helyettes főjegyző, ezzel egyidejűleg első aljegyzővé választották. 1920 áprilisától tisz-
teletbeli főjegyző, majd 1929. december 12-én, mint tiszteletbeli főügyész tevékenykedett rö-
videbb ideig, hiszen 1932. február 3-án főjegyzővé választották. 1938. május 4-én a főispán 
tiszteletbeli polgármester-helyettesé nevezte ki, s az esküt még ugyanezen a napon letette. 
Városi szolgálatban 1945. július 1-jéig volt, ekkor nyugdíjazták, ám a kisgyűlés megtagadta 
nyugdíjának folyósítását. 1946-ban egy polgármesteri véghatározat értelmében elbocsátották. 
Az I. világháborúban a 17-es honvéd gyalogezred kötelékében több hadszíntéren, így az orosz 
és román frontokon harcolt 1914. november 7-től december 21-éig, illetve 1916. augusztus 26-
ától 1917. április 24-éig. A törvényhatósági bizottságnak 1917 májusától volt tagja, a tanácsno-
ki tisztség mellett a város kulturális életében is részt vett, a színügyi bizottságnak is tagja volt.

20 VLKI IV-B. 1402 a/ Székesfehérvár thj. város közgyűlési jegyzőkönyve 122/1941. sz.
21 ifj. Kerekes Lajos 1909. május 5-én született Székesfehérváron, édesapja id. dr. Kerekes Lajos, 

édesanyja Szilágyi Erzsébet volt. Alsó és középfokú tanulmányait Székesfehérváron végez-
te, utóbbit a ciszter gimnáziumban. 19271929 között katonai szolgálatát a Székesfehérvári 3. 
Honvéd Gyalogezrednél teljesítette, tartalékos főhadnagyként szerelt le. 1931-ben fejezte be 
egyetemi tanulmányait. Édesapja ügyvédi irodájában, mint ügyvédjelölt dolgozott 3-4 hóna-
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amelyre a város főispánja Csitáry Emil nevezte ki. Csitáry e lépését nem kizá-
rólag Kerekes Lajos iránti bizalma és nagyrabecsülése jeleként értékelhetjük. 
Kétségtelen, hogy Kerekes tiszteletbeli főjegyzővé történő kinevezése azt a célt 
is hivatott volt szolgálni, hogy Farkas Sándor ellenében erősítse a polgármes-
teri tisztség elnyerésére irányuló erőfeszítéseit. Kerekest alkalmasabbnak tar-
totta Csitáry e tisztségre, mint Farkas Sándort. Másrészt Csitáry közigazgatási 
pályájának kezdetén kétségtelenül kötődött idősebb Kerekes Lajoshoz,22 aki, 
mint a város 1919. február 27-e és március 22-e közötti polgármestere a ké-
sőbbiek során a politikai felelősséget vállalta, s ezzel mentesítette Csitáry G. 
Emilt, aki ezen időszak alatt a polgármester-helyettesi tisztséget töltötte be.

A fenti változások a város politikai viszonyait valamelyest átalakították. A 
polgármesterváltás azonban nem jelentett lényeges fordulatot a város életében 
és politikai viszonyaiban; nem is jelenthetett, hiszen az egykori polgármes-
ter és Hóman Bálint országgyűlési képviselő továbbra is főszereplője maradt 
a város közigazgatási és politikai életének. Az 1930-as évek elején kialakult 
hatalmi struktúra ezekben az években még nem változott meg lényegesen. 
Az 1939. évi országgyűlési választások során Székesfehérváron Hóman Bá-
lintnak nem volt ellenfele, egyetlen politikai csoportosulás sem indított ellen-
jelöltet. A város politikai élete 1939 nyarán nem volt élénk, s ez különösen a 
pártviszonyok és mozgalmak esetében figyelhető meg. A városban a szoci-
áldemokrata párt nem fejtett ki tevékenységet. A Nyilaskeresztes Párt helyi 
csoportja is csupán egy esetben, a május havi lajstromos szavazás eredményé-
nek petícionálásához szükséges aláírások gyűjtésével tűnt ki. A Fett Vince-féle 
vendéglőben található párthelyiséget a tagok nem látogatták, a pártvezetőség 
tevékenysége is csupán a Veszprémben megtartandó országos vezetőségi érte-
kezlet előkészítésére irányult. Erre a tagok közül résztvevőket is toboroztak, 
annak ellenére, hogy a kormányzat nem engedélyezte az országos nyilaske-
resztes kongresszust.23

A város ezekben az években tovább fejlődött, részben a korábbi fejlesztések 
mentén.  Az ebben az évben tartott népszámlálás adatai alapján 47 968 fő la-
kott a városban és az évtizedben gyarapodása különösen jelentős volt. A na-

pig, majd 1932. június 1-jén ideiglenes díjnokként városi szolgálatba lépett, s még ez év végén, 
december 6-án II. osztályú fogalmazóvá, 1935. december 3-án pedig III. osztályú aljegyzővé 
nevezték ki, 1937-től árvaszéki jegyzőként, majd 1940. szeptember 24-étől II. osztályú aljegy-
zőként, 1941. június 19-től tb. főjegyzőként tevékenykedett. Felesége Knubelsz (Klubels) Edit, 
két gyermekük Pál 1935. január 26-án, László 1938. április 15-én született.

22 Idősebb Kerekes Lajos a Veszprém megyei Szilasbalháson (ma: Mezőszilas) született 1868-
ban. 1889-től városi szolgálatban állt aljegyző, 1907 decemberétől főjegyző, 1908. április 9-én 
helyettes polgármester tisztségeket töltötte be. 1917-ben a II. osztályú polgári hadiéremkeresz-
ttel tüntették ki. 1919-ben tartóztatták le. A városi adminisztrációból elbocsátották. Ezt köve-
tően végezte el a budapesti jogtudományi egyetemet, majd ügyvédi irodát nyitott. Az ügyvédi 
irodát betegsége miatt hamarosan bezárta, 1938-ban halt meg.

23 VLKI IV-B. 1401. Főispáni iratok 71/1939. sz.
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gyobb építkezések is folytatódtak, ezek között említhetjük a Belvárosban az 
új kultúrházat, a II. számú fiú polgári iskolát, de bérházak is épültek, a Vár-
körúton, a régi Vásártéren. Itt a püspökség és a ciszter rend bérházait építették 
fel, de ugyancsak a régi Vásártéren új katonai épületek is készültek. A Berényi 
úton a Vitézi Székház szomszédságában került sor az állami tüdő- és nemibe-
teg gondozó létesítésére, erre az 1940. évi VI. törvénycikk értelmében került 
sor. A törvény a belügyminisztériumnak kötelező jelleggel írta elő ilyen célú 
intézet létesítését. A város a Nép- és Családvédelmi Alap részére a Csutora te-
metői dűlőben 52 házhely kialakítására elegendő területet engedett át, itt épült 
fel az ún. ONCSA telep, ez részben kötődött a Vadásztölténygyár építéséhez 
és bővítéséhez is.  A köztéri szoboralkotások állítása is folytatódott. Ohmann 
Béla és Weichinger Károly műve a Prohászka ligetben készült Prohászka Ot-
tokár emlékmű, amely 1941-43 között készült. A korszak lezárásaként talán 
szimbolikusnak is tekinthetjük, hogy a város főterén 1943 szeptemberében ál-
lították fel Ohmann Béla a „Fehérvári Jog" című alkotását, amelyet közkeletű 
néven Országalmaként ismerünk, s amelyet hamarosan átalakítottak. 

A városi lakosság közellátása azonban egyre nagyobb nehézségekbe üt-
között. A háború hamarosan megváltoztatta a mindennapokat már, 1942. 
szeptember 7-étől hús utalványrendszert vezettek be az arányosabb elosztás 
érdekében. Ez csak részleges megoldást jelentett, a következő évben már csak 
30 dkg volt a heti fejadag, melynek 75%-a marhahús volt, a sertéshús hiány mi-
att. Az ellátás biztosítása érdekében egyre több élelmiszert vontak be a jegy-
rendszerbe.

A német megszállás azonban alapvetően átformálta a város politikai viszo-
nyait is. Az új vezetés Székesfehérváron elsődlegesen a Csitáry és Hóman kö-
rül tömörült városvezetés politikai megsemmisítésére törekedett, míg Fejér 
megyében a Jankovich Miklós főispán által fémjelzett konzervatív politikai 
befolyás szétzúzása volt a célja. Jankovich 1939. március 27-étől töltötte be a 
megyei főispáni, majd 1943-tól a városi főispáni tisztséget is. A német meg-
szállást követően eltávozott a városból, s lemondott.  

Jankovich utódja Toldy Árpád lett. Toldy 1944. április 26.–1944. szeptem-
ber 13. között töltötte be a megyei és városi főispáni tisztséget.24 A csendőr ez-
redes az „Aranyvonat" parancsnokaként távozott nyugatra. A polgármesterrel 
történt megbeszélésüket követően – 1944. május 2-án – Farkas Sándor nyom-
ban beadta lemondását és nyugdíjazási kérelmét. Farkas Sándor lemondásáról 
a nyilas sajtó május 9-én számolt be. Az Összetartás című lap Székesfehérvár 
nacionalista lakossága a tettek emberét várja a megüresedett polgármesteri 

24 Jankovich Miklós felmentésére is 1944. április 26-án került sor. Toldy beiktatására 1944. május 
11-én került sor. Toldy személyének megítélésére vonatkozóan a város felekezeti viszonyainak 
árnyalására vonatkozóan lásd: Kovács Eleonóra (2005) A Székesfehérvári Evangélikus Gyüle-
kezet Története. In: Alba Civitas Történeti Alapítvány Közleményei II. Székesfehérvár. 94. 
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székbe című hosszas írásban üdvözölte „a rokoni kapcsolatokra épített klikk ura-
lom” megsemmisülését, a „levitézlett Csitáry éra” bukását. A támadások nem 
csupán Farkas Sándor személyét érték, de a zsidó kereskedők árukészlet rej-
tegetése kapcsán Kerekes Lajos helyettes polgármestert vádolták meg azzal, 
hogy intézkedései folytán lehetővé vált a készletek egy részének elrejtése. A 
városházán március 24-én tartott értekezleten, olyan megállapodás született, 
hogy a zsidó kereskedők készleteiket a keresztény kereskedőknek és a hadiüze-
meknek közvetlenül átadhatják (március 28-áig). Az átadott áruféleségekből 
lehetővé tették az árusítást is. A pénzbevétel egy részét az áru tulajdonosainak 
utalták át. A rendelkezések kiadásával Kerekes Lajost vádolta a nyilas sajtó, és 
az eset kapcsán már lemondását latolgatták. 

A következő napokban további személyi változások történtek. Csitáry G. 
Emil, egykori polgármester, majd főispán befolyása jelentéktelenre zsugoro-
dott; számottevő pozíciót ekkor már nem töltött be, sőt az iskolaszék tagjai 
sorából is eltávolították, hamarosan támogatói is nehéz helyzetbe kerültek.

Az új polgármester „választására”, valójában utódlással történt kinevezésére 
1944. május 10-én került sor, dr. Kerekes május 31-én letette a hivatali esküt 
is, jelölését dr. Hóman Bálint országgyűlési képviselő is támogatta, hiszen Ke-
rekes korábban is élvezte a város irányítóinak támogatását.25 

Kerekes Lajos négy gyermekes családban – 1909. május 5-én – született 
Székesfehérváron. Édesapja id. dr. Kerekes Lajos is a város közigazgatásának 
szolgálatában állt, mint főjegyző, majd polgármester-helyettes. Ifj. dr. Kere-
kes Lajos a pécsi jogtudományi egyetem elvégzését követően 1931-ben rövi-
debb ideig édesapja ügyvédi irodájában dolgozott. 1932. június 1-jén került 
városi szolgálatba, 1935-től aljegyző, majd árvaszéki jegyző, 1941 júniusában 
tb. főjegyző lett. 1941. szeptember 30-a és 1944. május 31-e között a polgár-
mester-helyettesi, majd 1944. május 31-étől 1945. január 25-ig a polgármes-
teri állást töltötte be. 

Kerekes Lajos fiatalon, 36 évesen 1944. május 10-én utódlási joggal lett a 
város vezető tisztségviselője. A polgármester-helyettesi állásra a város egyik 
rangidős tanácsnokát dr. Paulovits Bélát nevezte ki a belügyminiszter 1944. 
szeptember 14-én.26 Kerekes Lajos pályája kétségtelenül egybevág édesatyja, 
id. Kerekes Lajos pályafutásával. Ő is a város történetének egyik legnehezebb 
időszakában töltötte be Székesfehérvár első tisztségét, a háborús időkben ju-

25 Lásd még: Glatz Ferenc (1970) Hóman Bálint és a nemzeti szocialisták összeütközése Szé-
kesfehérvárott 1944-ben. In: Fejér megyei Történeti Évkönyv. 4. kötet. Székesfehérvár. 190-191. 
Fejérmegyei Napló, 1944. május 26. LI évf. 118. sz. 1. 

26 Dr. Paulovits Béla 1885. május 24-én született Székesfehérváron. A pécsi egyetemen szerezte 
meg az államtudományi és jogtudományi doktorátust, majd az ügyvédi vizsgát is letette. 1920-
tól volt tagja a törvényhatósági bizottságnak, különösen a gazdatársadalmat érintő kérdésekkel 
foglalkozott (hosszabb ideig ő is gazdálkodott). 1929. december 12-én állt a város szolgálatába, 
mint gazdasági tanácsnok, tanácsnoki tisztségét 1946-ban történt elbocsátásáig viselte.
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tott vezető szerephez. Ennek következtében a politikai rendszerváltozás után 
életpályája is hasonlóan alakult. Id. Kerekes Lajost a városi tisztikarból eltá-
volították, és börtönbüntetéssel sújtották. Ezt követően jogi diplomát szerzett, 
és ügyvédi irodát nyitott, két év után azonban súlyosan megbetegedett és ab-
bahagyta az ügyvédi praxist. 1938-ban hunyt el, vagyona a fehérvári püspöki 
szőlő szomszédságában a Felsőhegyen lévő mintegy 1100 négyszögöl szőlő és 
a rajta álló nagyobb pincével rendelkező ház volt, amelyet Kerekes Lajos örö-
költ.27

A városban ebben az időszakban megnövekedett a háborús menekültek 
száma, ami újabb közellátási nehézségeket okozott. A fejadagokként ekkor 
az egyes szelvényekre 10 dkg húst, ugyanannyi hentesárut, 5 dkg margarint 
adtak. Az egyre nyilvánvalóbb nehézségek ellenére az ekkor már csupán két 
lapos, négy oldalból álló Fejérmegyei Napló továbbra is „optimista hangvé-
telt mutatott”, amikor vezércikkében „A háború győzelmes befejezés és végső 
célja: a népi és szociális Magyarország megteremtése” címmel értékelte Sztó-
jay miniszterelnök bemutatkozó beszédét.28

1944. május végére befejeződött a gettók kialakítása.29 1944. június 14-én 
a gettók felszámolását követően a Szabó-téglagyárba gyűjtötték össze a város 
közel 2100 fős zsidóságát és megtörtént deportálásuk. 1944 szeptemberében 
és októberében súlyos légitámadások érték a várost. Szeptember 19-én és ok-
tóber 13-án elsősorban a vasút környékét és a századfordulót követően kiépí-
tett Búrtelepet érték támadások, mindkét alkalommal 94-94 személy vesztette 
életét. A későbbiek során a bombázások állandósultak, s hamarosan a város a 
frontharcok színtere lett.30 

1944. október végére az említett akció eredményeként a nyilasok tulajdon-
képpen eltüntették a város korábbi politikai vezetésének legbefolyásosabb 
tagjait, közéleti szereplőit. Letartóztatásukról több emlékiratban, visszaemlé-
kezésben olvashatunk. Shvoy Lajos püspök mellett31 Szarka Géza „A székesfe-
hérvári belvárosi plébánia története” című munkájában írt ezekről a napokról: 
„A nyilas kormány itt városunkban is internáltatta, majd a német nemzetiszocia-
listák parancsára Németországba szállíttatta a zsidókat, legtöbbjüket a biztos pusz-
tulásba. Nem egy katolikussá lett hittestvérünk pusztult el közülük, mint például dr. 
Kepes János egyházközségünk főtitkára és Krausz Jenő nyugalmazott alezredes. De 
a nyilas-náci terror a harctéri kedvezőtlen fordulat miatt, telhetetlen bosszúvágytól 
fűtve, a keresztény lakosság haladóbb szellemű vezetőit is pusztulásra szánta. Első-
sorban a katolikus vezetőket. 1944 őszén 11 túszt szedtek össze városunkban, köz-

27 Huszti út 2. 
28 Fejérmegyei Napló, 1944. május 25. LI évf. 117. sz. 1. 
29 U o. május 30. LI évf. 120. sz. 1. 
30 Csurgai i. m. 187. 
31 Lásd: Shvoy Lajos (2002) Önéletrajz. Mózessy Gergely (szerk.,) Források a Székesfehérvári 

Egyházmegye Történetéből I., Székesfehérvár.  80.  
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tük Csikós Andor vezérigazgatót, egyházközségünk elnökét, Neményi Lajos pápai 
kamarást, az Új Fehérvár című lap szerkesztőjét, Bilkei Ferenc felsővárosi plébánost, 
dr. Kaltenecker Viktor ügyvédet, felsőházi tagot, Czike Gábor ipariskolai igazgatót, 
katolikus közírót, dr. Halasi Lajos városi tanácsost és dr. Pallay István ipartestületi 
jegyzőt. Először Velencére, majd a komáromi várbörtönbe szállították őket sok más 
keresztény vezetővel együtt az ország minden részéből. Innen nagy részüket Da-
chauba vitték a biztos halálba.”32 Megjegyezzük, a városi közéleti szereplőkön 
túlmenően a megyében is történtek letartóztatások. A Székesfehérváron szüle-
tett dr. Kenessey Gyula sárbogárdi főszolgabíró is hasonló sorsra jutott. 1944. 
október 19-én letartóztatását követően Székesfehérvárra, majd Velencére vit-
ték, innen Komáromba került. Dachauba a többi rabbal 1944. december 21-én 
érkezhettek, ti. ekkor érkezett és vették nyilvántartásba dr. Kenessey Gyulát.33 
Ugyancsak letartóztatták gróf Széchenyi György34 főispánt, aki megtagadta a 
hűségnyilatkozatot.35 Széchenyi azonban megszökött. Széchenyi 1944. szep-
tember 13. és 1944. október 27. között volt főispán, ezt megelőzően balaton-
füredi főszolgabíró volt.

Csitáry G. Emil Emlékiratában a következőket írja: „[1944.] Október 14-
én, szombaton gépkocsival lementem Székesfehérvárra, hogy másnap korán reg-
gel Emykémmel elmenjünk Kéttornyúlakra, Józsi sógoromhoz. Délelőtt érkeztünk 
oda, ahol találkoznunk kellett egy már korábban odaérkezett katonai bizottsággal. 
Persze rövidesen a viszonyokra fordult a megbeszélés sora, amikor is elképedve kel-
lett hallanom, hogy a katonák, közöttük elsősorban Ádám hadbiztos százados, mi-
lyen eldurvult hangon beszélnek ’ leg felsőbb hadurunkról,’ a kormányzóról, és milyen 
mértékben meg vannak fertőzve a nyilas eszmékkel. Ismételten kiderült, hogy a kor-
mányzó sohasem számíthatott a mindig nagy előnyöket élvező katonaságra. Azu-
tán bementünk Pápára, a húsárugyárba és alaposan felpakoltunk a különböző kitűnő 
konzervekből. Délben sógoromnál voltunk ebéden, majd hazaindultunk Székesfe-
hérvárra. Az volt ugyanis a tervem, hogy még aznap felmegyek Pestre, hivatalom 
székhelyére. Alig hagytuk el Pápát, amikor szembejövő biciklisták boldog örömmel 
kiáltották felénk, hogy vége a háborúnak. Természetesen azonnal megálltunk, és az 
örvendezők lelkesen újságolták, hogy a rádióban a kormányzó bejelentette Magyar-
ország kilépését a háborúból, és kemény szavakkal ítélte el a németek magatartását 
és szószegését.

Hazaérkezve Székesfehérvárra, nyomban a hadtestparancsnokságra mentem, 
hogy a továbbiakat megtudjam. Az itt közöltek már sejtetni engedték, hogy a kellő 
előkészítés nélkül, elhamarkodottan megtett kormányzói bejelentést a németek nem 
veszik tudomásul, hanem uralomra segítik az általuk már régen kéznél tartott Szá-

32 Szarka Géza (2003) A székesfehérvári belvárosi plébánia története. Székesfehérvár.  59.  
33 Erdős Ferenc: Kenessey Gyula (1888-1945). In: Kenessey Gyula emlékezete. (szerk., 2015) L. 

Simon László. Sárbogárd. 10–20. 
34 Széchenyi György (Acsád, 1910. július 14.- Bonn, 1984. november 22.) 
35 L. Simon i. m. 20. 
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lasi Ferencet. Ez azután estére be is következett, és a szegény Magyarország ismét 
nehéz hónapok elé nézhetett. A hadtestparancsnokságon lévő tábori telefonon ter-
mészetesen felhívtam budapesti hivatalomat is, ahol a helyettesemül kijelölt maros-
vásárhelyi polgármester nagyon diplomatikusan tudomásomra adta, hogy egyelőre 
ne menjek Pestre, mert már kerestek. Este, a szőlőhegyen meglátogatott az akkori 
főispán, gróf Széchenyi György36 is, hogy információt kaphasson. Sajnos azonban 
én sem tudtam többet, mint amennyit a német vezetés alá került rádióból mindenki 
megtudhatott.

Ugyanakkor, mikor én, a hadműveleti csúcskormánybiztos semmiről nem tudva 
Kéttornyúlakon jártam, a vezérkari főnök, Vörös János vezérezredes szintén távol 
volt a fővárostól, és ugyancsak teljesen tájékozatlan volt. Így nem is lehet csodálni, 
hogy pár hét múlva átlépte Kecskemétnél a harcvonalat és a megszállás alá került 
területre ment át.

Átérezve, hogy a hivatalom nem sokáig maradhat vezető nélkül, kedden reggel 
gépkocsin felmentem Budapestre. Velem jött Emykém is és mivel az volt a tervünk, 
hogy most már Weisingeréknél, az Ág utcában fennmaradunk, természetesen alapo-
san felpakoltunk élelmiszerekkel. Útitársunk volt dr. Say Géza is, aki hivatali he-
lyéről, a kultuszminisztériumból egy napra hazalátogatott Székesfehérvárra. Amint 
utólag megtudtam, nagy szerencse volt, hogy elhagytam Székesfehérvárt, mert az-
nap este nyilasok és németek jártak lakásomon és le akartak tartóztatni. Dr. Kal-
tenecker Viktor felsőházi tagunkat és Csikós Andor bankigazgatót, jó barátaimat, 
valamint Bilkei Ferenc plébánost és Neményi Lajos pap szerkesztőt le is fogták és 
eleinte a székesfehérvári Gestapo házában, majd Velencén, a volt Haus[z]man[n] 
[Alajos]37 kastélyban őrizték,38 még vagy 20 társuk társaságában. Dr. Kaltenecker 
rövidesen kiszabadult, mert érdekében a felsőház elnöke interveniált. Ugyancsak 
szabadlábra került Bilkei és Neményi is a hercegprímás közbelépése folytán. Csi-
kós Andor pedig Velencén hirtelen meghalt, mert szíve nem bírta ki az utolsó napok 
nagy izgalmait. A többieket azonban, akikhez később még Kenessey [Gyula] sárbo-
gárdi főszolgabíró, dr. Halasy [Lajos] városi tanácsnok, Pinka [helyesen Pallay Ist-
ván] ipartestületi jegyző és vagy 30 tekintélyes székesfehérvári iparos járult, előbb 
Komáromba, a várba, majd valószínűleg Auschwitzba szállították, ahol embertelen 
körülmények között mind elpusztultak. Legalábbis az ismertek közül senki sem jött 

36 Gróf Széchenyi Györgyöt 1944. szeptember 15-én nevezték ki. Októberben a nyilas hatalom 
átvételt követően lemondott, egyes adatok szerint őt is letartóztatták a nyilasok. Ő azonban a 
fogságból megszökött. 

37 Hauszmann Alajos a neves műépítész 1923-ban vásárolta meg a kastélyt és alakította át nyara-
lójává.

38 Másutt Schmidt kastélyt említenek. Lásd: L. Simon i. m.  23.  Shvoy Lajos önéletrajzában a 
„Gschvid-kastélyt” említi. Csitáry és Shvoy ugyanarról a kastélyról tesz említést, a Meszleny 
– Burc hardt-Bélaváry – Hauszmann – Gschwindt kastélyról. Az épület a II. világháború alatt 
a Svéd királyság diplomáciai védelme alatt állt a nyilas hatalomátvételig. Lásd: Virág Zsolt 
(2002) Magyar kastélylexikon. Fejér megye kastélyai és kúriái. Castellum Novum, Budapest. 191–
193.  
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vissza. Dr. Kaltenecker később elmondta, hogy a Gestapon órákig faggatták rólam és 
különösen azt igyekeztek rábizonyítani, hogy nagyon szerettem és támogattam a zsi-
dókat. Nem lehet kétséges, hogy szörnyű sorsom lett volna, ha kezeik közé kerülök.”39

Csikós Andor a megyei takarékpénztár igazgatója Velencén hunyt el, 1944. 
november 1-jén,40 dr. Kenessey Gyula Dachauban hunyt el, 1945. február 
5-én.41 Néhányan azonban megmenekültek, így Komáromból Czike Gábor 
igazgató, aki viszont ezt követően nem jött vissza Fehérvárra, Budapesten te-
lepedett le.

Október folyamán rögtönítélő bíráskodást vezettek be, s hamarosan a pol-
gári közigazgatást a hadműveleti kormánybiztosnak rendelték alá. Ekkor már 
a főispáni tisztséget, 1944. október 27-től Pintér József töltötte be, aki a had-
műveleti kormánybiztosi tisztséget is ellátta.42 1944. november 23-án Fejér 
megye területét hadműveleti területté nyilvánították. A város férfilakosságát 
erődítési munkákra kötelezték. December elejére azonban már ostromlott vá-
rossá vált Székesfehérvár. 1944 októberétől 1945 márciusáig tartó idősszakra 
vonatkozó összefüggő levéltári iratanyag hiányában csupán töredékesen lehet 
rekonstruálni a városban történteket. A városban történt atrocitásokról kevés 
adat maradt fenn, visszaemlékezésekből, 1945 elején, tavaszán készült jelen-
tésekből és többek között peranyagokból lehet képet alkotni a frontvárosban 
uralkodó viszonyokról. A pusztulás mértékéről a polgármesteri jelentések is 
tudósítanak. 1945 tavaszára a város 7198 lakóházából teljesen elpusztult 799, 
5140-at pedig súlyos sérülést ért.43 A város 14 688 lakásából elpusztult 4692, 
a lakószobák esetében a pusztulás mértéke mint 37,59% volt.44 A város népe-
ségének vesztesége megközelítette az 1200 főt.45

Pintér József főispán a front közeledtével, a megyei tisztikarral együtt el-
menekült, majd 1945. január 23-ától újból Székesfehérvárra érkezett, s mint 

39 Csitáry i. m.  226–227.  
40 Eltérő adatok vannak a fogvatartottak számáról. Jelenleg név szerint ismertek: Bilkei Ferenc 

felsővárosi plébános, Nemes Czike Gábor iskolaigazgató, Csikós Andor takarékpénztár igaz-
gató, Halasy Lajos városi tanácsnok, dr. Kaltenecker Viktor ügyvéd, felsőházi tag, dr. Kenessey 
Gyula főszolgabíró, Neményi Lajos r. kat. pap, szertartó, lapszerkesztő, dr. Pallay (Pinke) István 
a Székesfehérvári Ipartestület jegyzője, korábbi alelnöke, gróf Széchenyi György Fejér megye 
és Székesfehérvár város főispánja. 

41 L. Simon i. m. 19. 
42 Pintér József (Kolozsvár, 1901-1948. szeptember 18.) kőműves, építési vállalkozó. 1946 máju-

sában tartóztatták le. A Székesfehérvári Népbíróság 1946-ban halálra ítélte, a Népbíróságok 
Országos Tanács 1948. július 21-én helyben hagyta az ítéletet és kivégezték. Lásd: Végső Ist-
ván: Főispánok a népbíróságok előtt. In: Tanulmányok a holokausztról VI. Randolph L. Braham 
(szerk., 2014) Múlt és jövő Kiadó, 430–431. 

43 Csurgai Horváth József – Erdős Ferenc (2012) „Jelszavakkal nem lehet országot építeni!” Fejér 
megye alispánjának és Székesfehérvár város polgármesterének éves jelentései 1945-1950. Székesfe-
hérvár. 74.  

44 U o. 79. 
45 U o. 75.  
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hadműveleti kormánybiztos tevékenykedett. A város a magyar katonai igaz-
gatás hatáskörébe került. Kerekes néhány napig hivatalban maradt, de Pintér 
első teendői közé tartozott a polgármester felfüggesztése, tisztségétől 1945. 
január 25-én fosztották meg. Endre László, a hadműveleti területek polgári 
közigazgatásának vezetője, mint tisztének ellátásra alkalmatlant azonnali ha-
tállyal mentette fel.46 Endre a hadműveleti területek polgári közigazgatásának 
vezetője – dr. Bíró László a 2. Honvédkerület Hadműveleti Kormánybiztosa 
jelentéséből – megállapította, hogy Kerekes nem tett eleget a kiürítési rendel-
kezéseknek. „dr. Kerekes Lajos polgármester a kiürítési rendelkezés ellenére Székes-
fehérvár városban az orosz előnyomuláskor bentmaradt s az ő magatartása, illetve 
azon kijelentése, hogy nem hagyja el a várost, nagyrészt előidézője volt annak, hogy 
a város lakossága a városban bentmaradt s az orosz megszállók rendelkezése alá ju-
tott. Nevezett polgármester az orosz megszállás alatt is hivatalában maradt és az 
oroszokkal együtt működött.” – olvashatjuk a véghatározatban.

A Kerekes Lajos személyét ért vádak kiterjedtek arra is, hogy a szovjet csa-
patok első bevonulását követően is hivatalban maradt, sőt együttműködött a 
szovjet katonai parancsnoksággal.47 Kerekes magatartására, jellemzően világít 
rá az alábbi eset. A város visszafoglalásakor készült jelentésekből megállapít-
ható, hogy a nyilasok pontos információkkal rendelkeztek az orosz csapatokat 
tájékoztató rádióadóról, amely a székesegyház tornyában működött. Kere-
kes tudtára jutott, hogy a LÉGÓ egyik tagja adott információkat az orosz 
csapatoknak. Ennek ellenére nem jelentette az esetet a városparancsnoknak. 
Kerekes Lajos 1944 novemberében határozta el, a Shvoy Lajossal folytatott be-
szélgetést követően, hogy nem tesz eleget a hadműveleti kormánybiztos város-
kiürítési parancsának. Részben jelenlétüknek köszönhető, hogy a visszavonuló 
magyar és német csapatok nem fosztották ki a városi raktárakat és nem rob-
bantották fel a városi közműveket és gyárakat. Ennek következtében a szov-
jet katonai parancsnokság és a városparancsnok nem mozdította el állásából. 
A város első orosz katonai parancsnokáról Shvoy Lajos visszaemlékezésében 
kedvezően nyilatkozott, művelt embernek írta le, aki a városban uralkodó vi-
szonyok normalizálására törekedett, s nem tűrte el az atrocitásokat.48 

A felfüggesztéssel egy időben rendőrhatósági eljárást indítottak Kerekes el-
len, Pintér József nyilas főispán utasítására Várpalotára hurcolták, majd a péti 
csendőrőrsnek adták át. Hamarosan sor került internálására is. A hadműve-
leti kormánybiztos február 14-én, először Veszprémet, majd Zircet jelölte meg 
tartózkodási helyének. 

A belügyminiszter március 7-én szüntette meg a rendőrhatósági őrizetbe 
helyezést, egyúttal intézkedett arról, hogy csak az ország nyugati részében te-

46 4020/1944. M. E. rendelet 3.§. 3. bekezdése alapján.
47 Székesfehérvári Megyei Bíróság iratai. BÜL. 635/1957. sz. 
48 Shvoy i. m. 78.  
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lepedhessen le, de Kerekes kiválaszthatta a települést és javaslatot tehetett. Ke-
rekes tartózkodási helyéül – más megyei és városi tisztségviselőkkel együtt – a 
hadműveleti kormánybiztos Szombathelyt jelölte ki.49 A táborból megszökött 
ekkor már a családja is Szombathelyen volt, s Grazba távoztak. Innen család-
jával együtt 1945. május végén tért haza. 

Megpróbáltatásai azonban folytatódtak a következő évtizedekben is. A vá-
rosházán szolgálattételre jelentkezett, itt azonban letartóztatták és sajtó út-
ján elkövetett népellenes cselekmény elkövetésének vádjával a Székesfehérvári 
Népbíróság 1 éves börtönbüntetésre ítélte, mellékbüntetésként 5 évre eltiltot-
ták politikai jogainak gyakorlásától és hivatalvesztésre ítélték. A vád gerincét 
a sajtóban is közölt polgármesteri székfoglaló beszédében tett kijelentései tet-
ték. Kerekes hosszabb beszédéből egy bekezdés szólt a világháborús küzde-
lemről, alapvetően a város helyzetét és az elmúlt évtized fejlődését értékelte, 
valamint várospolitikai terveit vázolta.50

Ifjabb Kerekes Lajost a város elbocsájtotta 1946. július 31-ével szolgálat alól 
felmentették, azzal, hogy „az elbocsájtás mindennemű ellátási, vagy a szolgálat 
alatt támasztható egyéb igény kizárásával történt”.51 Szabadulása után – 1946 jú-
niusában – alkalmi munkából élt. Székesfehérvár thj. város Nemzeti Bizott-
sága 1947. február 13-án és 1948. április 26-án egyaránt igazolta, azzal, hogy 
„múltbeli politikai magatartása ellen kifogást nem emel”.52 1949 februárjától a szé-
kesfehérvári gőzmalomnál, mint rakodó munkás 2 évig volt állásban, majd  
4 éven keresztül vasúti rakodó munkásként dolgozott, a malom alkalmazásá-
ban. 1955-ben irodai beosztott, majd októberben vezető adminisztrátor lett.  
A forradalom alatt 1956. október 27-én a városi igazgatás átszervezésekor 
felkérték, hogy vállaljon a tanácson titkári, vagy titkárhelyettesi pozíciót, de 
Kerekes ettől elzárkózott. A Székesfehérvári Gőzmalom munkástanácsában 
vállalt szerepet, amelynek titkára volt, de részt vett a Székesfehérvári Nem-
zeti Bizottság ülésein is.

A tanácsi apparátussal szembeni bizalmatlanság, a közigazgatásban mutat-
kozó akadozások az intézőbizottság elnökét arra késztették, hogy a „régi köz-
igazgatás” képviselői közül is felkérjen szakembereket, a munka folyamatos 
végzésére. Október 27-én Skorka Károly a Székesfehérvári Nemzeti Bizott-
ság Intézőbizottságának elnöke az üzemi munkástanácsokat képviselő szemé-
lyekkel találkozott, az értekezleten a munkástanácsok alakításáról esett szó. 
Az értekezleten a malom munkástanácsának képviseletében jelen volt dr. Ke-
rekes Lajos, a város egykori polgármestere is. A városi tanács munkástaná-
csának egy értekezletén felmerült az a gondolat, hogy a jelentős közigazgatási 

49 Vezető adminisztrátori beosztásában dolgozott 1957. március 1-jéig, ekkor kérésére fizikai dol-
gozóként kapott beosztást.

50 VLKI IV-B. 1402 a/ Székesfehérvár thj. város közgyűlési jegyzőkönyve 75/1944. sz.
51 VLKI IV-B. 1402 a/ Székesfehérvár thj. város közgyűlési jegyzőkönyve 211/1946. sz.
52 Székesfehérvár thj. város Nemzeti Bizottsága 106/1947., 296/1948.
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tapasztalattal rendelkező Kerekest kérjék fel a titkári, vagy a titkárhelyettesi 
feladatok ellátására. Kerekes ekkor elzárkózott a közigazgatáshoz való vissza-
téréstől. Skorka néhány nappal később telefonon kérte fel Kerekest álláspont-
jának revideálására, majd november 1-jén munkahelyén is felkereste. Ennek 
ellenére Kerekes Lajos nem mutatott hajlandóságot a közigazgatási munkához 
való visszatérésre, illetőleg a politizált közigazgatásban való részvételre: „... A 
közigazgatási munkába addig bekapcsolódni nem fogok, amíg a felkavart politikai 
helyzet annyira nem tisztázódik, hogy a közigazgatás politikamentességét biztosí-
tani lehet...” – szögezte le.53

1957. április 2-án helyezték közbiztonsági őrizetbe, majd június 21-én le-
tartóztatták. A Székesfehérvári Megyei Bíróság 1957. szeptember 27-én népi 
demokratikus államrend elleni gyűlöletre izgatás bűntettéért 7 hónapi bör-
tönbüntetésre ítélte, mint főbüntetésre és mellékbüntetésként 2 évre eltiltotta 
az állampolgári jogok gyakorlásától, melyet a Legfelsőbb Bíróság 1958. feb-
ruár 3-án helyben hagyott.

53 FMB. B. 635/1957. sz., FMÜ. BÜL. 273/1957. sz. 1957. március 1-jén fizikai munkásként 
a raktárban dolgozott. 1957. december 19-ét követően a Fejérmegyei Szesz- és Szikvízipari 
Vállalatnál helyezkedett el, mint szeszfinomító. 1959-ben megbetegedett, nyugdíjat nem folyó-
sítottak részére, 1968-ban hunyt el.
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CSURGAI-HORVÁTHNÉ GLAVANOVICS ANDREA
könyvtárigazgató, Kodolányi János Egyetem

1946 Magyarország vesztes háború utáni első békeéve. Súlyos bel- és kül-
politikai problémák vártak megoldásra a romokban heverő országban. Az év 
első hónapjai belpolitikai csatározásokkal teltek, ezeket súlyosbította a romló 
gazdasági helyzet, a közellátási gondok1 mellett a pénzügyi stabilitás2 hiánya 
és a koalíciós partnerek kötélhúzása.3 Ezeket a gondokat tetézte a jóvátétel, 
a csehszlovákiai magyarok,4 a magyarországi németek, a béketárgyalások5 
és a határok kérdése, és szinte megoldhatatlannak látszó helyzet elé állította 
a magyar kormányt. Ez jól tükröződik a brit misszió vezetőivel folytatott be-
szélgetésekből is. A kisgazdapárthoz kötődő erők még mindig reménykedtek 
a „nyugati” szövetségesek támogató jóindulatában, amire nagy szükség lett 
volna az elkövetkező hónapok tárgyalásai során. Ebből a szempontból a brit 
diplomácia továbbra is a tehetetlen szemlélő és higgadt kívülálló képét mu-
tatta. 

A brit politikai misszió vezetője, Gascoigne február elején Londonba uta-
zott, távollétében Mitchell Carse első titkár beszélgetést folytatott a mi-
niszterelnökkel március 22-én, reggel. Nagy Ferenc bizakodó volt abban a 
tekintetben, hogy az ország a stabilitás felé halad, és jelezte, hogy egy ideig még 
a koalíció fenntartását várja. Hangsúlyozta az Oroszországgal való szoros kap-
csolat fenntartását, és kijelentette, hogy az a segítség, amit Magyarország reáli-
san várhat a nyugattól, jelenleg értékében nem ellensúlyozhatja az orosz hatást 
Magyarországon. Azért, hogy megbirkózzanak a súlyos gazdasági helyzettel, 
figyelembe véve Magyarország és a Szovjetunió viszonyát, szükségesnek ta-
lálta olyan súlyos gazdasági intézkedések bevezetését, amelyek a felszínen le-
het, hogy barátságtalan lépésnek tűnnek a nyugati hatalmak irányába, de ez 
határozattan nem volt szándék. Nagy Ferenc arra kérte Carse-t, hogy erről ér-
1 Lásd erről: Simándi Irén (2012) Politika, társadalom, gazdaság a Magyar Rádióban 1945-1948. 

Gondolat Kiadó, Budapest. 144–162., 200–20., 328–352. és Koudela Pál (2015) Nemzeti és 
etnikai konfliktuskezelési módszerek és eszközök a 19-20 században a Kárpát-medencében. 
Bordás Sándor és Glavanovics Andrea (szerk.,) Történelmi traumáink kezelési lehetőségei lélekta-
ni megközelítésben. Székesfehérvár, KJF, 9–77.

2 Simándi (2012) i. m. 167–173.  
3 U o. 221–251.
4 Simándi Irén (2019) Mielőtt a vonatok elindultak… A Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság 

dokumentumai a Magyar Rádióban. Múltunk, http://www.multunk.hu/2019-3-szam/ (Le-
töltve: 2020. 04. 02.)

5 Simándi (2012) i. m. 173–179.
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tesítse Bevint, és nyerje meg együttérzését. A miniszterelnök továbbra is bá-
torítást várt a nyugati szövetségesektől, és szerette volna, ha Magyarország és 
Románia esetében Carse be tudott volna számolni „Őfelsége kormánya” ma-
gatartását illetően esetleg egy baráti utalásról. Kifejtette, hogy a jelenlegi Ma-
gyarország nem soviniszta vagy revizionista, de „a szégyen mocsarába süllyed 
a nemzet”, ha elfeledkezik a határon túli honfitársairól. Ezzel kapcsolatban 
600 ezer magyarról beszélt Szlovákiában, és ha ez a probléma nem rendező-
dik, akkor ez örökké meg fogja rontani a politikai hangulatot Magyarország 
és Csehszlovákia között. Kiemelte, hogy Magyarország minden tőle telhe-
tőt megtett, hogy a kisebbségi jogokat, az anyanyelv használatát biztosítsa 65 
ezer „szerb-horvátnak” Dél-Magyarországon, és a magyar kormány nem pa-
naszkodna, ha ugyanezeket a jogokat megkapnák a magyarok Szlovákiában. 
Ugyanakkor azt javasolta, hogy az lenne a legjobb, ha ez a 600 ezer magyar 
visszatérhetne Magyarországhoz földjeikkel együtt, ahol mindig is együtt él-
tek, küzdöttek és harcoltak az anyaországbeli magyarokkal ezer éven keresz-
tül. Carse tájékoztatta, hogy „Őfelsége kormánya” ezt a kérdést a két ország 
közötti bilaterális tárgyalások kérdésének tekinti. Nagy Ferenc pedig csaló-
dottan állapította meg, hogy nincs remény arra, hogy ezt a kérdést így lehes-
sen megoldani, és nézete szerint a csehszlovák kormány „likvidálni” akarja a 
magyar kisebbséget.6

Áprilisi visszatérésekor Gascoigne is találkozott a miniszterelnökkel. A ta-
lálkozón szóba kerültek a baloldalnak tett engedmények, ezzel összefüggésben 
a belpolitikai helyzet, ami miatt Gascoigne aggodalmát fejezte ki, valamint 
a miniszterelnök közelgő moszkvai látogatása. Nagy Ferenc arra figyelmez-
tette, hogy a nagyhatalmak közötti konfliktus nagymértékben tükröződik a 
magyar belpolitikai helyzet alakulásában, a pártok közötti feszültségben, Ma-
gyarország és a Szovjetunió viszonyában. Gascoigne szerint Nagy Ferenc na-
gyon is tisztában volt annak veszélyével, hogy utat engednek a baloldalnak, 
de úgy érezte, ha bizonyos mértékig nem elégíti ki a baloldali követeléseket, 
akkor azok magukra hagyják a kisgazda minisztereket a kormányban. Sztráj-
kok, lázongások, zavargások lettek volna a kommunisták támogatásával az 
egész országban, ami lehetetlen helyzetet teremtett volna. A miniszterelnök 
magyarázata ellenére Gascoigne nemtetszését fejezte ki a baloldalnak tett en-
gedmények miatt: „Azok az engedmények, amelyeket Nagy Ferenc fontos-
nak ítélt megtenni, véleményem szerint nagyon veszélyes lépések voltak, és 
teljes szívemből remélem, hogy nem lesznek további ilyen természetű enged-
mények, és sok budapesti gondolja ugyanezt. Továbbá hangsúlyoztam, hogy 
a folyamatos engedmények sem kívánatosak: A kisgazdák többségi pozíci-
ója így lecsökken a kormányban, az a pozíció, amit győzelme alapján szerzett 

6 TNA FO 404/32 Further Correspondence Central Europe Part 17 January to March 
R4676/306/21 No.307. Mr. Carse to Mr. Bevin Budapest, 22nd March, 1946.
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az elmúlt általános választásokon.” Ugyanakkor azt is mondta némi önkri-
tikával, hogy „Őfelségének nem elsődleges fontosságú Magyarország sorsa, 
és ahogyan megértettem, nem ígérhetünk olyan segítséget, ami súllyal esik 
latba, amikor a szovjetekkel tárgyal, vagy támogatná a folyamatosan növekvő 
orosz nyomással szemben. Mindazonáltal, amikor azt mondtam, hogy Őfel-
sége kormánya határozottan érdeklődik Magyarország iránt, Nagy Ferenc 
örömét fejezte ki, hozzátéve, hogy ez a magyar kormány számára nagyobb 
önbizalmat adhat a jövőben.” Ugyanakkor önellentmondásba keveredve ma-
gával Gascoigne kifejtette Bevinnek, hogy „Mivel jelenleg semmi konkrét se-
gítséget nem tudunk Magyarországnak ajánlani, nehéz vezetőiket hibáztatni 
azért, mert Moszkva felé veszik az útirányt. Azt gondolom, hogy a legjobb, 
amit tehetünk, hogy igyekszünk megakadályozni, hogy Magyarország beol-
vadjon az orosz szférába, abban a reményben, hogy a békekötés után, amikor 
a megszálló Vörös Hadsereg létszáma talán csökken, és az orosz nyomás he-
lyileg kisebb lesz, azzal a következménnyel jár, hogy a kommunista párt te-
kintélye és hatalma is gyengül. Így a mérsékelt pártok újra megerősödhetnek. 
Jóllehet a magyar-orosz gazdasági együttműködésről szóló megállapodással 
Magyarország hosszú távon a szovjet gazdasági szférához lett kötve, a mér-
sékeltek akár akarják ezt, akár nem; és úgy tűnik, egyáltalán nem lehetetlen, 
hogy Nagy Ferenc további gazdasági engedményeket ad most Oroszországnak 
moszkvai látogatása során. A miniszterelnök távozásakor újra megerősítettem 
neki, hogy Őfelsége kormányát érdekli ez az ország, és biztosítottam együtt-
érzésemről ezekben a nehéz napokban, és azt mondtam, hogy lehetőségeim 
szerint mindent megteszek visszatérése után, hogy segítsem.”7

Nagy Ferenc moszkvai távollétében Rákosi miniszterelnök-helyettes vette 
át a kormány irányítását. Gascoigne április 15-én délelőtt fölkereste és a véle-
ményét kérte a politikai helyzetről. Rákosi elégedetten nyugtázta, hogy Gas-
coigne meglátogatta, de – mint mondta – nem mint miniszterelnök-helyettes, 
hanem mint pártvezető kíván beszélni vele, és határozott, eltökélt terveiről 
tájékoztatta. A beszélgetésben használt szófordulatai és kifejezései hűen tük-
rözték az ellenfelekre használt megszokott stílust. Rákosi panaszkodott, hogy 
a demokrácia még egyáltalán nem valósult meg Magyarországon. Elmondta, 
hogy miközben az alacsonyabb osztályok, pl. a parasztság és a munkások több-
nyire „jó demokraták”, a középosztály, vagyis az értelmiség és a szakemberek 
majdnem teljesen „reakciósok”: „A reakciósok olyanok, mint a két háború kö-
zötti elődeik, szívükben revizionisták, akik nem tudják megszokni az új de-
mokráciát. Ki kell ezért őket gyomlálni, és ez kizárásukkal a kisgazdapártból 
megkezdődött.” Ezután Gascoigne a szlovákiai magyar kisebbségről kérdezte. 
Rákosi elmondta, hogy annak ellenére, hogy a határok módosítása lehetetlen, 

7 TNA FO 404/32 Further Correspondence Central Europe Part 18 April to June R 5745/256/21 
Mr. Gascoigne to Mr. Bevin Budapest. 8th April, 1946.
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van remény visszanyerni Északnyugat-Erdély egy részét, mert szerinte ez a 
rész tisztán magyar és a jelenlegi határ mellett van. Rákosi azt is megjegyezte, 
hogy Oroszország álláspontja kedvező, és „úgy hallotta, hogy Nagy-Britannia 
és az USA sem idegenkedik egy ilyen módosítástól”. Rákosi szerint a „szlo-
vákiai kisebbségi kérdés fokozatosan fog megoldódni. Ha Csehszlovákia és 
Magyarország eléri a teljes demokráciát, akkor a Szlovákiában élő magyarok 
biztonságban és boldogok lesznek a jövőben éppúgy, mint a franciák Belgi-
umban vagy Quebec-ben, de lehet, hogy ez tíz évbe telik.” Gascoigne azt is 
megállapította, hogy Rákosi nem szereti a szociáldemokratákat. Rákosi úgy 
folytatta, hogy az lenne az ideális helyzet, ha csak egy párt lenne Magyar-
országon. „Ha Angliának” – mondta – „két fő párt elég, akkor Magyaror-
szág bizonyára kisebb számmal is elégedett lenne”. Az interjú szívélyes volt 
mindkét részről, és Gascoigne azzal fejezte be a beszélgetést, hogy egy össz-
párti parlamenti delegáció érkezik hamarosan Londonból. Rákosi ezt öröm-
mel konstatálta, és mint mondta, szeretne mind a munkás, mind a konzervatív 
képviselőkkel beszélni.8 

A nyolctagú parlamenti küldöttség április 24-én érkezett meg Budapestre. 
A delegáció először a köztársasági elnököt látogatta meg, majd a miniszterel-
nök adott számukra ebédet, majd a sajtó képviselőivel találkoztak. John Haire 
képviselő kérte, hogy ne csak kormányhivatalokat nézhessenek meg, hanem 
az országot általában, hogy hazatérve beszámolhassanak erről az Alsóház-
ban és a külügyminisztériumban. A vidéken tett látogatásokat április 29-30-ra 
szervezték. A delegáció két részre oszlott, az egyik Kecskemétre és Szegedre, 
a másik Esztergomba (ahol találkoztak a hercegprímással) és Nyugat-Ma-
gyarországra ment. A delegáció május 4-én utazott el repülővel Bécsen ke-
resztül Londonba. A britek elégedettek voltak a látogatás eredményével. A 
magyar kormány mindent megtett, hogy megtisztelje vendégeit. A magyar 
nép pedig úgy tűnt, hogy örült a lehetőségnek, hogy kimutathatták lelke-
sedésüket az „angolszászok” irányába.9 A Times is megemlítette a látogatás 
után a londoni magyar képviseleten tartott fogadást: „Bede István rendkívüli 
és meghatalmazott követ és felesége fogadást adott tegnap este a Londonban 
tartózkodó magyarok tiszteletére. Többek között a következők voltak jelen: 
Riesz István igazságügy-miniszter és felesége, Kéthly Anna a Nemzetgyűlés 
alelnöke, Kővágó József Budapest főpolgármestere és felesége, a Budapesten 
járt brit parlamenti delegáció tagjai és feleségeik, valamint az Egyesült Király-
ságban lévő magyar szervezetek.”10 A sajtó parlamenti tudósításában beszá-

 8 TNA FO 404/32 Further Correspondence Central Europe Part 18 April to June R 6151/256/21 
Mr. Gascoigne to Mr. Bevin Budapest. 15th April, 1946. 

 9 TNA FO 404/32 Further Correspondence Central Europe Part 18 April to June R 
7039/3145/21 Mr. Carse to Mr. Bevin Budapest. 8th May, 1946.

10 The Times, Saturday, May 25, 1946; pg. 7; Issue 50461; col B Court Circular Category: Court 
and Social
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molt a brit parlamenti delegáció két tagjának a magyarországi látogatás során 
szerzett tapasztalatairól: A vita során Magyarországgal kapcsolatban felszó-
lalt Wadsworth képviselő. Elmondta, hogy Magyarországnak és más orszá-
goknak három problémával kell szembenéznie ebben a térségben. Az egyik a 
függetlenségük megtartása, a másik a kisebbségek kérdése, és a harmadik a 
gazdasági biztonság. A képviselő úgy találta, hogy Magyarországot a korlátlan 
terror uralma árnyékolja be, és az oroszok csak magukat okolhatják a lakos-
ság magatartása miatt, amiért így bánnak velük. Haire képviselő, aki szintén 
a parlamenti bizottság tagjaként járt Magyarországon, azt mondta, hogy az 
ország fő problémája az infláció és az élelmiszerhiány. Szerinte az orosz had-
seregről szélsőséges véleményt kaptak Magyarországon, és hozzátette, hogy 
ennek számát az utóbbi hat hónapban felére csökkentették.11

Gascoigne május 18-án utolsó jelentését küldte, amelyben összefoglalta a 
helyi politikai helyzet jelenét és múltját, és búcsúlátogatást tett a köztársasági 
elnöknél, a miniszterelnöknél és a külügyminiszternél. Helyét Knox Helm 
vette át, aki 1946. június 29-én érkezett Budapestre, és július 1-jén volt bemu-
tatkozó látogatása. Gascoigne távozóban őszintén és nyíltan írt a magyaror-
szági helyzetről, de annak tükrében, hogy közel másfél éves itt-tartózkodása 
alatt nem mert vagy nem tudott a Politikai Misszió különösebb erőt mutatni, 
e jelentés fontos megállapításai sajnos nem sokat nyomhattak a latban. A kö-
vetkezőket fogalmazta meg kormányának: „Az első, ami az ember eszébe jut, 
hogy meg akarjuk-e akadályozni, hogy Európa ezen fele teljesen és hosszú tá-
von orosz ellenőrzés alá kerüljön? És ha igen, akkor mi a legjobb módja an-
nak, hogy ezt végrehajtsuk? Ami Magyarországot illeti azt javasolnám, hogy 
félretéve más megfontolásokat (mint például viszonyulásunkat az oroszok je-
lenlegi britellenes politikájához Európában) az ország földrajzi helyzete, mint 
hídfőállás kelet és nyugat között arra predesztinálja, hogy nem szabad megen-
gedni, hogy egy az egyben szovjet befolyás alá kerüljön, és egyúttal, ha nem is 
szó szerint, de valójában a Szovjetunió része legyen. […] A politika terén úgy 
érzem, tesszük, amit kell, diszkréten, hogy bátorítsuk a mérsékelt erőket, pl. 
a kisgazdákat és a szociáldemokraták jobbszárnyát, hogy ellen tudjanak állni 
a baloldali kisebbségi pártok (kommunisták, szociáldemokrata balszárny és a 
nemzeti parasztpártiak) részéről folyamatosan növekvő nyomásnak. Ebben az 
összefüggésben én már javasoltam a miniszterelnöknek, hogy a koalíció min-
denáron való fenntartása nem bölcs dolog, és a kommunistáknak való folyama-
tos megalkuvás a novemberben a kisgazdáknak adott felhatalmazás elárulása. 
A magyar belpolitikába való direkt beavatkozásunk valószínűleg elképzel-
hetetlen, de sokat lehetne tenni a középen elhelyezkedő pártoknak nyújtott 

11 The Times, Wednesday, Jun 05, 1946; pg. 4; Issue 50470; col A Basic AIM Of British Policy 
Effort To Make Uno Fully Effective, Mr. Bevin On Great Powers’ Duty Category: Politics and 
Parliament
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diszkrét tanácsadással, minden esetben, amikor a baloldal komoly nyomás alá 
helyezi őket. […] Én úgy látom, hogy a mi jelenlegi legfontosabb feladatunk, 
hogy csökkentsük a kommunista diktatúra kialakulásának veszélyét úgy, hogy 
a mérsékelt pártoknak annyi egészséges támogatást nyújtunk, amennyit csak 
lehet. Nagy-Britanniának és az Egyesült Államoknak fontos szerepe lesz itt a 
jövőben, nemcsak Magyarország saját sorsát illetően, hanem mert ez az ország 
egyfajta „tesztelő hely” lesz, ahol a nyugati és a keleti ideológiák összecsapnak, 
és ahol saját tevékenységünket össze kell hangolni az európai kontinensre gya-
korolt orosz agresszióra adott általános angolszász politikai válasszal.12 

Churchill a brit parlamentben a múlt lezárását, a békekötést és az újra-
kezdést sürgette, de már az ellenzék padsoraiból: Kijelentette, hogy az ellen-
ség többé már nem Németország, hanem a zűrzavar és a dolgok elfajulása, 
amibe Európa nagy része belesüllyed. Churchill szerint, ha nem sikerül a bé-
két megteremteni a szövetségesek együttműködésével, akkor a briteknek és 
az Egyesült Államoknak az ENSZ elé kell az ügyet vinniük. Szónoklatában 
tömören a következőket mondta: „Hagyjuk Németországot élni! Tegyük sza-
baddá Ausztriát és Magyarországot! Engedjük, hogy Olaszország visszanyerje 
helyét az európai rendszerben! Engedjük, hogy Európa újra dicsőségben fö-
lemelkedjen, erejében és egységében biztosítsa a világ békéjét! […] Ausztriát 
és Magyarországot megfojtotta, kiéheztette és elnyomta az orosz csapatok tö-
mege. De mi történik most? Az előző háború után Németországgal és Auszt-
riával a harcok befejezése után hét hónappal megtörtént a békekötés. Már tíz 
hónap telt el, de senki még megjósolni sem tudja, hogy mikor lesz béke, vagy 
csak a legyőzött országokkal mikor történik meg a hivatalos kapcsolatfelvé-
tel, ami egyenértékű a békekötéssel. Romániában, Bulgáriában, Ausztriában 
és Magyarországon nincsen béke.”13

Carse első titkár június 25-i táviratában a belpolitikáról írt, arról beszélt, 
hogy a baloldal távolról sem akarja elsimítani a nézeteltéréseket a kisgazdák-
kal. Sokkal inkább abba az irányba manővereznek, hogy biztosítsák a kis-
gazdapárt szétbomlasztását azzal a szokásos indokkal, hogy reakciósoknak 
nyújtanak menedéket. A látogatások természetesen beleillettek Rákosi ter-
vébe, mivel erős kritika érte a moszkvai látogatáshoz köthető eredményeket 
illetően.14 A Gascoigne-t váltó Helmet Ankarában búcsúztatták: „A. K. Helm 
az ankarai Brit Követség tanácsnoka távozott Ankarából budapesti megbíza-

12 TNA FO 404/32 Further Correspondence Central Europe Part 18 April to June R 7775/256/21 
Mr. Gascoigne to Mr. Bevin Budapest. 18th May, 1946.

13 The Times, Thursday, Jun 06, 1946; pg. 4; Issue 50471; col A Russian Policy In Europe Mr. 
Churchill’s Appeal For Early Peace Settlement, Danger Of An Outcast Germany Category: 
Politics and Parliament.

14 TNA FO 404/32 Further Correspondence Central Europe Part 19 July to September R 
10027/256/21 (2) Mr. Carse to Mr. Bevin Budapest. 27th June, 1946.
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tása miatt. Ebből az alkalomból számos baráti gratulációt kapott, Inönü el-
nöktől, kabinetének minisztereitől és más prominens török személyektől.”15

Helm újonnan megérkezve is jól érzékelte a politikai feszültséget és a gaz-
dasági nehézségeket az országban. Ezek a problémák azonban a brit közvéle-
ményhez nagyon ritkán jutottak el. Egy-egy rövid diplomáciai hír vagy zenei 
esemény megjelent a Times-ban, de a békekötéssel és a nagyhatalmakkal kap-
csolatos hírek mindent elhomályosítottak ebben az időszakban. Ritka volt, 
hogy a lap harmadik oldalán cikket közölt Magyarországról. Az infláció és a 
pengő elértéktelenedése ilyen hír volt: „A magyar kormány bejelentette tervét a 
valuta stabilizálásával kapcsolatban, amelyet reményeik szerint augusztus 1-én 
vezethetnek be. A pengő, amely minden elképzelésen túli magasságokba inflá-
lódott, hivatalosan teljesen eltűnik, és az új pénznem a forint lesz, váltópénze 
pedig a fillér, amelyből 100 lesz egyenlő egy forinttal. A kezdeti időszakban a 
forint fedezete egyrészt először az egyelőre külföldön tartott kincsvagyon lesz, 
amelynek részét képezik különféle drágakövek és több vagonnyi arany, amely 
feltehetőleg Ausztriában van, másodsorban pedig a Nemzeti Bank aranytar-
taléka, amelyet jelenleg Ausztria amerikai megszállási zónájában tartanak, és 
amelyet az amerikaiak hajlandók visszaadni, harmadrészt pedig az ország me-
zőgazdasági termelése. Az új pénznem előtt az ország erőforrásainak és költ-
ségeinek teljes körű felmérése történik meg. Jegyrendszert dolgoznak ki, és a 
kártya- és pontrendszert számos más területre is kiterjesztik a jelenlegieken 
kívül. Rögzített árakat vezetnek be és általánosságban ezek azok a lényegi lé-
pések, amelyeket sokak szerint már jóval korábban meg kellett volna tenni.”16

Helm első benyomásait a következőképpen foglalta össze: „Ahogyan én lá-
tom ezt ma, a magyar emberek türelmesek, és megvan az akarat bennük, hogy 
helyreállítsák a fővárosukat és az országot. De a kormány stabilitása mellett 
szükségük van stabil valutára és gazdaságra. Kevesen vannak azok, akik úgy 
gondolják, hogy az új valuta sokáig megtartja értékét. Drasztikus intézkedé-
seket terveznek, hogy megvédjék, de ezzel önmagában nem sikerül elérni a 
kívánt eredményt. A gazdaság terén a legégetőbb a közlekedés helyreállítása, 
ami mint minden más elválaszthatatlanul összekapcsolódik a jóvátétellel.17 

Érdekes hír a jelentésekben, és egyúttal az ország nehézségeit is jól mutatja, 
hogy Magyarország és az Egyesült Királyság között 1946. augusztus 30-án 
állt csak helyre a telefonszolgáltatás.18 A gazdasági kapcsolatok lassú helyreál-

15 The Times, Tuesday, Jun 11, 1946; pg. 3; Issue 50474; col D News in Brief Category: News in 
Brief.

16 The Times, Saturday, May 25, 1946; pg. 3; Issue 50461; col E New Monetary Unit For Hun-
gary Stabilization Plans FROM OUR SPECIAL CORRESPONDENT. Category: News.

17 TNA FO 404/32 Further Correspondence Central Europe Part 19 July to September R 
11136/306/21 Mr. Helm to Mr. Bevin Budapest. 19th July, 1946.

18 TNA FO 404/32 Further Correspondence Central Europe Part 19 July to September R 
13596/306/21 Mr. Walsh to Mr. Bevin Budapest. Weekly report covering period 27th August 
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lását jelzi az első bérmunkaszerződés Magyarország és az Egyesült Királyság 
között. A glasgow-i J. és P. Coats 15 ezer kilónyi egyiptomi pamutot kül-
dött próbaképpen az újpesti Első Magyar Fonógyárba, hogy fonalat gyártsa-
nak, majd visszaszállítsák Glasgow-ba. A pamut hajóval érkezett Glasgow-ból 
Antwerpenbe, majd vonaton Svájcba, majd onnan teherautón Budapestre.19 
Ezzel összefüggésben a Times korábban arról írt, hogy milyen nehézségeket 
okoz a kapcsolatok újraindítása a volt ellenséges országokban a szovjetek ál-
tal megszállt területeken: J. O. M. Clark, a J. P. Coats Ltd Glasgow-ban tar-
tott 56. éves közgyűlésén beszéde során többek között a következőket mondta: 
„Talán emlékeznek rá, hogy figyelmeztettem Önöket arra, hogy ezen közép- 
és kelet-európai országok némelyikében, amelyek ellenséges országok voltak, a 
helyi, ezeken a területeken aktív cégek némelyike kötelezhető lehet arra, hogy 
egy a jövőben pontosítandó arányban hozzájáruljon a jóvátételhez.”20

A politikai közélet a felszínen meglehetősen csendesnek tűnt ebben az idő-
szakban. Ez természetes, mivel a figyelem a párizsi eseményekre irányult. A 
helyzet a jelentések szerint feszült volt, de nem érte el a töréspontot, és nem 
volt ok azt feltételezni, hogy a politikai vezetők nem képesek a koalíció egysé-
gének továbbvitelére, vagy nincsenek tisztában azzal, hogy egy nyílt egymás-
sal történő szakítás nagy valószínűséggel káoszhoz vezetne.21

Helm augusztus végétől nem tartózkodott Magyarországon. Visszatérte-
kor, 1946. november 7-én küldött jelentésében azt írta, hogy távolléte alatt a 
külügyminiszter a párizsi történésekkel, a miniszterelnök pedig a belpolitiká-
val volt elfoglalva, de nem látta rajtuk a levertség vagy a fáradtság jeleit. Jelen-
téséből egyértelműen kitűnik és újra és újra beigazolódott, hogy az angolszász 
nagyhatalmaktól kapott bárminemű bátorítás nagyon pozitívan hatott a kom-
munistaellenes erők fellépésére. E relatív optimizmus okairól a következőket 
írta: Az elkeseredettség valószínűleg érkezésekor, június végén érte el a mély-
pontot. Az első reménysugarat a nyugati fővárosokba és a Washingtonba tett 
látogatás jelentette. Azonban ezt ideiglenesen elhomályosította a valuta egyre 
gyorsuló összeomlása, ami mind a kormányt, mind a közvéleményt megdöb-
bentette és zavarba ejtette. „Júliusban érkezett az angol-amerikai erkölcsi bá-
torítás, az általános és egyoldalú magyar belügyekbe történő hivatalos szovjet 
beavatkozás ellen. Ez új életet lehelt a többség Szovjetunió támogatta kommu-

– 2nd September inclusive, 2nd September, 1946.
19 TNA FO 404/32 Further Correspondence Central Europe Part 19 July to September R 

15564/306/21 Mr. Walsh to Mr. Bevin Budapest. Weekly report covering period 3rd Septem-
ber – 9th September inclusive, 13th September, 1946.

20 The Times, Saturday, May 25, 1946; pg. 9; Issue 50461; col E J. & P. Coats, Limited 
Ample Cotton Supplies, Mr. J. O. M. Clark’s Survey Category: Business and Finance.

21 TNA FO 404/32 Further Correspondence Central Europe Part 20 October to December R 
14880/256/21 Mr. Walsh to Mr. Bevin (A) Miscellaneous No. 84. Budapest. 27th September, 
1946.
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nistaellenes küzdelmébe, és úgy tűnt, később sem lankadt. Ezután kezdődött, 
főleg a kommunista párt védnökségével, a valuta stabilizálásának előkészülete 
és ezzel összefüggésben a kampány, és augusztus 1-jén a forint bevezetése. Ek-
kor a szkeptikusok sokkal többen voltak, mint a bizakodók, de három hónap 
múltán, ha nem is robosztusnak, de túlélőképesnek tűnt a forint.” Minden-
esetre Helmnek úgy tűnt az előző hónapok leckéiből, hogy nyugatról, pon-
tosabban Nagy-Britanniából és az Egyesült Államokból érkező bátorításnak 
köszönhetően az igazi demokrácia erői legalább tartották állásaikat Magyar-
országon.22

A Times az ősz során tudósított a béketárgyalásokról Csehszlovákia vonat-
kozásában, fölvetve a határ és a csehszlovákiai magyarok problémájának kér-
dését:

„A magyar politikai és területi bizottság tegnap befejezte munkáját. A leg-
nagyobb nehézség a határkérdés és a kisebbségi kérdés volt Csehszlovákia és 
Magyarország között. Nagy vonalakban Csehszlovákia azt kérte, hogy joga 
legyen 200 ezer magyart kitelepíteni Dél-Szlovákiából. […] A bizottság meg-
osztott volt ezekben a kérdésekben. A négy nagyhatalom közül egyedül az 
USA nyújtott következetes támogatást a magyar álláspontnak. Végül úgy dön-
töttek, hogy a hídfő kérdését három falura kell csökkenteni, Csehszlovákiá-
nak adva majdnem annyi folyóhatárt, amennyit szeretett volna, de korlátozták 
mélységét. A kisebbségi kérdés végleges rendezését a két országra hagyta. 
Csehszlovákiának joga lesz a külügyminiszterek tanácsához fordulni, ha nem 
érnek el eredményt hat hónapon belül.”23

Kodály Zoltán ismertségére utal, hogy a Times rövid hírben megemlítette a 
tiszteletére rendezett fogadást, amin a magyar kormány képviselője, Bede Ist-
ván is részt vett.24

A politikai légkört ebben az időszakban a brit misszió békésnek ítélte, annak 
ellenére, hogy a periodikus viharok egyike kitörhetett volna bármikor, mivel az 
ősz a kisgazdák pozícióinak erősödését hozta. Helm ugyanakkor azt is meg-
jegyezte, hogy volt valami baljóslatú abban a kampányban, ami arra irányult, 
hogy hiteltelenné tegyen mindent, kivéve a koalíció balszárnyát. A szervezett 
kisebb demonstrációk a parlamenti téren mindennaposak voltak, és minden 
nehézség nélkül gyűjtötték össze a demonstrálókat a környező falvakból és vá-
rosokból, és a forrásokat is, a közlekedési eszközökre, amivel oda vitték őket, 

22 TNA FO 404/32 Further Correspondence Central Europe Part 20 October to December R 
16908/256/21 Mr. Helm to Mr. Bevin Improved Hungarian Internal Situation No. 85. Buda-
pest, 7th November, 1946.

23 The Times, Monday, Oct 07, 1946; pg. 4; Issue 50575; col A Closing Stage Reached In Paris 
Final Effort By Commissions, General Debate On Italian Treaty To-Day From Our Special 
Correspondent. Category: News.

24 The Times, Thursday, Oct 10, 1946; pg. 7; Issue 50578; col B Court Circular Category: Court 
and Social.
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miközben alig volt üzemanyag, jármű és más közlekedési eszköz az ország-
ban.25 Egy másik jelentésben is utalt arra, hogy a baloldali pártok napi tünte-
téseket szerveznek. „Kis csoportok parádéznak a városban transzparensekkel, 
és ezek a csoportok rendszerint a parlament előtt kötnek ki, ahol a magas árak, 
az alacsony bérek ellen tüntetnek, és követelik a kisgazda igazságügy és az új 
ellátási és a párton kívüli agrárminiszter lemondását.”26

A Times hosszú elemző cikket közölt az ősz folyamán a magyarországi bel-
politikai helyzetről és légkörről, összehasonlította a környező országokkal, és 
a magyar helyzetet sokkal egészségesebbnek és építőbbnek ítélte a szomszédo-
kénál: „A magyarországi jelenlegi helyzet megítélése bármilyen brit látogató 
számára attól függ, hogy milyen irányból érkezik az országba. Ha egyenesen 
Londonból érkezik Budapestre, elkedvetleníti a háborús pusztítás látványa, a 
gazdasági nehézségek, és az általános bizonytalanság. Azonban, mint ahogyan 
az Önök tudósítója is, Romániából érkezik, pont az ellenkező benyomása lesz. 
Észre fogja venni azt az energiát, amivel Budapest lakói építik újjá városukat. 
[…] Összehasonlításképpen a balkán mentális sterilitásával Magyarország oá-
zisnak tűnik mind kulturális értelemben, mind pedig a szabadság szempont-
jából. Ez az összehasonlítás nagyon lényeges a Duna-menti helyzet megértése 
szempontjából. Ez persze nem azt jelenti, hogy Magyarországnak nincsenek 
meg a saját bajai. Valójában súlyos bel- és külpolitikai, valamint gazdasági 
problémákkal küzd. A magyar kormánykoalíció, ellentétben a románnal vagy 
a bolgárral, valódi koalíció. […] Nem lehet azt mondani, hogy a koalíció gör-
dülékenyen működik. Folyamatos a súrlódás, kis és nagy dolgokban egyaránt. 
Az egyes miniszterek sokkal inkább úgy tekintenek minisztériumukra, mint 
pártjuk magánbirodalmára, sem mint a kormányzati politika részére. A kom-
munisták és a kisgazdák nyilvánosan vádolják és támadják egymást. Gyakran 
hallani, hogy ez nem tartható, mégis valahogy tovább tart, és lehet, hogy to-
vábbra is így lesz. Sem a baloldali blokk, sem a kisgazdák nem biztosak ab-
ban, hogy egyedül is tudnak kormányozni. A helyreállítás közös erőfeszítést 
igényel mindenkitől. Végső esetben majdnem mindenki a jelenlegi helyzetet 
részesíti előnyben a szakítással szemben.27

Helm megítélése is hasonló volt, miszerint 1946 politikai aspektusait te-
kintve, a gazdasági problémák jelentősége és elsöprő erejű jellege úgy tűnik 

25 TNA FO 404/32 Further Correspondence Central Europe Part 20 October to December R 
18341/256/21 Mr. Helm to Mr. Attlee Situation in Hungary No. 86. Budapest. 12th Decem-
ber, 1946.

26 TNA FO 404/32 Further Correspondence Central Europe Part 20 October to December R 
18376/306/21 Mr. Helm to Mr. Bevin Weekly report covering the period the 3rd-9th Decem-
ber. No. 98. Budapest. 11th December, 1946.

27 The Times, Thursday, Oct 31, 1946; pg. 5; Issue 50596; col F The Spirit Of Hungary Leaders’ 
Efforts To Establish A Democratic State, A Real If Uneasy Coalition From Our Special Cor-
respondent lately in Hungary. Category: News.
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megakadályozta, hogy egy sor lehetséges politikai krízis eljusson a töréspon-
tig. A magyar belpolitikai helyzet legfeltűnőbb jellemvonása 1946-ban az volt 
a brit politika számára, hogy a kisgazdapárt és a baloldal között meglévő fo-
lyamatos feszültség ellenére a koalíció fennmaradt. 

Sem a pártok, sem külső hatalom nem nyert volna abból, ha elveszítik az 
irányítást, és ezért felelősséget kell vállalnia egy teljesen bizonytalan és szinte 
reménytelen gazdasági helyzetben, hacsak nem az egész közösség egyesült tá-
mogatása van mögötte. Ez volt az a kemény tényező, ami megalapozta azt a 
hitet, a koalíció megőrzésének szükségességét, amivel minden párt indította az 
1946-os évet, és végig jellemezte azt. Az év második felében például a kisgaz-
dák semmi esetre sem engedték, hogy a baloldal diktáljon nekik, alkalmanként 
eszesen, szellemesen vágtak vissza. Ezért a magyar politikai élet meglehetősen 
egészséges és demokratikus maradt” a brit diplomácia szerint.28 

Helm ugyan utalt azokra a vészjósló jelekre, ami a politikai életet jellemezte 
az egész év során, de nem érzékelte a kommunista párt taktikájában rejlő ve-
szélyeket. Azt a demokratikus politikai élet részének látta és nem az MKP ha-
talomtechnikai eszközének, amivel a hatalom megszerzésére tör, és ami majd 
1947-ben megpecsételi a kisgazdapárt és egyben a demokratikus Magyaror-
szág sorsát. 

A Times is hasonlóan látta Magyarország helyzetét, mint a brit diplomácia, 
azonban valamivel őszintébben fogalmazta meg a tapasztalt bizonytalansá-
got: „Szemben Romániával és a délszláv államokkal elmondható, hogy Ma-
gyarország annak ellenére, hogy vannak nehézségek és hibák, valódi kísérlet 
van arra, hogy demokráciát építsenek. Olyat, ami képes barátságot fenntar-
tani mind a Szovjetunióval, mind az angolszász hatalmakkal. Az, hogy ez si-
kerül-e, részben a nyugattól is függ.”29

28 TNA Correspondence Respecting Hungary Part1 January to December, 1947. R 2415/11/21 
No.2. Annual Report on Hungary for 1946 Mr. Helm to Mr. Bevin Budapest. 11th February, 
1947.

29 The Times, Thursday, Oct 31, 1946; pg. 5; Issue 50596; col F The Spirit Of Hungary Leaders’ 
Efforts To Establish A Democratic State, A Real If Uneasy Coalition From Our Special Cor-
respondent lately in Hungary. Category: News.
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A HORVÁT-SZERB 
POLGÁRHÁBORÚ UTOLSÓ SZAKASZA: 

A VIHAR HADMŰVELET (1995)

Prof. Dr. Gulyás lászló
egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem,

tudományos tanácsadó, Magyarságkutató Intézet

BEVEZETÉS

A Tito által 1945-ben megkonstruált és hosszú időn keresztül sikeresen 
működtetett második jugoszláv állam1 az államalapító halála (1980) után 
egy évtizeddel, az 1991-ben meginduló véres polgárháborúk során (szlové-
niai tíznapos háború, horvát-szerb háború, koszovói háború, etc.) darabjaira 
szakadt.2 A folyamat a koszovói kérdés lezáratlansága miatt még napjaink-
ban is tart. 

Jelen tanulmány ezen ún. délszláv háborúk3 egyik fontos epizódját – a Vi-
har hadműveletet – mutatja be. A Vihar hadműveletre a horvát-szerb polgár-
háború utolsó szakaszaként került sor 1995-ben. Annak ellenére, hogy ez 25 
évvel ezelőtt történt, a mai napig erős érzelmeket vált ki mind horvát, mind 
szerb oldalon.

HORVÁTORSZÁG FÜGGETLENSÉGÉNEK KIKIÁLTÁSA 
ÉS A HORVÁT-SZERB HÁBORÚ

1991. június 26-án Horvátország – Szlovéniával együtt – kihirdette füg-
getlenségét.4 Ez horvát-szerb háborúhoz vezetett, és 1991 nyarán, Horvát-
országon belül kialakult egy olyan több száz km hosszú front, amely Eszéktől 
Dalmáciáig húzódott. Ebben a helyzetben az Európai Közösség arra az állás-
pontra helyezkedett, hogy elismeri azokat a volt jugoszláv tagköztársaságokat, 
„amelyek azt kívánják”, és megfelelnek az EK kritériumainak. Miután Hor-

1 Tito államáról bővebben lásd Gulyás László (2005) Két régió – Felvidék és Vajdaság – sorsa az 
Osztrák-Magyar Monarchiától napjainkig. Hazai Térségfejlesztő Rt., Budapest. 128–141.

2 A felbomlásról lásd Gulyás (2005) 150–165.
3 A témakörben alapműnek tartjuk Juhász József (1997) A délszláv háborúk. Napvilág Kiadó, 

Budapest.
4 A témakörben alapműnek tartjuk Lőrinczné Bencze Edit (2015) Horvátország a függetlenség 

kikiáltásától az uniós csatlakozásig. Aposztróf Kiadó, Budapest. 
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vátország 1991. december 4-én olyan új nemzetiségi törvényt fogadott el, mely 
szavatolta a kisebbségek jogait5 és a horvátországi szerbeknek területi auto-
nómiát adott, az EK 1992. január 15-én elismerte Horvátország függetlensé-
gét, sőt május 22-én a horvát állam felvételt nyert az ENSZ-be is. Moszkva 
1992. február 17-én, Washington pedig április 7-én ismerte el Horvátországot.

A függetlenség elnyerésével a horvát nacionalizmus6 elérte legfőbb cél-
ját – a független Horvátország nemzetközi elismerését –, ugyanekkor a szerb 
csapatok a Horvát Köztársaság területének 26,4%-át (14 900km2) tartották 
megszállva. Ráadásul a horvátországi szerbek 1991. december 19-én kikiál-
tották a Krajinai Szerb Köztársaságot (Repuklika Srpska Krajina, RSK) Knin 
központtal.

Az USA korábbi külügyminisztere, Cyrus Vance, mint ENSZ-megbízott 
közvetítésével 1992 januárjában tűzszünet jött létre a szerbek és a horvátok 
között. A 14 ezer fős ENSZ-haderő (UNPROFOR) a harcoló feleket 1992 
márciusában és áprilisában a kialakult frontokon szétválasztotta. AZ UN-
PROFOR bevonulása azonban nem jelentette a horvátországi harcok teljes 
befejeződését. Egyfajta „se háború, se béke” állapot alakult ki – azaz ki-
sebb-nagyobb horvát-szerb fegyveres összecsapásokra (jelentősebbek: Mas-
lenica, Zemenuk, Nyugat-Szlavónia) rendszeren sort került –, amely egészen 
1995 augusztusáig tartott. 

Ennek magyarázata abban rejlik, hogy az ún. Badinter-bizottság állásfog-
lalása alapján az ENSZ a korábbi tagköztársaságok közötti belső határokat is-
merte el a függetlenné váló államok határainak. Ezért a horvát politikusok és 
katonák arra törekedtek, hogy kiszorítsák a szerb hadsereget Horvátország te-
rületéről, illetve felszámolják az RSK államalakulatot. Erre 1995 augusztusá-
ban került sor a Vihar hadművelet végrehajtása során.

A VIHAR HADMŰVELET ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

A hadművelet

A horvát hadsereg 1995. augusztus 4-én hajnalban indította el a Vihar (hor-
vátul Oluja) elnevezésű hadműveletet a Krajinai Szerb Köztársaság (RSK) el-
len. Négy horvát hadtest, a zágrábi, a karlováci, a gospici és a spliti, támadta 

5 Lásd még: Koudela Pál (2015) Nemzeti és etnikai konfliktuskezelési módszerek és eszközök a 
19-20. században a Kárpát-medencében. Bordás Sándor és Glavanovics Andrea (szerk.,) Tör-
ténelmi traumáink kezelési lehetőségei lélektani megközelítésben. Kodolányi János Főiskola, Székes-
fehérvár, 9–77.

6 A horvát nacionalizmusról lásd Gulyás László (2013) Dél-Pannonia regionális története, s he-
lye a horvát és a szlovén történeti struktúra változásokban. Hajdú Zoltán – Nagy Imre (szerk.,) 
Dél-Pannónia. A Kárpát-medence régiói 13. MTA RKK. Dialóg-Campus. Pécs. 124–153. 
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meg az RSK területét. A horvát katonaság a reggeli támadást a légiereje beve-
tésével kezdte meg, mely során MIG tipusú harci gépeivel támadást intézett 
az RSK hadseregének irányító kommunikációs vezetési pontjai és parancsnoki 
helyei ellen (Celavac, Petrova Gora, Banski Grabovac, Bunic). Ugyanekkor a 
horvát tüzérség ágyúkkal és rakétákkal támadta a szerb vonalakat, területeket. 
A légi és tüzérségi előkészítés után a szárazföldi erők harminc taktikai irányba 
megindították egységeiket, amelyek rövid időn belül áttörték a gyenge ellen-
állást tanúsító szerb vonalakat. A horvátok gyors előrenyomulását jól mutatja, 
hogy már az offenzíva második napján elfoglalták Krajina fővárosát, Knint, 
ahol a város szimbólumává vált erőd közepén egy hatalmas horvát lobogót ál-
lítottak fel.

A Vihar hadművelet mindössze négy napig tartott, pontosabban Horvátor-
szág védelmi minisztere, Gojko Susak augusztus 7-én 18.00-kor kijelentette, 
hogy a horvát hadsereg az Oluja sikeres befejezéséhez érve teljes mértékben 
felszabadította az offenzíva céljaként meghatározott területeket, melyeket 
visszafoglalt és ellenőrzése alá vont.

Itt kell megjegyeznünk, hogy horvát védelmi miniszternek abban igaza volt, 
hogy az RSK területét a horvát csapatok tényleg elfoglalták, de kisebb harcok 
és tisztogatások valójában csak augusztus 14-én fejeződtek be.7

A hadműveletek legfontosabb eredménye az volt, hogy az RSK állam né-
hány nap alatt összeomlott. Ennek okát elsősorban abban kell keresnünk, hogy 
Belgrád nem merte felvállalni az RSK nyílt katonai támogatását, azaz Szer-
bia hadserege nem lépett háborúba Krajina oldalán Horvátország ellen. Így a 
horvát hadseregnek „csak” az RSK hadseregét (ARSK) kellett legyőznie. A 
Vihar hadműveletnek volt egy mellékhadszíntere Bosznia-Hercegovinában: itt 
a szerbek szintén vereséget szenvedtek, kénytelenek voltak felhagyni Bihács 
ostromával. Ez azt jelentette, hogy Bosznia-Hercegovinában is a horvátok ja-
vára tolódtak el a katonai erőviszonyok.

A harcok során 174–211 horvát rendőr és katona halt meg, míg az ARSK 
560 katonát vesztett, négy ENSZ-békefenntartó is meghalt. A horvát hadse-
reg 4000 hadifoglyot ejtett. A civil halottak száma vita tárgyát képezi a hor-
vátok és a szerbek között: Zágráb állítása szerint 214 fő, míg szerb források 
szerint 1192 civil hunyt el, vagy tűnt el.

A katonai és civil halottak számának alakulásánál sokkal fontosabb az, hogy 
a Vihar hadművelet sikere által teremtett szituációban a krajinai szerb veze-
tők a szerbség evakuálása mellett döntöttek, a lakosságot felszólították a me-
nekülésre. Tették ezt annak ellenére, hogy amikor augusztus 4-én megindult 
a horvát támadás, a Horvát Köztársaság elnöke, Franjo Tudjman rádióállomá-

7 A hadműveleteket részletesen ismerteti Jakus János (2009) A Horvát Hadsereg felszabadító 
hadműveletei 1995-ben (A „Vihar” fedőnevű hadművelet előzményei és végrehajtása). Balkán 
Füzetek. (1): 37–47. 
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sokon keresztül üzent a krajinai szerb civil lakosságnak. Üzenetében felszó-
lította őket arra, hogy ne álljanak ellen, illetve adják meg magukat a horvát 
erőknek, mely során humánus bánásmódban részesülnek. Semmiképpen sem 
fogjanak fegyvert, vagy szálljanak szembe a horvát katonasággal, mert abban 
az esetben ellenséges katonákként járnak el velük szemben.

A krajinai szerbek saját vezetőiknek hittek: kb. 150-200 ezres menekültá-
radat indult meg Szerbia felé. Ez a szám azt jelentette, hogy gyakorlatilag az 
RSK területén lakó összes szerb elhagyta Horvátországot. Ráadásul a horvát 
hadsereg kifosztotta, felgyújtotta, felrobbantotta az elmenekült szerbek há-
zait. A horvátok szándéka egyértelmű volt, ne legyen nekik hova visszatérniük.

Ez alapján kijelenthetjük, hogy a Vihar hadművelet nem csupán az RSK ál-
lamot számolta fel, hanem etnikai tisztogatásként is funkcionált. Felszámolta 
a területen – a Habsburg Birodalom egykori határőrvidéke – négyszáz éve ott 
élő szerbek etnikai tömbjét. 

Ennek következtében az 1991-ben függetlenné váló horvát állam jelentős lé-
pést tett az etnikai homogenizáció felé. Horvátország 1991 és 1995 közötti há-
borús események következtében etnikailag homogén nemzetállammá vált.8 
Ugyanis területén csak mintegy 100.000, az összlakosság 2-3%-át kitevő szerb 
népesség maradt, amelynek zöme horvát környezetben, nagyvárosi szórvány-
ban él.9 Horvátország „megszabadult” tehát legnagyobb nemzeti kisebbsé-
gének veszélyesebbik – közel zárt etnikai tömbben élő, regionális tudattal és 
fegyveres múlttal is rendelkező – részétől, a krajinai szerb etnikumtól.

A krajinai szerb menekültek a Vajdaságban

Ha az elűzött szerbek sorsát vizsgáljuk, azt rögzíthetjük, hogy: a milo-
sevicsi vezetés nem engedélyezte számukra a belépést Belgrádba, mert at-
tól tartottak, hogy ezzel élhetetlen hellyé válna a város. Csupán az áthaladást 
engedték a menetoszlopnak a jugoszláv fővároson, ahonnan a magyarok által 
lakott délvidéki településekre irányították őket. A krajinai menekültek föld-
rajzi elhelyezkedése rendkívül egyenlőtlen volt a Vajdaságban, betelepedésü-
ket elsősorban a célterület gazdasági fejlettsége és a kapcsolati háló határozta 
meg.10 A Tisza-vidéki magyar etnikai tömb területére viszonylag kisszámú, 6 

 8 Lőrinczné Bencze Edit (2019) A nemzetépítés és az önálló államiság megteremtésének di-
lemmái a rendszerváltó Horvátországban. Közép-Európai Közlemények, 12(1): 79–100. Továb-
bá Lőrinczné Bencze Edit (2016) Demokratikus átalakulás Horvátországban. Simon János 
(szerk.,) Huszonöt éve szabadon Közép-Európában: gazdaság, politika, jog. CEPoliti Kiadó, Bu-
dapest. 198–214.

 9 Sebők Balázs: Krajinák virágzása és romlása Horvátországban. https://epa.oszk.
hu/02200/02295/00008/EPA-02295_Jaszsagi_Evkv_2000_kit3.html (Letöltve: 2020. 02. 28.)

10 Tátrai Patrik, Kocsis Károly, Gábrity Molnár Irén & Takács Zoltán (2013) A Vajdaságot érintő 
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ezer főnyi szerb költözött. Ezzel szemben a menekültek háromnegyede Dél-
nyugat-Bácskába és a Szerémségbe települt le, főként az 1945–1948 között 
beköltözött rokonaik, ismerőseik településeire, míg a dél-bánsági – hagyo-
mányosan népesség-kibocsátó – határ menti, elnéptelenedett falvak nem bi-
zonyultak vonzó lakóhelynek. Jelentős célállomást jelentettek a polgárháború 
során a Vajdaságból önként elköltözött, illetve elűzött szerémségi, bácskai hor-
vátok lakhelyei és a kedvező életkörülményeket kínáló városok. Ezekbe szá-
mottevő szerb menekült talált új otthonra (pl. Szabadka 6.401, Temerin 3.444, 
Óbecse 1.471, Palics 1.359 és Bácstopolya 1.200). A szerb menekültek bete-
lepülése és a helybeli magyarok egy részének elköltözése, természetes fogyása 
miatt 1996-ra a magyarok elvesztették a többségüket Temerinben, Bajmokon 
és Törzsudvarnokon. 

A szerb menekültek letelepítése és a kisebbségek (többnyire anyaországaik 
felé mutató) fokozódó elköltözése, asszimilációja miatt 1991-2002 között a 
szerbek aránya a Vajdaság össznépességén belül 56,8%-ról 65%-ra nőtt, a ki-
sebbségeké 33,4%-ról 28,1%-ra csökkent, csakúgy, mint azoké, akiknek isme-
retlen volt az etnikai hovatartozása (9,8-ról 6,9%-ra).11

Itt jegyezzük meg, hogy bár a krajinai szerb menekültek visszatérésére van 
formális lehetőség – nemzetközi nyomásra a horvát parlament megteremtette 
ennek jogi lehetőségét –, tömeges visszatérésre nem került sor.

A hadművelet utóélete: a Gotovina-ügy 

A volt Jugoszlávia területén 1991-től kezdve elkövetett, a nemzetközi hu-
manitárius jogot súlyosan sértő cselekményekért felelős személyek megbün-
tetésére létrejött Nemzetközi Törvényszék (ICTY)12 – a köznyelvben Hágai 
Nemzetközi Törvényszék – felvette az általa megvizsgálandó jugoszláv pol-
gárháborús történések közé a Vihar hadműveletet.

Az ICTY első számú célpontja Ante Gotovina tábornok volt, akit a hágai 
jogászok azzal vádoltak meg, hogy a hadművelet vezetése során súlyos hábo-
rús bűnöket követett el – például szerb falvak felgyújtása –, illetve azokról tu-
domást szerezve nem tett ellenintézkedéseket. 

Az ICTY 2001-ben helyezte vád alá Gotovinát, és kérte, hogy Horvátor-
szág adja ki. A tábornok ekkor illegalitásba vonult, a zágrábi vezetés pedig 
eljátszotta, hogy nem ismeri Gotovina tartózkodási helyét. Hosszú időn ke-
resztül kötélhúzás folyt az Európai Unió és Horvátország között: Zágráb sze-

migráció és annak történeti előzményei. Tér és Társadalom, 27(2): 35–54.
11 Kocsis Károly – Saša Kicošev: A népesség változó etnikai arculata a Vajdaság mai területén. http://

www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv/etnika/ethnicMAP/005_session_h.html (Letöltve: 2020. 02. 
28.)

12 International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, rövidítve: ICTY.
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rette volna megkezdeni az érdemi EU-csatlakozási tárgyalásokat, de Brüsszel 
ezt arra hivatkozva akadályozta, hogy a horvát fél nem nyújtott segítséget a 
Hága által körözött Gotovina elfogásához.13

Négyéves bujkálás után, 2005. december 7-én fogták el a tábornokot a Ka-
nári-szigeteken. A hágai Nemzetközi Törvényszék háborús és emberiesség el-
leni bűncselekményekkel vádolta meg. A tárgyalás végén 2011. április 15-én a 
bíróság nyolc vádpontból hétben bűnösnek találta, és 24 éves börtönbüntetésre 
ítélte. Az ítélet számos tiltakozást vont maga után Horvátországban.

A fellebbviteli tárgyalás 2012. május 14-én vette kezdetét. Az ügyészség 
adatai szerint a krajinai művelet során 324 szerb polgári személyt, illetve ka-
tonát öltek meg, közel 90 ezer szerbet erőszakkal elűztek otthonából. Ezzel 
szemben a védelem azzal érvelt, hogy a horvát tüzérség nem támadott cél-
zottan polgári személyeket. A fellebbviteli tanács végül nem látta „minden 
ésszerű kétséget kizáróan” bizonyítottnak sem azt, hogy jogellenes volt, kife-
jezetten a polgári lakosokra irányult az érintett négy szerb település ellen inté-
zett tüzérségi támadás, sem azt, hogy Gotovina olyan intézkedések megtételét 
mulasztotta el, amelyekkel meg tudta volna akadályozni a menekülő szerbek 
sérelmére elkövetett bűnös cselekményeket. A fellebbviteli tanács végül 2012. 
november 16-án felmentette Gotovinát az emberiesség elleni bűntettek elkö-
vetésének vádja alól. 

Gotovináért (és a szintén felmentett tábornok társáért, Mladen Markacsért) 
a horvát kormány különgépet küldött – fedélzetén Ante Kotromanovic vé-
delmi és Fred Matic veteránügyi miniszterrel – Hollandiába. A repülőgép – 
fedélzetén a felmentett Gotovinával és Markaccsal, azok családtagjaival és 
ügyvédjeivel – november 16-án, nem sokkal 16 óra után landolt a zágrábi Pleso 
repülőtéren, ahol Zoran Milanovic miniszterelnök, Josip Leko, az országgyű-
lés elnöke, volt katonatársak és újságírók hada várta. A két tábornok a repü-
lőtérről a zágrábi Jellasics térre ment, ahol több tízezres ünneplő tömeg várta 
őket. A fővárosba folyamatosan érkeznek az emberek az ország minden tájá-
ról, ünnepelni és köszönteni a hazájukban mindvégig nemzeti hősként szá-
montartott katonai vezetőket.

Szerbiában természetesen pont ellentétes érzelmeket váltott ki az ítélet.  
A legnagyobb szerb bulvárlap, a Blic „Botrányos ítélet: Gotovina és Markač sza-
bad, a Vihar mintha meg se történt volna” címen tudósított.

A szerbiai és boszniai szerb politikai elitet is felháborította Gotovina és 
Markač felmentése. Milorad Dodik boszniai szerb elnök „hihetetlennek és 
szégyenletesnek” nevezte a döntést, Rasim Ljajić szerb miniszterelnök-helyet-
tes szerint pedig a hágai törvényszék elvesztette minden hitelét. A Tomislav 

13 Lőrinczné Bencze Edit (2014) A rendszerváltás, a nemzetállamiság és az euroatlanti integráció 
összefüggései a Horvát Köztársaságban. Reményi Péter (szerk.,) Állam- és nemzetépítés a Nyu-
gat-Balkánon. Mediterrán és Balkán Fórum 3. különszám. Publikon Kiadó, Pécs. 109–132.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kan%C3%A1ri-szigetek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kan%C3%A1ri-szigetek
https://hu.wikipedia.org/wiki/2011
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_15.
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Nikolić szerb államfő vezette kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) közlemé-
nyében úgy foglalt állást, hogy a hágai törvényszék ítéletével legalizálta a Vi-
har hadműveletben a szerbek terhére elkövetett cselekményeket.

A HADMŰVELET EMLÉKEZETE

Annak ellenére, hogy 25 év múlt el a Vihar hadművelet óta, a mai napig 
homlokegyenest eltérő módon értékelik Horvátországban, illetve Szerbiában. 
Horvátországban minden évben augusztus 4-ét és 5-ét a győzelem napjaként 
ünneplik meg. Mondván, hogy a Vihar hadművelet következtében lényegé-
ben helyreállt Horvátország területi integritása.14 Az éppen aktuális szónokok 
– gyakorlatilag attól függetlenül, hogy melyik párt van hatalmon15 – hangsú-
lyozzák, hogy ezek a napok a szabadságot és békét hozták Horvátországnak. 

Ezzel szemben Szerbiában gyásznapként tartják nyilván a Vihar hadműve-
let évfordulóját. A szerb politikusok és a közvélemény is etnikai tisztogatás-
nak tartja az 1995. augusztus 4-én kezdődött katonai-rendőri akciót. 

A fentiek miatt nem meglepő, hogy minden évben az évfordulón éles hor-
vát-szerb diplomáciai szócsatára kerül sor. Sőt időnként ebbe a konfliktusba 
harmadik állam is bevonásra kerül. Ez történt a Vihar hadművelet 23. évfordu-
lóján 2018 augusztusában, amikor Zágráb szokásához híven katonai parádéval 
emlékezett meg az eseményekről. A katonai parádén három izraeli F16-os va-
dászgép is részt vett. A következő napon Szerbia izraeli nagykövete „Times of 
Israelnek” adott nyilatkozatában üzent Benjamin Netanjahu miniszterelnök-
nek: azt fejtegette, hogy a krajinai szerbek elűzése Szerbia számára olyan volt, 
mint egy hatalmas pogrom. Majd kijelentette, hogy a második világháború 
után ez volt a legnagyobb erőszakos népvándorlás Európában.16 

14 Ezt annyiban kell pontosítanunk, hogy Horvátország teljes területéből ekkor már csak a Szer-
biával és a Vajdasággal is határos kelet-szlavóniai Krajina maradt szerb ellenőrzés alatt. Ennek 
reintegrálásáról sem mondott le Horvátország egy pillanatra sem, ám Szerbia közelsége miatt 
katonai akciót itt nem mert megkockáztatni. Kelet-Szlavónia csak 1998. január 15-én került 
vissza Horvátországhoz.

15 A pártviszonyok alakulásáról lásd Lőrinczné Bencze Edit (2017) Politikai stratégiák, avagy 
a horvát választási rendszer változásai. Közép-Európai Közlemények, 10(1): 75 –85. Továbbá: 
Lőrinczné Bencze Edit (2016) Democratic Transition in Croatia – from the First Parliamen-
tary Election in 1990 to the Last one in 2015. Central European Political Science Review, 17(1): 
149–174.

16 Diplomáciai vihart okozott a Vihar hadművelet évfordulója. https://nepszava.hu/3004187_
diplomaciai-vihart-okozott-a-vihar-hadmuvelet-evforduloja. (Letöltve: 2020. 02. 28.)



– 56 – 

Gulyás László: A horvát-szerb polgárháború utolsó szakasza: a Vihar hadművelet (1995)

Összefoglalva: mivel a Vihar hadművelet megindításának napja a horvátok 
számára a „győzelem napját” jelenti, míg a szerbek számára gyásznap, a hor-
vát-szerb megbékélés még várat magára. Talán egy pici előrelépést jelent, hogy 
a 2019. évi évforduló alkalmával Vučić – a jelenlegi szerb köztársasági elnök 
– azt nyilatkozta, hogy Belgrád jó kapcsolatot kíván ápolni Zágrábbal, noha 
különbözőképpen tekintenek a Vihar hadműveletre.17 

17 A Vihar hadművelet 24. évfordulójára emlékeznek ma Szerbiában és Horvátországban. RTV, 
Vajdasági Rádió és Televízió, 2019. augusztus 04. http://rtv.rs/hu/t%C3%A1rsadalom/a-vi-
har-hadm%C5%B1velet-24.-%C3%A9vfordul%C3%B3j%C3%A1ra-eml%C3%A9kez-
nek-ma-szerbi%C3%A1ban-%C3%A9s-horv%C3%A1torsz%C3%A1gban_1037921.html 
(Letöltve: 2020. 05. 12.)
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A TRÓNÖRÖKLÉS, A MEGKERESZTELÉS 
ÉS A NAGYKORÚSÍTÁS 

A KORA ÁRPÁD-KORBAN

HORVÁTH BÉLA
nyugalmazott középiskolai történelemtanár, hadtörténész

A magyar nagyfejedelmi majd a királyi trón betöltéséhez szükséges volt-e, 
hogy az utód nagykorú legyen, és majd a kereszténység terjedésével meg is ke-
reszteljék? Mindezen problémákat Liüntika-Zolta és Vajk-István történetén 
keresztül mutatom be.

A biztosan a Hétmagyarokról szóló legkorábbi hiteles írott feljegyzések és 
a kazahsztáni magyarok eredetmondái szerint sztyeppei őseink a 9. század 
második felében Közép-Ázsiából gyorsmenetben érkeztek a Kárpát-meden-
cébe, és önmagukat magyarnak nevezték. Bizáncban az arab és perzsa for-
rásaink viszont turkoknak nevezték Árpád népét. Makkay János régész 86 
pontban rendbe szedett határozott ténye szerint az Árpádi hatalmi foglalók 
kizárólagosan török etnikumú és anyagi-szellemi kultúrájú nép vagy inkább 
hadsereg volt. Árpádék a 9-10. században nem mai nyelvünk ősét, hanem a 
csuvasos köztörök nyelvet beszélhették, miközben népnevük magyar volt. A 
hódító türk-magyar uraink azonban lassan átvették a – legalább tízszeresre te-
hető – többségi őslakosok nyelvét, az Árpád-korban összegyúrt népesség pe-
dig a törökös anyagi-szellemi kultúrát, s ezek tartanak össze bennünket a mai 
napig.1 

A Hétmagyarokról és Liüntika-Zoltánról szóló hiteles források legkoráb-
bija, a Dzsajháni-hagyomány ma ismert változatainak ősforrása, Dzsajháni – 
közmegegyezés szerint – 910 körül készült munkája volt. A minket érdeklő 
forrásrészlet a kortárs Ibn Rusztánál: „A magyarok pedig a turkok egyik faj-
tája. Főnökük 20 ezer lovassal vonul ki. Főnökük neve K.nd.h. (Kündü-Kende) 
Ez azonban csak névleges címe királyuknak, minthogy azt az embert, aki királyként 
uralkodik fölöttük, Ğ.l.h (Gyula)-nak hívják. Minden magyar a Ğ.l.h nevű főnökük 
parancsait követi a háború dolgában, a védelemben és más ügyekben.”2

VII. Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár 950 körül írt a DAI-ban a 
türkökről: „első fejük az Árpád nemzetségből sorban következő fejedelem, és van két 
másik is, a jila és a karcha, akik bírói tisztséget viselnek”. Majd a következőkről 

1 Hölbling Tamás (2010) A honfoglalás forráskritikája I-II. Ad Librum. Budapest. I.; Makkay 
János (2005) Türkmagyarok – Turcohungarica. Budapest. 

2 A honfoglalás korának írott forrásai. Kristó Gyula (szerk.,1995) Szeged. 32–33.



– 58 – 

Horváth Béla: A trónöröklés, a megkeresztelés és a nagykorúsítás a kora Árpád-korban

tudósít bennünket a Symeon cár elleni újabb, Árpád halála utáni besenyő-bol-
gár összefogásra utaló mondatában: „abban az időben Liüntika, Árpád fia volt 
a fejük”. Kicsit később: „Tudni való, hogy Árpád, Turkia nagyfejedelme négy fiat 
nemzett: elsőnek Tarkacsut, másodiknak Jeleget, harmadiknak Jutocsát, negyedik-
nek Zoltánt.” Arról pedig, hogy kik uralkodtak Árpád után a magyarok felett, 
ezt írta: „…a harmadik fiú, Jutocsa nemzette fiát, Falicsit, a mostani fejedelmet, a 
negyedik fiú, Zoltán nemzette fiát, Taksonyt”.3

Anonymus 1072-74 között írt eredeti Gesta Hungarorumában nagyon szé-
pen felvázolta, kik állottak a magyarok élén Ügyek fejedelemtől kezdve. Ügyek 
fia volt Álmos, azé Árpád, majd kisgyermeke Zoltán, őt fia követte, Taksony, 
azt meg idősebb fia, Géza, míg végül annak egyetlen fia, Vajk-István foglalta 
el Árpád székét. „Árpád fejedelem pedig fogadta Magyarország előkelőinek és vi-
tézeinek esküjét, s Zolta fiát nagy tisztességgel a fejedelmi székre emelte… Bizonyos 
idő múltán, amikor Zolta fejedelem betöltötte a tizenharmadik életévét, országának 
minden előkelője közös határozatával és egy akarattal egyeseket a fejedelem alá ren-
delt, és rektornak nevezett ki az ország élére, hogy a szokásjog alapján ők simítsák 
el a pereskedők jogvitáit és pereit.”4

Hölbling Tamás korszakos jelentőségű forráskritikája nyomán Anonymus 
családfája hiteles. Az Árpádok trónszéke apáról fiúra öröklődött, és azt is tud-
juk, hogy Álmos, Árpád, Zolta, Gyevücsa-Géza és Szent István király még 
életükben, erejük fogytával előkelőik esküjét véve utódukká tették megne-
vezett fiaikat. Két zavaró elem van e sorban, amely azonban csak egy, Zolta 
nagyfejedelemsége. A bizánci császár Árpádnak négy fiáról beszél, de előző-
leg egy ötödiket is említ, Liüntikát. Most akkor négy vagy öt fia volt-e Árpád-
nak? Anonymus tanúsága szerint Pannónia meghódítása után Árpádnak fia 
született Csepel szigetén, Zolta. A bizánci császár szerint Árpád legifjabb fiát 
Zoltánnak hívták. De akkor ki volt ez a csak bizánci forrásban megőrződött 
Liüntika, mint Árpád utáni nagyfejedelem? Milyen esetekben viselhet egy 
uralkodó két nevet? – kérdezi Hölbling Tamás. Az első lehetőség, hogy vallási 
okból, mint Gyevücsa-István és Vajk-István esetében, de ez itt nem játszik. A 
másik lehetőség, ha egy fejedelem már uralkodása alatt lesz nagykorú, ezt ol-
vashatjuk az orkhoni feliratokon. A rejtély nyitja a Dzsajháni-hagyományban 
rejtezik: Árpád legifjabb fiát két néven örökítették ránk. Megszületése után a 
Liüntika pogány nevet kapta, amikor viszont meghalt apja, a sztyeppei szo-
kás szerint nagykorúvá avatták, férfinevet vett fel, és akkor kapta az uralko-
dói Zoltán (szultán) nevet. 

Mostanra immáron elég tekintélyes számú adat bizonyítja, hogy Árpádot 
halála után kiskorú fia, Zoltán követte a trónon. Ezt igazolja a 910 körüli in-

3 Moravcsik Gyula (1984) Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest. 47–49.

4 Anonymus Gesta Hungarorum. (1977) Magyar Helikon, Budapest. 127.
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formációk alapján írt Dzsajháni-hagyomány azon kitétele, hogy a főkirály he-
lyett a gyula gyakorolja a hatalmat, ez utóbbi viszont bíróként működött a De 
Administrando szerint. A gyula nem lehetett hadvezér 910 körül sem, hiszen 
a történelem nem ismer olyan példát, hogy a hadvezér címe bírói elnevezéssé 
változott volna 1-2 évtized alatt. Ezt igazolja Anonymus is, aki szerint Zoltán 
fejedelem 13 éves korában egyes bírákat alá rendeltek, akik ezelőtt felette vol-
tak. Nyilván az általa visszaadott hagyomány is a gyuláról beszélt. Harmad-
részt azt is tudjuk, hogy Árpád halála után egyik fia két nevet viselt, aminek 
egyetlen logikus magyarázata az, ha ezen fia már fejedelemként lett nagykorú.

A Dzsajháni-hagyomány tehát nem „kettős fejedelemségről” szól, sőt az anony-
musi képpel tökéletes összhangban van. Az alapvetően bíróként működő gyula 
a közösség ellenőrzése mellett Zoltán kiskorúsága idején az ország élére került.

A Mongóliában 1889-ben felfedezett 8. századi türk orkhoni feliratok is 
szólnak a kiskorúság miatti alkalmatlanságról: „Mikor kagán atyám meghalt, 
még csak hétéves volt öcsém, Kül tegin. De anyámnak, az Umaj istennőhöz hasonló 
katunnak a szerencséjére, már tízéves korában férfinevet vett fel.”5 A tízéves kor 
tehát szokatlanul korainak számított, eszerint a férfivá avatás (felövezés) nor-
mális ideje a 11-13 év lehetett. László Gyula a 10-15 éves sávot tartja elfogad-
hatónak írott és régészeti források alapján.6

Huszonhárom Árpád-házi királyunk közül négyen kerültek serdületlen 
gyermekként a trónra, ketten (Salamon és II. Géza) 11 évesen, IV. László 10 
évesen, III. László 5 évesen.7 Grandpierre ugyan a 14-15 évesen trónra ke-
rülteket (I. Szent István és II. István) is serdületlen gyermekeknek veszi, de ez 
szerintem hibás feltevés. IV. Lászlót tízéves kisgyermekként koronázták meg 
1272. szeptember 3-án. 1277 késő tavaszán a 14. évében lévő IV. László ki-
nyilvánította, hogy a „törvényes kort” elérve, átvette az ország kormányzását. 
Minden valószínűség szerint a május utolsó napjaiban ülésező rákosi gyűlés 
nyilvánította nagykorúvá az ifjú királyt.8 

Azonban még így is maradt bőven homályos pont Liüntika-Zolta körül. 
Anonymus 51,52,53. fejezete alapján ismeretlen nevű anya (Árpád 2. fele-
sége?) szülte, és az ismeretlen jelentésű, feltehetően türk eredetű Liüntika 
nevet kapta. Csak a DAI-ban található és csak egyetlenegyszer szereplő sze-
mélynevű fejedelemfi azonban nem a honfoglalás eseményeinek, hanem Ár-
pád halála utáni besenyő-bolgár szövetség elleni háborúskodás főszereplője. 
Anonymus ezt a nevet nem ismerte, csak a Zoltát. A szaktudomány a Levente 
névvel azonosítja, de ez nagyon ingatag lábakon áll. Liüntikát már egyévesen, 
közvetlenül Mén-Marót meghódolása, azaz a honfoglalás befejeztekor, ösz-

5 MEH – Győrffy György (szerk., 1986) A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Kortársak és 
krónikások híradásai. Budapest. 65.

6 László Gyula (1999) Múltunkról utódainknak. Budapest. 786–787.
7 Grandpierre K. Endre (1991) Magyarok titkos története. Királygyilkosságok. Budapest. 28.; 33.
8 Szűcs Jenő (1993) Az utolsó Árpádok. Budapest. 282.; 291–293.
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szeházasították Mén-Marót hasonlókorú csecsemő és persze ismeretlen nevű 
leányával. Sőt tetejébe Árpád „Magyarország főembereit és vitézeit megesketve, 
fiát, Zoltát, nagy tisztséggel vezérré emeltette”. Vezérré egy csecsemőt! Ráadásul 
ugyanolyan címet adott neki, mint a sajátja, a dux-ot. Anonymus itt évszámot 
egyáltalán nem használ, a lakodalom leírása utáni mondatban meséli el a ve-
zérré tételét. Persze tudom, hogy a vezér-dux címmel többen is bírtak Árpád 
környezetében, de a szöveg ugyanaz, mint amikor a trónutódlásról döntenek 
az urak. Mén-Marót az esküvőt követő második évben fiú utód nélkül meg-
halt, s egész országát (Erdélyt?) vejére hagyományozta. Árpád nagyfejede-
lem Anonymus szerint 907-ben halt meg, pont akkor, amikor Liüntika-Zolta 
13 évesen nagykorú lett. Erről az avatásról sem tudunk semmi bizonyosat, de 
pogány keresztelésről beszélnek a 13. századi inkvizíciós jegyzőkönyvekben. 
Eszerint egy szent forrásban álló mágushoz az ifjú hátrálva belép, az a hajá-
ból elől levág egy darabot, majd a forrásban megmossa a fejét és mellét, há-
tát olajjal megkeni, majd derekára köti a felnőttséget jelentő veretes bőrövet, 
és így hátrál ki a felavatott, a szárazra.9 Tehát a nagyfejedelmi poszt betölté-
séhez szükséges volt a nagykorúvá válás, amely a krónikás szerint a 13. életév 
volt, s ez szertartásos „pogány” ceremóniával kellett járjon. Számomra azon-
ban talány, hogy Dzsajháni informátora pont 907-ben, Árpád halálát követő 
néhány hónapban-hétben járhatott hazánkban? Mert korábban és később sem 
tapasztalhatott semmiféle régensséget. 

A keresztség gyakorlata, mint vallásos szimbólum, nem Jézussal kezdő-
dött. A keresztséget, ami szó szerint vízbe való bemerülést jelent, az Ószö-
vetség népe éppúgy gyakorolta, mint a pogány vallásokhoz tartozó népek.  
A keresztség általános jelentése az „újból kezdés”, azaz meghalás egy régi élet-
nek és újjászületés egy új életre. Ezért a keresztség mindig összekapcsolódott 
a bűnbánattal, ami egy morális átalakulást, az „értelem átalakulását” jelenti, át-
menetet egy régi és rossz életből az új és jó életbe.

A keresztény egyházban a keresztség gyakorlata új és különleges jelentősé-
get kap, a keresztség a Sátán elutasításával és Krisztus elfogadásával kezdő-
dik. Mielőtt valakit megkeresztelnek, a személy – vagy nevében támogatói, 
keresztszülői – nyilvánosan elmondja a keresztény hitvallást, a Hiszekegyet.  
A hit megvallása után a pap imádkozik a keresztvíz fölött és megáldja azt, 
mint Isten teremtésének és jóságának jelét. A megkeresztelendő személy fölött 
is imát mond és megáldja szent olajjal annak jeléül, hogy ő mint Isten alkotása 
szent és jó. Majd az Alleluja („dicsérjétek az Urat”) ünnepélyes eléneklése után 
háromszor vízbe meríti az Atya és Fiú és Szent Lélek nevében. Az alámerítés 
által a megkeresztelt személy meghal a világnak és újjászületik Krisztus feltá-
madásában az örök életre.

9 Fehér M. Jenő (1999) Középkori magyar inkvizíció. Gede Testvérek Bt., reprint kiadás. Buda-
pest. 218–219.
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A bérmálás szentségével megkapjuk a „Szent Lélek ajándékának pecsétjét”. 
A keresztség személyes részvételünk a húsvétban, Krisztus halálában és feltá-
madásában; a bérmálás pedig ugyanolyan részvételünk a pünkösdben, a Szent 
Lélek eljövetelében.

A bérmálás szentségét konfirmációnak is szokás nevezni, de az ortodox egy-
házban mindig a kereszteléssel együtt végzik. A keresztelés és a bérmálás után 
az Isten családjában újonnan befogadott személyt megnyírják. Mivel a haj az 
erő szimbóluma, a hajnyírás során kereszt alakban levágják a hajat, ezzel je-
lezve, hogy az ember teljesen felajánlja magát Istennek.10

Taksony nagyfejedelem halála után, talán 971-ben idősebb fia, Gyevücsa 
került a trónra. Neve a türk Istemi kagán méltóságneve volt. A politikai éles-
látás és cselekvőképesség napkeleti gőggel és nyersességgel párosult benne. Fe-
lesége, Sarolt pedig a bizánci kereszténységre tért erdélyi Gyula leánya, méltó 
társa volt. Gyevücsa megértette az idő szavát, felhagyott a hódító-rabló há-
borúkkal, és a békepolitika mellett kötelezte el magát. Bizánc helyett a Né-
met Birodalmat választva, már 972 elején elküldte követeit I. Ottó császárhoz, 
hogy elfogadja-e közeledését, a jószomszédi viszonyt, és támogatja-e a ma-
gyarok keresztény hitre térítését. Az öreg és bölcs I. Ottó mindkettőre igent 
mondott, s ezt a magyar követek sietve vitték haza. De nemcsak a jó híreket 
vitték magukkal, hanem velük érkezett Brunó Sankt galleni szerzetes, akit a 
mainzi érsek a magyarok térítő püspökévé szentelt fel a császár utasítására.11 

Brunóval a német császárságból szent életű szerzetesek, világi papok, sváb 
lovagok és természetesen ügynökök hada indult meg Magyarországra. 972 
őszétől Bruno társaival együtt keresztelte meg Gyevücsa nagyfejedelmet (aki a 
Stephanus-István nevet kapta, de a 19. században rossz olvasat miatt Gézának 
nevezték át), családját és előkelőit. Egy év múlva vagy ötezer jeles származású 
magyar nő meg férfi lett keresztény, de „az egész magyar nép hajlandó a szent hit 
felvételére”, legalábbis Piligrim püspök szerint. A nagyfejedelem kőtemplomo-
kat építtetett, valamint Esztergomban a vár mellett kápolnát, amelyet István 
első vértanú tiszteletére szenteltek fel. Leányait a szomszédos fejedelmekkel 
házasította össze. Itthon nyugati, egyenes kardokkal felszerelt állandó sereggel 
(akik Fehérvár kora Árpád-kori temetőiben nyugosznak) terjesztette ki a köz-
ponti hatalmat. Gézát a korabeli források királynak is nevezték. A 11. század 
elején Merseburgi Thietmar azt írta róla: „A mindenható Istennek és a különféle 
isteneknek gúnyból áldozott. Amikor püspöke emiatt szemrehányást tett neki, azt fe-
lelte, hogy elég gazdag és hatalmas ahhoz, hogy megtegye.” Géza uralkodása alatt 
már országos kereszténységről beszélhetünk, ha Querfurti Bruno szavaival 

10 Thomas Hopko. A szentségek magyar ortodox egyházmegye honlapján. http://hungary.ort-
hodoxia.org/konyvtar/teologia/bevezetes/ Fordította: Imrényi Tibor, Polgár Györgyi Forrás: 
https://www.ortodox.hu (Letöltve: 2011. 01. 30.)

11 Csóka J. Lajos (1938) A magyarok és a kereszténység Géza fejedelem korában. In: Emlékkönyv 
Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján. Budapest. 152.
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mondva „tétlenről és bágyadtról is”. A német püspökök versengtek azért, hogy 
az új magyarországi egyház kinek a jogi fennhatósága alá tartozzon. Géza 
azonban keresztülhúzta terveiket oly módon, hogy egyetlen német egyháztar-
tomány részévé sem kívánta tenni országát. Elfogadta azt a laza függést, ami 
Brunónak Mainzhoz való kötelékéből származott, de ennél tovább nem volt 
hajlandó menni. 973 húsvétján a magyar nagyfejedelem 12 előkelőjét küldte 
a quedlinburgi birodalmi gyűlésre, ahol a cseh és lengyel fejedelem és a többi 
hűbéres személyesen jelent meg. Csehország és Lengyelország mind politi-
kailag, mind vallásjogilag a német birodalmi egyház fennhatósága alá került, 
Magyarország viszont megmaradt függetlennek. Ezt a kibékülést Bizáncban 
is tudomásul vették, hogy nincs mit keresniük Magyarországon, mivel a biro-
dalom gondját a Balkánon és keleten is növelték a lázadók.12 

Sarolt nagyasszony négy leány után végre 982-ben trónörökös fiút szült.  
A szakirodalomban általában a Képes Krónika 969-es évét fogadják el, egye-
sek 975-re gondolnak13, de nem erről beszélnek a korban közel lévő legendák. 
Veszprémy László kiváló munkája alapján tudjuk, hogy a magyarországi ke-
reszténytérítés kezdetei azért homályosak, forrásszegényesek, mert a legendák 
Szent Istvánja, mint a magyarok első királya, a nép megtérítője és egyházszer-
vezője elhomályosított és feledésbe kényszerített minden ettől eltérő, korábbi 
hagyományt. Mindezek tetejébe az oklevélkiadásban és István király koroná-
zásában való magas szintű német közreműködés, az erős német befolyásból 
a későbbi korok udvari írástudói nem kértek. Géza halálakor a fiatal Istvánt 
gyermeknek tartják, azaz puer-nek. Ez mindenekelőtt a kisebb legenda fel-
fogása: „(Apja) halála után a még gyermek István a főemberek és a köznép kegyé-
ből dicsőségesen az ország trónjára emeltetett.” A nagyobb legenda még óvatosan, 
az életkor szempontjából nem értékelhetően fogalmaz: „Nőtt a gyermek gyá-
molítva a királyi nevelésben, átlábalta a gyermekéveket s miután a serdülőkor első 
lépcsőfokán átlépett, apja összehívta Magyarország főembereit,” sőt néhány sor-
ral alább már ifjúnak nevezi. Ezzel fordul szembe a Hartvik-legenda, amely 
az átvett gyermek/puer szót serdülőre, adolesencre javítja át.14 Az én következ-
tetésem, hogy erre akkor került sor, amikor a gyermek betöltötte a 13. évét, 
s ez 982-es születést feltételez. A trónörökös azért kapta a türk eredetű-po-
gány Vajk (gazdag, hatalmas) nevet, mivel már nem volt az országban Brunó 
püspök. A kis legenda szerint Vajkot már gyermekként átitatta a grammatika 
tudománya, megtanulta a latin nyelvet, a hét szabad művészet alsó fokán ta-
nulta a nyelvtant, a szónoklattant és a logikát. Tehát latin szerzetesek és papok 
nevelték, de apja mellett az uralkodás területeit is meg kellett ismernie, ami-

12 Makk Ferenc (1993) Magyar külpolitika (896-1196). Szeged. 26–33.
13 Csóka i. m. 290.
14 Veszprémy László (2019) Történetírás és történetírók az Árpád-kori Magyarországon (XI-XIII. 

század közepe). Line Design, Budapest. 255, 260, 263.; Árpád-kori legendák és intelmek. (1987) 
Budapest. 17.; 25.; 36. 
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ben a német Tibold, Hunt és Pázmán testvérek és talán san-severinoi Deoda-
tus gróf volt segítségére. Egy szó, mint száz, herceghez illő neveltetést kapott. 
A 990-es években a nagyfejedelem betegeskedett, ezért Sarolt „férjét és ami a 
férjéé volt maga kormányozta. Vezetése alatt megkezdődött a kereszténység, de po-
gánysággal vegyült a megfertőzött ország, és rosszabb kezdett lenni a barbárságnál” 
– írta ezeket Querfurti Brunó. Prága városában élt ekkoriban a csehek szent 
életű püspöke, Adalbert, aki már érintkezett a magyar nagyfejedelmi udvar-
ral. Querfurti Bruno azt írja ugyanis, hogy a püspök előbb követeit, azaz pap-
jait küldötte a szomszédos magyarokhoz, tehát érdeklődéssel figyelte a magyar 
kereszténység sorsát.15

995-ben érkezett az esztergomi udvarba a Prágából menekülő Adalbert püs-
pök nagyobb kísérettel. Rómába menetélét megszakítva, feltehetően néhány 
hónapot töltött a magyar nagyfejedelem udvarában. A nagy legenda szerint 
„Elmondhatatlan öröm támadt Krisztus új katonáiban, a vezér híveivel Krisztus 
apródjai elé vonult, tisztességgel fogadta”. Leginkább Vajk herceg érezhetett ki-
mondhatatlan örömöt, ez a különleges természetű ifjú, aki legendái szerint 
egész életében nem húzta mosolyra a száját. A kinyilatkoztatott vallás esz-
mevilágát nemcsak magába fogadó, hanem az életével megvalósítani és népe 
között terjeszteni vágyó ifjú várva-várhatta a pillanatot, amikor a nagyhírű 
püspök ajkairól hallhatja az evangélium igéit. Remélhetően Adalbert öröme 
sem volt kisebb, amikor az övével rokon, az Isten országa terjesztéséért he-
vülő lelket fedezett fel a hercegben. Hogy mi történt kettejük között, nem 
tudjuk, legfeljebb sejtjük. Mégpedig abból, ami Adalbert és a Vajknál alig 
egy évvel idősebb III. Henrik császár között egy év múlva lezajlott beszélge-
téseikről fennmaradt. Adalbert lánglelke nyilatkozhatott meg mindkét eset-
ben, szinte lenyűgözte a fogékony lelkű császárt, aki az első találkozó után 
gyakran felkereste a szentéletű szerzetest. Az örök dolgokról folyó eszmecse-
réik gyakran belenyúltak a késő éjszakába is. A mulandó dicsőséget és a földi 
érdekeket megvető Adalbert ismételten a lelkére kötötte Ottónak, hogy ne 
bízza el magát császári méltósága miatt, mert ő reá is a halandó emberek kö-
zös végzete vár. Gondoskodjék mindenekelőtt örök üdvösségéről, félje Istent, 
az igazságos bírót, viselje gondját a szegényeknek, az özvegyeknek és az ár-
váknak és vesse meg a világ hiú javait.16 Ilyenekről kellett diskurálniuk ma-
gyar földön is. Adalbert jókor és épp kapóra jött, így ő keresztelte meg az idős 
és beteg nagyfejedelem egyetlen már nagykorúvá lett fiát, aki a keresztségben 
a Stephanus/István nevet kapta. Tehát a latin egyház legfőbb vértanú szent-
jének nevét, amelyet már apja is kapott. Ezt a keresztelést (ma bérmálásnak 
nevezhetnénk!) azért is tartjuk a nagykorúság elérésének, mert 13 évesen már 

15 Az államalapítás korának írott forrásai. Kristó Gyula (szerk.,1999) Szeged. 78–84.
16 Csóka i. m. 160.
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képes a felavatandó érthetően és értelmesen megválaszolni a legfőbb kérdést: 
képes-e ellent állni a Gonosznak. 

Szent István Nagy legendája szerint a nagyfejedelem, még életében, minden 
bizonnyal 995-ben az öröklés rendje szerint a nagykorúságát elért és megke-
resztelt fiát jelölte a nagyfejedelmi trónra, és „az ország főembereit és az utánuk 
következő rendet[…]ennek megerősítésére külön-külön megeskette”.17

A most már trónörökös számára megfelelő feleséget kereshettek, hol máshol, mint 
a német udvarban. Mivel épp 995-ben halt meg II. Civakodó Henrik bajor herceg, 
így lehetőség nyílt békés útra terelni a bajor-magyar viszonyt. Ennek eredményeként 
996-ban – minden bizonnyal Sarolt nagyasszony utasítására – magyar leánykérő 
küldöttség indult Regensburgba, hogy II. Henrik fiától és utódától, a békére hajló IV. 
Henrik hercegtől kérjék meg húgának, az apácának készülő – Vajk-Istvánnal egy-
korú – Gizellának kezét. A hercegi család lelkiatyja és fő tanácsadója Szent Wolfgang 
püspök volt, a magyarországi latin térítés 972. évi pionírja. A békekötő házasság-
hoz hozzátartozott a vitás területek rendezése. A magyar nagyfejedelem nászaján-
dékul felajánlotta a Bécsi-medencét, cserébe pedig a bajorok lemondtak a Pannonia 
felé való további terjeszkedésről. Ezzel lényegében elismerték Magyarországot Avá-
ria jogutódjának. Az esküvőre 996-ban a bajor hagyomány szerint Scheyern bencés 
apátságában került sor. Az esemény nagy jelentőséggel bírt, mivel ez a frigy – Géza 
addigi külpolitikájának szerves folytatásaként – újabb erős szállal fűzte a magyar-
ságot a Német Birodalomhoz, s ezen keresztül a Nyugathoz. Német krónikások felje-
gyezték, hogy a bajorok a házasságtól a kereszténység gyors terjedését várták, és ennek 
érdekében minden segítséget igyekeztek megadni. Gizellával együtt jelentős számban 
érkeztek udvarhölgyek, bajor papok, lovagok, ügynökök és mesteremberek Magyar-
országra. István herceg feltehetően a dukátus nyitrai várába vitte ifjú feleségét.18

Szent István király legendái 997-re (február 1.) teszik Géza halálát, s örökébe „a 
serdülő éveinek virágjában” álló (15-16 éves) István lépett. Tehát a nagykorúsí-
tást szolgáló megkeresztelésre Vajk-István életének 13. évében került sor, ezt 
követhette rövidesen trónörökössé kinevezése, majd 996-ban az esküvő ba-
jor Gizellával. 997-ben pedig úgy tűnt, István minden zökkenő nélkül ülhe-
tett trónjára.

17 Árpád-kori legendák és intelmek i. m. 25.
18 Györffy György (1977) István király és műve. Gondolat, Budapest. 114–115.; Makk i. m. 35.



– 65 – 

FORDULAT A LEGITIMISTA 
TÖREKVÉSEKBEN1

Gróf Apponyi Albert legitimizmusa

PROF. DR. KARDOS JÓZSEF DSc,
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

A király-visszatérési kísérletek bukása, a trónfosztás, IV. Károly király ha-
lála után és különösen az 1922-es választási vereséget követően a legitimista 
gondolat megvalósításának realitása minimálisra csökkent. Bethlen István 
kormányzati rendszerének stabilizálódása, az Egységes Párt szilárd többsége, 
ugyanakkor a keresztény pártcsoportok viszonylagos amorf állapota, a legi-
timista ellenzéknek a nem várt nagyságú vereségéből adódó zavarodottsága, 
több esetben mutatkozó elvtelen széthúzása, a szinte magára maradt tekin-
télyes vezérnek számító Andrássy Gyula visszavonulása a gyakorlati jelentő-
séggel bíró legitimista törekvések elmúlását eredményezte. Ezt a külpolitikai 
szituáció alakulása elősegítette.

Mindezekből adódóan a magyarországi legitimizmus történetében új hely-
zet állt elő, megváltozott szakasz kezdődött 1922 közepétől. E szakaszt legin-
kább a legitimista elvek passzív megőrzésének gondolata jellemezte. A közjogi 
gondolat elvált a politikától. Az „ősi alkotmányhoz” elvben ragaszkodó politi-
kusok a kormány irányába tett gesztusok formájában „akciótlanságot” hirdet-
tek, és megelégedtek a közhelyekké vált jelszavak ismétlésével. Elvi-közjogi, 
passzív és türelmes, megértő és lojális volt ez a legitimizmus. Ugyanakkor eb-
ben a formában mégis létezett, a törvényes királyság gondolatát valóban őrizte, 
valamiféle folytonosságot biztosított, és puszta fennmaradásával befolyásolta 
kormányzati erőket és az alakuló viszonyokat, potenciális veszélyt jelentve 
azon törekvésekkel szemben, amelyek nem az elvi-történeti jogfolytonosság 
szellemében kívánták volna végleges igénnyel rendezni az állami hatalom, az 
államfői hatalom rendjét.

Az ily módon jelentkező passzív, kiváró, elvi legitimizmust, legitimista gon-
dolatot leginkább Apponyi Albert reprezentálta. Személyiségére, filozófiájára 
éppen ez a fajta elviség, utópiába hajló idealizmus, a gyakorlattól szívesen el-
távolodó eszményiség volt jellemző. Apponyi Albert óriási tekintélye, életpá-
lyájának nimbusza, elismert emberi, erkölcsi nagysága, már életében szinte 
szoborba merevedett példája, elkerülhetetlenül rányomta személyisége bélye-

1 A tanulmány A Szent Korona-tan és a legitimizmus című kötetben jelent meg, a Gondolat Kiadó 
gondozásában 2012-ben. 
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gét a magyarországi legitimizmusra. Történelmi szituáció és emberi személyi-
ségjegyek találkozása és kölcsönhatása ez, amit politikai érzelemtől függően 
lehet pozitív vagy negatív előjellel értékelni, de mint történelmi realitást tu-
domásul kell venni. Apponyi Albert az 1920-as évekre vonatkozó átfogó 
programját az 1922-es nemzetgyűlési választásokra készülve jászberényi vá-
lasztóihoz intézett nyílt levelében (1922. április 29.) és az új nemzetgyűlésben 
elhangzott első hozzászólásakor (1922. július 8.) fogalmazta meg.

Apponyi programja az ország érdekeit a legjobb szándékkal szolgálni kí-
vánó, a realitásokat tudomásul vevő feladatgyűjtemény és vitairat, amely nem 
a hatalom megszerzésére irányult – mint általában a gyakorlati politikusok 
programja –, hanem a hatalom célszerű és ésszerű befolyásolását kívánta el-
érni. Ezt az alapállást igazolja az is, hogy Apponyi nem kívánt pártpolitikus 
lenni, nem lett tagja egyetlen pártnak sem, ami a formális hatalmi ambíció-
kat kizárta, de lehetővé tette a személyes, autonóm és tárgyilagos állásfogla-
lást. Így lett mérsékelt, belátó, sőt lojális ellenzékivé, aki elvei és meggyőződése 
szerint meghatározott esetben ellentétbe vagy azonos álláspontra került a kor-
mány politikájával. Ezt elismeréssel fogadták általában ellenzéki és kormány-
körökben is, amelyhez alapot végső soron az adott, hogy Apponyi nem vállalt 
gyakorlati pártpolitikát, csupán az elvek hirdetését. Elvei mellett azonban ki-
tartott, és ez önmagában is mérce lehetett a kisszerű pártpraktikáktól, takti-
káktól és pártfordulásoktól összekuszált és elsekélyesedett közéletben.

Apponyi Albert legitimista közjogi meggyőződése azonban mégis elvá-
lasztotta a kormánytól. 1922-ben különösen erősen hangsúlyozta, hogy áthi-
dalhatatlan árkot von közte és a kormány közé az 1921. évi 47. úgynevezett 
trónfosztó törvény. Az ő politikai hitvallásának az alapja a jogfolytonosság-
hoz, az ősi alkotmányhoz és a törvényes királyhoz való törhetetlen ragaszko-
dás. Kijelentette, hogy ő abban az értelemben sem szabad királyválasztó, amely 
egyetlen jelöltjének Habsburg Ottót választaná – voltak ugyanis ilyen „áthi-
daló” javaslatok –, hanem egyértelműen azt vallja, hogy „van Magyarország-
nak törvényes királya, akit abban, hogy megkoronáztassék, hogy a koronázási 
kötelezettségének megfeleljen, csak vis maior gátol, aminek folytán a koroná-
zás elmulasztásának közjogi következményei sem állhatnak fenn”.2 A vis mai-
ort, a leküzdhetetlen akadályokat azonban tudomásul vette Apponyi, miként 
az emiatt létrejött „ideiglenes kisegítő jogrendet” is, sőt azt támogatva kijelen-
tette róla, hogy „mindaddig, amíg módunkban áll a jogfolytonosságot helyre-
állítani, szilárdnak kell lennie, azt respektálni kell, mert ez áll köztünk és az 
anarchia között”.3Az anarchiának viszont még a lehetőségét is kerülni kell, 
mert ezzel az ország sorsa kerülne veszélybe. Ez pedig Apponyi felfogásában 
minden kérdésnél előbbre való. „Mi nem akartuk soha – írta jászberényi vá-

2 Nemzetgyűlési Napló, 1922–1927. 1. kötet. 370. 
3 U o. 370. 
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lasztópolgárainak – és most sem akarjuk a törvényes király uralmát erőszakos 
eszközökkel és a nemzet külbiztonságának veszélyeztetésével helyreállítani, de 
követeljük, hogy a kormányzat kint és bent ezt alkalmas módon előkészíteni 
iparkodjék, és nem támogathatunk olyan kormányt, amely kint és bent ennek 
ellenkezőjét cselekszi. A legnagyobb határozottsággal és minden erőnkből el-
lent fogunk szegülni olyan kísérleteknek, melyek mást, mint törvényes királyt 
akarnak a magyar trónra ültetni”.4 Ezek a mondatok magukba sűrítik Appo-
nyi alapvető állásfoglalását a királykérdésben, amely elfogadta az alkalmas idő 
eljöttéig való várakozást, kizárta az erőszakos királyvisszatérést, és csak ak-
kor kívánt aktivizálódni, ha nem legitim királyt próbálnak trónra ültetni. A 
királyválasztással való szembenállásának oka pedig abból a meggyőződésből 
adódott, hogy a választott király pártkirály lehet, meghasonlást okozna a nem-
zetben, és a legmélyebb örvénybe taszítaná az országot. Ha ez nem követke-
zik be, ha erre nem mutatkozik hatalmi törekvés, a fennálló helyzet Apponyi 
szerint elfogadható, és ennek megfelelően ő és követői elfogadják, sőt segítik 
kiépíteni az ideiglenes intézményeket.

Apponyi programja természetesen szólt a trianoni békeparancsról, a felül-
vizsgálat szükségességéről, de a realitások talaján maradt itt is, éppen az or-
szág léte érdekében. Tudom – írta Apponyi választóihoz –, hogy „kalandos 
vállalkozásba nem bocsátkozhatunk, mert bele kell illeszkednünk az igazság-
talan békeszerződések keretébe és az időtől, tarthatatlanságuk bebizonyoso-
dásától és az általános kijózanodástól kell várnunk azok kijavítását5”. Nem 
buzdított oktalan harcra, de nem is adta fel a reményt. Az ország bel- és kül-
politikai stabilizálásától, a kedvezőbbre forduló külpolitikai helyzettől várta a 
„kijózanodás” megtörténtét. Ugyanakkor abban nem ismert, nem javasolt tü-
relmet, hogy méltányos eljárást követeljen „az elszakadt területeken lévő fajro-
konaink kisebbségi jogai tekintetében”.6 A kormány ilyen jellegű törekvéseit 
várta, és ennek támogatását vállalta.

A külföldi elismerés igénye és a trianoni határokon kívül került magyar 
kisebbség érdeke határozta meg az 1920-as években Apponyi felfogását a 
nemzetiségi kérdésről. E tárgyat érintő nézeteit foglalta össze a Szent Ist-
ván Akadémián 1922. április 9-én tartott előadásában. Ebben kijelentette, 
hogy „Csonka-Magyarországon található kevésszámú nem magyar ajkúakkal 
szemben azt a politikát kell követnünk, amelyet óhajtanánk a tőlünk elszakadt 
magyarsággal szemben követtetni”.7 Korábbi nézetein változtatva állította, 
hogy a jövőben „Nem lehetne elutasítani az egy fajhoz tartozók bizonyos egy-
ségének elismerését, nem lehetne mereven elzárkóznunk területi önkormány-

4 Magyarság, 1922. április 25.
5 U o. 1922. április 29.
6 U o.
7 Apponyi Albert: Megemlékezés IV. Károlyról. Szent István Akadémia 1922. április 9-i rend-

kívüli ülése IV. Károly emlékére. 
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zat követelése elől sem”.8 Ez valóban nagy eltérést mutatott a háború előtti 
felfogáshoz képest. A világháború előtti nemzetiségi politikáról szólva Appo-
nyi Albert egy 1926-ban elhangzott előadásában szólt arról, hogy 1867 után 
a liberalizmus az egyén szabadságát nézte csak. Az állampolgár egyéni joga, 
nyelvi sajátosságának érvényesítése (kultúra, sajtó, egyesülés stb.) az állami 
rend szilárdságát nem veszélyeztette, ezért támogatták ezt, de „az egy fajhoz 
tartozóknak vagy egynyelvűeknek összességét, mint olyant, azaz a nemze-
tiséget, jogi alanynak, közjogi testületnek nem ismerték el”.9 Ezen – Ap-
ponyi szerint – az új kor követelményeinek megfelelően változtatni kell, és a 
környező államok magyar kisebbsége esetében is szükséges lenne ennek ér-
vényesítése.

Apponyi Albert az ország helyzetének megszilárdítását és nemzetközi te-
kintélyének növekedését a demokratikus intézmények kiépítésében látta. Ezek 
sorában kiemelten kezelte a választójog kérdését. Már 1921. december 28-án 
elhangzott nemzetgyűlési beszédében – megelőzve a választójogi törvényter-
vezetet – megállapította, az „általános és titkos választójog működésének mód-
ján lehet ugyan egyes korrektivumokat keresni, de az elvet magát, ezt a széles 
demokratikus elvet elvetni, attól visszalépni nem lehet”.10

Ismeretes, hogy a választójogot az 1922. március 2-án közzétett kormány-
rendelet szabályozta, amely a Friedrich-féle jogszabályhoz képest jogelvonást 
jelentett.11 Ezzel szemben, ez ellen tiltakozva vette fel képviselőjelölti prog-
ramjába Apponyi egy új képviselő-választási törvény megalkotásának, az álta-
lános, egyenlő, titkos, nőkre is kiterjedő szavazati jognak a követelményét.12 
És jogelvi alapon hangoztatta a nemzetgyűlési beszédében, hogy törvényte-
lennek tartja azt a rendeletet, amelynek alapján a második nemzetgyűlés ösz-
szeült. Azt, hogy ő mint képviselő mégis részt vállalt ennek munkájában, a 
választói bizalmával, illetve az értük és az ország sorsa iránt érzett felelősség-
gel indokolta.13

Apponyi programjában és egész tevékenységében kitüntetett helyet fog-
lalt el a jogbiztonság, a belső jogrend megszilárdításának igénye. 1920 ele-
jén a béketárgyalásokon való részvételének megszakításával fenyegetőzött, ha 
nem szűnnek meg az atrocitások, az üldözések, a jogi visszaélések. Apponyi 
humanizmusát és jogtiszteletét mélyen sértette a különítményesek önkénye, 
önbíráskodása, az indulatok elszabadulása, a terrorrobbantások, a törvényte-

 8 U o.
 9 Apponyi Albert (1926) A nemzetiségi kérdés múltja és jövője Magyarországon. Budapest. 11–12. 
10 Nemzetgyűlési Napló, 1920–1922. 14. kötet. 162. 
11 Lásd erről: Simándi Irén (1998) A nők választójoga a századfordulótól 1938-ig Magyarorszá-

gon. Múltunk, 1. sz. 106–109. 
12 Lásd erről: Simándi Irén (2009) Küzdelem a nők parlamenti választójogáért Magyarországon 

1848-1938. Gondolat Kiadó, Budapest. 56., 60.; 71.; 193–194.
13 Nemzetgyűlési Napló, 1922–1927. 1. kötet. 370. 



– 69 – 

Kardos József: Fordulat a legitimista törekvésekben

len hajtóvadászatok és pogromok. (Az ellenkező oldalról jövő bizonyíték erre 
Prónay Pál feljegyzése, aki naplójában szükségesnek tartotta elítélően és gú-
nyosan megjegyezni, hogy „ő maga látta, amikor Apponyi kézen fogva kísért 
egy jajveszékelő zsidót panaszfelvételre, aki valahol néhány pofont kapott egy 
ébredőtől”.14) Apponyi a pofozkodó, robbantgató társaságokat, a sokszor em-
lített mellékkormányt, a fegyveres alakulatok visszaéléseit meg akarta szün-
tettetni. „Azt akarom – mondta 1922. július 8-án –, hogy az államhatalmi 
funkciókat senki a kormány mellett, és senki az alkotmány szerint felelős té-
nyezőkön kívül ne birtokolhassa.” Erős kormányt kíván – jelentette ki –, de 
ez az erő ne csak a parlamentben az ellenzékkel szemben jelentkezzen, ha-
nem a rendteremtésben, a törvényesség biztosításában.15Apponyi a felelős té-
nyezők tevékenységét is normális, törvényes keretek közé kívánta vonni, ezért 
követelte programjában „a közszabadságok biztosítását a kivételes törvények 
megszüntetésével”.16 Az alapvető emberi jogok védelmében utasította el 1920. 
szeptember 1-jén elhangzott nemzetgyűlési hozzászólásban a botbüntetést.  
Az emberi jogok érdekében követelte a közszabadság védelmét, a gyülekezési, 
az egyesülési és sajtójogot, a cenzúra eltörlését éppen az állami és társadalmi 
rend hatályosabb védelméről szóló törvény tárgyalásánál.17

Az 1922-ben alakult új nemzetgyűlésben elhangzott első beszédében Ap-
ponyi Albert üdvözölte a szociáldemokrata párt megjelenését a törvényhozás 
munkájában. „Sajnálom – állította –, hogy ez már régen nem történt meg.” Vé-
leménye szerint szociális szempontból feltétlenül szükséges az SZDP megje-
lenése, mert ezzel szociális követeléseik a törvényhozás keretei, a realitások 
korlátai közé szorulnak, másrészt igényeik előterjesztése hasznára válik a ve-
zető osztályoknak, amelyekben „a szociális érzék gyenge”.18

Ennek alapján kívánatosnak és üdvösnek nevezte az együttműködést a 
szociáldemokratákkal a szociálpolitika, a szabadságjogok és a demokratikus 
haladás tekintetében, de kötelességének tartotta, hogy figyelmeztesse őket: 
tiszteljék a jogot.

Politikai programjának tengelyébe állította Apponyi Albert is a nemzeti és 
keresztény gondolat ápolását. Apponyi Albert vallásos világnézetéből a val-
láserkölcsi nevelés igénye, a keresztény morál érvényesítésének követelménye 
természetszerűen adódott. A keresztény erkölcs, a keresztényszocializmus 
gondolata fogalmaztatta meg vele a célt: „Kérlelhetetlen küzdelem az ember-
nek ember által való kizsákmányolása ellen.” 19

14 Szabó Ágnes – Pamlényi Ervin (szerk., 1963) A határban a halál kaszál… Fejezetek Prónay Pál 
följegyzéséből. Kossuth Könyvkiadó, Budapest. 196.

15 Nemzetgyűlési Napló, 1922–1927. 1. kötet. 373. 1922. július 8.
16 Magyarság, 1922. április 29.
17 Nemzetgyűlési Napló, 1920–1922. 8. kötet. 472–475. 
18 Uo. 1922–1926. 1. kötet. 377. 
19 Magyarság, 1922. április 29.



– 70 – 

Kardos József: Fordulat a legitimista törekvésekben

A nemzeti gondolat alapján igényelte a keresztény társadalom hatékonyabb 
nevelését, „a gazdasági és kulturális életben őt megillető szerep elfoglalása” ér-
dekében. Ez nem lehet sérelmes – mondta Apponyi – a „hazafias érzésű, be-
csületes zsidó polgárainkra nézve”, mert e törekvés éppen a súrlódásokat, az 
őket ért támadásokat számolja fel. Erre pedig feltétlenül szükség van – hir-
dette Apponyi –, mert így „Nem izolálódunk el a művelt emberiségtől, amely-
lyel fönn kell tartanunk az erkölcsi szolidaritást, ha vissza akarjuk nyerni azt 
a világpolitikai helyzetet”, amelytől jogtalanul megfosztották országunkat.20 

Mindezek a gondolatok Apponyi Albert legitimista indíttatásából származ-
tak, és egyben befolyásolták, meghatározták a korszak legitimizmusát, ami 
nem egyszerűen a királykérdést jelentette, hanem az ország egész politikai, 
társadalmi helyzetét kívánta alakítani. 

Apponyi legitimizmusa ugyanakkor kikerülhetetlenül befolyásolta a le-
gitimista törekvéseket is. A cselekvést, a restaurációt sürgető politikusokkal 
szemben – mint már említettük – ő az elvek világában kívánta fenntartani a 
legitimizmust. Sokszor hangoztatta, hogy a lényeg nem a restauráció sürge-
tése, hanem a jogfolytonosság elvének megőrzése. A magyar legitimizmus – 
hirdette Apponyi – „Nem egyoldalú királykultusz, hanem az ősi alkotmány 
kultusza,”21 az alaki jogfolytonossághoz való töretlen ragaszkodás. Apponyi a 
legitimizmust nem politikai, hanem közjogi kérdésként kezelte. A Pragmatica 
Sanctio esetében is jogi elemzéssel mutatta ki, hogy az együttes birtoklás és a 
trónöröklési rend között nem létezik „Olyan jogi összefüggés, amely az egyik-
nek az érvényességét, a másiknak a fennállásához kötné.” Tehát az együttbir-
toklás jogi megszűnte következtében nem vesztette hatályát a trónöröklésre 
vonatkozó intézkedés. A törvény meghozatalának lehetett az a politikai in-
doka, hogy az együtt birtoklás és a trónöröklési rend összekapcsolása az ország 
külbiztonsága szempontjából fontos, de ha egyszer egy törvény elfogadtatott 
akkor az a továbbiakban a megalkotás indokaitól független élettel bír. Képte-
lenségnek tartotta a két tényező összekapcsolását azért is, mert jogi anomá-
liát jelentene, ha „a magyar jog fenntartása Magyarországon egy idegen állam 
polgárainak magatartásától függne”.22 

A legitimizmus tehát jogelvi gondolat volt Apponyinál, és már csak ezért 
sem lehet pártpolitikai program. A legitimizmus nem pártügy – hangsúlyozta 
gyakorta –, hanem históriai légköre a nemzetnek. E nézete mellett mindvé-
gig szilárdan kitartott. Élete alkonyán, 1931 júniusában tartott beszédében is 
leszögezte: a legitimizmus nem pártkérdés, hanem alkotmányunk teljességé-

20 U o.
21 A Magyar királyság Apponyi Albert gróf beszédeiben Budapest. 1930. 26. A törvényes király-

ság és az igazi demokrácia. 1925. június 21-i beszéde Körmenden.
22 U o. 56. Előadás a Pragmatica Sanctioról. 1928. február 9-én a Magyar Nők Szent Korona 

Szövetségében.
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nek és folytonosságának a hite, amely „alkalmas arra, hogy minden magyar 
embert egyesítsen”.23

Ezzel szemben – állította – bármilyen más, a jognak, a jogfolytonosságnak 
ellentmondó megoldás, a szabad királyválasztásnak nevezett jogtalanság ádáz 
pártharcokhoz, a nemzet romlásához vezetne. Egyik, 1928-ban elhangzott 
beszédében keserű gúnnyal szólt arról, hogy „Igazán sajátos szerepet játszana 
az a nemzet, amely ezeréves alkotmányának birtokában, a trón betöltésének 
ebből az alkotmányból folyó módjának biztos tudatában koronájával, Szent 
István ezeréves koronájával egy újdonsült kis balkáni állam módjára házalni 
menne az európai udvarokhoz”.24 Véleménye szerint ez komolytalan kísérlet 
lenne, a szabad királyválasztás az antilegitimista-rojalizmus nemcsak jogsze-
rűtlen, jogellenes, hanem komolytalan alternatíva. A törvényes királyságnak – 
állította Apponyi – nincs más komoly vetélytársa, csak a köztársasági eszme, 
ami forradalmi szakítás a múlttal, a jogfolytonossággal.25 

Többször hangsúlyozta, hogy egy esetleges úgynevezett szabad királyvá-
lasztás a területeit vesztett ország csonkaságának törvényesítését is jelentené. 
A törvényes király a történelmi országterület királya, ezzel szemben egy jog-
ellenesen választott király trianoni király lenne. Nem szabad – mondta Ap-
ponyi – a területek nemzetközi jogi elválasztását, alkotmányjogivá tenni.26 

Apponyi Albert a legitimizmushoz kötötte a demokrácia érvényesülését.  
A legitimizmus – mondta – a demokráciába illik, miután a törvényes király 
megfelelő és ősi erkölcsi alappal rendelkezvén, mérséklő hatást gyakorolhat a 
szélsőségekkel szemben. „A törvényes királyság helyre állítása – állította Ap-
ponyi – a magyar demokrácia legjobb, sőt állítom egyetlen komoly esélye. 
Minden más út vagy az anarchiához, vagy a diktatúrához vezet.”27

Apponyi Albert elveit és közjogi gondolatait tekintve egyértelműen és fenn-
tartás nélkül kötődött a legitimizmushoz. A megvalósítás gyakorlatát illetően 
viszont a halasztás, a megfelelő kül- és belpolitikailag egyaránt alkalmas idő-
pont kivárásának volt a következetes híve. Ezzel lényegében – akaratlanul is – 
elfogadta Bethlen István és a kormányzat jelszavát, mely szerint a királykérdés 
megoldása nem aktuális. Ez a megfoghatatlan halogatás, az időpont és a meg-
oldási mód hiánya a múló évek során a legitimista gondolat és érzés sorvadá-
sához vezetett. Az elvekben és elveknek élő Apponyi Albert nem érzékelte ezt 
a veszélyt, és nem érzékelte azt sem, hogy vitathatatlan tekintélyének súlyá-
val rendkívül megnehezíti azoknak a legitimistáknak a helyzetét, akik a köz-
véleményben az eszme hatásának és mozgósító erejének halványodását látva, 
tenni kívántak e folyamat megállítása érdekében.

23 U o. 81. A Szent Korona Szövetség szombathelyi szervezetében elmondott beszéd.
24 U o. 72. Pártkirály vagy minden magyar királya. 
25 U o. 74. 
26 U o. 40. „Ottó vacsorán” 1925-ben elhangzott beszéd.
27 U o. 27. 
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Gróf Apponyi Albert rövid betegség után 1933. február 7-én hunyt el. 
Genfben érte utol a halál, ahol azért tartózkodott, hogy a februári leszerelési 
konferencián képviselje Magyarországot. E feladatát már nem sikerült teljesí-
tenie. Halálának hírét a hazai közvélemény a gyász szomorú méltóságával, a 
hosszú politikai pálya méltó elismerésével fogadta el.

Furcsa fintora a sorsnak – bár a politikai realitás szintjén érthető –, hogy 
az elismerés és tisztelet kórusában éppen legitimista oldalról hangzottak el el-
térő, szinte kegyeletsértő hangok: gróf Csekonics Iván, legitimista politikus 
részéről. A Magyar Nők Szent Korona Szövetségének ülésén a következőket 
mondta: „Apponyival elmúlt a legitimista küzdelmek őskora, itt az ideje, hogy 
reális utakra térjünk, reális eszközökkel dolgozzunk […] Ma már úgy szólván 
felelősség terhel minden elmúló napért, amelyben nem teljesedik be a nemzet 
és királyának fenséges egyesülése.”28

28 Nemzeti Újság, 1933. február 8. 
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PROF. DR. SIMÁNDI IRÉN
történész, egyetemi tanár, tanszékvezető,

Történelem Tanszék, Kodolányi János Egyetem

BEVEZETŐ

1938. május 25 és 29 között rendezték meg a 34. Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszust Budapesten. Az ország kormánya különös gondossággal 
készítette elő az ekkor valóban világhoz szóló, majd nagy visszhangot kiváltó 
eseményt.2 S erre minden oka megvolt. Az év március 12-én a Wehrma-
cht bevonult Ausztriába. Az Anschluss megszüntette Ausztriát. Magyarország 
helyzete a Német Birodalom közvetlen szomszédságával megváltozott, moz-
gástere leszűkült. A pápa pontosan egy évvel korábban vette fel a Hitler által 
elébe vetett kesztyűt: 1937. március 14-én, húsvét „fekete vasárnapján” olvas-
ták fel a templomokban az „Mit brennender Sorge…” („Égő aggodalommal…”) 
kezdetű, a katolikus egyházat Németországban ért üldöztetést elítélő és álta-
lában a terrorral, az üldöztetésekkel szemben szóló enciklikát. Ezzel is össze-
függésben volt, hogy az addigi, 1922 óta kétévente megrendezett kongresszus 
Manilában megtartott rendezvénye után már egy évvel hívták Budapestre a 
világ katolikus vezetőit.

A magyar kormány helyzete bonyolult volt: míg kapcsolata Olaszország-
gal Gömbös halálát követően lazábbá vált, s érzékelhetően erősödött a német 
befolyás, Horthy kormányzó és környezetéből Bethlen István, Teleki Pál, sőt 
a Gömbös idején lemondott, annak egyoldalú orientációját ellenző miniszter, 
Kállay Miklós ismét lehetőséget látott Rómában, remélve tárgyaló pozíciójá-
nak erősítését. 

1 1925. december 1-jén szólalt meg először a Magyar Rádió, amely a Magyar Telefonhírmondó 
és Rádió Rt., egyik vállalata volt. Lásd bővebben: A Magyar Rádió hőskora (1925-1932). htt-
ps://mek.oszk.hu/02100/02185/html/497.html (Letöltve: 2020. 05. 04.)

2 Az eucharisztikus kongresszust francia kezdeményezésre 1881 óta tartják meg mint a római 
katolikus egyház legjelentősebb demonstratív rendezvényét, előbb évenként, majd ritkábban, 
2000 óta négy évente. 

 http://lexikon.katolikus.hu/N/Nemzetk%C3%B6zi%20Eucharisztikus%20Kongresszus.html 
(Letöltve: 2020. 01. 06.)
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AZ ELŐKÉSZÜLETEK, A TECHNIKA KIÉPÍTÉSE

Az előkészületek már jóval korábban megkezdődtek. Az egyházi moz-
gósítás mellett az állam intézményeiben is. Már az 1937-es iskolakezdésnél 
tájékoztatták a gyerekeket és szüleiket a készülő nagy eseményről: egyházi da-
lokat, imákat tanultak a rendezvényre, közülük Budapesten „idegenvezetőket” 
tanítottak arra, miként igazítsák el francia és német nyelven az érkező külföl-
dieket. Az első jeles személy, aki a Rádióélet első újévi számában az újesztendőt 
köszöntötte nem volt tagja a kormánynak. Kállay Miklós3 írásában az év két 
kiemelkedő eseményének, az Eucharisztikus Kongresszusnak és a Szent Ist-
váni év ünnepségsorozatának fontosságát hangsúlyozta: „Kettős szentév tartós 
ünnepét kezdi meg az ország tele fénnyel, felemelő szépséggel, áradó gazdag-
sággal, de tele munkával, a magyar szellemi és erkölcsi fölény és a magyar élet-
revalóság nagy problémájával is.” 

Az ünnepségek megrendezése komoly kihívást jelent minden résztvevő or-
szágos és budapesti szervezet számára, nemkülönben a Magyar Rádiónak. 
Amint írták: „Mert nemcsak a világ szeme lesz rajtunk, hanem itt lesz az egész 
világ füle is.” Vagyis a budapesti és a többi rádióadó hullámhosszára több mil-
lió ember állítja rá a készülékét. Az ünnepi év rendezvényeinek lebonyolításá-
ban a rádióra is „kettőzött” munkateljesítmény várt.4

A Hősök terén épülő közvetítő ún. szpíkertornyok műszaki munkálatairól 
számolt be a Rádióélet február eleji számában Petrovácz Gyula, a rádió Mű-
szaki Bizottságának elnöke. „Hétről – hétre” pontos munkarendben készítik 
a műszaki rajzokat, az épülő létesítményekről, „szabják a gerendákat, gyalul-
ják a pallókat, mintázzák a díszítéseket, festik a képeket, szabják a drapériákat, 
varrják a zászlókat, melyeknek előre megtervezett helyeken pontos időre ta-
lálkozniok kell,” hogy a kongresszusi ünnepségeknek „méltó keretet” adjanak. 

Az elnök írt arról is, hogy a Hősök tere már teljesen átalakult. Hogy na-
gyobb legyen és a várhatóan több százezres tömeget fogadni lehessen a városli-
geti tavat leeresztették és az alja betonburkolatot kapott. Épült a monumentális 
oltáremelvény, amelyet a „Millenniumi emlékmű félkörének közepén” helyez-
nek el. A tervek szerint felül a bíborosok, érsekek és a püspökök trónusai és 
karosszékei kapnak helyet. Középen építik fel a „római Szent Péter templom 

3 Kállay Miklós (1887-1967) politikus. 1932. október 1-től a Gömbös Gyula kormány lemon-
dott földművelésügyi miniszterét Horthy nem mellőzte – kinevezte az Országos Öntözési Hi-
vatal elnökévé. E tisztséget cserélte fel Kállay 1942-ben a miniszterelnöki bársonyszékre.

4 Kállay Miklós: Ünnep és munka. Rádióélet, 1938. január 1. 3. A miniszterelnök ekkor Darányi 
Kálmán volt, aki az előző nap az óévet búcsúztatta a rádióban, s fogadta január 10-én Kurt 
Schuschnigg osztrák kancellárt és Galeazzo Ciano olasz külügyminisztert az Anschluss el-
kerülését remélve. https://www.filmarchiv.hu/files/document/document/764/Filmhiradok%20
1931-1944.pdf
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főoltára fölött álló Bernini-Baldachin”5 tökéletes mását, amely 40 méter ma-
gasságban lesz. 

Az épülő két szpíkertorony a „világ szeme,” ahonnan „minden látható és 
minden hallható”. A tornyokban két emeleten helyezkedik el, nyolc magyar 
és nyolc külföldi rádiós, ahonnan tudósításokat adhatnak a „világ négy tája 
felé”. A szervezőknek arra is kellett gondolni, hogy több százezres tömeg for-
dul meg a téren, a biztonságukról, információkkal való ellátásukról, szintén a 
tornyokból nagyteljesítményű hangszórók segítségével oldható meg. A tér és 
az oltár megvilágításáról villanyvezetékek erdeje és izzók sokasága gondosko-
dott, hogy az „éjjeli szentmiseimádás alkalmával” nappali fénnyel világítsák 
meg a kongresszus helyszínét.

A műsorokat ismertető, Rádióélet színes riportban számolt be arról, hogy 
az ünnepségek egy részét az Iparcsarnokban fogják tartani, amely most még 
az árusok és a vásárlók birtokában van, de májusban ünnepi díszbe öltöztetik. 
„Az átalakítás után egy hatalmas ülésterem várja a vendégeket.”

Az Eucharisztikus Kongresszus eseményei a Duna két partján zajlanak: a 
nagy fogadásra a Várban kerül sor. Előtte azonban stílusosan „hajókörmene-
tet” rendeznek, amelynek sikere érdekében „felújítják és átfestik a hajókat, ki-
építik a díszkivilágítást, reflektorokat helyeznek el a rakpartokon, hogy a kellő 
fényhatást elérjék és az amúgy is fenséges Duna-képet feledhetetlen élmény-
nyé tegyék,” a hazai és a külföldi vendégek számára.6 

A Rádióélet március 4-i számában, a „Közhírré tétetik” című rovatban ar-
ról számoltak be, hogy a rádió új hang-film rögzítő berendezést kap, amelyet 
Bécsből szereznek be, a Selenophon Művek gyártmányát választva április ele-
jén érkezik a rádióba. A hangrögzítő berendezés képes volt riportokat, inter-
júkat, színházi előadásokat filmszalagra rögzíteni, úgy mint a hangosfilmek 
esetében – ami nem volt már újdonság, hiszen a németek a Berlinben tartott 
olimpián 1936-ban mindezt már használták. A hangrögzítő berendezésekre 
azért is szükség volt, hogy a kongresszus eseményeit rögzítsék, mert sok kül-
földi adóállomás a történteket nem a közvetítés időpontjában, hanem más 
műsoridőben kívánta sugározni. (A rádió indulása óta eddig két hangrögzítő 
berendezéssel rendelkezett, ez lett a harmadik, amely azonban a hang mellett 
kép rögzítésére is alkalmas volt.)7

5 A Giovanni Lorenzo Bernin által készített barokk bronz baldachin a 40 métert a tetején elhe-
lyezett kereszttel éri el.

6 Az épülő kongresszus. Két szpíkertorony készül az Eucharisztikus Kongresszus rádióközvetíté-
seire. Rádióélet, 1938. február 25. 4–5.

7 Közhírré tétetik. Rádióélet,1938. március 4. 19. 
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ELŐKÉSZÜLETEK AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS 
RENDEZVÉNYEINEK KÖZVETÍTÉSÉRE

A tervek szerint a pápa rádióbeszédét a rádió közvetítette volna. Azonban 
nem így történt. A várt és a műsortervekben szereplő üzenet nagy valószínű-
séggel a pápa egészségi állapota miatt elmaradt.

A nagy érdeklődésről is beszámolhattak a rádióban (Rádióélet január 28.) 
a külföldi osztályra már naponta jelentések és kérdések sokasága futott be a 
kongresszus eseményeivel és a technikai lebonyolítással kapcsolatban.

Előzetesként közölték a programokat: az ünnepségsorozat május 22-én kez-
dődik, a kongresszus megnyitója 25-én 18 órakor a Hősök terén lesz, ahol fel-
olvassák a pápai bullát. A megnyitót a legtöbb állam rádióállomása közvetíti, 
egyebek között „a németalföldiek, mindkét amerikai rádiótársaság, Ausztria, 
Belgium, Svájc, Palesztina és Olaszország”. 

Május 26-án lesz az egyházi vezetők első tanácskozása az Iparcsarnokban, 
majd ezt követi a kongresszus leglátványosabb programja a dunai hajókörme-
net, amelyet szintén valamennyi rádióállomás közvetíteni fog. Másnap, 27-én 
a nap legfontosabb eseménye a „magyar királyi honvédség és a frontharcosok 
közös szentáldozása lesz”. Éjfélkor a Hősök terén ünnepélyes egyházi szertar-
tásra kerül sor, amelyet sok állam rádiója közvetít. Május 28-án a harmadik 
ülésre kerül sor az Iparcsarnokban. 29-én Pacelli bíboros pápai legátus mond 
ünnepi beszédet és tart szentmisét a Hősök terén, délután körmenet indul a 
Bazilikától. Itt ér véget a kongresszus Serédi Jusztinián hercegprímás köszön-
tőjével és Pacelli bíboros záróbeszédével. Az eseményeket minden egyes nem-
zet rádiója közvetíteni fogja. 

A kongresszus ünnepi eseményei között szerepelt az a terv is, hogy a rá-
dió összeköttetést létesít Castel Gandolfóval, a pápa nyári rezidenciájával és 
XI. Piusz rádiószózatát közvetíti. Ebben az esetben először fordult volna elő, 
hogy a pápa beszédét nem Rómából, hanem más városból Budapestről köz-
vetítik a rádióállomások. 

A rádió munkatársaira eddigi működése óta a legnagyobb feladat vár, na-
ponta több helyszíni közvetítésről kell beszámolnia a kongresszus esemé-
nyeiről. A rádió műszaki vezetését és személyzetét a technikai berendezések 
kiépítése is komoly feladat elé állította.8 

A Közhírré tétetik rovat május 7-i közleménye arról számolt be, hogy a rá-
dió a kongresszusi ünnepségekről szóló első nagyobb adásában Pacelli pápai 
legátus május 23-i érkezéséről fog tudósítani. Az ünnepélyes fogadtatást több 
helyszínről, a Keleti pályaudvarról, az Nemzeti Színház erkélyéről a menet vo-
nulását, a Mussolini-térről (ma Oktogon) a lakosság sorfalát és a kongresszusra 
érkezett látogatók üdvözlését, majd közvetítést sugároztak a Mátyás templom-

8 A pápa szózatát Budapestről közvetíti a világ rádiója. Rádióélet, 1938. január 28. 3.
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ból. Délután 17 óra 30 perctől pedig a Bazilikából eucharisztikus díszhang-
versenyt közvetettek. 9

HANGOK KERESÉSE – RIPORTER KERESTETIK

A rádió „riporterkereső” felhívása az ország minden részére eljutott, szá-
molt be erről a Rádióélet március 18-i számában. Sokan jelentkeztek, a fele-
lősségteljes válogatást egy zsűri, a „cenzorok” végezték el: „Bőségesen akadtak 
vállalkozó szellemek, illetve hangok, hogy az eucharisztikus kongresszus al-
kalmával felmerülő fokozott riporterszükségleten a maguk képességeivel eny-
hítsenek. Megindult tehát a népvándorlás a nagystúdióba, ahol harminc hang 
szállt a mikrofonon át az emeleten vizsgáló cenzorok felé. A vékony és a vastag 
hangok, a rekedt és éles, a dörmögő és gügyögő beszéd, a fuvolázó és kereplő, 
mormoló és szavaló ajakak sokszor rendkívül meglepték volna a hallgatókat, 
ha történetesen látták volna a hangok földi hüvelyét.” 

A felhívásra jelentkezők közül néhányat a következőképpen mutatott be a 
cikk írója: „Hatalmas termetű, bajszos óriás Fafner, vagy Fasolt külsejével csi-
pogott, viszont átlátszóan szőke, karcsú hölgy ajka Wotanszerű bömbölést 
hallatott. Csodálatos, hogy az emberek mennyire nem ismerik a hangjukat.” 
Majd hozzátette: a rádióban elképzelhetetlen lenne, hogy „hadaró, pösze, da-
dogó, palócos tájszólású, sivító és fülmetsző hangok” a mikrofonba megszó-
laljanak. „Persze akad itt-ott értelmesen tagolt, helyesen kiejtett mondat is, 
kellemes hang, elvétve csapadékképpen, ezek azután bennmaradnak a rostá-
ban s tovább haladnak a helyszíni próbáig, ahol ismét kiesik egy nagy hányada, 
hiszen a hang csak első kellék, hol van még a szem, az értelem, a találékony-
ság s a többi?” 

A cikkben bemutattak néhány jelentkezőt, akik különböző okokkal indo-
kolták sikertelen szereplésüket. Az egyik úr „rettenetesen” haragudott magára. 
„Miért voltam olyan szamár, hogy tegnap este hideg sört ittam! Ki gondolta 
volna, hogy a hangom teljesen fuccs! Persze, hogy így nem felelek meg.” Egy 
másik hang: „Gömbölyű falusi menyecske ül a mikrofon elé s mintha baromfi-
udvarban etetné a jószágot, közben pedig a szomszédasszonnyal prézsmitálna, 
olvassa a külügyi expozé szövegét.” Újabb versenyző: „Egy kétméteres Brün-
hilda lágy suttogással mond egy verset, vélnéd tizenhat éves Gretchen, holott 
testvérek között megvan no, de ne legyünk indiszkrétek.” Az első hangválo-

9 Közhírré tétetik. Rádióélet, 1938. május 7. 15. 
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gató továbbjutottjait Budinszky Sándor10 rádióriporter javasolta a következő 
meghallgatásra.11

A két esemény kapcsán már „szentévnek” nevezett sorozat ünnepségeire a 
rádió mindent megtett, hogy minden tekintetben megfeleljen a követelmé-
nyeknek. A kiválasztott rádióriporterek felkészítő előadást hallgathattak meg, 
amint arról tudósított a Rádióélet április 30-án. A 12 napos „Eucharisztikus 
beszélő és kísérő tanfolyamon” vettek részt a rádió Sándor-utcai épületének 1. 
számú nagy stúdiójában. Az első áttekintő előadást vitéz Somogyváry Gyula 
igazgató tartotta, majd megérkezett Mihalovich Zsigmond kanonok, Hlatky 
Endre műsorigazgató, Koncz Sándor főtitkár. A jelöltekkel Mihalovich ismer-
tette az Eucharisztia fontosabb gondolatait, a hozzá kapcsolódó kongresszusi 
mozgalmat, és a világkongresszusok történetét. A cikk írója, Budinszky Sán-
dor nem volt túl optimista – a feladat, nehezen volt teljesíthető a kevés tapasz-
talattal rendelkező az alkalomra beálló riportereknek.12 

A „FŐMÉLTÓSÁGÚ ASSZONY FELHÍVÁSA” A RÁDIÓBAN

Az 1938-as szentév ünnepségsorozata előkészítésében részt vett Horthy 
Miklósné, a református kormányzó római katolikus felesége, a kongresszus 
fővédnöke. A „Rádiószózat” a Rádióélet április 2-i számában jelent meg. A szen-
tév jelentőségének hangsúlyozása mellett, feltette a kérdést: „vajon ez a sok 
nagyszerű ünnep, ez a sok-sok ragyogás be tud-e világítani a szegény embe-
rek lelkébe is? Nem érzik-e majd túlságos ellentétnek, bántó különbségnek a 
maguk gondját, szegénységét? Nem érzik-e majd, hogy róluk megfeledkezett 
az ünneplő magyarság?” Beszédének egyik fő gondolata az volt, „legalább egy 
hétig ne legyen Magyarországon szűkölködő család!” Felszólított mindenkit, 
aki megteheti, hogy valamilyen összeget ajánljon fel az ünnep előtti héten, 
amit csekken fizethet be a városháza, vidéken pedig a helyi hatóságok címére, 
hogy az összegyűlt adományokból legalább egy tányér meleg étel jusson a rá-
szorulóknak. 

Beszédének másik gondolat az volt, az ünnepségsorozat rendezvényein a 
„magyar asszonyok, lányok lehetőleg magyar díszruhában jelenjenek meg,” je-
lezve ezzel „a nemzet nemcsak lélekben, hanem külsejében is ősi kultúrát, ne-
mes szépséget és igazi értéket képvisel”. Az alkalomra készült ruhákat április 

10 Budinszky Sándor (1901-1975) rádióriporter. 1933 óta a Magyar Rádió munkatársa, a hely-
színi közvetítési osztály vezetője volt. Ő teremtette meg a magyar nyelvű riporteri stílust. A 
negyvenes években a „Hangképek innen-onnan” című műsor szerkesztője, aki ezernél is több 
rádióriportban foglalkozott a magyar élet minden jelenségével. https://www.hangosfilm.hu/
filmenciklopedia/budinszky-sandor (Letöltve: 2019. 10. 26.)

11 Hangok rostája. Harminc riporterjelölt a mikrofon előtt. Rádióélet, 1938. március 18. 30. 
12 Előadás a stúdióban mikrofon nélkül. Rádióélet, 1938. április 22. 16. 
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3-án mutatták be az Operaházban, a megvásárolt darabokból befolyó összeget 
az Ormánságban működő kender és lenfeldolgozó üzem fejlesztésére kívánták 
fordítani. Mint elhangzott: a cél, a piaci lehetőségek biztosítása a háziszőtte-
seknek, és a falusi háziipar termékeinek.13 

KÜLFÖLDI RÁDIÓTUDÓSÍTÓK BUDAPESTEN

Az Eucharisztikus Kongresszus ünnepségsorozatának közvetítésére május 
közepéig hét ország jelezte, hogy elküldi tudósítóit Budapestre, számolt be 
erről a Rádióélet május 14-i száma. Az Amerikai Egyesült Államok két nagy 
tudósítótársaságát európai igazgatóik képviselik. A National Rádiót Max Jor-
dán, a Columbiát W. Shrer. A belga rádió két riportert küld, Heynz Leopold, 
a brüsszeli flamand, Manrice Handkard a brüsszeli francia rádió tudósítója. 
Az angol rádió tudósítója Father Martindale lesz. Hollandia rádióját Schaffers, 
a katolikus rádió műsorigazgatója képviseli, és vele érkezik még de Waart rá-
dióriporter, L. Povel rádiómérnököt is magukkal hozzák. Az ír rádió a máltai 
lovagot, Eoin O’Mahonyt küldi, akinek ez lesz az első közvetítése. O’Mahony 
alkalmi bemondó, a foglakozását tekintve ügyvéd. Az ír zarándokokkal, vo-
nattal érkezik. A lengyel rádiót Antoino Bohdziovicz, a varsói rádió riportere 
képviseli, vele érkezik Rokas római katolikus lelkész is. A csehszlovák rádiót 
Ladislav G. Fagula tudósítja majd.14 

Nemzetközi figyelem kísérte a német visszhangot. Delegáció hivatalosan 
nem jelent meg Berlinből, de a Rádióélet, május 21-i számában arról írt, hogy a 
német rádió munkatársa, beszámolt az Eucharisztikus Kongresszus előkészü-
leteiről. A rádió nem küldött tudósítót, az európai körútra küldött riporterét 
Lutz Kochot bízta meg, hogy készítsen riportokat Budapesten. A Deutsch-
landsender tudósítója május 16-án érkezett Budapestre, feladatairól elmondta, 
utazását nyolc hónapra tervezte, decemberben tér vissza Berlinbe. Útvonala, 
Budapest, Bukarest, Belgrád, Szófia, Konstantinápoly, Athén, Tirana, Róma, 
Marseille, Alger (Algír), Tunis (Tunisz), Lisszabon, Bordeaux, Párizs, Berlin. 
A német rádióállomások hallgatói „állandóan tudni fogják, hogy autómmal 
hol futok, mely városokban tartózkodom, honnan beszélek, mik az élmé-
nyeim, mik a tapasztalataim, milyennek látom az embereket, a viszonyokat, 
az utakat, a vidéket úgy, hogy lélekben állandóan velem utaznak, az én sze-
memmel látnak, az én fülemmel hallanak, velem ítélnek, velem lelkesednek”. 

Budapesti terveiről elmondta, a magyar fővárosban könnyű dolga van, mert 
régóta ismeri, többször járt már itt. A város „hálás téma. Világvárosi élet pá-
rosul itt természeti szépségekkel. […] Beszámolok mindenről – mondta – ami 

13 Az első magyar asszony rádiószózata a magyar társadalomhoz. Rádióélet, 1938. március 25. 3. 
14 Hét ország rádióriporterei Budapesten. Rádióélet, 1938. május 6. 16. 
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Budapesten jelenleg történik. Beszélni fogok sportról, művészetről, idegen-
forgalomról, az Eucharisztikus kongresszus előkészületeiről és általában min-
denről, ami egy idegent Budapesten érdekelhet.” A kongresszus eseményeiről 
azonban már nem küldött tudósítást Berlinbe. Gépkocsiját, elmondása sze-
rint, már máshol várták. 

A finn rádió Budapestre küldött riportere a magyar főváros életére volt 
kíváncsi. A hazájában és Svédországban ismert riporter Alexis af Enehjelm 
feladatát új technika segítségével oldotta meg. A riportokat felvette, azokat el-
vitette Helsinkibe és Stockholmba, így finnül és svédül hallgathatták a rádiók-
ban. Tervei között szerepelt Budapest fürdőéletének, a Városligetben található 
szórakozóhelyeknek, valamint a magyar népzenének a bemutatása is.15

FOGADÁS A BUDAI VÁRBAN

A Magyar Rádió mellett a Magyar Távirati Iroda is folyamatosan követte 
az Eucharisztikus Kongresszus eseményeit, így részletes jelentést adott ki, a 
május 25-én este 6 órakor kezdődött ünnepi estebédről, amelyet Horthy Mik-
lós és felesége adott Pacelli tiszteletére. 

Az MTI beszámolója szerint az estebéd és az azt követő „fogadóestély egyik 
legkáprázatosabb és legnagyszerűbb mozzanata volt” a kongresszus alkalmá-
ból rendezett ünnepségsorozat eseményeinek. „Díszbeöltöztetett útvonalon 
hajthattak fel a meghívott előkelőségek a Várba. A várőrség épületének a Várba 
vezető útra néző tornácán az udvarlaki őrség állott fegyverben. Az útmentén 
rendőrsorfal között érkeztek egymás után a gépkocsik az oroszlán-kapun át a 
királyi vár belső udvarába, az úgynevezett diplomata bejáróhoz. Délszaki nö-
vények és örökzöldek szegélyezték a süppedő vörös szőnyeges lépcsőt, ame-
lyen a meghívottak a szertartási terembe vonultak fel. Itt gyülekezett össze a 
vacsorán résztvevő előkelő társaság. Kevéssel 8 óra előtt megnyíltak a terembe 
vezető hatalmas fehér szárnyas ajtók és belépett a kormányzói pár Pacelli bí-
bornokkal és a kíséret tagjaival.”

Az estebédre meghívást kapott a bíboros és 15 tagú kíséretén kívül a kong-
resszusra érkezett valamennyi bíboros, Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás 
vezetésével a teljes magyar főpapság. Ugyancsak megjelent Imrédy Béla mi-
niszterelnök és a kormány valamennyi tagja a feleségükkel együtt. Jelen volt 
Angelo Rotta magyarországi pápai nuncius, Kaldewey Umberto nunciatúrai 
„ügyhallgató”, gróf Széchenyi Bertalan, a felsőház elnöke, Kornis Gyula, a 
képviselőház elnöke, báró Perényi Zsigmond és gróf Teleki Tibor, a Magyar 
Szent Korona őrei, Töreky Géza, a kúria elnöke, Puky Endre, a Közigazga-

15 Rádióriport három világrészen át. A német és a finn rádiók hangképeket közvetítenek Buda-
pestről. Rádióélet, 1938. május 21. 3–4. 
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tási Bíróság elnöke, Vargha Imre, a legfőbb állami számvevőszék elnöke, vitéz 
Sónyi Hugó gyalogsági tábornok, a honvédség főparancsnoka. A továbbiak-
ban miniszterek, követek, Budapest főpolgármestere, a főváros rendőrkapitá-
nya, államtitkárok; összesen több mint 100 személy.

A „szertartási teremből” vonult át a kormányzó és felesége a meghívott 
vendégekkel a „ragyogóan kivilágított és színpompásan feldíszített termeken 
keresztül a királyi vár legnagyobb termébe, amely egész Európában párját rit-
kítja, a vakítóan fehér fényárba és csillogásban úszó fehér márványterembe.” 
A teremben elhangzott a pontos ülésrend, a kormányzói pár, Pacelli bíboros 
és kísérete, valamint a vendégek elfoglalták helyüket. 

„Az óriási U-alakú asztal a díszítőművészet remeke,” a csillogó evőeszközö-
kön, kristálypoharakon, különleges porcelánokon „szikrát vetnek a magasból 
áradó fénysugarak”. Az asztalokat díszítő vázákban fehér és sárga virágok áll-
tak, mint ahogy mindenütt az fehér és a sárga, a pápai szín dominált. „A karza-
tokról halk zeneszó áradt szét a terembe,” egy katonazenekar mellett, Magyari 
Imre cigányprímás és zenekara játszott. A repertoáron szerepelt: Rossini, Le-
hár, Gounod, Puccíni és Mascagni legismertebb művei szerepeltek. 

Az étlap különlegességeket vonultatott fel:
„Gonsommé Printanier Royal,
Fogas á lá Nantua,
Pouralde á la reine Margot,
Ásperges en branches sauce verte, 
Pudding á lá Chester,
Bombo Congrás, 
Fraises-Dossert.”

Aperitifnek sherryt szolgáltak fel, majd „Szengyörgyhegyi, Egri bikavér, 
Moet Chandon Imperial pezsgő és végül Tokaji Aszú következett.”

A tartalmas estebédet követően este 9 óra körül Horthy Miklós, majd Pa-
celli bíboros pohárköszöntője hangzott el. A kormányzó a következő sza-
vakkal köszöntötte XI. Pius pápa követét: „Apostoli Legátus Úr! A legnagyobb 
örömmel üdvözlöm Eminenciádat eme történelmi alkalomból, amely Szent István-
nak, Magyarország első királyának jubileumi évében az egész világ katolikusainak 
érzelmeit a budapesti nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra összpontosítja.”

A bíboros a következő szavakkal köszönte meg vendéglátója szavait: „Fő-
méltóságú Uram! A szavak, amelyeket Főméltóságod hozzám, mint a dicsőségesen 
uralkodó XI. Pius pápa Őszentségének legátusához intézni kegyeskedett, a díszhe-
lyet fogják elfoglalni azoknak a kapcsolatoknak annáleszeiben, amelyek Szent István 
kora óta napjaikig, oly örvendetesen fűzték egybe a Szentszéket és a nemes magyar 
nemzetet.”
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A beszédek után a „magyar nemzeti imádság” hangzott el, amelyet a jelen-
lévők állva hallgattak végig. Hamarosan asztalbontás következett, „véget ért a 
történelmi estebéd”, majd az „előkelő társaság a festői teraszon át ismét a szer-
tartási terembe ment, ahol feketekávét szolgáltak fel.” 

Ezzel azonban nem ért véget a fogadás, sőt ezt követően került sor az igazi 
parádéra: a záró fogadóestélyre a meghívottak 9 óra 30 után kezdetek meg-
érkezni. „A Hunyadi János-úton lépésben haladhatott csak a rengeteg gép-
kocsi. Díszsisakos rendőrök igazították el a Szent György-téren a torlódó 
autósort.” A hercegi családok és a diplomáciai testületek autóit a palota belső 
udvarába, mert ők a Habsburg-teremben gyülekeztek. A többi „előkelőség” a 
Szent György téri kapunál hagyhatta a gépkocsiját. A vendégsereget a kor-
mányzói pár a „káprázatosan ragyogó márványteremben várta”. Miután há-
romnegyed 10 órára megérkeztek a királyi hercegek, hercegkisasszonyok, 
hercegnők, bárók és bárónők, valamennyi külföldi érsek, püspök és főpap, a 
társadalmi és közélet minden jeles képviselője, ezt követően nem sokkal 10 
óra után bevonult a fehér márványterembe Pacelli bíboros és Horthy Miklós. 
Majd őket követte a „Főméltóságú Asszony, a királyi hercegek és hercegasz-
szonyok színpompás egyenruhájukban,” utánuk a külföldi követek és a kísére-
teik és a „vacsorára meghívott többi előkelőség. Egybegyűlt az egész hivatalos 
Magyarország, hogy a legátus személyén keresztül köszöntse és ünnepelje a 
Szentatyát, XI. Pius pápát.” 

A trakta tovább folytatódott: 11 órakor „megnyíltak a bufett termek, ahol 
dúsan megrakott asztalokon frissítők állottak a vendégsereg rendelkezésére”. 
Nem sokkal éjfél előtt a bíboros elköszönt a jelenlévőktől és a kormányzó kí-
séretében a „palota Krisztina-városi szárnyán lévő magánlakosztályába vo-
nult”. Már elmúlt éjfél „mire véget ért a káprázatos fényű estély…” Az utolsó 
vendég autója egy óra tájban hagyta el a Várat, a „még mindig ezernyi fény-
ben csillogó városba”.16 

VÉLEMÉNYEK A MAGYAR RÁDIÓRÓL

A fiatal Magyar Rádió működése óta a legnehezebb hete ért véget május 
29-én. Hatalmas technikát és riporterek nagy csapatát mozgatták, sikerrel: 
„Százhuszonnyolc mikrofon állott a város legkülönbözőbb pontjain a magyar 
rádióriportok szinte végeláthatatlan sorozatán kívül holland, francia, angol 
ír, csehszlovák, amerikai, belga és olasz rádióriporterek számoltak be minda-
zokról a lélekemelő és mindenben várakozást felülmúló ünnepségekről, ame-
lyeknek Budapest ezekben a napokban színhely volt” – írta a Rádióélet, június 

16 Magyar Országos Levéltár Nemzeti Levéltára. Magyar Távirati Iroda jelentése. 1938. május 25. 
32–36. kiadás. 
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3-i számában. „Aligha aludtak szűkös három-négy óránál többet a posta rá-
dióhoz beosztott kitűnő mérnökei és műszerészei”. A külföldi rádióriporterek 
különféle kívánságokkal álltak elő, az amúgy is túlterhelt rádió technikusait 
arra kérték, hogy riportjaikat „vegyék viaszlemezre és azt későbbi időpontban 
kábelen adják tovább” a hazai rádióközpontnak. A 128 mikrofon ugyanennyi 
erősítő a „hozzá nem értők számára nem is vázolható munkát, felelősséget, ál-
landó feszült figyelmet követelt a stúdió központi erősítőiben”. 

A Magyar Rádió műszaki személyzetének munkáját a külföldi rádiók Bu-
dapestre delegált riporterei, mérnökei értékelték: „csak az őszinte hála és az 
elragadtatás hangján nyilatkoznak arról a műszaki segítségről, amellyel a Ma-
gyar Rádió munkájukat támogatta”. A Magyar Rádió vezetése a nagy munka 
után, a külföldi rádió munkatársai számára vacsorát adott, a már oldott és fesz-
telen légkörben igen kedvező véleményeket hallhattak.

De Waart, a holland katolikus rádió riportere a következőket mondta: 
„Fennálltam a kongresszus főoltára melletti magas rádiótoronyban, alattam 
terült el a Hősök tere a százezernyi hívővel és maga egész Budapest. Szem-
beötlő volt, hogy milyen egységes volt ez a városkép a maga templomtornya-
ival, s mindazzal, ami fenséges, ami megkapó ott a hatalmas téren.” Majd 
így folytatta: „ A rádióriportert mindig befolyásolja a környezete, de ettől a 
környezettől a holland rádiónak adott riportjaim olyan reliefet kaptak, hogy 
nemcsak fenn a toronyban, hanem azon a felejthetetlen éjszakán kint a Duna 
partján is úgy éreztem, hogy óriási katedrálisban állok, amelynek falai a bu-
dai hegyek és domborzata a májusi ég.” De Waartot, örömmel töltötte el, hogy 
mindezt elmondhatta a hallgatóinak. A riporter hozzátette – rádióriporter-
ként a technikai is érdekli. „Tudtuk, hogy [a] Rádió Budapest a legjobbat fogja 
adni, mégis, megvallom, kissé félve jöttünk, hiszen idegenben, idegenek kö-
zött kellett dolgoznunk. Kötelességem, hogy hízelkedés nélkül mondjam meg, 
fogadtatásunk első percétől kezdve egész búcsúnkig olyan szeretettel találkoz-
tunk, olyan felkészült szervezettséggel, amelyről csak a tisztelet és az elisme-
rés hangján szólhatunk”. 

Eoin O’Mahony, az ír rádió riportere, a következőket mondta: „Úgy nevel-
tek, hogy szeressem Magyarországot, amely annyira hasonlít az én hazámra, 
Írországra. A kereszténységért és a szabadságért harcolt ez a két ország. Most, 
hogy itt jártam ezen a földön, még inkább szeretni fogom, és nem dicsérhe-
tem eléggé e nép vendégszeretetét, kedvességét. Amerikai, belga, angol, hol-
land és lengyel kollégáimmal együtt soha nem feledjük el nagylelkűségüket. 
Köszönöm neked Magyarország, az Isten oltalmazzon.”

A belga-francia rádió tudósítója így emlékezett a Magyarországon töltött 
időre: Az ország a „lelkesedés és a szépség földje. Ha csak egy pillanatot töl-
töttem volna itt Budapesten, akkor is örök vágyam lett volna ide visszatérni.”

Leopold Heyns, a belga-flamand rádió tudósítója egy mondatban fogal-
mazta meg véleményét: „Ha nem lennék flamand, magyar szeretnék lenni.” 
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Az angol rádió riportere C. C. Martindale S. J., így emlékezett a Ma-
gyarországon töltött időre: „Valamennyi honfitársam nevében mondok itt még 
egyszer köszönetet Magyarországnak leleményességéért, példás bátorságáért, 
nemességéért, vidámságáért, erejéért és szellemességéért.” 

Michal Rekas, a lengyel rádió tudósítója véleménye: „Először jártam Bu-
dapesten és páratlan az a vendégszeretet, amellyel engem a magyar rádió 
fogadott. A kongresszus sikere teljes és azt hiszem, hogy ez a siker úgy Ma-
gyarországra, mint a világ minden népére bőséges áldást hoz. A Polskie Radjo 
részt vett ebben az áldásos munkában. Lengyelország és Magyarország ismét 
tanulságot tett Krisztus iránti hűségéről és a rádió teljessé tette munkájukat.”

Az amerikai NBC rádió tudósítója Joseph Thorningt a következőket 
mondta: „Budapest, a Duna gyöngye, évek óta legkedvesebb európai váro-
som. Ezt az érzésemet a Világ Kongresszus dicsőséges sikere mérhetetlenül 
megerősítette bennem.”

L. G. Fagula, a csehszlovák rádióriportere így búcsúzott Budapesttől: „Szí-
ves köszönetemet és gratulációmat fejezem ki a csehszlovákiai Radio Jour-
nal nevében a magyar rádiónak a kiválóan sikerült közvetítésért. Örömünkre 
szolgálna, ha a kezdő lépés tovább folytatódna, hasonló nemes célok jegyében. 
Cristus vincat! Cristus regnet! Cristus imperet!17 

A rádió történetében jelentős, nemzetközileg is nagyra értékelt teljesítmény 
volt a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus közvetítése. A szándék, az 
ország érdekeinek több pillére helyezése, az egyoldalú német elkötelezettség 
elhárítása azonban nem járt sikerrel.

17 A külföldi rádió riporterei a Magyar Rádióról. Rádióélet, 1938. június 3. 10–11.
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Egyetem. Tudományos főigazgató-helyettes, Magyarságkutató Intézet

Gróf Esterházy Móric magyar miniszterelnök1 előterjesztésére az al-
só-ausztriai Reichenau an der Rax település császári villájában, a Wart-
holz-kastélyban2 bocsátotta ki 1917. augusztus 18-án IV. Károly magyar 
király azt a legfelsőbb elhatározást és az azokhoz tartozó kéziratokat, ame-
lyek jelentős átalakításokat eredményeztek az 1917. június 15-én gróf Ester-
házy Móric vezetésével megalakult kormányon és annak összetételén.3 A 
király felmentette hivatalából a horvát–szlavón–dalmát tárca nélküli minisz-
tert, gróf Zichy Aladárt,4 a király személyi körüli minisztert, gróf Batthyány 

1 Esterházy Móric a család galántai és fraknói grófi ágának leszármazottjaként 1881-ben szü-
letett Majkpusztán. A szokásos arisztokrata neveltetést – egyetemi tanulmányok Budapesten, 
Oxfordban, nyugat-európai és észak-amerikai utazások – követően 1905-től kapcsolódott be 
a magyar belpolitikába. 1906-ban és 1910-ben is országgyűlési képviselő lett. IV. Károly 1917. 
június 15-én az akkor 36 éves fiatal arisztokratát miniszterelnökké nevezte ki. 1917. augusztus 
23-án, egészségügyi állapotára hivatkozva kérte felmentését, amit a király elfogadott.

2 A Wartholz-kastélyt az 1870-es évek elején építtette Károly Lajos főherceg, Ferenc József 
öccse, aki Rudolf főherceg 1889-es halálát követően osztrák-magyar trónörökös lett. 1896-
ban bekövetkezett halála után fia, a Szarajevóban meggyilkolt Ferenc Ferdinánd lépett előre a 
trónöröklési rendben. A kastély egyik kedvelt tartózkodási helye volt IV. Károlynak és felesé-
gének, Zitának. A kastélyban töltötték mézesheteiket, s 1912-ben itt született első gyermekük, 
Ottó is.

3 Az Esterházy-kormány összetételét lásd Bölöny József, Hubai László (2004) Magyarország 
kormányai 1848-2004. Akadémiai Kiadó, Budapest. 88.

4 Zichy Aladár gróf (1854–1937) A Katolikus Néppárt meghatározó politikusa, 1903-tól 1918-
ig annak elnöke. A Szabadelvű Párt kormányzása idején ellenzékben politizált, majd miután 
pártja 1906-ban belépett a Koalícióba, (második Wekerle-kormány) Zichy a király személye 
körüli miniszteri tárcát irányította. 1910-től ismételten ellenzékben politizált. A rövid életű 
Esterházy-kormányban a horvát–szlavón–dalmát tárca nélküli miniszteri posztot töl-
tötte be. 
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Tivadart5 és az igazságügy-minisztert, Vázsonyi Vilmost.6 Egyúttal Zi-
chyt a király személyi körüli miniszternek, Batthyányt és Vázsonyit tárca nél-
küli miniszternek nevezte ki. Az új igazságügy-miniszter Grecsák Károly,7 
míg az új horvát–szlavón–dalmát tárca nélküli miniszter Unkelhäusser Ká-
roly8 lett. Miniszterelnöki előterjesztésre tárca nélküli miniszterként tagja 
lett a kormánynak Földes Béla.9 A tárca nélküli miniszteri posztok létreho-
zását, és ezzel együtt a tárca nélküli miniszterek kinevezését a háborús hely-
zetből adódó és egyre fokozódó nehézségek és problémák megszaporodása 
indokolta és tette szükségessé. A tárca nélküli miniszteri tisztség ekkorra már 
számos külföldi országban bevett és kialakult gyakorlatként létezett, s egyálta-
lán nem volt idegen a parlamentáris struktúrától. Annak hazai meghonosításá-
val valójában csak a külföldön már kialakult és jól bevált gyakorlatot követte a 
magyar kormányzati politika.10 Célja pedig itthon is ugyanaz volt, mint kül-
 5 Batthyány Tivadar gróf (1859–1931) Tanulmányait a fiumei tengerészeti akadémián végezte. 

Később is szorosan kötődött a Tengermellékhez. 1884-től az „Adria” hajóstársaság kormány-
biztosi feladatait látta el. 1892-től folyamatosan országgyűlési képviselő volt. Megfordult a 
Szabadelvű Pártban, a Nemzeti Pártban, a Függetlenségi és 48-as pártban, végül 1916-ban a 
Károlyi Párt meghatározó politikusa lett. 1917. június 15-e és augusztus 18-a között a király 
személye körüli, majd 1918. január 25-ig Tárca nélküli (népjóléti) miniszter volt.

 6 Vázsonyi Vilmos (1868–1926) Budapesti ügyvéd, a Polgári Demokrata Párt létrehozója, annak 
vezetője. 1901-től 1910-ig négy országgyűlési választáson szerzett képviselői mandátumot. Az 
1917-ben létrejött Választójogi Blokk társelnöke. Az Esterházy-kormányban igazságügy-mi-
niszter, majd a választójogi törvényjavaslat kidolgozásával megbízott tárca nélküli miniszter. 
A Wekerle-kormány 1918. január végi átalakítása után 1918. május 8-ig ismételten igazság-
ügy-miniszter.

 7 Grecsák Károly (1854–1924) Ítélőtáblai bíró, kúriai tanácselnök. 1904-től 1916-ig szerkesz-
tette a Magyar Döntvénytár köteteit, 1911-ben főszerkesztője lett a Codex Hungaricus című 
Magyar törvények tízkötetes gyűjteménynek. 1917. aug. 18-tól 1918. jan. 25-ig az Esterházy és 
a Wekerle-kormány igazságügy-minisztere.

 8 Unkelhäusser Károly (1866–1938) A horvát–szlavón–dalmát ügyek szakértője, 1895-től szá-
mos a térséget érintő adminisztratív megbízatással. Wekerle harmadik kormányában végig a 
horvát–szlavón–dalmát tárca nélküli miniszteri posztot töltötte be.

 9 Budapesti Közlöny, 190. sz. Budapest, 1917. augusztus 19. 1–2.; Földes Béla (1848–1945) köz-
gazdász, statisztikus, egyetemi tanár. A harmadik Wekerle-kormánynak 1917. augusztus 24-i 
megalakulásától 1918. május 8-ig az átmenetgazdasági teendők átvételével megbízott tárca 
nélküli minisztere.

 10 Itt kell megjegyeznünk, hogy „a Magyarország, s Horvát-, Szlavon és Dalmátországok közt 
fenforgott közjogi kérdések kiegyenlítése iránt létrejött egyezmény beczikkelyezéséről” szóló 
1868. évi XXX. törvénycikk 44. paragrafusának megalkotásakor a magyar országgyűlés már 
megteremtette a tárca nélküli miniszter kinevezésének jogi lehetőségét azzal, hogy a horvát–
szlavón–dalmát ügyek intézésére egy tárca nélküli miniszter kinevezését foglalta jogszabályba. 
A hivatkozott paragrafus a következőket rögzítette: „Horvát-, Szlavon- és Dalmátországok 
érdekeinek képviselése tekintetéből ezen országok részére a Buda-Pesten székelő központi kor-
mányhoz egy tárczanélküli külön horvát-szlavon-dalmát minister neveztetik ki. Ezen minister 
szavazattal biró tagja a közös ministeri tanácsnak, s a közös országgyülésnek felelős. Ugyanő 
képezi a kapcsolatot Ő Felsége s Horvát-, Szlavon- és Dalmátországok országos kormánya 
közt.” A jogszabályt lásd:

 https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=86800030.TV&searchUrl=/ezer-ev-torve-
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földön. Nevezetesen, hogy egyes államférfiak a kormány felelős tagjai lehet-
tek anélkül, hogy miniszteri tárcát vállaltak volna.11

A kormányátalakítást és az új tárca nélküli miniszteri posztok létreho-
zását azonban meg kellette előznie a magyar felelős miniszterek számának 
változtatásáról szóló törvény elfogadásának. A magyar felelős miniszterek szá-
mának ideiglenes felemeléséről szóló 1917. évi XI. törvényt az országgyűlés 
1917 nyarán alkotta meg és 1917. augusztus 4-én nyert uralkodói szentesítést.  
A jogszabály első paragrafusa felhatalmazást adott arra, hogy „a háborúnak 
és a békére való átmenetnek tartamára a minisztérium tagjává kinevezhető 
tárca nélkül még négy miniszter.” Meghatározta azt is, hogy a „minisztérium 
a jelen törvény értelmében tárca nélkül kinevezett miniszterekre a háborúval 
és a békére való átmenettel kapcsolatos feladatokat, továbbá az állami igaz-
gatás rendes keretein kívül eső egyéb teendőket bízhat.” A jogszabály a tárca 
nélküli minisztériumok költségeinek fedezésére „évi négyszázezer korona át-
alányösszeg” átadásáról rendelkezett. Ebből az összegből kellett fedezniük a 
felmerülő személyi és dologi kiadásokat. Az új minisztériumok személyi állo-
mányára vonatkozóan úgy rendelkezett a törvény, hogy a „miniszteri állásokon 
és két államtitkári álláson kívül más rendszeresített állások e törvény alapján 
nem szervezhetők és nem tölthetők be.”12 

A törvény tehát a kormányra és a minisztertanácsra bízta, hogy a szükséghez 
képest létesítsen tárca nélküli miniszteri állásokat és határozza meg azok mun-
kakörét és elnevezését. Ezt azonban csak ideiglenes jelleggel, célhoz kötötten 
– a háborúval és a békére való átmenettel kapcsolatos feladatok megoldása ér-
dekében – tette lehetővé és egyúttal a kinevezhető új tárca nélküli miniszterek 
számát négy főben maximálta. Ezzel megteremtődtek azok az alkotmányos 
keretek, melyeknek alapján megszervezhetővé vált egy olyan tárca nélküli mi-
nisztérium, amelynek elsődleges feladata a szociális és népjóléti kérdésekkel 
való foglalkozás lett. Ezzel az Esterházy-kormánynak egy olyan célkitűzése 

nyei%3Fpagenum%3D28 (Letöltve: 2020. 02. 23.) A horvát–szlavón–dalmát ügyek intézésére 
kinevezett tárca nélküli miniszter hatáskörét végleg „a Magyarország, és Horvát-Szlavon- és 
Dalmátországok közt fenforgott közjogi kérdések kiegyenlítése iránt létrejött, az 1868. évi 
XXX. tc. által beczikkelyezett egyezmény némely szakaszainak módosításáról, illetőleg kiegé-
szítéséről” szóló 1873. évi XXXIV. törvénycikk 5. §-a határozta meg. A jogszabályt lásd:

 https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=87300034.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%-
3Fextraparams%3D%7B%2522Year%2522%3A%25221873%2522%2C%2522Kibocsa-
to%2522%3A%2522TV0%2522%2C%2522ID%2522%3A%2522FullTextSearch%2522%7D 
(Letöltve: 2020. 02. 23.)

11 Iványi Emma (1960) Magyar minisztertanácsi jegyzőkönyvek az első világháború korából 1914–
1918. A Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 8. Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest. 31.

12 A magyar felelős miniszterek számának ideiglenes felemeléséről szóló 1917. évi XI. törvényt 
az uralkodó 1917. augusztus 4-én szentesítette, kihirdetésére 1917. augusztus 9-én került sor. 
A jogszabályt lásd: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=91700011.TV&searchUrl=/
ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D38 (Letöltve: 2020. 02. 14.)
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valósulhatott meg, amelyet már hivatalba lépését megelőzően kulcsfontosságú 
céljának tekintett. Erről Batthyány Tivadar visszaemlékezéseiben így írt: „Mi-
dőn Esterházy Móric gróf mint dezignált [kijelölt] miniszterelnök engem fel-
szólított, hogy kabinetjében vállaljak miniszteri állást és megismertette velem 
kormányzati programját, két konkrét kérdésre nézve kellett biztosítékokat kér-
nem. Az egyik, hogy egy kellő munkakörrel bíró népjóléti minisztérium fog 
felállíttatni, mire nézve teljes megnyugtatást nyertem.”13 

Jelen tanulmány keretei nem teszik lehetővé, hogy a kormányátalakítást 
követően megalakult tárca nélküli minisztériumok mindegyikét vizsgálatunk 
tárgyává tegyük. Munkánkban kizárólag a népjóléti tárca nélküli miniszté-
rium felállításának körülményeire fókuszálunk, s tesszük azt elemzésünk tár-
gyává. 

A bevezetőben idézett, 1917. augusztus 18-án kelt királyi kézirat Batthyány 
Tivadar gróf kinevezéséről a következőképpen intézkedett: „Kedves gróf Bat-
thyány! Magyar miniszterelnököm előterjesztésére Önt Személyem körüli 
magyar miniszteri állásától kegyelemben felmentem és egyben tárca nélküli 
magyar miniszteremmé kinevezem.”14

Batthyány Tivadar kinevezése aligha volt meglepő, hiszen már korábban is 
elég nyilvánvaló volt, hogy ő a népjóléti ügyekért felelős tárca nélküli minisz-
teri poszt várományosa. Erről Batthyány egyébként még az Esterházy-kor-
mány megalakulását megelőzően megegyezett a kijelölt miniszterelnökkel. 
Megállapodásuk értelmében Batthyány csak addig vállalta a király személye 
körüli miniszteri tárcát, amíg a képviselőház létre nem hozza a tárca nélküli 
miniszteri posztokat, s ezt követően, mint tárca nélküli miniszter megszer-
vezi az újonnan felállítandó népjóléti minisztériumot, amelynek még a háború 
alatt olyan szociális reformokat kell megalkotnia, „melyek mellett a harcterek-
ről majdan hazatérő katonáink a jövőre megnyugvást és meleg otthont talál-
hatnak.”15 Ennek megvalósítását mindketten csakis egy nagyszabású, külön 
népjóléti minisztérium létrehozásával tudták elképzelni.

Szintén Batthyány új feladatú miniszterségét vetítette elő az az 1917. június 
8-i uralkodói audiencia, ahol teljes egyetértés alakult ki a király és Batthyány 
között, „hogy azonnal egy nagy hatáskörrel és tetemes pénzbeli dotációval el-
látandó népjóléti minisztériumot kell felállítanunk, amely azután a szociális 

13 Batthyány Tivadar gróf (1927) Beszámolóm. I. Szerzői kiadás. Budapest. 162.; Batthyány Ti-
vadar két kötetes munkáját szöveghű közléssel, jegyzetekkel ellátva 2017-ben az Athenaeum 
Kiadó jelentette meg. Sajtó alá rendezte Kovács Attila Zoltán. [A másik kérdés, amire Bat-
thyány garanciákat kért Esterházytól, az a választójog elvi jelentőséggel bíró rendelkezéseire 
vonatkozott.]

14 Budapesti Közlöny, 190. sz. Budapest. 1917. augusztus 19. 1. A királyi kéziratot Esterházy Móric 
miniszterelnök ellenjegyezte.

15 Batthyány i. m. 146.; 156.



– 89 – 

Vizi László Tamás: A népjóléti tárca létrehozásának politikai és alkotmányos előzményei 1917-ben

reformokat az állami élet legelső sorába emeli.”16 Ezzel 1917 nyarán, a legma-
gasabb szinten született meg az az elhatározás, mely szerint a szociális problé-
mák kezelésére és megoldására egy széles hatáskörrel bíró és kellő költségvetési 
forrással ellátott, önálló minisztérium létrehozására van szükség. Ahhoz azon-
ban, hogy ez realizálódhasson, először törvénymódosításra volt szükség. Meg 
kellett ugyanis teremteni a jogszabályi hátterét egy népjóléti tárca nélküli mi-
nisztérium létrehozásának. Ilyen előzmények után alkotta meg az országy-
gyűlés a már idézett 1917. évi XI. törvényt, amely megnyitotta annak a jogi 
lehetőségét, hogy megszülessen a népjóléti tárca nélküli minisztérium és ki-
nevezésre kerülhessen annak vezetője. A megszületett törvény szövege és tar-
talma, amelynek felhatalmazása alapján a király kinevezte Batthyány Tivadart 
a tárca nélküli minisztérium élére, azonban egyáltalán nem állt összhangban 
azokkal a nagyszabású tervekkel, amiket a király és vele együtt Batthyány ere-
detileg elképzelt. A törvény ugyanis csak korlátozott pénzügyi forrást bizto-
sított az új minisztérium számára, s két államtitkári állás létrehozásán kívül 
nem tette lehetővé, hogy a feladat ellátásához szükséges és indokolt miniszte-
riális álláskeretet kialakítsák. Ilyen nehézségek és korlátok között kellett volna 
megkezdenie Batthyány Tivadarnak az új minisztérium megszervezését. Rá-
adásul két napon belül újabb problémával kellett szembenézni. 

Még meg sem száradt az új kormánytagok kinevezési okmányain a tinta, 
amikor Esterházy Móric miniszterelnök az 1917. augusztus 20-i miniszterta-
nácson bejelentette, hogy az uralkodónál tett legutóbbi látogatásán megrom-
lott egészségügyi állapotára tekintettel kérte felmentését a miniszterelnöki 
poszt alól. A minisztertanács Esterházy bejelentését tudomásul vette, s egy-
úttal testületileg felajánlották lemondásukat az uralkodónak.17 Károly még 
aznap intézkedett és augusztus 20-i hatállyal elfogadta Esterházy lemondását. 
Az uralkodó augusztus 20-i legfelső kézirata a másnapi, 1917. augusztus 21-i 
hivatalos közlönyben jelent meg: „Kedves gróf Esterházy! Megrongált egész-
sége legőszintébb sajnálatomra nem engedi, hogy csak rövid idővel ezelőtt 
nehéz viszonyok között nagy áldozatkészséggel megkezdett már sikert is fel-
mutató működését folytassa. Midőn Önt az említett okból előadott kérelmére 
magyar miniszterelnöki állásától kegyelemben felmentem, szívem mélyéből 
fejezem ki hálás köszönetemet és teljes elismerésemet azon kitűnő szolgála-
taiért, melyeket úgy a hazának, mint Nekem tett. Remélvén, hogy mielőbb 
visszanyeri egészségét, biztosítom Önt különös bizalmamról és változatlan ke-
gyelmemről.”18 

A miniszterelnök felmentésével teljesen új helyzet állt elő. Egyrészt Ester-
házy távozását követően a miniszterek az uralkodó döntéséig már csak mint 

16 Batthyány i. m. 139.
17 Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) K27 1917. 08. 20. 004.; Batthyány i. m. 157.
18 Budapesti Közlöny, 191. sz. Budapest. 1917. augusztus 21. 1.
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ügyvezető tárcavezetők látták el hivatalukat, másrészt pedig Esterházy szemé-
lyében egy olyan politikus hagyta el a miniszterelnöki posztot, aki következe-
tesen elkötelezett híve volt a népjóléti és munkaügyi kérdések intézményesített 
megoldásának és a szociális gondoskodást az állam egyik legfontosabb felada-
tának tekintette.19 Batthyány emlékiratai szerint Esterházy lemondását kö-
vetően legszívesebben kilépett volna a kormányból,20 de mint a későbbiekben 
látni fogjuk, erre mégsem került sor.

Esterházy felmentésével egy időben a király a pártokkal történő egyezte-
tés nélkül Wekerle Sándort, az Esterházy-kormány programjának továbbviteli 
kötelezettsége mellett kinevezte miniszterelnöknek, s megbízta a kormányala-
kítással.21 Károly egyúttal koronatanácsra hívta össze a lemondásukat felaján-
lott kormány tagjait, ahol felszólított a minisztereket, hogy maradjunk meg 
állásaikban és támogassák Wekerlét. Az uralkodó biztosította a minisztereket 
arról, hogy a Wekerle-kormánynak a korábban kidolgozott és elfogadott tel-
jes Esterházy-program alapján kell tevékenykednie.22 Visszaemlékezéseinek 
tanúsága szerint Wekerle személye komoly dilemma elé állította Batthyányt, 
amit utóbb azzal magyarázott, hogy „az a Wekerle, aki […] az egy Weker-
le-telep építésétől eltekintve soha mélyrehatóbb szociális érzékéről tanúságot 
nem tett, megcsinálja [e] azokat a szociális reformokat,” amelyeket az Ester-
házy-kormány a programjában meghirdetett.23 Batthyánynak ezzel kapcso-
latban egyértelműen kétségei voltak, de végül a király kérésének eleget téve, 
mégis megtartotta miniszteri állását.

Az immáron harmadszor is miniszterelnöki kinevezést kapott Wekerle 
Sándor vezette kormány tagjai 1917. augusztus 23-án kapták meg az ezúttal 
is az alsó-ausztriai Reichenau an der Rax-i kastélyban tartózkodó Károlytól 
a miniszteri megbízásaikat.24 Batthyány Tivadar esetében a legfelső kézirat a 
következőket tartalmazta: „Kedves gróf Batthyány! Magyar miniszterelnö-
köm előterjesztésére Önt tárca nélküli magyar miniszteremmé ezennel újból 
kinevezem, illetőleg ezen eddig viselt állásában megerősítem.”25 Batthyány 
Tivadar tehát folytathatta – immár a Wekerle-kormány tárca nélküli minisz-
tereként – azt a munkát, amit valójában még el sem kezdett. 

19 Erre vonatkozóan lásd Esterházy Móricnak a képviselőházban 1917. június 21-én elmondott 
kormányprogramját. Az 1910. évi június hó 21-ére meghirdetett Országgyűlés Képviselőházá-
nak Naplója. XXXVI. kötet. Budapest. 1917. (a továbbiakban KN.) 8–14.

20 Batthyány i. m. 158.
21 Budapesti Közlöny, 191. sz. Budapest. 1917. augusztus 21. 1. Batthyány i. m. 158.
22 Batthyány i. m. 158.
23 Uo. (1927) 159.
24 Budapesti Közlöny, 194. sz. Budapest. 1917. augusztus 24. 1–2.; A harmadik Wekerle-kormány 

összetételét lásd: Bölöny, Hubai i. m. 88.
25 Budapesti Közlöny, 194. sz. Budapest. 1917. augusztus 24. 2.
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A tárca nélküli miniszterek ügyköreit – így Batthyány Tivadarét is – az 1917. 
augusztus 24-i minisztertanács tárgyalta.26 A kormány Batthyányt a „szoci-
ális jellegű teendők” ellátásával bízta meg, majd úgy határozott, hogy „[…] 
miniszter úr munka-és hatáskörének tüzetesebb megállapítása, személyzeté-
nek a szakminisztériumok létszámából való kirendelése, a hivatalok elhelye-
zése, számviteli és pénztári szolgálatának ellátása tekintetében a szakminiszter 
urakkal egyetértőleg konkrét javaslat fog a minisztertanács elé terjesztetni.”27 

A minisztertanács döntése, amely láthatóan tágan és kiterjesztően értel-
mezte a 1917. évi XI. törvény előírásait, minden bizonnyal meg kívánta te-
remteni a minisztérium működéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi 
kereteket. Ennek jogszerű végrehajtása viszont törvénymódosítást igényelt, 
melynek tényével a miniszterelnök is tisztában volt. Tudta, hogy a népjóléti 
ügyek miniszterének és a minisztériumnak a hatáskörébe utalandó ügyekről az 
országgyűlésnek kell határoznia. Ezért az 1917. augusztus 30-i minisztertaná-
cson a témát a tárca nélküli miniszterek hatásköreinek megállapítása kapcsán 
napirendre is tűzte. Előterjesztésében Wekerle indítványozta, hogy Batthyány 
Tivadarnak, mint a népjóléti ügyek miniszterének legyen feladata megtervezni 
és előkészíteni az országgyűlés elé terjesztendő szükséges törvénymódosítá-
sokat, valamint kidolgozni a minisztérium működésével kapcsolatos részletes 
szabályokat.28 A minisztertanács elfogadta Wekerle előterjesztését, s egyút-
tal intézkedett arról, hogy a minisztérium megszervezésével és a felmerülő 
ügyek intézésével kapcsolatosan – a törvényi lehetőségeket kihasználva – Bat-
thyány mellé két olyan személy kerüljön kinevezésre, akik komoly miniszté-
riumi és szervezési tapasztalattal rendelkeznek. A minisztertanácsi határozat 
értelmében, Batthyány javaslatára így került a miniszter mellé Dr. Papp Dezső 
kereskedelemügyi miniszteri osztálytanácsos, a magyar szociálpolitika ismert 
szakértője, és Medve Miklós miniszteri titkár, aki korábban a király személye 
körüli minisztériumban is Batthyány munkatársa volt. Batthyány mellé a ha-
tározat értelmében még egy fő irodatisztet helyeztek.29

A Wekerle-kormány képviselőházi bemutatkozására és a kormányprogram 
ismertetésére 1917. szeptember 12-én került sor. A miniszterelnök beszéde 
elején leszögezte, hogy az Esterházy Móric által 1917. június 12-én bemuta-
tott kormányprogramot változatlanul és egészében fenntartja, s azt képviselni 
fogja. Beszédének elején elődje programjának két leglényegesebb elemét, a vá-

26 A minisztertanács a kinevezett tárca nélküli miniszterek közül Vázsonyi Vilmost az új válasz-
tójogi törvény előkészítésével, gróf Hadik Jánost, az Országos Közélelmezési Hivatal elnökét a 
közélelmezési ügyek, gróf Batthyány Tivadart a szociális (népjóléti), Földes Bélát az átmenet-
gazdasági teendők vitelével bízták meg. Később röviden választójogi, közélelmezési, népjóléti 
és átmenetgazdasági minisztereknek nevezték őket.

27 MNL K27 1917. 08. 24. 1022.
28 MNL K27 1917. 08. 30. 1004.
29 MNL K27 1917. 08. 30. 1004-1005.; Batthyány i. m. 167.
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lasztójog reformját és a szociális reformok szükségességét emelte ki. Utóbbival 
kapcsolatban megjegyezte, hogy „[…] fokozott figyelemmel igyekszünk meg-
valósítani azokat a szocziális jellegű intézkedéseket, melyeket programunkba 
felvettünk. Ezek közzé sorolom a rokkantak, hadiárvák és özvegyek ellátását, 
a hadisegélyek és a közalkalmazottak háborús segélyének felemelését, újabbi 
szabályozását, a hanyatló irányú népesedési mozgalom mellőzhetetlen job-
bítása érdekében az anya- és gyermekvédelemnek és az egész közegészség-
ügynek hatványozott gondozását. Ide sorolom a betegsegélyezést, a balesetek 
elleni s az aggkori biztosítást, a munkásvédelemnek és szervezkedésnek és a 
magánalkalmazottak jogviszonyainak szabályozását, ide a lakásügy rendezé-
sét, sőt tágabb értelemben véve a népnevelés és a birtokpolitika kérdéseit is.”30 
A felsorolt szociális feladatok közül három témát külön is kiemelt Wekerle. 
Elsőként a munkásság és a kisebb jövedelmi viszonyokkal rendelkezők lakás-
helyzetének javításának szükségességéről beszélt. Kiemelte, hogy miközben 
a kormány eltökélt abban, hogy a helyzetet jobbítsa, számos nehézséggel kell 
szembenéznie. Ilyennek nevezte az építőanyagok drágaságát, ami miatt gyors 
eredményre nem lehet számítani. Másodsorban a népnevelés ügyét említette, s 
ezzel kapcsolatban a népoktatás és nevelés gyorsabb ütemű fejlesztését és gya-
korlatiasabbá tételét hangsúlyozta.31 Harmadikként a birtokpolitika fontos-
ságára hívta fel a figyelmet. Wekerle szerint a helyes birtokpolitika az „egyik 
leghatékonyabb eszköze a gazdasági és szocziális haladásnak s azért mindent 
elkövetünk, hogy a birtokpolitikának rég vajúdó kérdését megoldásra juttas-
suk.”32 

Wekerle beszédében a tárca nélküli miniszterek feladatairól is szólt. A népjó-
léti intézkedések körére kiterjedő tárca nélküli miniszter sikeres működésének 
előfeltételeként – a minisztertanácsi határozattal összhangban – törvénymó-
dosítás szükségességét jelezte annak érdekében, „hogy egyes a rendes igazgatás 
körébe tartozó intézkedések is [a népjóléti intézkedések végrehajtásával meg-
bízott tárca nélküli miniszter] hatáskörébe legyenek utalhatók.”33

Ilyen előzmények után kezdett hozzá gróf Batthyány Tivadar a népjóléti 
és munkaügyek minisztériummá szervezéséhez. Terveiről és minisztériumá-
nak feladatairól nagy lelkesedéssel és kitörő önbizalommal nyilatkozott az őt 
kérdező újságírónak: „Boldog vagyok és büszke, […] hogy e tárca élére ke-
rültem, nagy terveim vannak, s megvalósításukhoz a legszebb reményeim.”34 

30 KN 8–9.
31 KN 9.
32 KN 10.
33 KN 11.
34 Magyar Ipar, 38. évfolyam. 1917. 09. 23. 596.
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Az, hogy Batthyány mennyire tudta terveit és elképzeléseit megvalósítani, jól 
jelzi, hogy a tárcát mindössze alig több mint öt hónapig irányította. 1918. ja-
nuár 25-én ugyanis távozott a kormányból, s utóda, a korábbi miniszterelnök, 
Esterházy Móric sem mint népjóléti, hanem mint népegészségügyi tárca nél-
küli miniszter tevékenykedett. Eszterházy 1918. május 8-i kormányból történt 
távozását követően pedig egészen 1918 decemberéig a szociális jellegű teendők 
ellátására önálló minisztérium nem került megszervezésre.
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Napjaink egyik legmeghatározóbb kérdése, hogy milyen lesz a Nagy-Bri-
tannia kiválása utáni európai közösség és a megmaradó, alapvetően eltérő ér-
dekeket és preferenciákat artikuláló 27 tag milyen utat fog követni. Különösen 
érdekes, hogy éppen az a tagállam hagyja el a közösséget, amely a legtöbb kü-
lönmegállapodást és a rugalmas/differenciált integráció számos megoldását 
volt képes kivívni. Ezek a módszerek minden bizonnyal a jövőben is minta-
ként fognak szolgálni a bent maradó, a szupranacionális és föderális modellt 
megkérdőjelező tagállamok számára. Éppen ezért véleményem szerint a szá-
mos alapvető kérdést generáló új helyzetben kiemelkedő jelentőségre tesz szert 
a Franciaország és Németország közötti kapcsolatok további alakulása, külö-
nösen mivel a francia-német tandem az elmúlt 70 évben az integráció meg-
kérdőjelezhetetlen hajtómotorja volt. A két ország történelmi megbékélése, 
az Adenauer és de Gaulle által elindított együttműködés, az Elysée-szerző-
dés köré szervezett újabb és újabb közös lépések, a közös kül- és biztonság-
politikai, majd az államigazgatás egyes intézményeit érintő egyre mélyebb 
kooperáció, a Kohl és Mitterand nevével fémjelzett megújulás és az azt kö-
vető időszakban megkérdőjelezhetetlen európai vezető szerep mind arra de-
terminálják a tandem országait, hogy újragondolják saját lehetőségeiket az új 
uniós keretek között. 

Különösen izgalmassá teszi a kérdést, hogy az elmúlt években két rend-
kívüli személyiség próbálja a szálakat ismét szorosabbra fonni: Emmanuel 
Macron, az alig 39 évesen köztársasági elnökké választott pénzügyi-gazda-
sági szakember, aki az eddigi politikai hagyományokkal szakítva megújított 
politikafelfogást és célrendszert hozott Franciaország számára. A stílusában 
fiatalos, megoldásaiban pragmatista, nyelvezetében a posztmodernt megha-
ladni kívánó, magánéletében pedig beskatulyázhatatlan politikus egy teljesen 
más jellemű és politika-felfogású kancellárral találta magát szemközt.1 Noha 
Angela Merkel is hozott újítást, mégis hordozza a Helmut Kohl által ráha-

1 Duhamel, Olivier (2018) Macron ou l’illusion de la république gaullienne. Pouvoirs, 166:3, 
5–12. https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2018-3-page-5.htm. (Letöltve: 2019. 12. 15.)
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gyott kancellárdemokrácia politikai örökségét; 2005 óta tartó, rekordhosszú-
ságú kancellársága utóbbi éveiben az új kihívások terén számos meghatározó 
kérdéskörben (gazdasági integráció, energiapolitika és klímavédelem, inklu-
zív társadalom) igyekezett névjegyét letenni az asztalra, azonban másfél évti-
zedes kormányzása végére komoly problémákkal került szembe.2 Ezek egyike 
a Brexit utáni Európa sorsa.

Az elemzők a 2020. január végén bekövetkező brit kiválás utáni időszakra 
alapvetően három forgatókönyvet jósolnak a közösség jövője tekintetében: az 
egyik megközelítés szerint maga a brit kiválás elindíthat olyan erőket, ame-
lyek az unió további legitimációját, az integráció iránti tiszteletet és közmeg-
becsülést kérdőjelezik meg. Így elképzelhető az „európai projekt” látványos és 
gyors dezintegrálódása, hanyatlása, a visszafordulás egy erőteljes nemzetál-
lami jelenlét felé. Ez magával hozhatja a közösségi jog talajvesztését, esetleg 
újabb kilépések kezdeményezését. Ebben az esetben viszont megkerülhetetlen 
az uniós központok, így különösen a német-francia kapcsolatok gyengülése is, 
mint alapfeltétel. Amennyiben nem sikerülnek a francia reformok és nem ál-
lítható meg a Németországban mutatkozó politikai centrális erőtér hanyatlása, 
szinte nem lesz olyan politikai hatalom, mely támogatást nyújtson Brüsszel-
nek önmaga újraértelmezéséhez és a nemzetállami erőkkel való szembenézés-
hez, a folyamatosan jelentkező különutak elkerüléséhez.3

Második opcióként merül fel – különösen a gazdasági erőre alapozottan 
– az eddigi burkolt és integrációs érdekek mentén tevékeny, rendkívüli né-
met hegemónia kibontakozása, hiszen a brit kiválás révén egyértelműen meg-
mutatkoznának az eddig eltakart kontinentális nagyhatalmi erővonalak. A 
jelen körülmények között a francia reformok elhúzódása, esetleg sikertelen-
sége egyértelműen tovább erősíthetné a német hegemóniát, hiszen gazda-
sági ereje, geopolitikai helyzete, intézményeken keresztüli politikai befolyása 
egyértelműen erre predesztinálná. A gyakran visszakozó, sokszor távolság-
tartó Egyesült Királyság kilépésével a francia politika egy fontos szövetségest 
veszít, amely ellensúlyozni tudta a német erőfölényt Európában. Ennek bekö-
vetkeztét, az adott feltételek teljesülése után, csak a német önmérséklet tudná 
hátráltatni.4

2 Auer, Stefan (2019) Merkel’s Germany and the European Union: Between Emergency and 
the Rule of Rules. Government and Opposition. An International Journal of Comparative Poli-
tics, 1–19. https://www.cambridge.org/core/journals/government-and-opposition/article/mer-
kels-germany-and-the-european-union-between-emergency-and-the-rule-of-rules/224DF-
D746299437EB86252C4372A5E65 (Letöltve: 2019. 11. 19.)

3 Krotz, Ulrich – Schild, Joachim (2018) Back to the future? Franco-German bilateralism in 
Europe’s post-Brexit union. Journal of European Public Policy, 25(8): 1174–1193.

4 Brexit brief: How others see it. The Economist, 30 April 2016. https://www.economist.com/
britain/2016/04/30/how-others-see-it (Letöltve: 2019. 11. 15.) 
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Mindezek mellett harmadik lehetőségként a német-francia kapcsolatok fel-
újítása és az integráció központi elemeként való felélesztése, ezzel egy új meg-
erősített EU-reform is elképzelhető. Az eddigi hagyományokat számos újkori 
vizsgálat is alátámasztja: a francia és német képviselőkre és tisztviselőkre az 
integráció iránt elkötelezett országok megkérdőjelezhetetlen partnerként te-
kintenek, számos témakör kapcsán, így a gazdaság, a védelempolitika, a társa-
dalmi kérdések vagy az oktatás kapcsán a német-francia tandem nélkül nincs 
előrelépés. Így a brit kiválás tovább erősítheti a francia-német hálózat erejét 
és jelentőségét a közösségi intézményi struktúrában. Tőlük indulhatnak ki az 
egyértelmű reformfolyamatok a közösség megerősítésére és egy új, hitelesebb, 
gyorsabban reagálni képes, innovatívabb unió kialakítására.5

Mindeme felvázolt lehetőségek mellett természetesen elképzelhető a diffe-
renciált integráció újabb formáinak6 kialakítása is, azonban ez véleményem 
szerint mindösszesen a francia-német tandem vezető szerepe mellett kép-
zelhető el, tehát feltételezi a harmadik forgatókönyv megvalósulását. Éppen 
Nagy-Britannia volt az az állam, amely a „kívülmaradási” modellben élen járt, 
számos alkalommal javasolt „valamilyen partnerségi formátumot” az olyan 
országok számára, amelyek nem akarnak vagy nem tudnak teljes mértékben 
megfelelni az elsődleges uniós jognak. Mindezzel kapcsolatos az „à la carte 
Európa”, a „többsebességes Európa” vagy „első- és másodosztályú tagság” kér-
déskörök körüli vita, amely megosztja a tagországokat és a jelenlegi uniós in-
tézményeket is.7

Bármelyik elképzelés is válik valóra, megkerülhetetlen a német és francia 
állam helyzetének értékelése és a jövőbeni lehetőségek tekintetében újra-po-
zícionálása. Mint a fenti forgatókönyv-lehetőségekből is kitűnik, alapvetően  
e két tényezőn múlik a jövő európai integrációjának fő iránya.

Emmanuel Macron, aki korábban François Hollande elnök (2012-2017) 
gazdasági és pénzügyi tanácsadója volt, majd 2014 és 2016 között gazdasági, 
ipari és digitálisügyi miniszteri pozíciót viselt Manuel Valls szocialista kor-
mányában, megalapította a hagyományos francia pártrendszert megújítani 
igyekvő „La République En Marche!” (Köztársaság Előre! Haladjunk!) cent-
rista, szociálliberális politikai alakulatot.8 A miniszterként is újításokat, a 

5 Krotz – Schild i. m. 1178–1179.
6 Vö.: Koller Boglárka (2012) Klubtagságok az EU-ban. A differenciált integráció gyakorlati és 

elméleti vonatkozásai. Politikatudományi Szemle, 21(1): 32–57.
7 Vö.: Ágh Attila – Kaiser Tamás – Koller Boglárka (szerk., 2013) Többemeletes vagy többse-

bességes? A differenciált integráció változatos formái az EU-ban. Blue Ribbon Research Centre, 
Zsigmond Király Főiskola. valamint Lőrinczné, Bencze Edit (2015) Az Európai Unió és tag-
államai: A többszintű kormányzás analitikus kereteinek változásai a szabályzási folyamatok 
dinamikájában. Hervainé, Szabó Gyöngyvér (szerk.,) A 21. század eleji államiság kérdőjelei. Ko-
dolányi János Főiskola, Székesfehérvár.  231–260.

8 Kempin, Ronja – Tokarski, Pawel (2017) Frankreich „in Bewegung”: Präsident Emmanuel 
Macron – Hoffnungsträger und schwieriger Partner für Deutschland. SWP-Aktuell. 34/2017. 
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klasszikus szocialista politikai iránnyal gyakran szembemenő döntéseket fel-
vállaló fiatal politikus az elnökválasztás két fordulójában egyértelműen maga 
mögé utasította a különböző botrányokba süllyedt hagyományos francia pár-
tok és a radikális jobboldal jelöltjeit is. A frissen megválasztott elnök pedig 
azonnal a francia állam pozícióinak újragondolását, a gazdasági és társadalmi 
reformot, a klímakérdést és a társadalmi integrációt helyezte előtérbe, an-
nak érdekében, hogy az európai politikában betöltött francia pozíciók ismét 
erőssé válhassanak.9 Épp emiatt az új francia államfőt sokan két legkiemel-
kedőbb személyiséghez, de Gaulle és Mitterand elnökökhöz hasonlítják. Ők 
voltak eddig képesek az elnöki hivatalban rejlő lehetőségeket minden tekintet-
ben kihasználni a francia hatalmi pozíciók erősítésére. Miközben világszerte 
megerősödött a populizmus és a hagyományos politikai értékek megkérdőjele-
ződtek, Macron hirtelen a liberális demokrácia, az internacionalizmus és ins-
titucionalizmus egyik meghatározó szószólójává, védelmezőjévé avanzsált.10

Minderre azért is volt szüksége, mert időközben az európai vezető hatalmat 
– akarva-akaratlanul is – megszerző német politikai elit súlyos válságba sod-
ródni látszik. A német integrációs politika és az európai vezető szerep mögött 
álló politikai erők, a nagy néppártok súlyos válságot élnek át: a Szociáldemok-
rata Párt (SPD) választási kudarcból választási kudarcba bukdácsol, miközben 
belső megújulásra képtelen és a meghatározó vitakérdéseket sem tudja befo-
lyásolni.11 A Kereszténydemokrata Unió (CDU) új vezetése sorra kritikát 
arat a párt belső köreiből és látványosan elveszítette a választók bizalmát a ke-
leti német tartományokban. A politikai gravitációs centrum a hagyományos 
néppártoktól az új (köztük a szélsőségesnek vagy populistának tartott) erők 
felé mozdult el. Míg itt a „kemény tényezők” vitathatatlanul a német nagyha-
talmi politika alapjait adják, addig ezzel épp ellentétes hatást érnek el a „puha 
szempontok”: a német társadalmat 1945 óta mindeddig meghatározó és a né-
met önazonosság szempontjából megkérdőjelezhetetlen közös nevező egyre 
kisebbnek tűnik.12 A szociális piacgazdaság válságjeleket mutat, a beván-
dorlók társadalmi integrációjának sikeressége megkérdőjeleződik és a néme-
tek történelmi szerepének interpretációja is súlyos csorbákat szenvedett. Egyre 
kevesebb kérdésben van az egész társadalmat átható konszenzus és egyre több 

Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin. Online: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/docu-
ment/52136 (Letöltve: 2019. 10. 2 1.)

 9 Gazdag Ferenc (2019) Milyen hatalom Franciaország a 21. század elején? Gazdag Ferenc 
(szerk.,) Franciaország a 21. század elején. Dialóg Campus – Wolters Kluwer, Budapest. 9.

10 Tiersky, Ronald (2017) Macron’s World. How the New President is remaking France. Foreign 
Affairs, 97(1): 87–96.

11 Vö.: Früher haben Sie SPD gewählt – warum heute nicht mehr? Die Zeit, 27. 05. 2019. https://
www.zeit.de/politik/2019-05/sozialdemokraten-spd-wahlergebnisse-absturz-waehler (Letölt-
ve: 2019. 11. 19.)

12 Vö.: Kappel, Robert (2014) Global Power Shifts and Germany’s New Foreign Policy Agenda. 
Strategic Analysis 38(3): 341–352.
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az eddigi utat megkérdőjelező, az eddigi megoldásokat kritizáló hang. Külö-
nösen a fiatalok körében, akik között a nagy néppártok támogatottsága tör-
ténelmi mélypontra zuhant. A közös politikai cselekvés mögül lassan elfogy 
a levegő, recseg-ropog a német nagykoalíció hajója, de még fenntartják és vi-
szik tovább a hullámok.13

Épp ezen tényezők okán a további együttműködés alapja mindenekelőtt a 
francia megújulási képesség és a német fejlődés jövője. Franciaországban nem-
csak a gazdaság és társadalom terén, de a politikai rendszer egészét tekintve 
szükséges az államreform. Amennyiben a Macron által meghirdetett belpoli-
tikai lépések (legalább részben) sikeresek lesznek, úgy a német-francia tandem 
újra sebességre kaphat, különösen ha a német néppártok centrális erőtere nem 
erodálódik tovább. Ezt jól ismerte fel a francia elnök, amikor többször is az 
integráció megújítására tett javaslatot és az új dinamizmust – a német kezde-
ményezések hiányában – a francia változásokkal kívánta elérni. Macron szá-
mára a francia szuverenitás immár elválaszthatatlan az európai szuverenitástól 
és ezen belül a német kapcsolattól. Az olyan kihívásokat, mint a migráció, az 
energetika, a technikai innováció vagy a védelempolitika megújítása Francia-
ország önmagában nem képes kezelni. Emellett, ahogy Macron jelezte, a glo-
bális versenyben olyan óriások ellen, mint a Google vagy a Facebook egyetlen 
ország sem képes győzelemre, de európai szinten – egyetértve Németország-
gal – legalább az egységes szabályozásuk lehetővé válhat.14

Az integráció jövője terén Macron elnök legjelentősebb megnyilatkozása 
minden bizonnyal a 2017. szeptember 26-án, a Sorbonne Egyetemen tartott 
beszéde volt. Ebben, ahogy a beszéd címe is nyilvánvalóvá tette, a „szuverén”, 
„egységes” és „demokratikus” Európa újraalapítását követelte a francia elnök. 
Hosszú beszédben kifejtett javaslata azon a feltételezésen alapul, hogy az Eu-
rópai Unió jelenlegi formájában túl gyenge, túl lassú és túlságosan hatásta-
lan. Ez nemcsak a közösség egésze, de a tagállamok számára is problematikus, 
hiszen így nem lehet megoldani korunk nagy kihívásait; hiányoznak az új 
problémák felszámolásához a közös keretek. Épp ezért együttesen és konkrét 
intézkedésekkel kell két irányba is reagálni: egyfelől a globalizáció új vihara-
ira kell válaszokat megfogalmazni, valamint másfelől a globalizmus nyomán 
felerősödő nacionalizmusra, protekcionizmusra és az elszigeteltségbe forduló 
szuverenitás-követelésekre is reagálnia kell az Uniónak.15 Ez pedig nem le-
het más, mint az integráció tartalmi megújítása, további elmélyítése és újra a 

13 Marschall, Christoph von: Krise in SPD und Union – Deutschland braucht schnell eine 
neue Regierung. Der Tagesspiegel, 04. 06. 2019. https://www.tagesspiegel.de/politik/krise-
in-spd-und-union-deutschland-braucht-schnell-eine-neue-regierung/24414200.html  
(Letöltve: 2019. 11. 11.)

14 Tiersky i. m. 92–94. 
15 Vö.: Koudela Pál (2018) The Interrelation between Globalization and Migration from a Criti-

cal Viewpoint. Central European Political Science Review, 19(74): 83-130.
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gyors előrehaladás irányába állítása. Minden vita és eltérő álláspont ellenére, 
a kormányzásával szembeni kritikák nyomán Merkel arra a felismerésre ju-
tott, hogy a populizmus és a nemzetállamok Európájának gondolata komoly 
kihívást jelent és így veszélybe kerülhet az elért uniós eredmények megőrzése. 
Épp ezért értékelhetjük legutóbbi lépéseit egy politikai hagyaték előkészíté-
seként: a német-francia kapcsolatok kétoldalú megerősítésében, a közös eu-
rópai ügyek szerződésbe foglalásában megkérdőjelezhetetlen örökséget kíván 
hagyni utódaira és ezzel – immár hivatalosan is bejelentett utolsó kormányzati 
ciklusát követően – kijelölheti a leendő német kormányok és európai vezetők 
számára az irányt. A „merkeli örökség” a bilaterális aacheni szerződés meg-
kötésében öltött testet 2019. január 22-én. A paktum egyértelmű állásfoglalás 
a német-francia tengely minél szorosabbra fűzése, az európai egység védelme 
és egyben az európai folyamatok közös német-francia irányítása mellett.16

A német politika számára Adenauer óta Európa szimbolikus jelentőség-
gel bír. Az egyszerű anyagi érdekek mellett kialakult egy olyan értékközösség 
képe (Wertegemeinschaft, value community), amely szinte sehol máshol nem 
fogható meg a közösségben.17 Épp ezért a német politikai centrum nem tett 
és nem tesz különbséget a német nemzeti érdek és az általános európai érde-
kek között. Ez áll annak hátterében, hogy a német politika nem tudja kezelni 
a nemzetállamok Európájával kapcsolatos újabb vitákat, valamint a nemzeti 
érdekek előtérbe állítását és folyamatos hangsúlyozását egyes országok részé-
ről pedig múltba révedésként és egy rég elhagyott zsákutcába vezető útként 
értelmezi. A 2008-as gazdasági válságtól kezdődően azonban érzékelhető, 
hogy az ehhez kapcsolódó, az unió jövőjével összefüggő nagy kérdésekben 
Merkel kancellárasszony nem tett komoly lépéseket, sokkal inkább az adott 
aktuális kihívások rövidtávú megoldását szorgalmazta és az aktuális problé-
mák tüneti kezelésére szorítkozott. (Az ettől eltérő hangokat megütő szociál-
demokraták, így akár Sigmar Gabriel, akár Martin Schulz, akik mindketten 
kihívóként jelentkeztek Merkellel szemben, rendre elvéreztek és elbuktak a vá-
lasztásokon.)18 Ez a folyamat érzékelhető az aacheni szerződésben is és ezért 
látja Macron elnök saját megát feljogosítva, hogy nagyívű víziók felvázolásával 
tartsa napirenden az unió jövőjéről folytatott vitákat és ezzel pozícionálja ma-
gát a nagyhatalmi politikában. Mindemellett a felerősödő populista és nem-

16 Vö.: Zachar Péter Krisztián (2019) A Macron-faktor: új lendület az európai integráció elmélyí-
tésére. Fenyvesi, Ottó (szerk.,) Történettudomány – Művészet – Pedagógia. Köszöntő kötet Szabó 
Péter, a Kodolányi János Egyetem rektora tiszteletére a hatvanadik születésnapja alkalmából. MTA 
VEAB, Veszprém. 91–100.

17 Vö.: Calliess, Christian (2004) Europa als Wertegemeinschaft — Integration und Identität 
durch europäisches Verfassungsrecht? JuristenZeitung, 59(21): 1033-1045. valamint Mandry, 
Christof (2009) Europa als Wertegemeinschaft: Eine theologisch-ethische Studie zum politischen 
Selbstverständnis der Europäischen Union. Nomos. Baden-Baden.

18 Vö.: Streeck, Wolfgang (2018) Europe under Merkel IV: Balance of Impotence. American Affa-
irs. 2(2): 162–192.
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zetállami retorika közepette Macron egyértelműen német- és Európa-barát 
partnernek látszik Németországból. A német EU-koncepciók nem nyernének 
támogatást sem Jean-Luc Mélenchon szélsőségesen baloldali, sem Marine Le 
Pen szélsőségesen nacionalista politikájának hatalomra kerülése esetén, így 
szinte a Macron-i új politika az együttműködés jövőjének utolsó mentsvára. 
Noha az egymásra utaltság ilyen erős, a közös nagyívű lépések mégis kétsége-
sek. Nem látszik, hogy a francia belpolitikát megnyugtatná és stabilizálná az 
új nagy francia hatalomról szóló narratíva és úgy tűnik, hogy a német belpoli-
tikai instabilitás megakadályozza a komoly közös fellépést fontos kérdésekben.

Mindezek okán is tűnhet úgy, mintha a francia-német kapcsolatokban ko-
moly repedések mutatkoznának. Németországban is nagy port kavart a francia 
elnök azon kijelentése, miszerint a NATO „agyhalott”.19 (E kijelentés ma-
gyarázata, hogy Macron véleménye szerint a stratégiai döntések terén sem-
milyen egyeztetés sincs az amerikai és az európai felek, valamint a NATO 
irányító testületei között.) Ugyancsak ide sorolható a franciák vétója az albán 
és észak-macedón uniós csatlakozási tárgyalások megkezdésével kapcsolato-
san20, vagy az új Európai Bizottságról szóló vitákban a felszólítása, hogy az 
EP megfelelő fóruma ne akadékoskodjon, hanem szavazza meg a francia je-
löltet.21 A határozottság mögött, mely egyeseknek akár pökhendiségnek is 
tűnhet, az az egyértelmű szándék áll, hogy a francia politika vigye tovább a 
meggyengült, de megkerülhetetlen német partner helyett a fontos ügyekben az 
európai zászlót.22 Ez már csak azért is lehetséges, mert Ursula von der Leyen 
nem nyerhette volna el a bizottsági elnökséget Macron erős támogatása nél-
kül. Ennek köszönhetően Thierry Breton francia biztos nem kisebb területért 
lesz felelős, mint az európai hadiipar, illetve a digitális gazdaság.23 Mindezzel 
arra kényszeríti a francia elnök a német politikát, hogy lassan mégis újragon-
dolja az évtizedes kényelmi politizálást Európával kapcsolatban. Az esetleg 
viták, nézeteltérések épp arra mutatnak, hogy a német politikai elit kivárásra 
játszik, míg Macron határozottan menne előre az általa kijelölt integrációt erő-

19 Nato alliance experiencing brain death, says Macron. BBC News, 07. 11. 2019. https://www.
bbc.com/news/world-europe-50335257 (Letöltve: 2019. 11. 22.)

20 France under fire for ‚historic error’ of blocking Balkan EU hopefuls. Reuters. https://www.reu-
ters.com/article/us-eu-summit-balkans/france-under-fire-for-historic-error-of-blocking-bal-
kan-eu-hopefuls-idUSKBN1WX1CT (Letöltve: 2019. 11. 21.)

21 Macron proposes replacement Commissioner candidate. Euractiv. https://www.euractiv.
com/section/future-eu/news/macron-proposes-replacement-commissioner-candidate/  
(Letöltve: 2019. 11. 22.)

22 Gaskarth, Jamie – Oppermann, Kai (2019): Clashing Traditions: German Foreign Policy in 
a New Era. International Studies Perspectives, https://academic.oup.com/isp/advance-article/
doi/10.1093/isp/ekz017/5581524 (Letöltve: 2019. 11. 22.)

23 Szabó S. László (2019) Valóban ő lesz a digitális gazdaságért és a hadiiparért felelős uniós 
biztos? https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/20191110/valoban-o-lesz-a-digitalis-gazda-
sagert-es-a-hadiiparert-felelos-unios-biztos-406557 (Letöltve: 2019. 12. 21.)
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sítő úton. Mindeközben olyan széles területeken kíván reformokat, a digitális 
gazdaságtól az intézményi reformokig, a határvédelemtől és a közös haderő-
től a pénzpolitikai rendezésig, hogy szinte minden egyes javaslathoz tud ad 
hoc partnereket és lehetséges szövetségeseket felvonultatni. Ezzel is nyomás 
alá akarja helyezni a német partnert és egyre gyorsabb reakcióra, egyre hatá-
rozottabb fellépésre akarja sarkallni a meghatározó kérdésekben. Erre azon-
ban, ismerve Angel Merkel legutóbbi taktikai lépéseit, várhatóan már csak a 
2021-ben esedékes szövetség választások kampányában, illetve az után kerül-
het sor – természetesen Merkel tervei szerint az aacheni szerződés által ki-
jelölt irányban. Jelen állás szerint tehát a nagy kérdések megválaszolása és a 
német-francia együttműködés Európa számára is meghatározó nagyívű nar-
ratíváinak újrafogalmazása már a Merkel-korszak utáni új kancellárra és po-
litikai konstellációra vár.
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Önmagában a kép is érdekes, meghatározása izgalmas filozófiai kérdés, de 
a cím a képnek különös jellegzetességére, filozófiai szerepvállalására utal. Ami 
a tágan vett bölcselkedés értelmében történik, amennyiben a kép manapság 
a gyors gondolatközlés tömörítő eszközéül szolgál. Akár rajz, akár fénykép; 
akár állókép, akár mozgókép alakban. Tehát nem a művészet, nem az esztéti-
kum vizsgálatunk tárgya, hanem a nevelődés terén a kép óriásira nőtt szerepe. 

Mivel már John Locke értelemről szóló vizsgálódása óta tudjuk, hogy ész-
leleteinkben mindig jelen van képzet az érzeten túl, sőt előbbi megléte utóbbi 
létrejöttének, azaz az érzékelésnek a feltétele,1 kicsit sem kell csodálkozunk 
azon az igen összetett és bonyolult jelenségen, ami feltartóztathatatlan fo-
lyamatként feltárul előttünk a XXI. században. Ennek során a képre úgy te-
kintünk, hogy az nem egyszerű képi, hanem kiterjedt gondolati tartalmat 
közvetít. Teszi ezt az írás, sőt sokszor a beszéd helyett. S azért teheti, mert 
a képi közlés gazdag érzelmi, sőt érzéki és elméleti, azaz filozófiai feldúsu-
lást vált képessé befogadni – legtöbbször utalásszerű közmegegyezéssel bírva. 

Ugyanakkor a dolog másik végén, másik oldalán az elvonatkoztatott, követ-
keztetett vagy filozófiai mondanivalók ilyen képpé egyszerűsödésével találko-
zunk: lett légyen az figyelmeztető ábra, filmalkotás jelenete vagy egésze, GIF, 
mém, de mondjuk klasszikus festmény, erkölcsi útmutatás vagy akár tudomá-
nyos tény újszerű megvilágításban, értelmezésben való megjelenése. Ami tehát 
nem megszokott alakú elmélet egyáltalán, hanem valamilyen lényeg kieme-
lése, tanulság megjegyzése, tapasztalat, tudás közlése, de még a hangulatjaví-
tás és erkölcsi ítélkezés eszköze is lehet.

Az alábbiakban példákkal mutatjuk, mire gondolunk, miről van szó, de 
előtte még arról, hogy miért kell erről mégis beszélnünk, még ha olyan egyér-
telműnek, magától értetődőnek látszik is. Hát épp ezért! És mert e folyamat 
vagy jelenség nem ugyanolyan, nem azonos alapképzettségű, képességű, év-

1 Vö.: John Locke (1964) Értekezés az emberi értelemről 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
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járatú stb. befogadó közeget, azaz embereket érint.2 Másként, ha mindez 
kiforrott jellemű felnőttekre, okos és megfontolt emberekre hat, és megint 
másként azokra, akik „ebben a világban” nőttek fel, és most nem a külvilágra, 
hanem a képekkel elárasztott életünkre kell gondolnunk. 

Azzal jellemezve a helyzetet, hogy mennyivel könnyebb manapság ilyen 
említett képekhez jutni, azokat megosztani, elmenteni és sokféleképpen fel-
használni a rendelkezésünkre álló eszközökkel, amelyek kapacitása, tárhelye, 
letöltési sebessége stb. mennyivel fejlettebb, gyorsabb csak a fél évtizeddel ez-
előttinek is. Az itt használt fogalmakat sem ismertük, míg meg nem jelent a 
személyi számítógép, majd az okostelefon. Pár évtizede mindez nemcsak sok-
kal nehezebben elérhető, kezelhető volt még, hanem a másik oldalról: sokkal 
megbecsültebb. Ezen nem azt az értékelést értve, hogy a jelentőségét jobban 
elismertük, hanem hogy használata, kezelése során sokkal több szöveget ol-
vastunk, és sokkal többet beszéltünk a képről magáról. 

Manapság a kép többnyire magától értetődő, sokkal inkább önmagáért be-
szél, eladja önmagát, alig kell hozzáfűzni valamit. De ez egyúttal le is szoktat-
hat az értelmező beszédről, a szóbeli közlésről, sőt akár az írásról is. Mennyivel 
könnyebb, gyorsabb egy-egy jelre kattintva válaszolni egyetértőn, vagy jelezni 
a szeretetet, sőt imádatot, a szomorúságot, a dühöt – és még ezer hangulati és 
egyéb jellegű rajzocska áll rendelkezésre a közösségi oldalakon.

Nem igazán gondoltunk még bele, hogy mi lesz azokkal a gyerekekkel, akik 
ebben nőnek fel, akik ebbe nőnek bele.3 Akik már nemcsak zenét hallgatnak, 
hanem a klippet is látják hozzá, s ha az nincs, akkor esetleg már zenehallgatás 

2 Lásd az „X, Y és Z generáció” jelenségét: 1995 és 2010 között születettek. http://tantrend.hu/
hir/generaciok-kulonbsegei-x-y-z-es-alfa-az-iskolaban (Letöltve: 2019. 03. 01.) Bajner Mária 
(2012) Az Y (de) generáció: „királyok”; és „lúzerek”, Kádár Judit, Szathmári Judit (szerk.,) Mi/
Más Konferencia 2010.: Gondolatok a másságról. Mi/Más Konferencia 2010: gondolatok a más-
ságról: Eger, 2010. október. EKF Líceum K., 2012. 111–122.; Fazekas Anna – Nagy Ádám 
(2016) Offline helyett online szabadidő? A fiatalok szabadidős tereinek és médiahasználatának 
átalakulása. Médiakutató, 16(2): 41–56. Kraniauskiene, Sigita (2007) Generációk: a fogalom 
gyakorlati alkalmazása. Világosság, 2007(7–8): 123–127.; Lénárd András (2015) A digitális kor 
gyermekei. Gyermeknevelés, 3(1): 74–83. McCrindle, Mark (2009) The ABC of XYZ. Unders-
tanding the Global Generations. UNSW Press. 1–22. McCrindle, Mark (2010) Az XYZ ábécéje. 
A nemzedékek meghatározása, Korunk, 3(21): 13–18.; Nagy Ádám (2012) Szabadidő. Székely 
Levente (szerk.,) Magyar Ifjúság 2012. Tanulmánykötet. 211–249. Prensky, Marc (2001) Digital 
Natives, Digital Immigrants. On the Horizon 9(5): 1–6; Strauss, William – Neil Howe (1991) 
Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069. William Morrow, New York.; Tamus 
Antalné Dr., Benedek Andrea – Saáry Réka (2010) Súly, mely az X generáció vállát nyomja. 
Avagy ki oldja meg a világ környezeti problémáit? „Új marketing világrend”: MOK, 2010 383–
392.; Tari Annamária (2012) Hogyan érthetünk szót a mai kamaszokkal? NLCAFE Életmód. 
https://www.nlcafe.hu/eletmod/20120229/z_generacio__hogyan_erthetunk_szot_a_mai_ka-
maszokkal/ (Letöltve: 2019. 02. 25.); Tari Annamária (2018) Generációk és változások. http://
tmte.hu/_userfiles_/tmte/KGY70_Tari_eloadas_20180517.pdf (Letöltve: 2019. 02. 25.) 

3 A mai nagyszülők még a közmondások, szóláshasonlatok, a nagy emberektől, ill. versekből vett 
erkölcsöt tanító – idézetek világában nőttek fel.
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sincs. Vagy akar-e valaki rajzolni, ha minden sokkal szebben, frappánsabban 
és készen rendelkezésére áll – tetszőleges manipulálási lehetőséggel. Olyan ez, 
mint a kézírás megszüntetése úgy általában, jobban mondva: egyáltalán. Erre 
már megszólaltak a gyermekek fejlődéslélektanával foglalkozók, hogy meny-
nyire szükséges a finom kézmozgás még az agy megfelelő állapotainak létre-
jöttéhez is, azaz a kézírás tanítása nem maradhat el. Mert, mint Rókusfalvy 
Pál fogalmaz, „az írástanítás megszüntetése a kultúra (a művelődés) gyökerét 
metszi el, mivel egyidejűleg az olvasni tudás és az értelmes beszéd és gondol-
kodás képessége is elsorvad. Az írástanítás megszüntetése rövid idő múltán – 
szervezetten – az analfabetizmus világába vet vissza. Az egyre primitívebbé 
váló emberiség az írás előtti, a történelemelőtti világba regrediál. Ebben a reg-
resszióban nemcsak a kultúra pusztul el, hanem a kultúrateremtő képességünk 
is. […] Az írástanítás tehát alternatíva nélküli kategorikus létparancs a ráépülő ösz-
szes művelődési feladatunkkal együtt.”4 

Felmerül a kérdés még általánosabban, hogy a képi közlés túlterjengése 
nem megy-e magának az érzékelésnek általában a rovására. Pótolható-e, fel-
zárkóztatható-e például a szaglás, az ízlelés a gyakorlatban a sok virág képe, a 
receptek mellé közölt ételek képe, amivel lépten-nyomon találkozunk. Ugyan-
így sokkal gyérebbek a tapintási észleleteink és az akusztikus tapasztalataink, 
mint amennyire ezek kiváltói képi formában eljutnak hozzánk. És ugyan be-
szélnek már szagos filmről a mozikban, sőt nyújtják a 3D élményt, de ez nem 
pótolhatja az illatos mező, az erdei madárcsicsergés és a hegytetőről letekintés 
élményét. Más kérdés, hogy a vak-süket-némák nevelése és emberként meg-
nyilvánulhatása megmutatja: bizonyos érzékszervi adatbevitel-növeléssel pó-
tolható akár két fontos érzékelési hiányosság is. Azaz ha megfelelő nevelési 
eljárásokkal, gyakorlatokkal, odafigyeléssel kezeljük a képi adatnövekedést, a 
többi érzékszervi társítási adat is növelhető lesz. Hiszen az emberi befogadás 
elmebéli határát kizárja – hogy lenne – elménk eddig korlátlannak megismert 
képessége. De ez más nevelési hozzáállást kíván, mint az eddigi, és akkor a 
képi közlés terén megvalósult előrehaladás a többi érzékelési területet pótol-
hatja valamennyire.

Nem véletlen, hogy a játék, a játszás az óvoda főfoglalkozása. Ebből szeren-
csére senki se enged, mert egyetértünk Hermann Alice-szal, hogy „a szemé-
lyes kompetenciák fejlődésére gyakorolt hatás megfogalmazásai a mesét mint 
élményforrást hangsúlyozzák. „A gyermekkornak két tündérvilága van: a cse-
lekvés síkján a játék, szellemi síkon a mese”5. Hasonlóképpen fogalmaz Bruno 
Bettelheim is: „A gyermek figyelmét az olyan történet köti le legjobban, ame-
lyik szórakoztatja és felkelti kíváncsiságát. De életét csak akkor gazdagítja, ha 

4 Rókusfalvy Pál (2015) Az irodalom és a művelődéstörténet tanításának személyiségfejlesztő 
hatása és jövőépítő jelentősége. Acta Historica Hungarica Turiciensia, 30(2): 271. 

5 Hermann Alice (1979) A gyermekben érlelődik a jövő. Kossuth Könyvkiadó, Budapest. 276.
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mozgásba hozza képzeletét, ha fejleszti intellektusát, ha eligazítja érzelmei-
ben, ha megbékíti félelmeivel és vágyaival, ha elismeri nehézségeit, és akkor 
megoldásokat is javasol kínzó problémáira. Röviden: ha egyszerre reagál sze-
mélyiségének minden megnyilvánulására.”6 …A gyermek kompetenciái csak 
úgy fejlődhetnek a mesélés hatására, ha kompetens felnőtt mesél neki,7 azaz 
a játék, a képeskönyv-nézegetés és a mese a szerepét csak megfelelő felnőtt, 
szülő és pedagógus segítségével tölti be, éri el a kívánt hatást. 

Lehet megfelelő aránya a különböző multimédiás eszköz használatának. 
Az iskola is tudja megfelelően használni a számítógép és az internet adta elő-
nyöket, ha erre igényesek és képzettek a tanárai. Itt azonban nemzedékek kö-
zötti különbségekkel, túlzás nélkül: szakadékokkal is találkozunk. Van még 
sok tanár, aki nem vevő erre, és a diákság részéről pedig a gondot a túlzások 
jelentik: hallunk szélsőséges esetekről az eszközhasználatban, különösen a ka-
maszkor tekintetében. Amikor már „nem lehet parancsolni neki” és ő meg nem 
tud önmagának parancsolni.8

Valahogy úgy kellene eljárni, mint amikor az igényes tornatanár nemcsak a 
futást „gyakoroltatja”, hanem szórakoztató labdajátékokkal, szertornával, ne-
tán ügyességi és küzdősportokkal vagy testépítéssel teszi érdekessé és érté-
kessé a testnevelésórát, nem beszélve a táncoktatásról. Minek során kiderül, 
hogy ezáltal a lányok csinosabbak, a fiúk izmosabbak lesznek stb. Amennyi-
ben a képi közlés a magasabb ismeretelsajátítási módokhoz hozzásegítő ügy-
gyé válik az oktatásban-nevelődésben, két legyet üthetünk egy csapásra: igaz 
nehezebb úton, de többé és jobbá tehető az elsajátított ismeretanyag, valamint 
csökkenthető a káros befolyásolás.

De akár egyéb vonatkozások is felmerülnek a képi gazdagság túlzásai te-
kintetében. Elég, ha valaki sok „Tom és Jerry” típusú rajzfilmet néz, és máris 
elveszti valóságérzékelését, helyesebben az ki sem alakul nála. Mint amikor új-
szülött macskákat csíkos környezetben neveltek fel, és aztán nem tudtak ege-
ret fogni. De ha valaki végigharcolja videójátékon a második világháborút és 
mindenkit, aki szembe jön, lelő, az attól még esetleg félve megy ki az utcára, 
avagy féktelen gondolatai támadnak – és néha aztán ámokfutó tragédiákról 
is hallunk. De akár a rózsaszín rajzfilmi mesevilág is lehet egyoldalúan ká-
ros. Saját tapasztalatról számolhatunk be, amikor napjaink „multimédia-kör-
nyezetében” növekedve a gyermeknek egészen sokáig nem látszott negatívnak 
az emberölés, az nem értékelődött gyilkosságnak az ő szemében. Mert bizo-
nyára nem azonosítódott az erőszak, a gyilkoság fogalma a sok rajzfilmbeli 

6 Bruno Bettelheim (1985) A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Gondolat Kiadó, Buda-
pest. 11.

7 Nyitrai Ágnes (2015) A bölcsődés gyermek és a mese. Anatómia és Felelősség. Neveléstudományi 
folyóirat, 1(2): 47–51. 50. 

8 Hallunk híreket szélsőséges esetekről, amikor „még enni se jön le a szobájából” a számítógép-
függő fiatal.
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csihi-puhi semmi következménnyel nem járó mozdulataival. Hiszen amit em-
berek csinálnak, az csak jó lehet. Aztán a később jött felismerés eléggé meg-
döbbentő volt, hogy miként van ez az emberi életben, milyen következményű 
az élet elleni tett. S ez a meghökkentő, sőt megdöbbentő tapasztalat bizonyára 
nem egyedi eset, figyelni kellene rá jobban.

Így tehát érdemes foglalkozni mai jelenségek gyökerének látszó, a kép és 
filozófia kérdésével. Hogy a kép eluralkodott és leegyszerűsíti a lényeget, ha 
tetszik, a filozófiát. Esetleg meghiúsítja a lényeglátás, a gondolkodás megfe-
lelő kifejlődését. A kritikai gondolkodásét leginkább, ha minden adott kere-
tek között mozog, kényelmesen rendelkezésre áll, és észrevétlenül felszámolja 
a képességeket, avagy nem engedi érvényesülni. Addig kell megfelelő hozzá-
állást kialakítanunk, amíg nem késő, nem lesz ebből nagyobb baj. 

Hogy mekkora a veszély, nézzük meg részletesebben, alaposabban. 
Az első kép, amely képként és nem valóságként az ember szemébe ötlött, a 

csillagos égé volt. Sokáig nem tudta, hogy az mi, de képként feldolgozta. On-
nan vannak a csillagképek, ill. az azokat leíró későbbi mítoszok.9 A csilla-
gokat összekötve vonalakkal alakzatnak látszanak, tehát az első rajzok fejben 
születtek. Sziklakarcokon akár hetvenezer éves rajzokat is ismerünk,10 és fel-
tárták 30-40.000 éves elvont jelek rendszerét.11 Amint a beszédünk is lega-
lább félmillió éves a legújabb tudományos megfontolások szerint.12 

Ráadásul a mítoszi képek, ábrázolások beleivódtak az emberi kultúrába, 
aminek a harciasság és alárendelés megjelenése után ideológiai töltete lett, 
szellemi harci eszközzé vált. Azaz egyfajta sablonos képi jelleg, egyoldalú-
ság évezredek óta jellemzi a képi közlést és annak hagyományozódását. Sőt 
ide tartozik még a képellenesség is, amely az emberi (és isteni) személyek áb-

 9 Rudolf Drössler (1986) Amikor a csillagok istenek voltak. Kossuth Kiadó, Budapest.
10 Lásd Christopher Henshilwood – Karen Loise van Niekerk (2018) Africa’s Blombos cave 

is home to the earliest drawing by a human. The Conservation, September 12, 2018. http://
theconversation.com/south-africas-blombos-cave-is-home-to-the-earliest-drawing-by-a-hu-
man-103017 (Letöltve: 2019. 11. 07.) 

11 Varga Csaba szerint nagybetűs ABC-nk készen volt már 30-35 000 évvel ezelőtt, és a Pont 
d’Arc-i és a nyugat-európai barlangrajzokon bőséggel fennmaradt az ősi pont-vonal rendszerű 
számírás is. Az ősi jelkészletnek a jelformák mellett egyedülálló tartozéka a hangzóugratás és a 
betűösszevonás. 20 000 éves ősi festmény felirata formatervezett betűkből áll, tehát akkor már 
széles körű írásbeliség volt. A későbbi írások pedig átfedik egymást, rokonok, mert egyetlen 
és ugyanazon ősi jelkészlet leszármazottai, amely készletet ő a Kárpát-medencei rovás ábécé 
alapján azonosított. Lásd Varga Csaba (2001) JEL JEL JEL, avagy az ABC 30 000 éves története. 
Fríg Kiadó, Pilisszentiván. 

12 Például Gamble sokáig tagadta ezt, de az újabb leletek miatt kénytelen elismerni. Lásd Clive 
Gamble (1998) The Paleolithic Europe, 700 00-40 00 Years Before the Present. B. Cunliffe 
(szerk.,) Prehistoric Europe. Oxford Univ. Press, Oxford. 5–41. Robin Dunbar, Clive Gamble, 
John Gowlett (eds.) (2014) Lucy to Language: The Benchmark Papers. Oxford University Press, 
Oxford. v.ö. Paul Rincon (2019) Earliest modern human found outside Africa, BBC News, 10 
July 2019. https://www.bbc.com/news/science-environment-48913307. (Letöltve: 2019. 11. 
09.)
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rázolását tiltotta, tiltja. De ha a népi ábrázolások szabad szellemét tekintjük, 
más a helyzet. A népmese régebbi, képibb és erkölcsi tartalmát tekintve ere-
detibb, mint a mítosz. Ugyancsak a zene tánccal kifejező erejű, vagy a vise-
let ismételten képi jellegű. És az újkorban feltárt ún. természeti népek egész 
életmódja arra mutat, hogy a mozgó képi közléssel, azaz az utánzás lehetővé 
tételével adták át az új nemzedékeknek a tudást és képességeket. De az ókori 
görög beavató szertartások, s ezek az afrikai törzseknél, szintén a mozgás képi 
elsajátítására épültek.

Érdekes fejlemény a képalkotás, a képi közlés vonatkozásában, hogy a ké-
peken egészen a középkor végéig elbeszélő jellegű rajzokat találunk, a szerep-
lők és a mondanivaló egymás mellett, egymás után következik. A templomi 
képeken is tekintettel követve kell végigmenni a képen, a mondanivalón. Ez 
igen megváltozott a reneszánsz festészetben, amely kidolgozta az enyészpon-
tos ábrázolást, amikor a párhuzamosok még a kép egy pontján összeérnek. És 
ezzel megvalósult az ábrázolás ama festői képessége, hogy egy tekintettel átlát-
hatóvá vált az egész kép. Egy tekintet meglátja az egészet, nem kell a szemnek 
egymás után keresgélnie az alakokat. Persze ama beállítás, kiemelés szerint, 
ahogy a festő szerkesztette. E képi szerkesztést a későbbiekben még a modern 
festészet nonfiguratív ága is megőrizte, a fényképezés is törekedett műalkotási 
szinten megvalósítani. A színházi színpadi képek, a filmek kis- és nagytotál 
beállításai, mind-mind erre a befogadást könnyítő megoldásra tör. A modern 
festészet lázadása aztán ezt is felrúgta. 

E képi ábrázolási tulajdonság nagy előnye a digitalizált korban is, hogy a 
kép egy tekintettel átlátható, míg az írott szöveg nem (a gyorsolvasási kísér-
letek elhaltak). Így a kép most, hogy elérése, kezelése oly könnyűvé vált, még 
inkább uralkodó helyzetbe került a szöveggel szemben. Bár van törekvés a két 
közlési forma valamilyen egyesítésére, de elvi sikertelenségre kárhoztatva. Hi-
szen ha a képeket egyszerűsítjük, mint történik ma, mikor már csak igen egy-
szerű közlést közvetít, akkor az mintha újra betű lenne, képírássá válik. Tehát 
ha bele kell törődnünk a kép és a szöveg örökké való különbségének fennma-
radásába, akkor ezzel számolni kell, akkor erre a tényre tudatosan kell épí-
teni, és nem engedni, hogy a szövegkezelést, az olvasást teljesen elnyomja a 
képi látásmód könnyebbsége. Inkább érvényesíteni kell mindkettő előnyeit. 
Ahogy például egy tánctanfolyamon a szóbeli közlés a szükséges mozdula-
tokról sokkal kevésbé hatékony, mintha azt a tánctanár – a tánctanár páros – 
bemutatja. Mert például sokkal könnyebb írásba foglalni eseményeket, mint 
lerajzolni. De még könnyebb beszélni róluk persze, ezért a beszéd és írás vi-
szonyára még visszatérünk.

Az a képi uralkodó helyzet azonban, amit ma tapasztalunk, régen is meg-
volt. A templomok falán a Biblia pauperum a mai média párhuzamának tekint-
hető. Ám figyelembe kell venni, hogy a régi ember teljes körű életet élt, az élet 
teljessége vette körül, amit a hagyomány és a hagyományos életmód teremtett 
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meg számára, illetve annak hosszú idejű sikeressége bizonyította és biztosította 
hatékonyságát. Az önellátás megszűnése után viszont a modern munkameg-
osztás még nem tudott ilyen hagyományt teremteni, sőt az állandó változás, 
növekedés, fejlesztés lételeme a gazdasági életnek, de még a tudománynak is. 
Vannak kezdeményezések „a szabadidő hasznos eltöltése” keretében megta-
nulni hagyományos eljárásokat a kézművesség, a kertművelés, a konyhamű-
vészet terén, de ennek önellátó lehetőségére kicsi az esély a helyigény miatt, 
nem lehet általánossá. Vagy a környezetvédelemre esküsznek sokan, de nem 
következetesen a szükségletkielégítési beágyazódásuk miatt. Ebben a helyzet-
ben kell előre lépve védeni értékeinket, emberi mivoltunk elemeit és nagysze-
rűségeit, a teljesség igényével felmérni és alkalmazni a tudást önmagunkról. 

Ön-tudásunkhoz legteljesebben hozzájárulva, talán a filozófia tekinthető a 
lényeg legjobb összefoglalásának, ami aztán leosztja a szerepeket és feladato-
kat a tudományoknak. De ha ez elvész, ha a filozófiai – általános: mindenre, és 
egyetemes: mindenkire vonatkozó, érvényes – gondolkodást a képi színesebb, 
de felszínesebb látásmód váltja fel tömegével, akkor a lényeges, ami a legfon-
tosabb, kikerülhet látókörünkből, és esetleges, kevéssé fontos dolgokra paza-
roljuk magunkat és erőforrásainkat. Tehát egyensúlyt kell teremteni a kép és 
a filozófia között.

Azaz a képi gondolkodás előnyeit, mintegy a számítógép számítási gyorsa-
ságának hatékonysága mintájára kell felhasználni, és a mesterséges intelligen-
cia mítoszát leromboló mindig ember általi a programozás mintájára a filozófiai 
megalapozást is megőrizni és tovább alkalmazni. Ennek különböző terüle-
teken előnyeit már élvezzük, de előre kell lépni e téren, a jó eljárások ki-, és 
alkalmazások elterjesztésével. Pl. a „tortadiagram” sokkal többet jelent a rá 
pillantónak, mint az egyszerű számsor ugyanazon adatokkal. A mozgó, fej-
lődő képsor még jobb, bár ritkább, vagy az olyan térkép, amely egy biroda-
lom kiterjedését mutatja sorban egymás után évszámok szerint. Igényesebb 
az úgynevezett integrált mozgó ábrázolás, amely soktényezős folyamatot mu-
tat be, mint például egy csata fejleményeinek mozgóképi ábrázolása – de nem 
rajzfilmfigurákkal, hanem elvont ábrákkal. Mindez a csillagászattól a bioló-
giáig, az orvostudománytól a közgazdaságtanig sok-sok alkalmazási lehető-
séget rejt magában.

Nagy előnye a képi közlésnek, képek általi gondolati érintkezésnek ugyan-
akkor, hogy nem kell lefordítani ezeket nemzeti nyelvekre, mindenki érti, aki 
abban a kultúrkörben járatos, ahol megszületik. Ilyen jellegűen ma már lehet 
bolygónyi kiterjedésű (globális) az érintkezés: az olimpiai közvetítés képeit 
(ikonjait, rövidítéseit stb.) mindenki érti a Földön (bár persze a nemzeti nyelvű 
tudósítók helyszíni beszámolóját szívesen vesszük). De ez se új találmány: a 
korábbi elvont jelek összevonásából, összesűrítéséből kialakuló képírás-szerű-
ség például a kínaiaknál a kontinensnyi ország sok-sok népe és külön nyelve 
ellenére mindenki által értett, s így nem kell helyi nyelvekre lefordítva kinyom-
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tatni a központi sajtót, a jelértés felhasználásával a mondanivaló mindenkihez 
eljut.13 Ez megfontolandó a világérintkezés képi elősegítésében, hogy az egyes 
nyelveknek, amelyek pótolhatatlan értéket jelentenek a világelsajátításban, ne 
kelljen elsorvadniuk egy-két nyelv – mondjuk az angol és a mandarin – álta-
lánossá tételével (esetleg kényszerű terjesztésével) a Földön. De ennek a képi 
jel-egyetemességnek a megteremtése még többnyire előttünk álló feladat.14 

Minden újításban nehézséget jelent, hogy a javasolt dolog, folyamat megva-
lósulása egyúttal a benne résztvevők életét meghatározó mozzanatként jelent-
kezik. Felelőtlenül kísérletezni nem lehet, hanem fel kell mérni minden eljárás 
hatását, hogy a kívánt célt valóban előrelépéssel érjük el. Ezért „sok feladata 
van a filozófiának és a pszichológiának a belső, mentális képalkotás és a fizi-
kai képek kapcsolatával, az imagináció természetével,15 a kép jellemzőinek 
feltárásával”16 összefüggésben. És „korunkban a képek egyre nagyobb szere-
pet kapnak az ön- és csoportidentitások létrehozásában, különböző idősíkok 
értelmezésében.”17 Ezért, mint Kiss Virág írja, a „mai, képekkel elárasztott, 
rohanó világban a képek tudományának jelentős szerepet kellene kapnia az 
oktatásban”.18 Szerinte e tudományt a diákok számára a vizuális kultúra tan-
tárgy közvetíti, s a vizuális nevelés hagyományos módját fel kell váltani a kor 
követelményeihez illeszkedő módszerrel.19 Így1995-től a művészet mellett a 
hétköznapi vizualitás kap nagy szerepet, hogy segítsen a fiataloknak a sok vi-
zuális élmény, különböző képi információk feldolgozásában, hasznosításában. 
„Ez nemcsak új témákat helyez előtérbe (öltözködés, lakberendezés, digitá-
lis képalkotás, fotó, honlap stb.), de a klasszikus művészetnek is egy másfajta, 

13 Lásd még: Koudela Pál (2018) Észrevételek a kelet-ázsiai régió történeti-kulturális megköze-
lítéséhez. Orpheus Noster. 10(3): 37–56.

14 Ugyanakkor a kultúrákon és földrészeken átívelő gondolatcsere, szemléletmódbeli változás 
már megkezdődött. Egymás megismerésében, a más kultúrával, hagyományokkal rendelkező 
emberekkel való érintkezésben kiemelkedő szerepet játszik a képi közlés túláradó gyakorlata. 
És a képi hatás érvényesülését nemcsak a könnyebb megértés jelenti, hanem a gyakran szinte 
egyidejű beszámolók, illetve az élő közvetítések. v.ö. Adorján Boglárka (2015) Kultúrákon és 
kontinenseken átívelő gondolatcsere. Anatómia és Felelősség. Neveléstudományi Folyóirat, 1(2): 
69–72.

15 Nyíri Kristóf (2001) A mentális kép, mint teoretikus konstrukció. Magyar Tudomány, 171(10): 
9–23.

16 Horányi Özséb (2003) A sokarcú kép. Válogatott tanulmányok a képek logikájáról. Typotex, Buda-
pest.

17 Somogyvári Lajos (2015) A kép-antropológia alapjai a neveléstudományban. Anatómia és Fele-
lősség, 1(2): 7–19. 9.

18 Kiss Virág (2009) Képek tudománya a mérlegen (avagy többet ér-e még egy kép, mint ezer 
szó), Új pedagógiai szemle, 59(5–6): 19–31. 19. v.ö. Bán András (2008) A vizuális antropológia 
felé. Typotex, Budapest.; Hans Belting (2009) A hiteles kép. Képviták, mint hitviták. Atlantisz, 
Budapest. 

19 Ebben Bodóczky Istvánnak ad igazat, akinek 2009-es az Áthallások című konferenciára készí-
tett prezentációjára hivatkozik. 
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az aktuális jelenségekhez vezető megközelítését ösztönzi.”20 Hogy segítsen a 
többi tantárgy tanulásában is, és a mindennapi életben is. Előbbinek a model-
lalkotás, az elvonatkoztatási és áttekintő képesség, önálló problémamegoldás, 
munkaszervezés, kommunikáció képessége tekintetében, utóbbinak a válasz-
tott feladatoknak megfelelő gondolkodásmód révén: rendeltetés centrikus tár-
gykultúra, fogyasztói magatartás, otthonosságérzés teremtése.

De ezzel még nem értük el, hogy a képek pszichológiai összhatását kezel-
jük. Ahhoz a kép filozófiáját kell felhasználni, egyfajta fordított imaginációt, 
amivel a lelki hatást az értelem képes kezelni. E megfordítás előtt azonban ves-
sünk még egy tekintetet értelmünkre, mindennemű elképzelésünkre, amit – 
elégtelenül, egyoldalúan – belső képnek is mondanak. Mert Kant megállapítja, 
hogy a gondolat tartalom nélkül üres, a szemlélet fogalom nélkül vak.21 Sze-
rinte az elme képessége a tárgyat érzéki látásmóddal elgondolni.22 Azaz nem 
kell kettéválasztani, ha jellemezni akarjuk. Mindenesetre ezzel a kérdéssel az 
egész filozófiatörténet birkózik, amint Nyíri Kristóf elemzése bemutatja, a tu-
dományos kutatás, sőt a mindennapi élet során szükséges fogalomhasználattal 
és kifejezésmóddal. „Azokról a kifejezésekről – vagy inkább azon kifejezések 
hiányáról – van szó, amelyeket a nyelv a gondolkodás perceptuális, nem ver-
bális tartalmainak, mindenekelőtt képies tartalmainak érzékeltetésére alkal-
maz.”23 A gondolkodási élmény, a saját képzetek, a képekben gazdag beszélt 
nyelv nem elegendő ugyanis a mentális képek filozófiai megjelenítésére. Ebben 
a képiesség elérésének akadálya éppen Arisztotelész szerinte az elme képes-
ség a tárgyat érzéki látásmóddal gondolni., amivel a lélek gondolkodik, ami-
kor eszünkbe vés valamit. Ezt később az empirizmus üres írótáblája, a „Nihil 
est in intellectu, quod ante non fuerit in sensu”24 szemlélete eluralta, a racio-
nalizmus erőtlen innátizmusa ellenében. Kant a képzelőtehetségre bízta, hogy 
megalkossa a fogalom képmását, amin a modern tudományfilozófia szóbeli 
képet ért. Ez pedig fából vaskarika. De azért sem igaz, mert a szó és írott vál-
tozata leszűkíti szavai, fogalmai számára a lelki tartalmat, lecsökkenti a lelki 
kép színességét, mozgalmasságát, azaz valósághoz közelebb levőségét. És egy-
általán a beszéd hangjai, az írás alakzatai végtelenül messze vannak a lelki 
tartalomtól. A megoldást a jelentés adja, aminek fogalom–kép azonosságát el-
ménk más elmékkel való átlapoltsága és nem az érzékszervek általi világköz-
vetítés nyilvánítja meg számunkra.25 Fontos tehát a beindítás, a begyakorlás, 
amit életünk első két éve jelent. És azután már a tehetségünk kibontakozásáról 

20 Kiss i. m. 23.
21 Immanuel Kant (1998) [1781] Kritik der reiner Vernunft. Felix Meiner Verlag, Hamburg. B 75.
22 Uo. i. m. A 51.
23 Nyíri i. m.
24 Semmi sincs az értelemben, ami előtte nem volt az érzékelésben. 
25 Cser Ferenc – Darai Lajos (2005-2006) Ember–Társadalom–Emberiség. http://mek.oszk.

hu/18100/18165/ (Letöltve: 2019. 03. 01.) 42.; 85–8.; 95.; 214.; 316. 



– 113 – 

Darai Lajos – Darai Zsófia Dominika: Kép és filozófia

van szó: ez a beszélt és az írott nyelv elvontságával együtt mindennek egyfajta 
elméleti megközelítése, ahol képesség és tudás egy, és minden új tudás vala-
milyen régit módosít. Aminek során, azaz személyiségünk kialakulása mene-
tében meg kell őrződnie eredeti tehetségünknek, a kifogyhatatlanul gazdag 
és színes lelki világunknak. Ami ez ellen hat, kiküszöbölendő. Csak az a kér-
dés, hogyan? – például a mai kép-özönvíz idején.

Vizsgált esetünkben, a kép-özönben a kép jelentés nélkül üres, a jelentés 
képi példa nélkül vak. Amikor „pörgetjük a kütyün a képek ezreit”, mintegy 
üresek, jelentésük az ingerküszöbünk alatt marad. Ha viszont keresünk vala-
mit az interneten, eleve megvan a gondolatunk, amit pontosítani, kiegészíteni, 
vagy illusztrálni szeretnénk. A bennünk lévő képekhez társítunk mindent, és 
azok élményi, tartalmi vagy erkölcsi azonossági vagy különbözőségi szintje 
szerint értékeljük: hogy egyáltalán figyelmünkre érdemes-e, vagy „pörgessünk 
tovább”. A megítéléshez fordított imaginációval, fordított mentális szimulá-
cióval juthatunk, fordított meditációval élünk. Azaz nem az érzékszervek ki-
zárásával formálunk elménkben képzeletünkkel képeket, érzéseket, és nem a 
korábban érzékelt jelenségeket éljük újra valamilyen céllal, hanem fordítva, a 
bennünk lévő gondolatokat vetítjük ki vagy rá a szembejövő képekre, képi ha-
tásra, és átélt tartalmakat, további jelentéseket keresünk a világban, nyitot-
tan azok módosítására. Ezzel pedig kézben tartjuk a folyamatot, amelyben az 
ezernyi kép szüntelenül elér bennünket. Nem tarol le, el se önthet bennünket 
az árja, mert mi irányítjuk, szűrjük, hogy mi jusson el az érzékelésig, a befo-
gadásig és a feldolgozásig részünkről.26 

26 Vö.: Michaela Glöckler (2019) Egészséges gyermekkor a digitális világban. YouTube, 2019. 
október 1.

 https://youtu.be/b3L5TmsK7es.; Gáspár Tibor (2014) Ember és kép. Képzés és Gyakorlat. 
12(1–2): 85–93.
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BOSZNIA-HERCEGOVINA 
EURÓPAI UNIÓS 

PERSPEKTÍVÁJÁNAK AKTUÁLIS KIHÍVÁSAI

BRAUN ANDRÁS
politológus, doktorjelölt, Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Politikatudományi Doktori Iskola

Az Európai Unió balkáni bővítése több szempontból is különbözik a ko-
rábbi szocialista országok csatlakozási folyamataitól. Hasonlóan Kelet-Kö-
zép-Európához, a Nyugat-Balkán esetében is egy posztkommunista térség 
integrációjáról van szó, azonban az idetartozó országoknak1 nemcsak a politi-
kai és gazdasági rendszerváltás, hanem a háborús múlt kihívásaival is szembe 
kell nézniük. Az Európai Unió így kezdetben a Balkán stabilitásában volt ér-
dekelt, azonban a koszovói háború, valamint a szerbiai és a horvátországi rend-
szerváltásokat követően reális alternatívává vált a térség integrálása az európai 
struktúrákba. Mindezekből kifolyólag az Unió bővítési stratégiája a mai na-
pig a stabilizáció és integráció kettőségére épül.2 Amíg a stabilizáció tekinte-
tében valós eredményeket tud felmutatni a régió, addig az integráció, azaz a 
csatlakozás folyamata rendkívül lassan halad. A bővítés nehézségeivel kapcso-
latban a kutatók, politikusok és a civil társadalom szereplői is szinte egyönte-
tűen egyetértenek abban, hogy a nyugat-balkáni országoknak kihívást jelent a 
csatlakozási kritériumok teljesítése. Nemcsak az Európai Bizottság által éves 
szinten elkészített országjelentések, de neves nemzetközi intézetek által pub-
likált vizsgálatok is világosan bizonyítják: a politikai, gazdasági és közigaz-
gatási feltételeknek jelen állás szerint sajnos egyetlen ország sem felel meg.3 

Mivel a Nyugat-Balkán egy úgynevezett posztkonfliktusos régió, az Euró-
pai Unióra ebben a tekintetben is különleges szerep hárul. Nemcsak a térségi 
újjáépítésben, hanem a máig fennálló politikai konfliktusok megoldásában is 
segítséget kell nyújtania. Ugyan ebben a folyamatban a nemzetközi közösség 
több fontos szervezete is részt vesz, az elmúlt két évtized során az Unió a kez-
deti marginális szerepét követően a legfontosabb aktorrá vált. A nemzetközi 
kapcsolatok iskolái alapján érdemes figyelembe venni azt is, hogy az Európai 

1 A Nyugat-Balkán országai: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó, Mon-
tenegró, Szerbia. Bizonyos mértékig idesorolható a már uniós tag Horvátország is. 

2 Európai Bizottság Stabilisation and Association Process. http://ec.europa.eu/enlargement/poli-
cy/glossary/terms/sap_en.htm (Letöltve: 2020. 01.15)

3 Lásd például: Az Európai Bizottság országjelentései, a Balkans in Europe Policy Advisory 
Group, a Bertelsmann Stiftung, valamint a Nations in Transit jelentéseit. 
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Uniót nem lehet a klasszikus értelemben vett „hatalomként” vagy „erőként” ér-
telmezni. Sokkal inkább egyfajta normatív4 szereppel bír, amely a Balkán te-
kintetében az integráción túlmenően a norma, állam- és intézményépítésben 
mutatkozik meg. Ez a fajta normatív magatartás a rendszerváltásokon átesett 
kelet-közép-európai államokhoz képest is hangsúlyosabban jelenik meg. Az 
Unió ilyen normatív szerepe különösen felértékelődik tehát az olyan országok 
esetében, ahol az állam- és intézményépítés napjainkban is zajlik, s mely fo-
lyamatot a politikai konfliktusok hátráltatják. Jelen írás az Európai Unió ilyen 
fajta szerepét kívánta bemutatni Bosznia-Hercegovina esetén keresztül. 

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A NYUGAT-BALKÁN

Az Európai Unió vezetői a 2003-as szaloniki tanácsülésen ígértek „európai 
perspektívát” a Nyugat-Balkán államai számára.5 Az azóta eltelt több mint 
másfél évtized során azonban világosan kirajzolódott, hogy a térség euró-
pai uniós csatlakozási folyamata finoman szólva is időigényes lesz. Horvátor-
szág 2013-as csatlakozása óta az Európai Bizottság többször is erőfeszítéseket 
tett annak érdekében, hogy felgyorsítsa a nyugat-balkáni bővítést. Azonban 
a komplex uniós döntéshozatali mechanizmus, valamint maga a tény, hogy a 
tagállamok között nincs egyetértés a bővítéssel kapcsolatban, nem segítette a 
bizottsági erőfeszítéseket. Egy másik oldalról közelítve pedig azt is érdemes 
megemlíteni, hogy a csatlakozni kívánó országok is rendkívül lassan teljesítik a 
tagsághoz szükséges feltételrendszert. A csatlakozási folyamatot így nem csak 
az olyan problémák hátráltatják, mint a lassú demokratikus konszolidáció, a 
lassú gazdasági fejlődés, és ennek negatív következményei, de az olyan kihí-
vások is, amelyek a régió posztkonfliktusos jellegéből erednek. Ezek nemcsak 
a regionális vagy adott esetben államok közötti konfliktust jelentik, hanem 
olyan speciális, a Balkán régióban előforduló nehézségeket, amelyek közvet-
lenül az államiság kérdéséhez köthető. A Nyugat-Balkánon a jugoszláv de-
zintegrációt követően az egykori tagköztársaságoknak vagy éppen autonóm 
területeknek nemcsak a demokratikus átmenetekkel, az intézményépítéssel, 
de sok esetben az államépítés problémáival is szembe kellett nézniük. Azo-
kon a helyeken, ahol az államiság továbbra is kihívásokkal néz szembe, ott ér-
telemszerűen az uniós csatlakozási folyamat, és általában véve a nemzetközi 

4 Ian Manners (2015) The European Union in Global Politics: Normative Power and 
Longitudinal Interpretation. Kennet Lynggaard, Ian Manners, Karl Löfgren. (szerk.,) Research 
Methods in European Union Studies. Palgrave Macmillan, London. 221–237.; 224–226.

5 European Council (2003) Thessaloniki European Council 19 And 20 June 2003 Presidency 
Conclusions. https://www.consilium.europa.eu/media/20847/76279.pdf (Letöltve: 2019. 12. 
12.)
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szervezetekbe történő integráció, még lassabban halad. Az Európai Unió mint 
normatív hatalom ilyen esetekben is fontos szereppel bír. 

Az Unió is érzékelte azt, hogy a regionális stabilitás, valamint az érdekek 
megőrzése miatt fontos az integrációs perspektíva hitelességének megőrzése. 
Az Európai Bizottság így fokozatosan hitet tett amellett, hogy csatlakozási fel-
tételek meghatározásán túlmenően a régiós problémák megoldásában is segítő 
kezet nyújtson. Talán emiatt is sokan várták reménykedve, amikor 2018 feb-
ruárjában Johannes Hahn, az Európai Bizottság akkori bővítésért felelős biz-
tosa bemutatta azt a bizottsági dokumentumot, amely az uniós bővítés iránti 
elköteleződését kívánta megújítani.6 A 2018-as dokumentum célja az volt, 
hogy kiszámíthatóbbá tegye a bővítési folyamatot, és 2013 óta az első „kvázi 
céldátum” is megjelent. A bizakodás másik okát pedig a 2018-as bolgár uniós 
elnökség adta. A szófiai kormány önmagát az Unió „első balkáni elnöksége-
ként” definiálta, továbbá deklarált célja volt a Nyugat-Balkán erőteljes megje-
lentése az európai politika napirendjén.7

A 2018-as és 2019-es esztendő adott okot némi mérsékelt optimizmusra. 
A tagállamok támogatták a Bizottság törekvéseit, az európai parlamenti vá-
lasztások a centrum-erők győzelmét hozták, így a bővítés kérdése nem került 
veszélybe. Mérföldkőt jelentett továbbá az Athén és Szkopje közötti prespai 
megállapodás megkötése, majd annak megszavazása a macedón, majd a görög 
törvényhozásban. Az Európai Bizottság támogatása ellenére azonban az Eu-
rópai Tanács sem 2018-ban, sem pedig 2019-ben nem támogatta a csatlakozási 
fejezetek megnyitását Albániával és Észak-Macedóniával. Az érthető csaló-
dottság mellett a bővítést pártoló közvélemény figyelme azóta szinte kizárólag 
az albán és macedón kérdésre fókuszál. Az újonnan felálló Európai Bizottság 
is célként fogalmazta meg, hogy 2020 tavaszán e két országgal mindenképp 
meg kell kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat, valamint fel kell gyorsítani ezt 
a folyamatot Montenegróval és Szerbiával.8 A másik hangsúlyos regionális 
kérdés általában Szerbia és Koszovó viszonyát érinti. Ebből a megközelítésből 
tehát az rajzolódik ki, hogy az Unió kevesebb figyelmet fordít Bosznia-Her-
cegovinára. A 2020-as horvát elnökség így ebből a szempontból (is) kulcsfon-
tosságúnak ígérkezhet. 

6 Európai Bizottság (2018) A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement 
with the Western Balkans https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communi-
cation-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf (Letöltve: 2020. 01. 15.)

7 Braun András (2018) A Balkán első uniós elnöksége: A bolgár EU-elnökség prioritásai a Nyu-
gat-Balkán uniós perspektívájának tekintetében. https://archive.ajtk.hu/kutatoi-blog/193/a-bal-
kan-elso-unios-elnoksege/ (Letöltve: 2019. 12. 15.)

8 European Western Balkans: Várhelyi announces new proposals on enlargement by the Commission 
in early 2020. https://europeanwesternbalkans.com/2019/12/03/varhelyi-announces-new-pro-
posals-on-enlargement-by-the-commission-in-early-2020/ (Letöltve: 2020. 01. 15.)
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MIÉRT FONTOS BOSZNIA-HERCEGOVINA?

Bosznia stratégiailag igen fontos tényező a Nyugat-Balkánon. Az ország 
Horvátország és két tagjelölt állam, Montenegró és Szerbia között helyezke-
dik el. Vagyis a potenciális montenegrói és szerb csatlakozást követően Bosz-
nia egy olyan „lukat” jelenthetne az uniós térképen, amely stratégiailag komoly 
kihívás elé állítaná Európát. Ezen távlati megközelítés mellett azonban érde-
mes az aktuális kihívásokra is fókuszálni.

Jugoszlávia széthullását követően a politikatudományi kutatások alapvetően 
három államfejlődési modellt vizsgáltak.9 Az utódállamok közül talán a leg-
sikeresebb fejlődést Szlovénia produkálta. Szlovénia történelmi hagyománya-
inak köszönhetően mindig is Jugoszlávia legfejlettebb tagköztársasága volt, 
euroatlanti integrációja során pedig együtt csatlakozott a kelet-közép-európai 
országokkal. Az egykori szocialista föderáció romjain létrejött Jugoszláv Szö-
vetségi Köztársaság (köznyelven Kis-Jugoszlávia) esetében azonban egészen 
2000-ig nem lehet rendszerváltásról beszélni. A korábbi kommunista hatalmi 
elit sikeresen mentette át hatalmát, és ugyan a pluralizálódás itt is elindult, ez a 
folyamat megrekedt, és nem alakult ki tényleges demokrácia abban az időszak-
ban, amikor Slobodan Milošević volt az ország vezetője. A szlovén és a szerb 
(kis-jugoszláv) modell közé helyezhető el Horvátország, ahol ugyan a füg-
getlenség után új intézmény és hatalmi elit jött létre, az átalakulás itt is auto-
riter jegyekkel találkozott, s valódi plurális demokrácia csak Franjo Tuđman 
elnökségét követően alakult ki. E három, ha úgy tetszik klasszikus modell a 
kezdeti eltérések ellenére ma már inkább a konvergencia irányába mutatnak, 
vagyis több a rendszerek közötti közös elem, mint a különbség.10 Egymás-
hoz képest természetesen vannak eltérések, azonban összefoglalóan el lehet 
mondani, hogy a rendszerek a függetlenség óta stabilizálódtak, és az állami 
szuverenitás is kihat az egyes országok teljes területeire. E klasszikus meg-
közelítésekkel áll szemben a boszniai, igen sajátos és komplex államfejlődés.

A függetlenség kérdése, valamint az egykori tagköztársaság bonyolult etni-
kai helyzete is hozzájárult ahhoz a véres polgárháborúhoz, amelyet a daytoni 
békemegállapodás zárt le 1995 decemberében. Az amerikai álláspont sze-
rint Dayton legfontosabb célja az volt, hogy egyfelől lezárja a boszniai hábo-
rút, másfelől, hogy jöjjön létre egy olyan államkeret, amelyben a bosnyákok, 
szerbek és a horvátok (mint államalkotó népek) szabadon gyakorolhatják jo-
gaikat. Sokan pontosan ezt a fajta államkeretet kritizálják, mondván, a nem-

 9 Lásd: Fábián György (1996) A rendszerváltás politikájának főbb jellemzői Szerbiában, Horvát-
országban és Szlovéniában. Szegedi Tudományegyetem, vagy Ördögh Tibor (2018) Szerbia, 
Horvátország és Szlovénia politikai rendszerének összehasonlítása 1990 és 2016 között. Dialóg 
Campus, Budapest írásait. 

10 Ördögh Tibor (2018) Szerbia, Horvátország és Szlovénia politikai rendszerének összehasonlítása 
1990 és 2016 között. Dialóg Campus, Budapest. 247.
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zetek közötti határ mentén létrejött entitások gyakorlatilag intézményesítették 
az etnikai konfliktusokat.11 A decentralizáció során létrejött két entitás, a 
Bosznia-hercegovinai Föderáció, valamint a Republika Srpska, eltérő víziók-
kal rendelkezik a közös állam jövőjével kapcsolatban. Ráadásul, Bosznia-Her-
cegovina továbbra is az Egyesült Nemzetek Szervezetének „gyámkodása” alatt 
áll, amelynek értelmében az államot nem tekinthetjük teljesen szuverénnek. 
További fontos problémát jelent, hogy az ország alkotmánya, ami nem mel-
lesleg a daytoni szerződés melléklete, nem rendelkezik közös, vagyis boszniai 
identitásról.12

A boszniai szerbeket, horvátokat és a többségi bosnyákokat így nem köti 
össze egy közös állam identitás, amely még tovább erősíti a decentralizációba 
vetett hitet és az egymással szembeni bizonytalanságot. Az entitások közötti 
kooperáció hiánya, a túlzott bürokrácia, valamint az alkotmányos nemzetek 
közötti ellentétek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az amúgy is lassú euró-
pai integrációs mezőnyben Bosznia-Hercegovina sereghajtó helyet foglal el. 
Szembetűnő továbbá az a tény is, hogy az ország az egyes integrációs lépcső-
fokokat is lassan, illetőleg körülményesen teljesíti.13 

AZ ÁLLAMISÁG PROBLÉMÁJÁNAK KÉRDÉSE

Az angol szakirodalom két, egymáshoz hasonló, ám elemeiben mégiscsak 
különböző fogalommal írja le azt az esetet, amikor egy ország az államiság (le-
gyen az szuverenitás, területi vagy etnikai kérdés) problémájával néz szembe. 
Az egyik a statehood, a másik pedig a stateness. Bosznia esetében véleményem 
szerint a stateness problémával érdemes foglalkozni. Linz és Stepan úgy gon-
dolják, hogy a stateness probléma akkor áll fenn, amikor az ország lakosságának 
egy meghatározó része nem fogadja el legitimnek az állam határait és annak 
politikai autoritását. Ez különösen azért jelent szerintük problémát, mert az 
állam legitimitása alapvető fontosságú elméleti és gyakorlati szinten is a de-
mokrácia működésének szempontjából.14 Nem meglepő tehát, hogy Bosznia 
esetében az állami szuverenitást aláássa a szövetségi intézmények iránti ala-
csony állampolgári és politikai bizalom, továbbá a tény, hogy az egyes entitási 

11 BTI: Bosnia and Herzegovina 2018 https://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downlo-
ads/Reports/2018/pdf/BTI_2018_Bosnia_and_Herzegovina.pdf (Letöltve: 2020. 01. 15.) 4.

12 Kemenszky Ágnes (2017) Bosznia-Hercegovina, a mozaikosra töredezett állam. Mediterrán és 
Balkán Fórum, 10(1–2): 41–61. 43. https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/15926/medi-
terran201701-02.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 2017. (Letöltve: 2019. 12. 10.) 41–61. 43. 

13 Kemenszky Ágnes (2019) Bosznia: a nyugat-balkáni térség európai integrációs folyamatának 
sereghajtója. Koller Boglárka – Ördögh Tibor (szerk.,) Európaizáció a Nyugat-Balkánon. Dia-
lóg Campus Kiadó, Budapest. 221–237.

14 Juan Linz – Alfred Stepan (1992) Political Identities and Electoral Sequences: Spain, the Sovi-
et Union, and Yugoslavia. Daedalus, 121(2): The Exit from Communism (Spring, 1992). 123–139. 
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intézmények nem mutatnak hajlandóságot az egymással való együttműködés-
re.15 Ebben a cseppet sem ideális helyzetben tehát az etnonacionalizmus válik 
az identitás formájává.16 Ahogyan Florian Bieber is írta, ez a fajta nacionalista 
alapú pártversengés már az első, 1990-es szabad választásokkor megmutat-
kozott, vagyis az oszloposodott társadalom a független Bosznia-Hercegovina 
egyik legrégebbi terméke.17

A stateness probléma nemcsak azért jelent kihívást, mert a komplex politi-
kai rendszer, valamint az együttműködés hiánya kihívások elé állítja az ország 
intézményi és adminisztratív működését, hanem amiatt is, mert a kooperáció 
és a közös célok híján a kollektív államvezetés nem képes meghozni azokat a 
kompromisszumokat, amelyek az uniós csatlakozást előrelendítenék. A poli-
tikai kötélhúzás természetesen rányomja a bélyegét az integrációs folyamatra 
is. Szarajevó többszöri elhalasztást követően, végül 2016 februárjában nyúj-
totta be csatlakozási szándékát Brüsszelnek. A Bizottság által küldött kérdőív 
megválaszolása azonban szintén politikai konfliktust eredményezett. A vála-
szokat így csupán két évvel később tudták átadni.18

BOSZNIA-HERCEGOVINA ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

A kelet-közép-európai államokhoz képest a Nyugat-Balkán uniós integ-
rációja időigényesebb folyamatnak bizonyul. A térség országai lassan teljesí-
tik a csatlakozási feltételeket, és az uniós értékekhez való adaptációs folyamat, 
vagyis az európaizáció is lassabban megy. Így felmerül a kérdés, hogy egy ilyen 
helyzetben milyen szerep hárul az Európai Unióra? Egyfelől a Bizottság több 
dokumentumban is hangsúlyozta, hogy minden tagjelölt (és természetesen 
potenciális tagjelölt) egyéni érdemei alapján haladhat előre. Másfelől az Eu-
rópai Unió előszeretettel hivatkozik „nyugat-balkáni” bővítésre. Ugyan maga 
a fogalom is egy politikai, sem mint földrajzi régiót jelöl, a 2003 óta terjedő 
időszakban kiderült, az Unió adott esetben a differenciált megközelítés mel-
lett dönt. Tágabb értelemben ezt támasztja alá, hogy a régióból eddig egyedül 
Horvátország vált a közösség részévé, szűkebb értelemben pedig az aktuális 
integrációs lépcsőfokok alapján is megfigyelhető ez a jelenség. A hat ország 

15 Maria Romaniello (2016) Ethnic Federalism in Question: the Case of Bosnia and Herzeg-
ovina.Ludovica Benedizione – Valentina Rita Scotti (szerk.,) Twenty years after Dayton. The 
Constitutional Transition of Bosnia and Herzegovina. 81–95.; 84. 

16 BTI (2018) 7.
17 Florian Bieber (2014) Undermining democratic transition: the case of the 1990 founding elec-

tions in Bosnia and Herzegovina. Southeast European and Black Sea Studies, 14(4): 548–555.; 
550.

18 Európai Tanács (2018) Key findings of the 2018 Report on Bosnia and Herzegovina. http://euro-
pa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3408_en.htm (Letöltve: 2020. 01. 15.)
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közül jelen állás szerint Montenegró és Szerbia folytatnak csatlakozási tár-
gyalásokat, hivatalos tagjelöltnek számít Albánia és Észak-Macedónia, míg 
Bosznia-Hercegovina és Koszovó csupán potenciális tagjelöltjei az EU-nak. 

Az Európai Parlament már 2005-ben is azt firtatta, hogy egy olyan prob-
lémákkal küzdő ország számára, mint amilyen Bosznia-Hercegovina, nem 
érdemes kizárólag a csatlakozási feltételekre fókuszálni. A Parlament akkori 
álláspontja ugyanis az volt, hogy érdemesebb lenne azokkal a kihívásokkal 
foglalkozni, amelyek az államiság és az intézményesedés problémáit érintik. 
Ezen megállapítások alapján az a kezdeti elgondolás, miszerint az uniós tag-
ság ígérete majd szorosabb együttműködésre fogja ösztönözni a nacionalista 
vezetőket, hibásnak, de legalábbis hiányosnak bizonyult. A nacionalista szerb, 
horvát és bosnyák elitek szembenállása miatt az ország demokratikus intéz-
ményei sem tudnak kellőképpen fejlődni. Mindez továbbra is szükségessé te-
szi az ENSZ által delegált „különleges képviselő” jelenlétét. Ezért Szarajevó 
számára jelenleg a bővítési stratégia által előírt feltételek betartatása nem lenne 
és nem is lehetne célravezető. Bosznia-Hercegovinának ugyanis annak érde-
kében, hogy a demokrácia, piacgazdaság és a közigazgatás területeihez tar-
tozó kritériumok teljesítésére tudjon összpontosítani, egy sor, ha úgy tetszik, 
előfeltételt kell teljesítenie. 

Először is a stateness vagy államisághoz fűződő problémákat kell megoldania 
a szarajevói vezetésnek. Ilyen például az államépítés folyamatának befejezése, 
valamint a gazdasági problémák megoldása, és az ezekhez szükséges alkotmá-
nyos reformok végrehajtása. Az EU integrációs folyamatnak, és az Unió bő-
vítési stratégiájának, így erre a területre, erre a problémára is külön figyelmet 
kell fordítania. Egyébként pontosan ez az a terület, amely a 2018-as bizott-
sági dokumentumból kimaradt, és a francia tanácsi vétót követően tovább nőtt 
annak a veszélye, hogy a potenciális tagjelölt államok európaizációja tovább 
fog lassulni a tagjelölt vagy már a csatlakozást folytató államokhoz képest.19

Mirko Pejanović szerint ahhoz, hogy egy széles körű alkotmányreform vég-
bemehessen, az alábbiaknak kell teljesülniük. Először is, mivel Bosznia-Her-
cegovina többnemzetiségű állam, ezért ennek a hatalomgyakorlásban is meg 
kell jelennie. Másfelől a reformok tárgyalásakor a nemzetközi közösségnek is 
meg kell jelennie, mint közvetítő, ezen belül is különös szerep hárul az Eu-
rópai Unióra.20 Az eddigiek alapján meglátásom szerint az uniós szerepvál-
lalásnak segítséget kellene nyújtania abban is, hogy Boszniában befejeződjön 
az intézményépítési folyamat, továbbá hogy olyan kormányzati rendszer jöjjön 

19 Európai Parlament (2005) Note on the Main Elements of the Dayton Agreement for Bosnia 
and Herzegovina. 6–10. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/
afet_111005_0/afet_111005_004.pdf (Letöltve: 2020. 01. 15.)

20 Mirko Pejanović (2016) Essays on the Statehood and Political Development of Bosnia and 
Herzegovina. Sarajevo TKD Šahinpašić. 184.; 362. 
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létre, amelynek értelmében Bosznia, mint az Unió hivatalos tagjelölt állama, 
már az uniós csatlakozási kritériumok teljesítésén tudjon dolgozni.21

A HORVÁT ELNÖKSÉG LEHETSÉGES SZEREPE

Ezt a szerepet az Európai Unió a már említett 2018-as dokumentum alapján 
csak részben vállalta fel. Ráadásul a 2018-as és a 2019-es tanácsi döntés (amely 
elsősorban francia közbenjárásra történt) inkább Albániába és Észak-Macedó-
niába terelték a figyelmet, és így Bosznia esetleges tagjelöltté válásáról szóló 
diskurzus a háttérbe szorult. 

Ezért is jelent jó hírt a 2020-as horvát elnökség. Horvátország mindmáig 
utolsóként csatlakozott az Európai Unióhoz, így példája annak, hogy az Unió 
által felállított stabilizációs és társulási folyamat teljesíthető, amennyiben egy 
tagjelölt ország képes a csatlakozási feltételekre koncentrálni. Mindazonáltal a 
horvátok tökéletesen ismerik a régiót, s a bilaterális konfliktusok és nézetelté-
rések ellenére számukra is politikai, gazdasági, továbbá stratégiai érdek, hogy 
a Nyugat-Balkán az Unió részévé váljon. Az elnökség egyik fontos eseménye 
a zágrábi csúcs lesz, amelynek kiemelt napirendi pontja a nyugat-balkáni bő-
vítés lesz. A horvát elnökség így nemcsak felhívhatja a figyelmet arra, hogy 
Boszniával kapcsolatban egy új stratégiai vízió szükséges, de tevékenyen részt 
is vehet annak megalkotásában.22

21 Florian Bieber (2013) Building Impossible States? State-Building Strategies and EU Mem-
bership in the Western Balkans. Florian Bieber (szerk.,) EU Conditionality in the Western Bal-
kans. Routledge, London and New York. 9–29. 16–17.

22 Marina Škrabalo Solidarna (2018) Croatian Presidency of the European Union in 2020. Policy 
paper. Zagreb. 84.; 91. https://www.gong.hr/media/uploads/eu_presidency_en_v5.pdf (Letölt-
ve: 2020.01.15.)
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HÉT ÉVTIZED UTÁN 
EGY SZERZŐDÉS SZÜLETÉSÉRŐL

PROF. DR. GAZDAG FERENC DSc,
Professor Emeritus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

ELŐZMÉNY. A BRÜSSZELI SZERZŐDÉS  
1948. MÁRCIUS 17. 

A március 17-én aláírt brüsszeli öthatalmi (Anglia, Franciaország, Belgium, 
Luxemburg és Hollandia) szerződés,1 amely a „Gazdasági, szociális és kul-
turális együttműködés, valamint az önvédelem” területeire terjedt ki, s amely 
tovább szélesítette a Dunkerque-ben Anglia és Franciaország között kötött 
egyezményt, műfajilag meglehetősen furcsa képződmény. Egyidejűleg regio-
nális együttműködési egyezmény és kölcsönös segélynyújtási paktum. Ötven 
éves időtartamra kötötték. Bevezetőjében leszögezi, hogy „a szerződő felek” 
megerősítik és megvédik közös örökségüket, az „állampolgári és egyéni sza-
badság demokratikus elveit, az alkotmányos hagyományokat és a törvény tisz-
teletét”. A védelmi jelleg ugyanakkor kevésbé hangsúlyos, mint a dunkerque-i 
egyezményben. A szerződés 4. cikke szerint „Ha a Magas Szerződő Felek 
egyikét Európában támadás érné, a többiek az ENSZ Alapokmánya 51. cikke 
értelmében minden rendelkezésre álló eszközzel katonai és egyéb segítséget 
és támogatást nyújtanak neki.”

A szerződés másik fontos részét a 7. cikk tartalmazza. Eszerint „abból a 
célból, hogy a jelen szerződés tárgyát képező minden kérdésben egyetértően 
járjanak el, a Magas Szerződő Felek konzultatív tanácsot állítanak fel, s azt ak-
ként szervezik meg, hogy állandó jelleggel gyakorolhassa funkcióit. A Tanács 
mindannyiszor összeül, valahányszor azt célszerűnek tartja. A szerződő felek 
egyikének kérésére a Tanácsot azonnal össze kell hívni, hogy lehetővé tegyék 
a Magas Szerződő Felek részére, hogy összeegyeztessék magatartásukat és a 
teendő intézkedéseket abban az esetben, ha Németország részéről felújulna az 
agressziós politika, vagy minden olyan más helyzetben, amely fenyegetést je-
lenthetne a békére, bárhol álljon is az elő; vagy minden olyan helyzetben, amely 
a gazdasági stabilitást veszélyezteti.”

A szerződés szövegezéséből jól látható, hogy a vita az amerikai kívánsá-
gok és a francia fenntartások egyidejű kielégítésével oldódott meg. A Geor-

1 Szerződés a gazdasági, szociális és kulturális együttműködésről és az együttes védelemről. 
Brüsszel. 1948. március 17. A szöveget közli Halmosy Dénes (1985) Nemzetközi szerződések 
1945-1982. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó-Gondolat Könyvkiadó, Budapest. 144–147. 
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ges Bidault által hangoztatott kívánság, azaz Németország, mint veszélyforrás 
megnevezése szerepel, ugyanakkor a gazdasági stabilitás veszélyeztetésének 
kétértelműsége alatt a kommunista pártok politikájára és a „szovjet felforga-
tásra” is történt utalás. A brüsszeli szerződés az előkészítő tárgyalások során 
nőtt túl a tisztán védelmi-katonai koncepción a gazdasági, szociális és kultu-
rális együttműködésre vonatkozó előírások meglehetősen homályosak.

A világháború után megalakult ENSZ szempontjából pedig a brüsszeli szer-
ződés kudarcnak bizonyult. Azt, hogy Földünk egyik legfontosabb térségében 
az ENSZ kollektív biztonsági rendszerének megteremtése még a kiépülés előtt 
megbukott, s a világszervezetre döntő befolyást gyakorló nagyhatalmak biz-
tonságukat saját szövetségi rendszerek kiépítésével, nem pedig az ENSZ köz-
bejöttével szervezik meg.

Az egyezményt aláírásának napján üdvözölte Truman elnök a Kongresz-
szus és a Szenátus együttes ülésén. „Ez a lépés  – nyilatkozta – nagy jelentő-
ségű. Jelentősége túlmutat az egyezmény szövegén. Jelentős lépés ez az európai 
egység, a civilizáció megőrzése és védelme irányába. Bizonyos vagyok benne, 
hogy Európa szabad nemzetei között visszhangra talál.”2 Truman beszé-
dében nyíltan kimondta, hogy a brüsszeli egyezmény támogatásával egyik fő 
célja elkerülni elődje, a néhai Wilson 1920-as kudarcát az Európa-politiká-
ban. Az amerikai honatyák java része pedig meg volt győződve, hogy a brüsz-
szeli egyezmény lényegében nem más, mint az akkor még tárgyalás alatt álló, 
s csak áprilisban aláírásra kerülő OEEC katonai megfelelője.

Az egyezmény hasonlósága valóban megvan az OEEC-vel mind szelle-
mében, mind pedig szerkezetében. Az ajánlásokat itt is a külügyminiszterek 
konzultatív tanácsa készíti, a titkárság és egy sor bizottság intézi. Azonban a 
szerződés legfontosabb és nem is titkolt célja az volt, hogy meggyőzze az ame-
rikai vezetést: érdemes a saját védelmükért közös szervezetbe tömörülő ötöket 
katonailag is támogatni. Ennek jegyében állították fel a Nyugati Unió Védelmi 
Szervezetét 1948 szeptemberében Fontaineblau-ban, amely szárazföldi, ten-
geri és légierő parancsnokságból állt. A baj csak az volt, hogy e parancsnoksá-
goknak nem voltak csapataik. Az Európa Parlament egyik, 1950. augusztusi 
ülésén az angol Boothby gúnyolódva idézte, hogy a fontaineblaui parancsnok-
ságon de Lattre de Tassigny tábornok hadvezetési gyakorlatot tartott – papí-
ron, képzeletbeli csapatokkal. 

Ami miatt mégis jelentős állomásnak kell ítélnünk a brüsszeli szerződést 
Nyugat-Európa háború utáni történetében, az részint a szerződés további sor-
sával, részint pedig az ENSZ szerepével kapcsolatos. Az 1948-as brüsszeli 
egyezmény lesz majd az alapja az NSZK Nyugat-Európába történő integrá-
lását biztosító 1954-es párizsi egyezményeknek, s általában a nyugat-európai 
integráció magját alkotó országok összefogásának. Az okmányban kifejeződő 

2 Truman, Harry S. (1965) Years of Trial and Hope. New World City, New York. 255.
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regionalitás a korszak egyik legjellemzőbb vonása a térségben, még akkor is, 
ha tudjuk: a regionalitás elvén már az aláírás pillanatában túlszaladtak az ese-
mények, s a részt vevő államok törekvései néhány hónapon belül az atlantiz-
musba szublimálódnak.

TÁRGYALÁSOK A NATO LÉTREHOZÁSÁRÓL

Ráadásul az ötök mindennemű tevékenységét a szerződés aláírásától kezdve 
keresztezte egy másik tárgyalássorozat, amelynek azonban csak Anglia volt az 
ötök közül résztvevője. E tárgyalások öt nappal a brüsszeli szerződés aláírása 
után, 1948. március 22-én kezdődtek a washingtoni hadügyminisztérium-
ban Anglia, Kanada és az USA képviselői között. Néhány szót e tárgyalások 
előzményeiről. 1948 márciusa a prágai „baloldali fordulat” – azaz kommu-
nista hatalomátvétel (február 25.) után az angol diplomácia semmibe veszni 
látta nemcsak az éppen hogy csak formát öltő brüsszeli szerződést, a Nyugati 
Uniót, hanem a prágai forgatókönyv alapján kommunista hatalomátvételtől 
tartott Párizsban és Rómában is. Bevin március 9-én levélben fordult ameri-
kai kollégájához, amelyben egy hármas szintű variációt javasolt: 

– a brüsszeli ötök és az USA szorosabb együttműködését,
– egy atlanti biztonsági rendszert, amelyhez az USA kapcsolódhatna,
– egy Mediterrán paktum lehetőségét.
Az amerikai reakció gyors volt. Marshall a kormány megkerülésével ma-

gával Trumannal tárgyalt, s Bevin 48 óra múlva a következő választ kapta: 
„Készek vagyunk azonnal kollektív tárgyalások megkezdésére egy atlanti biz-
tonsági rendszer létrehozásáról. Javaslom, hogy a brit képviselők a következő 
héten jöjjenek Washingtonba”.3

A március 22-én kezdődött tárgyalásokon az amerikaiak visszautasították a 
brüsszeli szerződéshez való csatlakozás gondolatát, azon egyszerű érveléssel, 
hogy az túl szűk kereteket biztosítana. Megítélésük szerint, a „kommunista 
veszély és felforgatás” elleni védelemhez szélesebb terület szükséges. A State 
Department három javaslatot terjesztett elő lehetséges variánsként:

–  kölcsönös katonai segítségnyújtási paktum megkötését, amely azonban 
nem regionális alapon állna, hanem a bevonandó országokat az ENSZ 
Alapokmány 51. cikkelye alapján választanák ki;

–  egy regionális biztonsági szerződést az északi-atlanti és a mediterrán tér-
ség között;

–  végül az USA egyoldalú katonai kötelezettségvállalását a brüsszeli szer-
ződést aláírt Nyugati Unió államai iránt.

3 Foreign Relations of the United States (1948) Walleyton. US Government Printing Office. 58–
59. 



– 127 – 

Gazdag Ferenc: Hét évtized után egy szerződés születéséről

A megbeszélések eredményeképp egy olyan megoldást fogadtak el, amely 
szerint az amerikai kormány felhívja a brüsszeli szerződés államait, hogy ezt 
az egyezményt terjesszék ki más országokra (Norvégia, Svédország, Dánia, Iz-
land es az 1948-as választások kimenetelétől függően esetleg Olaszországra), 
majd ezek után az amerikai elnök javaslatot tesz az aláíróknak, hogy kössenek 
kollektív védelmi paktumot az USA-val az észak-atlanti térségről.

Franciaország nem vett részt e tárgyalásokon. Helytálló tehát a franciák 
gyakori sérelmező kijelentése, hogy a NATO indulásakor tisztán angolszász 
ügy volt.4 Az angolok ugyan felvetették, hogy vonják be Párizst is a meg-
beszélésekbe, de az amerikaiak az erős kommunista párt miatti „biztonsági 
megfontolásokból” ezt ellenezték. Párizs és Washington feszült viszonyának 
mélyén azonban a német kérdés rejtezett. Washington számára a három nyu-
gati szektor Nyugathoz való csatlakoztatásához a legbiztonságosabb útnak az 
integráció tűnt, amely a németek számára ugyanakkor az egyenjogúság vissza-
szerzésének ígéretét tartalmazta. Az angolok, akik az amerikaiaknál nagyság-
renddel jobban érzékelték, hogy egy nyugatnémet kormány létrehozása milyen 
ellenérzéseket fog ébreszteni Európa fővárosaiban, tudatták Washingtonnal, 
hogy egy ilyen esetben garanciákat kell adjanak szövetségeseiknek. Csakha-
mar kiderült, hogy az angolok által említett garanciák inkább előfeltételek, 
semmint megoldási formulák. Különösen Párizs számára, amely a Ruhr-kér-
désben folyó francia-amerikai vitában, pontosabban a nehézipari termelést újra 
beindítani akaró amerikai tervekben látta a német hadiipar és militarizmus új-
jáélesztésének első lépcsőfokát. A francia érveket J. Monnet közeli barátja, J. 
F. Dulles támogatta, aki figyelmeztette a szenátus külügyi bizottságának el-
nökét, J. Vandenberget, hogy amennyiben Washington süket marad Párizs 
újjáépítési és biztonsági igényeire, ezzel az amerikaiak Moszkva felé terelik a 
francia politikát. A franciák számára a garanciák értelem szerűen katonai jel-
legűek lettek volna. A francia politika helyesen érzékelte, hogy a nyugat-euró-
pai államok amerikai tervek szerint történő gazdasági rekonstrukcióját célzó 
Marshall-tervben Sztálin fenyegetést, a nyugati német szektorok gazdaságát 
újjáépíteni akaró amerikai ötletek mögött pedig az újra felfegyverkezés lehe-
tőségét látta. Párizs abban sem tévedett, hogy Moszkva különösen helytele-
nítette Franciaország és Olaszország bevonását a számára nemkívánatosnak 
nyilvánított nyugati egységbe. Még a rendkívül erősen szovjetellenes Bidault 
is úgy nyilatkozott 1948 nyarán, hogy az atlanti paktum gondolata neki egyál-
talán nem tetszik. Hasonlóképp vélekedett Vincent Auriol köztársasági elnök 
is, aki nyíltan kimondta, hogy a Szovjetunióra való tekintettel Franciaország-
nak tartózkodnia kell egy nyugatnémet kormány létrehozásában való elköte-
lezettségtől.

4 Delmas, Claude (1980) La France et la création de l’Alliance atlantique. Revue de l ’OTAN, 
Nr.4. 28(4): 21–26.
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A franciák úgy érezték, hogy nem érdemes politikai engedményeket tenni 
az amerikai védelem érdekében, hiszen C. Bonnet washingtoni követtől úgy 
tudták, hogy az amerikaiak két éven belül nem akarnak semmi komolyat tenni 
az európaiakért. Logikusabbnak látszott a szovjet külpolitikával való kapcso-
latok keresése, vagy amennyiben ez nem sikerül, Washingtonból kiegészítő 
garanciák követelése. A garanciák nyújtásának azonban az Egyesült Államok-
ban ekkor még alkotmányos gátjai is voltak, ugyanis érvényben volt az ame-
rikai izolacionizmus alkotmányos tilalma, amely meggátolta, hogy az USA 
békeidőben katonai szövetség tagja legyen. A republikánus többségű kong-
resszusban a demokrata Trumannak az elnökválasztás előtt hat hónappal 
semmi esélyt nem adtak egy ilyen horderejű külpolitikai fordulatot eredmé-
nyező alkotmánymódosítás átvitelére. Az erre vonatkozó megbeszélések azon-
ban már áprilistól folytak a State Department, a Kongresszus, a Szenátus, a 
Nemzetbiztonsági Tanács és a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottsága kö-
zött. Vandenberg szenátor, aki a Köztársasági Párt jelöltjeként Truman leendő 
riválisának számított az 1948 őszén esedékes elnökválasztásokon, nem akarta, 
hogy az atlanti szövetség kezdeményezése az elnöktől induljon ki, s így elfo-
gadta integrációpárti tanácsadója, J. F. Dulles javaslatát, s vállalta a róla elne-
vezett határozati javaslat előterjesztését.5

A Vandenberg-határozatot a Szenátus nagy többséggel fogadta el június 11-
én. A határozat az ENSZ szerepének általános erősítésén túl követelte, hogy 
az USA alkotmányos úton csatlakozzon olyan regionális és kollektív intézke-
désekhez, amelyek állandó és hatékony önsegélyen, valamint kölcsönös segít-
ségen nyugszanak”. A szenátus emellett azt tanácsolta a kormányzatnak, hogy 
kezdjen olyan szövetségi tárgyalásokat, amelyek „természetüknél fogva” elret-
tentik az agressziót. 

A Vandenberg-határozat egy fordulat befejező aktusa lett az Egyesült Ál-
lamok külpolitikájában. Áttérést jelent az izolacionizmusról a külpolitikai 
expanzionizmusra. A politikai izolacionizmust az USA az ENSZ Alapokmá-
nyának aláírásával adta fel, gazdasági izolacionizmusát pedig a Marshall-terv 
meghirdetésével. Most, a Vandenberg-határozattal katonai téren is véget ve-
tett az izolacionizmusnak. Ilyen előzmények után értesítette az amerikai kül-
ügyminisztérium június 23-án Anglia, Franciaország, Kanada, Belgium és 
Hollandia nagyköveteit, hogy a Vandenberg-határozat értelmében kész elő-
készületi tárgyalások megkezdésére. Ekkor az angolok kivételével az értesí-
tettek még azt hitték, hogy az Egyesült Államoknak a brüsszeli szerződéshez 
való csatlakozásáról fognak tárgyalni. A július 6-án kezdődött tárgyalásokon 
azonban kiderült, hogy nem erről lesz szó.

Felvezetésként az amerikai érvelés az volt, hogy az európaiak által kért ka-
tonai segélyek nagyságrendjüknél fogva nem nyújthatók hitelek nélkül, ahhoz 

5 Foreign Relations of the United States. i. m. III. kötet. 104–108. 
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pedig a kongresszus jóváhagyása kell. A kongresszus viszont nem ad ilyen jó-
váhagyást, ha nem bizonyítható, hogy a tervezett egyezmény nem járul hozzá 
kézzelfogható módon az USA biztonságához. Ebből a szempontból a brüsz-
szeli öt tagállam területe túl kicsi, s a tárgyalásoknak tulajdonképpen ott kell 
kezdődniük, hogy ezt a térséget milyen irányban és mértékben terjesszék ki.

Az amerikai igények elfogadtatásában a kulcsszerep az angoloké volt. A 
munkáspárti kabinet értékelései az angol érdekeket a lehető legszorosabban az 
amerikai vonalvezetéshez kapcsolták, s ennek szolgálatába állították politikai 
erőfeszítéseiket. Az atlanti vonalvezetésben az angolok előnyben és fölényben 
érezték magukat európai partnereikkel szemben is, s ezért az alakuló atlanti 
közösség legodaadóbb tagjának szerepét játszották. Ha az USA a nyugati vi-
lág politikájának fókuszába a NATO-szerződést állította – fejtegette egy évvel 
később Bevin a kormány ülésén –, akkor az USA-val fenntartott kapcsolata-
ink, a Commonwealth összetartása és az európai egység érdekében is hason-
lóképp kell cselekednünk.

A franciák számára viszont az 1948 júliusában kezdődött konferencia akusz-
tikáját a blokád miatt „Berlin fölött dübörgő amerikai és angol szállítógépek” 
adták. A berlini blokád a franciák legsötétebb félelmeit látszott igazolni: az 
egyoldalú lépések a német kérdésben a Szovjetunió katonai válaszlépéseit vált-
ják ki. Párizs számára a riói típusú megoldás kevésnek tűnt, mert nincs benne 
pontos katonai kötelezettségvállalás, s a konzultációs rendszer Európában, a 
Szovjetunió szomszédságában nem megfelelő megoldás. A NATO-hoz vezető 
tárgyalásokat viszont a francia nagykövet, Pierre Mélandri egyszerűen csatló-
sítási megoldásnak minősítette.

Az atlanti szerződés végső szövegváltozata 1949. március 7-ére készült el, s 
8-án elküldték az érintett kormányoknak. Március 18-án pedig – ilyenre sem 
volt még példa – nyilvánosságra hozták. Március 15-én a tárgyalásokon részt 
vevő nyolc állam meghívta csatlakozásra Dániát, Olaszországot, Portugáliát 
és Izlandot.6

A NATO megalakulása alapvető jelentőségű volt egész Európa biztonság-
politikai helyzetének szempontjábó1. A hajdani szövetséges Szovjetunióval és 
kelet-európai szövetségeseivel szemben szerződéses kötelékkel fogta össze a 
világháborúban győztes, vesztes és semleges (Portugália, Törökország) euró-
pai országokat az Egyesült Államokkal és Kanadával. Az USA a Szovjetunió 
feltartóztatása és a nyugat-európai országok védelme érdekében kötelezettsé-
geket vállalt békeidőben is. Az új atlanti rendszer biztonságpolitika credója a 
szovjet veszély, a kommunista terjeszkedés megakadályozása lett, s a német 
veszély, a brüsszeli formula Németország agressziós politikájának felújulásá-
ról eltűnt a szerződő felek politikai szótárából. Sőt egyértelmű és határozott 

6 A tárgyalásokról összegzően lásd: Riste, Olav (1985) Western Security. The Formative years. 
European and Atlantic Defence. Universitetsforlaget, Oslo. 
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utalások születtek azzal kapcsolatban, hogy az alakulófélben lévő nyugati né-
met államnak az atlanti tömb részévé kell válnia.

A NATO Európában hasonló funkciókkal organizálódott a katonai kérdé-
sek vonatkozásában, mint a Marshall-terv a gazdaság területén: biztosította 
az USA állandó részvételét a Nyugat-Európa számára létfontosságúnak ítélt 
területeken. Az USA automatikus vezető szerepe azonban nem leplezhette a 
nyugat-európai partnereit közös külpolitikai elképzeléseinek hiányát, ha ezek 
az ellentétek a mélyülő hidegháború körülményei között nem is bukkantak 
azonnal felszínre. Elsősorban a térség belső egyensúlyi problémái bizonyultak 
megoldatlannak, közöttük is Anglia és az integráció viszonya, valamint a nyi-
tott német kérdés jelentkeznek mind nagyobb nyomatékkal.

Ez utóbbiról az amerikai vezetés is érzékelte, hogy a szívügyének tekintett 
integrációs folyamat legfőbb akadálya lett. 1949 első felétől az amerikai kül-
politikában a gazdasági újjáépítés, a katonai segélyprogramok, a Németorszá-
got is bevonni kívánó rendezési tervek egy egységes csomagként szerepeltek, 
s ennek megfelelően koncentráltabban jelentkezett az amerikai presszió is.

A transzatlanti biztonsági rendszer építése és intézményesítése nem légü-
res térben történt, sokkal inkább a keleti és a nyugati erőközpont párhuza-
mos mozgásának részeként. A Szovjetunió egyszerű, de rendkívül hatékony 
eljárással terelte egy rendszerbe a szovjet érdekszféra országait. A még a há-
ború alatt kötött csehszlovák-szovjet szerződés (1943. december 12.) mintájára 
valamennyi, az érdekszférájába került állammal hasonló egyezményt kötött. 
Sőt, az érintett országokat arra is rászorította, hogy egymással is hasonló, ba-
rátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási egyezményt kössenek. 
1948 végére a keleti blokk államait bilaterális, de multiplikált szerződések há-
lója fonta körbe, megalkotva a Szovjetunió biztonsági zónáját Közép-Európá-
ban. A történeti hűség kedvéért tegyük hozzá, hogy a szerződéscsomag utolsó 
darabját épp Magyarország kötötte Csehszlovákiával (1949. április 16),7 ahol 
a késés oka a csehszlovák részről kikényszerített lakosságcsere elhúzódása volt. 
A bipoláris rendszer szerkezeti elemeinek létrehozásában tehát a Szovjetunió 
jókora lépéssel járt a Nyugat előtt. Itt rejlik az oka annak is, hogy a Varsói 
Szerződés létrehozása nem a NATO megalakítására történt válaszlépés volt. 
A VSZ létrehozására majd 1955-ben, az NSZK nyugati tömbbe való bevoná-
sakor kerül sor. 

A kínai forradalom győzelme, a szovjet atombomba egyaránt külpolitikai 
kudarcként csapódott le Washingtonban, s az amerikai külpolitikában ekkor 
fejeződött be a fordulat a tehetetlenné vált, s már jobbára csak fikciókban létező 
univerzalizmusról a regionalizmusra. Elsősorban Nyugat-Európa tekinteté-

7 Lásd erről: Simándi Irén (2019) Mielőtt a vonatok elindultak… A Magyar Áttelepítési Kor-
mánybiztosság dokumentumai a Magyar Rádióban. Múltunk, http://www.multunk.hu/2019-
3-szam/ (Letöltve: 2020. 05. 08.)
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ben, ahol a frissen aláírt NATO újabb divergenciák forrása lett. Franciaország 
a brüsszeli szerződés vezető hatalma nyíltan a kivételes partner szerepére töre-
kedett Washingtonban, s az integráció támogatásában vélte megtalálni ehhez 
a legjobb megoldást. Anglia számára viszont a NATO szerződésben is meg-
jelenő special relationship növelte az érdektelenséget az induló nyugat-európai 
integrációban. Az észak-amerikai és a nyugat-európai térség egy biztonságpo-
litikai zónába szerveződése ugyanakkor kivételes ajándék lett a nyugat-európai 
integráció számára. Az amerikai nukleáris ernyő egyfajta inkubátor-helyze-
tet, s kényelmes védettséget biztosított a kontinens nyugati felének a további 
évtizedekben.
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ÉS BEVÁNDORLÁS: A TÁRSADALMI  

DEZORGANIZÁCIÓ 
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYBAN

DR. HABIL. KOUDELA PÁL PhD,
főiskolai tanár, tanszékvezető, Nemzetközi Tanulmányok Tanszék,

Kodolányi János Egyetem

A társadalmi dezorganizációt ma leginkább egy elméleti megközelítés-
nek tekinthetjük, amely a bűnözés szintjének ökológiai különbségeit igyek-
szik magyarázni, mégpedig olyan strukturális és kulturális tényezők alapján, 
amelyek meghatározzák a közösségek közötti társadalmi rend természetét. A 
kifejezés leggyakrabban kriminológiai tankönyvekben, szakkönyvekben sze-
repel egyfajta, a 20. század első felében ismert és használt elméletként, sokszor 
félreértelmezve annak eredeti mondanivalóját. A valóságban a modell a chi-
cagói iskola egyik első ökológiai koncepciója volt, mely ugyan valóban a bű-
nözés típusait és gyakoriságát magyarázta környezeti ökológiai jellemzőkkel, 
ám elsősorban a szomszédsági-környéki jellemzőkről volt mondanivalója, azt 
a jelenséget írta le, amikor egy közösség képtelen a közös értékek megvalósí-
tására és a hatékony társadalmi ellenőrzés fenntartására.

Az elmélet megalkotói az amerikai szociológus, William Isaac Thomas és a 
lengyel filozófus, Florian Znaniecki1 voltak, s hátterében a lengyel bevándor-
lók alkotta közösségek kutatása állt a századfordulón. A társadalmi dezorgani-
záció elmélete nem egyszerűen egy újabb független változót hozott a bűnözés 
magyarázatához a társadalmi nem, az életkor vagy az etnikai hovatartozás 
mellé, hanem megteremtette az igényt a szomszédságok saját ökológiai dina-
mikájának vizsgálatára, ezzel a nagyvárosok, de általában a települések térszer-
kezetének új szemléletmódját is segítette kialakítani. Az őket követő kutatók 
gyakorlatilag mind Thomas és Znaniecki eme munkájára építkeztek. A két 
kutató ugyanakkor sokkal többet tett ennél: magának a gondolkodási, érté-
kalkotási folyamatnak és a környezetnek a kölcsönhatását feltételezték. Sze-
rintük az attitűdök a viselkedés és a környezet interakciójának eredményeként 
jönnek létre, azok nem velünk született, belső késztetések, hanem az akkul-
turáció eredményei. Ezzel egyúttal a szimbolikus interakcionalizmus alapjait 

1 Thomas, William I. & Znaniecki, Florian (1919) The Polish Peasant in Europe and America. Vol. 
IV. University of Chicago Press, Chicago.
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is megteremtették. Thomas és Znaniecki Lengyelországban és Amerikában 
élő lengyel parasztok levelezését elemezte, így a történettudományban is egy 
alapvetően új, mikro-analitikus szemléletű időfogalmat vezettek be, mellyel a 
történeti generációk életvilágának makroszintű elemzését váltották le, egészí-
tették ki.2 Munkásságuk mindezekért számtalan tudományterületen tekint-
hető alapvető jelentőségűnek, beleértve a kriminológiát, társadalomföldrajzot, 
szociológiát, szociálpszichológiát és a történelemtudományt.

Noha a társadalmi dezorganizáció elmélete rögvest születését követően igen 
széles körben megváltoztatta a bűnözésről, annak társadalmi beágyazottsá-
gáról való gondolkodást, egyúttal olyan területeken is hatott, melyek kevésbé 
ismertek. Maurice Halbwachs, a francia szociológus, akinek neve a kollek-
tív memória koncepciójának megalkotójaként ismert a hazai társadalomtudó-
sok, pszichológusok és történészek előtt, elsők között olvasta a chicagói iskola 
kortárs személyiségeinek – különösen Ezra Parknak, Thomas tanítványának – 
munkáit, s vezette azt be a francia tudományos gondolkodásba.3 Noha Hal-
bwachs leginkább Durkheim tanítványaként ismert, és sem első nagy hatású 
művében, sem utolsó, poszthumusz megjelent munkájában nem hivatkozza 
a chicagói szociológusok munkáit,4 Yves Grafmeyer és Isaac Joseph, fran-
cia szociológusok nyomán mára ismert, hogy Halbwachs elsők között olvasta 
és népszerűsítette ezen munkákat Franciaországban a húszas években. Maga 
a kollektív memória központi koncepciója, vagyis, hogy nemcsak egyéni me-
mória létezik, hanem egy, az egyénen túli csoportmemória is fellelhető, kísér-
tetiesen emlékeztet a társadalmi környezet, hely, csoport egyénre gyakorolt 
hatásának gondolatára (miközben a jóval tágabb „társadalmi tény” koncep-
ciójára is reflektál). A lényeg mindkettőben az, hogy szűkebb környezetünk-
nek, a közösségnek meghatározó szerepe van gondolkodásunkban: nincsenek 
emlékeink, sem tetteink vagy értékeink, melyeket ne lehetne, legalább rész-
ben, visszavezetni arra a társas környezetre, amiben felnőttünk. Ez a környe-
zeti hatás tehát a személyiséget meghatározó tényező, és lényegében ennek a 
kontextusnak az elvesztése, az ebből való kiszakadás okozza az értékvesztést 
és a normaszegést Thomas-Znanieckinél is.

2 Weymann, Ansgar (1996) Modernization, Genrational Relations and the Economy of Life 
Time. International Journal of Sociology and Social Policy, 16(4): 37–57.

3 Grafmeyer Yves – Isaac Joseph (1979) La ville-laboratoire et le milieu urbain. Yves Grafmeyer 
– Isaac Joseph (eds.) L’École de Chicago. Naissance de l ’Écologie Urbaine. Éditions du Champ 
urbain, Paris. 5–52. 35.

4 Halbwachs, Maurice (1952) [1925] Les cadres sociaux de la mémoire, Paris: Presses Universitaires 
de France.; Halbwachs, M. (1950) La mémoire collective. Presses Universitaires de France, Paris.
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ÖKOLÓGIA, INTERAKCIÓK ÉS BŰNELKÖVETÉS

A huszadik századi városszociológia egyik központi fogalma, sokszor vita-
tott, de mindig idealizált fundamentuma a közösség. A koncepció központi 
gondolata nem Tönniestől származik. A német társadalomfilozófus ugyanis 
a fejlődés természetes velejárójának tartotta, hogy a közösségi formát a nagy-
városban egy összetettebb, kívülről vezérelt rendszer veszi át. A közösség ma 
is domináns modelljét Thomas és Znaniecki fogalmazta meg, amennyiben az 
egyénről a csoportra helyezte a hangsúlyt. Az egyén szociálpszichológiai igé-
nyei szerintük csak a közösségben elégíthetők ki. A szolidáris paraszti világ, 
melyet a házasság és a család integrált, amiben a reciprocitás erősebb volt, mint 
a profitorientált kapitalista gazdasági élet, s amelyben a jól elkülöníthető cso-
portok határozták meg az értékeket, felolvasztotta az egyéni attitűdöket, kie-
légítette minden tag társadalmi igényeit, s az egyéi elhajlásokat gyakorlatilag 
lehetetlenné tette. Az izolált és szolidáris lengyel falu lerombolásával, az ipari 
kapitalizmus individualizálta és profitorientálttá tette az egyéneket. Ugyan-
akkor létrejött az igény egy új, átfogóbb közösségi integráció iránt, egy kö-
zösségfeletti szolidaritás iránt, melyet a sajtó, vallás, oktatás és egyéb önkéntes 
együttműködési formák tudtak kielégíteni. Ez az erő vezette a lengyel parasz-
tot Amerikába, ahol a társadalmi dezorganizáció és az egyén demoralizálódása 
újra életre hívta az integráció és szolidaritás iránti igényt.

Az elsődleges kérdés tehát nem az egyénre, az egyén asszimilációjára irá-
nyult, hanem a közösségformálódásra vagy más néven etnicizálódásra. A 
központi motívum az új, lengyel-amerikai társadalom formálódása, azokon a 
töredékeken, amik megmaradtak, s melyek az új közegbe beolvadtak. A tár-
sadalmi elfogadottság és a gazdasági érvényesülés igénye hozta össze a közös-
ségeket, fenntartva a családközpontúságot, az egyéni szolidaritást, ám eredeti 
erejét sosem nyerte vissza. Túl sok volt hozzá az új közegben a társadalmi kap-
csolat, a részvétel pedig túlzottan is az önkéntességen alapult. A dezorgani-
zációt semmilyen intézmény, még a törvények sem tudták megakadályozni, 
egyedül az újraszerveződött közösség jelentett valós integrációt és értékközve-
títést. Egyszerre erősítette az egyén elsődleges kapcsolatát csoporthoz és hozta 
létre a racionális alkalmazkodást az amerikai attitűdökhöz, mint tágabb kör-
nyezethez. Így jöttek létre a másodlagos kapcsolatok, melyek még generációk 
múltán is etnikai csoportként integrálták a bevándorlókat a társadalomba.5

5 Conzen, Kathleen Neils (1996) Thomas and Znaniecki and the Historiography of American 
Immigration. Journal of American Ethnic History, 16(1): 16–25.
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Thomas ezt már nem A lengyel parasztban, hanem egy későbbi munkájában 
fejtette ki, amit azonban – botránya miatt – nem saját, hanem korábbi egye-
temi kollégái, Park és Miller neve alatt jelentetett meg.6

Ez a közösségkép nem Wirth Simmeltől örökölt nihilizmusát tükrözi, 
igenis pozitív és konstruktív, s végigvonul a huszadik századon. Központi gon-
dolata és értéke Herbert Gans és főképpen Jane Jacobs munkásságának, tevé-
kenységének, majd átalakul Fischer szubkultúra-elméletében. Megalapozza 
Wellmann és Leighton kutatásait és ott van Robert Putnam társadalmi tőke 
erodálódása mögött is, sőt Loïc Wacquant és William Wilson hipergettó-je-
lensége is a közösségek, a Thomas-Znaniecki féle közösségek eltűnésének, ere-
jük gyengülésének következménye – legalábbis részben.

A szimbolikus interakcionalizmus a chicagói szociológiai iskola talán legis-
mertebb elméletévé vált a huszadik században, látnunk kell azonban gyökereit, 
a kapcsolódási pontjait is. Az elmélet a pragmatizmus filozófiai irányzatából 
emelkedett ki, így tekinthető egy gondolat fejlődési stációjának is, más oldal-
ról közelítve azonban egy szociálpszichológiai modellként is értelmezhetjük. 
A századforduló amerikai pragmatizmusának alapjait annak meghatározó fi-
lozófusai: Dewey, James, Mead és Peirce fektették le, majd Dewey tanítvá-
nyaiként, Cooley és Mead formálták azt önálló, az empirikus elemzéshez is 
alkalmas eszközzé. Mégis, fontos Thomas és Znaniecki munkáját a szimbo-
likus interakcionalizmus egyik meghatározó forrásaként is felemlíteni, noha 
ők maguk A lengyel paraszt Európában és Amerikában nem említik sem Mead 
sem pedig Dewey nevét, ahogyan George Herbert Mead sem hivatkozik rá-
juk 1934-ben publikált korszakos monográfiájában.7 A következő nemzedék 
meghatározó elméletalkotója, Mead és Cooley tanítványa, Herbert Blumer 
1969-es könyvében8 azonban már külön fejezetet szentel Thomas és Zna-
niecki közös munkájának, A lengyel parasztnak. Más kérdés, hogy Blumer 
1939-ben hosszú évtizedekre tette tönkre a történeti források szociológiai fel-
használását és Thomas és Znaniecki művét, kimondva: „a helyrehozhatatlanul 
szubjektív eljárásokra épülő életrajzi anyag nem tette lehetővé, hogy érvényes 
és megbízható általánosításokat [vonjanak le belőle]”.9 Ma nem is kérdéses, 
hogy lényegében a Mead előtti korszak képviselőiként, Thomas és Znaniecki 
a szimbolikus interakcionalizmus előfutárainak tekintendők.10

 6 Park Robert Ezra & Miller, Herbert E. (1921) Old World Traits Transplanted. Harper & Bro., 
New York – London.

 7 Mead, George Herbert (1934) Mind, Self, and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist. 
University of Chicago Press, Chicago.

 8 Blumer, Herbert (1969) Symbolic Interactionism. Perspective and Method. University of Califor-
nia Press, Los Angeles. A 6. fejezet.

 9 Blumer, Herbert (1939) An Appraisal of Thomas and Znaniecki’s ‘The Polish Peasant in Europe and 
America’. Social Science Research Council, New York.

10 Denzin, Norman K. (1992) Symbolic Interactionism and Cultural Studies: The Politics of Interpre-
tation. Blackwell, Oxford-Cambridge.
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A társadalmi dezorganizáció elméletének központi gondolata az, hogy mi-
vel a városi környezet drámai módon különbözik a legtöbb bevándorlót ki-
bocsátó mezőgazdasági közösségektől, az új környezet lényegében egyfajta 
erőként hat, ami felbomlasztja a hazai közösségi struktúrát, a hozott kapcsola-
taikat és normáikat, melyek irrelevánsak, használhatatlanok új, városi környe-
zetükben. Mivel a bevándorlókat integráló hagyományos társadalomszerkezet 
átalakulóban van, radikálisan át kell formálniuk kapcsolataikat is, hogy új kör-
nyezetükhöz alkalmazkodjanak, vagy teljesen el kell hagyniuk azokat, s újakat 
építeniük helyettük. Ez a folyamat pedig rendszerint gyors és általában rend-
kívül traumatikus.

A nagyvárosi környezetnek a hagyományos közösségekre, értékekre gya-
korolt negatív hatása nem új gondolat, maga a nagyváros általában igen rossz 
megítélés alá esett a 19. században – érthető okok miatt. Habár Thomas és 
Znaniecki munkájának öt vaskos kötete nagyobbára forrásközlés, rengeteg le-
velet tartalmaz, s alig van elméleti hivatkozás benne, egyetlen szerző nevét 
mégis fellelhetjük, Émile Durkheimét. Noha Ezra Park és Ernest Burgess je-
lentős műve, az Introduction to the Science of Sociology, 1921-ben jelent meg, Tho-
mas és Znaniecki munkássága az egész könyvet áthatja, akárcsak az 1925-ben 
publikált The City-t. Az előbbiben önálló fejezeteket kapnak Tönnies, Sim-
mel és Durkheim is, az utóbbiban egyedül Ezra Park tanára, Georg Simmel 
neve szerepel, ő is csupán a Wirth által összeállított bibliográfiában. Mindez 
meglepő, tekintettel arra, hogy Park – akárcsak Mead és szinte mindenki a 
chicagói szociológia tanszéken – tanult Németországban. 1938-as nagyhatású 
tanulmányában Wirth is csupán Durkheim és Simmel nevét említi, Mann-
heim Károlyét már nem, holott 1930-ban, Mannheimnél tett látogatásakor, el-
kérte az Ideológia és utópia egy példányát, amit később az meg is küldött neki, s 
amit Wirth lefordított angolra.11 Mannheim és Wirth a harmincas években 
rendszeresen váltottak levelet, Wirth egyértelműen felnézett Mannheimre, s 
mégsem utal rá 1938-ban írt írásában.

Az önálló alkotás igénye sokszor erősebb volt, mint a tisztelet vagy a gon-
dolat forrásának megjelölése. Természetes, hogy minden kutatásra, szellemi 
újításra találunk hatást – különösen az egy tanszéken dolgozók, egymással ba-
rátságban, levelezésben lévők között. A társadalom hagyományos kötelékeinek 
felbomlása a modernizáció során, s abban a város kiemelt szerepe, Durkheim 
Öngyilkossága óta a szociológia központi gondolata volt, azonban Thomas és 
Znaniecki voltak az első kutatók, akik ezt egy bevándorló közösség esetében 
empirikusan is alkalmazták, s önálló modellé fejlesztették.12 Noha lényegi 

11 Kettler, David et al. (1984) Karl Mannheim. Tavistock, London.; Mannheim, Karl – Wirth, 
Louis (1954) Ideology and utopia : an introduction to the sociology of knowledge. Routledge & 
Kegan Paul, London.

12 Browning, Christopher R.; Kathleen A. Cagney – Katherine Morris (2014) Early Chicago 
School Theory. Gerben Bruinsma – David Weisburd (eds.) Encyclopedia of Criminology and 
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eltéréseket láthatunk filozófiai konstrukciójában, Durkheim legfőbb monda-
nivalója mégiscsak az volt, hogy a társadalmi szerkezetváltozások hatással van-
nak a normák és a viselkedés összefüggésére, ez pedig döntően befolyásolta a 
korai chicagói iskolát. Ez, az egyébként Hobbes-i önző emberképre építkező, 
normavesztett társadalom képe, úgy épült be Thomas és Znaniecki munká-
jába, mint a társadalmi kontroll elvesztésével az étvágyát mindenáron kielé-
gíteni akaró, s ehhez a legalkalmasabb eszközt kereső személyek csatatere. 
Az etnikai szegregációkban zajló társadalmi dezorganizáció egy gyorsan gya-
rapodó népesség és növekvő etnikai és kulturális heterogenitás közepette az 
egymásnak ellentmondó normák és viselkedés-elvárások okozta konfliktusok 
formájában jelenik meg, ezzel egyúttal a régi társadalmi miliő kontrollveszté-
sét is előidézve. A társadalmi ellenőrzés hagyományos módszereinek (a szabá-
lyok megszegésének és betartásának negatív és pozitív szankcióit értve ezalatt) 
hatékonysága gyengül, ez pedig a bűnözési ráták, a családban elkövetett erő-
szak emelkedéséhez és a házasságok felbomlásához vezet.

Ám Thomas és Znaniecki nem csupán a bevándorlókról írt, hanem a városi 
népesség növekedésével természetszerűleg együtt járó folyamatként ábrázolta 
a dezorganizációt. A lakóhelyi mobilitás és a helyhasználati szokásokban be-
következő változás a társadalmi egyensúly felborulásához vezet, mivel ezzel 
együtt a társadalmi kapcsolatok fizikai alapjai változnak meg, további társa-
dalmi és politikai gondokat kiváltva. Ez tehát egyúttal a humánökológia kez-
dete is, amennyiben az ember és fizikai környezete közti interakciók társadalmi 
és viselkedésre gyakorolt következményeit vizsgálja. Ezra Park városökológiá-
jában a versengés a társadalmi interakció egyik legalapvetőbb formája, s ezt az 
ökológiai szemléletet a társadalmi dezorganizációval együtt átveszi a krimino-
lógia is. Clifford Shaw és Henry McKay, a fiatalkorú bűnözésről írt korszakos 
művében egyaránt építenek a városökológiára és a dezorganizációs elmélet-
re,13 s ezzel megalapozzák a huszadik század egyik legmarkánsabb modell-
jét, a bűnelkövetői arányainak ökológiai magyarázatát.14

TÖRTÉNELEM MÁSKÉPP

Thomas és Znaniecki a lengyel parasztság iránt önmagában nem érdeklő-
dött, őket sokkal inkább foglalkoztatta a hagyományos kötelékeket felváltó 
hazautalások és jövedelmek rendszerével leírható pénzgazdálkodás a csalá-
dokra és közösségekre gyakorolt dezintegrációs hatása. A szociológiai mo-

Criminal Justice. Springer, New York.1233–1545.
13 Shaw, Clifford R. et.al. (1972) [1942] Juvenile delinquency and urban areas: a study of delinquents 

in relation to differential characteristics of local communities in American cities. University of Chi-
cago Press, Chicago.

14 Browning et. al. (2014) 1238.
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dellhez empirikus anyagként feldolgozott levelek tömegével mégis a lengyel 
nemzeti emlékezet egy halhatatlan művét hozták létre egyúttal. A történettu-
domány szemszögéből munkájuk jelentősége ugyancsak kiemelkedő: elsőként 
foglalkoztak az emigráns levelezéssel, követőik sokasága kereste a kivándor-
lás motívumait, az azt segítő és hátráltató intézményeket ezek és hasonló for-
rások segítségével.15 A migrációkutatás történettudományi szemlélete mellett 
az élettörténet középpontba állítása is érdemük. Míg a migrációkutatásban a 
személyes életsorsok feldolgozása alapvető módszertani elemmé vált, addig a 
marginális ember fogalma is önálló életre kelt. A saját világát részben elve-
szítő, ám az új világot is csak részben elfoglaló kivándorló kreativitására he-
lyeződött a hangsúly.16

Egyik legkorábbi előzménye a mikro-történetírásnak Clifford R. Shaw 
munkája, a The Jack-Roller: A Delinquent Boy’s Own Story. Az 1930-ban meg-
jelent munka Michael Peter Majer, álnevén Stanley életét meséli el, akivel a 
szerző 1923-ban találkozott, amikor is az tizenhat évesen éppen kitöltötte egy-
éves büntetését, amit rablásért kapott, s ami a fiatalkorúak büntető és javítóin-
tézetébe juttatta.17 A munka előszavát Howard S. Becker, ismert szociológus 
írta 1993-as és 2013-as kiadásához is. Becker maga is Thomas és Znaniecki 
munkáját ismeri el a legelső életműnek, ugyanakkor még a 2013-as kiadás-
ban is nem hagyományos társadalomtudományi adatként írja le az élettörté-
neti forrást, ezzel mintegy utat engedve a huszadik század közepi szociológiai 
felfogásnak.18 Shaw munkája azonban a történettudományban is új kezdet-
nek számít: Shaw következő munkáiban, mint a The Natural History of a Del-
inquent Career, hétéves korától követi egy kiskorú bűnöző életét, míg a Brothers 
in Crime egy bevándorló család öt gyermekéről szól. Edwin Sutherland ezidő-
tájt írja a Professional Thief-et, s számtalan hasonló munka kíséri ezeket a mai 
napig.

A hatvanas évektől, miközben a szociológia évtizedek óta elhanyagolta vagy 
éppen elutasította az élettörténeti forrást, a történettudomány a strukturaliz-
mus és marxizmus kiüresedésével új utakat talált, s ebben a társadalomtörténet 
olasz és francia iskolái meghatározó szerepet kezdtek játszani. Bernard Gu-
enée a nyolcvanas években nyíltan megfogalmazza, hogy a struktúrák tanul-
mányozásakor túl nagy jelentőséget tulajdonítottak a szükségletnek, Le Goff 
pedig az életrajzokat tekinti a megfelelő forrásnak, amit szerinte hamis prob-

15 Lyons, Martyn (2012) The Writing Culture of Ordinary People in Europe, C.1860-1920. Camb-
ridge University Press.

16 Pedraza-Bailey, Silvia (1990) Immigration Research: A Conceptual Map. Social Science History, 
14(1): 43–67.

17 Shaw, Clifford Robe (1930) The Jack-Roller: A Delinquent Boy’s Own Story. University of Chi-
cago Press, Chicago.

18 Becker, Howard S. (1933) és (2013) Introduction. A fenti műhöz. 
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lémák tartottak távol az elemzéstől évtizedeken át.19 Nem állíthatjuk azonban, 
hogy teljes egészében elhanyagolta volna a társadalomtudomány az élettörté-
netet, hiszen 1969-ben Blumer már egészen másképpen értelmezi Thomas és 
Znaniecki munkáját, mint korábban, s 1961-ben született az antropológus, 
Oscar Lewis nagyhatású munkája a Sanchez gyermekei, ami egyben a szegény-
ség kultúrájának első megfogalmazása.

Alain Besançon 1971-ben azt írja: „Létrejön egyfajta kapcsolat az egyén 
sorsa, annak a nagy történelem peremén található determinánsai (a családban, 
a gyermekkorban, a személyes neurotikus konfliktusban) és a közösség aka-
rata között, melyben ez a sors beteljesül.”20 A kilencvenes évekre pedig már 
egyértelművé válik, hogy „A mikrotörténeti kutatás célja meghatározható úgy, 
hogy az tulajdonképpen nem más, mint az egyes emberek döntésein keresz-
tül az összes oksági kapcsolat feltárása, melyek a vizsgált társadalmi formá-
kat létrehozzák.”21

A BEVÁNDORLÁS KUTATÁSA

Habár megjelenésekor keveset tehetett a korszak korlátozó bevándorlás-
politikáját meghatározó tudományos és közéleti szemlélet befolyásolására, 
Thomas és Znaniecki munkája a huszadik század során egyaránt meghatá-
rozó forrásává vált az negyvenes-ötvenes évek asszimiláció-orientált historio-
gráfiának és a nyolcvanas évek pluralista reakcionizmusának.22 A huszadik 
század közepén az fő mondanivalójuk az asszimiláció nehézségéról talált visz-
szhangra a bevándorlás történetét kutatók között: Oscar Handlin az ő nyom-
dokaikon járva elemezte az amerikai bevándorlás történetét, kontextusként a 
modernizációt és a társadalmi dezorganizációt állítva, s hangsúlyozva a család 
megőrző szerepét.23 Habár Handlin sötétebben látja a bevándorlók beillesz-
kedését, John Bodnar híres munkája24 a nyolcvanas években szembehelyezke-

19 Guenée, Bernard (1987) Entre l ’Eglise et l ’État. Quatre vies de prélats français à la fin du Moyen 
Age. Gallimard, Paris.; Le Goff, Jacques (1996) Saint-Louis. Gallimard, Paris.

20 Besançon, Alain (1971) Psychoanalytische Geschichtsschreibung. Hans-Ulrich Wehler (hrsg.). 
Geschichte und Psychoanalyse. Frankfurt am Main – Berlin – Wien. 91–140. idézi Röckelein, 
Hedwig (2002) [1993] A pszichohistorikus módszer hozzájárulása az „új történelmi biográfiá-
hoz”. Aetas, 17(2): 231–244.

21 Rosental, Paul-André (2000) [1996] A makro felépítése a „mikroszinten” keresztül: Fredrik 
Barth és a microstoria. Czoch G. & Sonkoly G. Társadalomtörténet másképp. A francia társada-
lomtörténet új útjai a kilencvenes években. Csokonai Kiadó, Debrecen 72.

22 Zaretsky, Eli (1984) Editor’s Introduction. William I. Thomas and Florian Znaniecki. The Po-
lish Peasant in Europe and America, abridged edition. University of Illinois Press, Urbana – Chi-
cago. 111.

23 Handlin, Oscar (1951) The Uprooted. The Epic Story of the Great Migrations That Made the Ame-
rican People. Little, Brown, Boston.

24 Bodnar, John (1985) The Transplanted. A History of Immigrants in Urban America. Indiana Uni-
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dik Handlin szemléletével, s egész tablót készít az európai bevándorlás 30-as, 
40-es években érkező csoportjairól, s a rákövetkező évtizedek historiográfiá-
járól. A hetvenes-nyolcvanas években robbanásszerűen nőtt a bevándorlástör-
téneti kutatások száma, Thomas és Znaniecki mindvégig legelső és alapvető 
munkaként maradva a háttérben, legjelentőseb magyar példája ennek Puskás 
Julianna vaskos monográfiája az amerikai magyarokról.25

De nem csak a bevándorlás történettudományi megközelítése, hanem a szo-
ciológia számára is alapvető munka maradt A lengyel paraszt. Alejandro Portes 
már a hetvenes években azt állította,26 hogy az amerikai társadalomtudomány 
éppen a bevándorlás kutatásával jött létre, melynek természetesen első nagy-
szabású kvantitatív elemzése Thomas és Znaniecki, munkája volt. Valójában 
A lengyel paraszttal a chicagói iskola vált a bevándorláskutatás központjává, s a 
2244 oldalas munka annak elméleti és módszertani kereteit is megteremtette, 
sőt máig meghatározza azt nemcsak a szociológia, hanem az identitáskutatás 
és az asszimiláció pszichológiája számára egyaránt.27 Csak egy példa: Doug-
las Massey és Jorge Durand a Mexikói Migrációs Projekt keretében élettörténeti 
adatokat gyűjtött a bevándorlás, a házasság, a termékenység és a munkaválla-
lás történetéhez.28 Ezzel számtalan, a migrációhoz kapcsolódó téma kutatása 
lehetővé vált: a migrációs hálózatok, a jövedelmi és nemi különbségek, s a be-
vándorlás hatása a kibocsájtó közösségekre. Legalább ennyire fontos azonban 
azt is kihangsúlyoznunk, hogy A lengyel paraszt hatására került gyűjtőpontba 
a befogadó és kibocsájtó közösségek vizsgálata is. Az ő hatásukra kezdtek ada-
tot gyűjteni két eltérő forrásból – módszertanuk tehát máig érvényes maradt.29

versity Press, Bloomington.
25 Puskás, Júlianna (1982) Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban 1880-1940. Akadémiai 

Kiadó, Budapest.
26 Portes Alejandro; Samuel A. Jr. McLeod & Robert N. Parker (1978) Immigrant Aspirations. 

Sociology of Education, 51(4): 241–260.
27 Stepick, Alex; Carl Dutton Stepick & Patricia Vanderkooy (2011) Becoming American. Seth 

J. Schwartz et al. (eds.) Handbook of Identity Theory and Research. Vol. 1. Structures and Processes. 
Springer, New York. 867–894.

28 Massey, Douglas & Jorge Durand (2004) Crossing the Border: Research from the Mexican Mig-
ration Project. Russell Sage Foundation, New York.

29 Landala, Nancy S.; Ralph Salvador Oropesa & Bridget K. Gorman (2000) Migration and 
Infant Death: Assimilation or Selective Migration among Puerto Ricans? American Sociological 
Review, 65(6): 888–909.; Liang, Zai (2006) The Sociology of Migration. Clifton D. Bryant & 
Dennis L. Peck (eds.) 21st century sociology: A reference handbook. Sage, Thousand Oaks. 487–
495.
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A VÉGÉRE

Legyen szó városkutatásról vagy a társadalmi interakciókról; kriminológiá-
ról vagy asszimilációról, legyen az történelem- vagy jogtudomány, szociológia 
vagy társadalomföldrajz – William Thomas és Florian Znaniecki korszakal-
kotó műve: A lengyel paraszt Európában és Amerikában, és annak fő elmélete a 
társadalmi dezorganizációról mindenhol máig meghatározó szerepet tölt be. 
Nemcsak elméleti mondanivalója, hanem a huszadik század derekán a szo-
ciológusok által olyannyira elmarasztalt és elhanyagolt módszertana is kiállta 
az idő próbáját – ellenére a fenti elmarasztalásnak, ellenére hogy Handlin alig 
ismerte el a társadalomtudományok hatását a történettudományban, ellenére 
hogy Bodnar teljesen új útra terelte a migrációkutatást.

Hazánkban a szociológia és szociálpszichológia értékkutatásai, a történet-
tudomány, különösen az amerikai bevándorlás kapcsán, és a kriminológia is 
gyakran utal ma is rá. Igaz, közel egy évszázadba telt, mire magyar nyelven is 
megjelent. Igaz, néha kicsit felszínesen vagy félreértve használják Thomas és 
Znaniecki munkáját: Varga Brigitta azt írta 2017-ben „Az 1920-as években 
a University of Chicago két társadalomtudósa, W. I. Thomas és Florian Zna-
niecki kiadott egy tanulmányt The Polish Peasant in Europe and America (A 
lengyel paraszt Európában és Amerikában) címmel.”30 Elég kétséges, hogy 
egy öt vaskos kötetből álló munkát –, amit egyébként 1919-ben jelentettek meg 
– lehet-e tanulmánynak nevezni. Néha pedig elfeledkeznek róluk. Még maga 
Korinek László is így ír a társadalmi dezorganizáció elméletéről: „Az iskola 
első jelentkezése Robert E. Park, Ernest W. Burgess és Roderick D. McKen-
zie 1925-ös vizsgálatától számítódik”31 – mindezek ellenére Thomas és Zna-
niecki hatása elvitathatatlan hazánkban is.

30 Varga Brigitta (2017) A társadalmi integráció főbb kérdései és kockázati tényezői a kísérő 
nélküli afgán kiskorúak speciális célcsoportjánál. Honvédségi Szemle, 2017(4): 99–109.

31 Korinek László (2006) A XX. század kriminológiai elméletei. Gönczöl Katalin, Kerezsi Klára, 
Korinek László & Lévay Miklós (szerk.,) Kriminológia-Szakkriminológia. Complex Kiadó, Bu-
dapest. 71–154.
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JÁTÉK HATÁROK NÉLKÜL
A horvát-szlovén határvita margójára

DR. ÖRDÖGH TIBOR PhD,
egyetemi adjunktus, Európa-tanulmányok Tanszék, Államtudományi és Nemzetközi 

Tanulmányok Kar, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Az egykori jugoszláv tagállamok közötti, leghosszabb ideje húzódó, nap-
jainkig megoldatlan határviták egyik legtipikusabb példáját a horvát-szlovén 
konfliktus jelenti. 1991-ben mindkét érintett állam elismerte egymás függet-
lenségét és szuverenitását,1 azonban a szárazföldi és a tengeri határok hova-
tartozásának kérdése rendezetlen maradt.

A szárazföldi határok esetében időközönként politikai csaták sora zajlott le, 
melyek a jugoszláv adminisztratív határok pontatlanságából fakadnak. A Jugo-
szláv Szövetségi Szocialista Köztársaság fennállása idején a horvát és a szlovén 
municípiumok határait a kataszteri nyilvántartások a helyi települések kiter-
jedése mentén rögzítette. Ezen lehatárolások azonban a régi időkre nyúltak 
vissza – az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből valók – és stabil keretet biz-
tosítottak az elmúlt évszázadokban, azonban néhol átfedéseket tartalmaznak. 
Míg a korábbi délszláv együttélések fennálltak, ezek nem okoztak problémát, 
viszont az önálló nemzetállami lét elnyerésekor felszínre kerültek, és mindkét 
állam magának követelte a vitatott területet.

Lőrinczné Bencze Edit szavaival élve a horvát-szlovén szárazföldi határ-
vitát három gócpont terheli.2 Az egyiket a Mura-folyó medrének változása 
okozta, Szlovénia északkeleti részén, a hotizai határátkelőnél. A folyómeder 
módosulását a kataszteri nyilvántartásban nem rögzítették, így Szlovénia 1993 
óta vitatja azt a horvát álláspontot, mely szerint a folyó bal partja és Hotiza kö-
zötti terület Horvátország részét képezné, szerintük a helyes meghatározás a 
Mura-folyó középvonalán halad. A konfliktus csúcspontját 2006-ban érte el, 
amikor a szlovén rendőrség közreműködésével leállították a horvát vasút épít-
kezését a vitatott területen, mondván a munkálatok helyszíne szlovén föld.3

1 Ördögh Tibor (2018) Szerbia, Horvátország és Szlovénia politikai rendszerének összehasonlítása 
1990 és 2016 között. Dialóg Campus Kiadó, Budapest. 23.

2 Lőrinczné Bencze Edit (2013) Az európai uniós bővítések elmélete és gyakorlata a horvát csatlako-
zás tükrében. Aposztróf–KJF, Budapest–Székesfehérvár. 175.

3 Turkalj Krisztián (é.n.) Razgraničenje teritorijalnog mora između Hrvatske i Slovenije u sje-
vernom Jadranu (Piranski zaljev). https://bib.irb.hr/datoteka/819209.Turkalj_Razgranicen-
je_teritorijalnog_mora.pdf (Letöltve: 2019. 07. 01.)
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A második vitatott szárazföldi rész a Szamobori (Žumberek) hegység leg-
magasabb pontjának, a Sveta Geranak a hovatartozása. A két állam határán 
található csúcson a jugoszláv időkben elhelyezkedése okán laktanyát építettek.  
A laktanya a horvát kataszteri nyilvántartás szerint Horvátország része, vi-
szont szlovén katonák állomásoztak benne. Biztonságpolitikai szempontból is 
érzékeny a hovatartozás, mivel a laktanya mindössze 30 km-re található Zág-
rábtól. 2004-ben a horvát televízió a laktanya civil hasznosításának lehetősé-
gét is felvetette, mely szerint szállodát kellene kialakítani az épületből.4

A harmadik vitás területet a Dragonja folyó torkolata jelenti, mely a Pira-
ni-öböl bejáratánál található. Az itt fekvő Mlini, Škrile, Bužini és Škodelin 
hovatartozása képezi a disputa tárgyát.5 Mindhárom település a folyó déli 
partján fekszik. A népesség nyilvántartását a horvátok végzik, ugyanitt sza-
vazhatnak, továbbá a jugoszláv érában horvát személyi okmányaik voltak. A 
konfliktus 1994 óta áll fenn, amikor a szlovén parlament megszavazta, hogy 
az egyébként szlovén iskolába járó, életvitelszerűen Szlovéniához kapcsolódó 
és szlovén identitással bíró emberek településeit Piran municípiumhoz sorolta.

A horvát-szlovén határvita legnagyobb hányadát és a horvát európai integ-
ráció egyik legnagyobb kerékkötőjét a tengeri határ meghatározása jelenti.  
A konfliktus eredője abban áll, hogy a két állam között sohasem került kije-
lölésre tengeri határ. Leegyszerűsítve a harmincéves konfliktust elmondható, 
hogy Szlovénia „kijáratot” követel, míg Horvátország „áthaladást” biztosítana. 
A Pirani-öböl 1918-ig az Osztrák–Magyar Monarchia része volt, majd a lét-
rejövő délszláv államokban sem volt szükség a kijelölésre. Az egyetlen doku-
mentum a Trieszti-öböl megfelezéséről szóló 1975-ös osimói megállapodás, 
mely Olaszország és Jugoszlávia között húzta meg a tengeri határt. Ezt Szlové-
nia is elfogadta 1992-ben.6 Szlovénia 46 km hosszú tengerparttal rendelkezett 
a függetlenség kinyilvánításakor. Amennyiben Horvátország az ENSZ ten-
gerjogi egyezményében7 garantált maximális területre kiterjeszti felségvizeit, 
akkor Szlovéniából nem vezet közvetlen kapcsolat a nemzetközi vizekhez.  
A horvátok az egyezmény 15. cikkelyére hivatkozva a Pirani-öböl felezővo-
nalánál szeretnék a tengeri határt kijelölni, és a fenti földrajzi sajátosság vo-
natkozna Szlovéniára. A horvátok szerint a 17. cikkely értelmében a szlovének 
számára zavartalan áthaladást biztosítanának a nyílt vizekre.8

4 Lőrinczné Bencze Edit (2015) Horvátország a függetlenség kikiáltásától az uniós csatlakozásig. 
Aposztróf, Budapest. 302.

5 2001-ben 53 lakossal és 17 háztartással bírt a terület. (Lőrinczné Bencze (2013) 176.)
6 Act (1992) Act Notifying the Succession to the Agreements Between the Former Yugoslavia 

and the Italian Republic. Official Gazette MP11-60/1992 (RS 40/1992)
7 UN (1982) United Nation Convention on the Law of the Sea. https://www.un.org/depts/los/

convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf (Letöltve: 2019. 07. 01.)
8 UN (1982)
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1. ábra. A Pirani-öböl határkijelölései

Forrás: Döntött a hágai bíróság: a Pirani-öböl jelentős része a szlovénoké. atv.hu,  
2017. 06. 29. Forrás: http://www.atv.hu/kulfold/20170629-dontott-a-hagai-birosag-a-

pirani-obol-jelentos-resze-a-szlovenoke (Letöltve: 2019. 07. 03.)

A tengeri határvita az 1993. április 7-i szlovén parlamenti memorandum-
mal kezdődött, mely az egységes és oszthatatlan Szlovénia fennhatósága alá 
rendelte a Pirani-öbölt, így igényt tartottak az epikontinentális talapzatra és 
a kizárólagos gazdasági övezetre.9 A szlovén érvelés egyik állítása azon nyu-
godott, hogy a függetlenné válás előtt is Szlovénia gyakorolta a területen a 
fennhatóságot, mely az uti possidetis elv alkalmazásával kontinuitásban hozzá-
juk tartozik. A másik érv az 1958-as genfi Tengerjogi Konferencia tengerről 
szóló egyezményének 12. cikkelyén alapult, mely szerint a felezővonal meg-
húzása mellett lehetővé válik az attól való eltérés lehetősége is történelmi in-
dokok vagy különleges körülmények nyomán.10

Szlovénia és Horvátország között a szárazföldi és tengeri határvita követ-
keztében számos megállapodás és döntés született, melyek azonban napjain-
kig sem oldották meg a konfliktust és politikai vitákat eredményeznek a két 

 9 Memorandum (1993) Piranskem zalivu. https://www.yumpu.com/xx/document/
view/38058552/memorandum-o-piranskem-zalivu-vlada-republike-slovenije (Letöltve: 2019. 
07. 01.)

10 UN (1958) Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone. https://www.gc.noaa.gov/
documents/8_1_1958_territorial_sea.pdf (Letöltve: 2019. 07. 01.)
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állam között. 1997. április 28-án kötötték meg a kishatárforgalmi és együtt-
működési kormányközi megállapodást, melyben Horvátország lehetővé tette 
szlovén halászok számára, hogy egy kb. 750 km2-nyi területen halászhassa-
nak (Poreč-Rovinj közötti Limi-öbölig húzódó területen), cserébe Szlovénia 
engedélyezte a horvát halászok által kifogott tengeri halak értékesítését az or-
szágban.11 A megállapodást a horvát Sabor ratifikálta, viszont a szlovén par-
lament négy évig függőben tartotta, és csak 2001. szeptember 5-én került 
átültetésre a szlovén jogba.12 2001. július 21-jén került sor Ivica Račan és Janez  
Drnovšek közötti találkozóra, mely újabb dokumentum elfogadását ered-
ményezte. A „Megállapodás a közös államhatárról” szóló egyezményben a 
két miniszterelnök megegyezett abban, hogy a szárazföldi területek esetében 
Horvátországhoz tartozna a Sveta Gera és a három község a Dragonja folyó-
nál, Szlovénia két szárazföldi területet kapna, míg a Pirani-öbölből 80%-os 
arányban részesülne Szlovénia, így szabad kijárást kapna a nemzetközi vizek-
re.13 A horvát miniszterelnöknek nem sikerült a Sabor többségének bizalmát 
is megszereznie a törvényhozásban, így az egyezményt Horvátország nem ra-
tifikálta. A felek számára a legkisebb kompromisszumot a 2005. június 10-i 
egyezmény jelentette, melyben mindketten elfogadták, hogy a határok végér-
vényes tisztázásáig az 1991. június 25-i állapotokat veszik figyelembe.14 2007 
augusztusában ismét találkozott a két ország kormányfője, hogy rendezzék a 
viszonyt, ekkor Janez Janša szlovén és Ivo Sanader horvát miniszterelnök el-
fogadta az ún. bledi formulát, mely szerint szakértői csoportokat állítanak fel, 
akik előkészítik a szükséges dokumentumokat, amelyek alapján a két fél a 
nemzeti parlamentek jóváhagyását követően a határvitát egy külső, harmadik 
fél bevonásával (nemzetközi bíróság, választott bíráskodás, nemzetközi dön-
tőbíróság vagy egy közvetítő harmadik ország által) kívánja rendezni. Mi-
vel érdemi előrelépés nem történt, így 2008-ban Szlovénia úgy döntött, hogy 
Horvátország európai integrációja során a tárgyalási fejezetnyitást tíz hóna-
pon át blokkolni fogja. Az EU-csatlakozás lassulása a felek közötti kapcsola-
tot is elmérgesítette. Az Európai Unió a két állam közötti vitaként tekintett 
a konfliktusra, abba nem kívánt beleszólni. 2009 januárjában szlovén javaslat 

11 Ministry of Foreign Affairs and European Integration (2006) Croatia on the Road to the Europe-
an Union. Nacionalna i Sveučilišna Knjižica, Zagreb. 2009. http://www.mvep.hr/files/file/pub-
likacije/Croatia_on_the_Road_to_the_EU.pdf (Letöltve: 2019. 07. 01.)

12 Pipan, Primož (2007) Cross-border Cooperation between Slovenia and Croatian Istria after 
1991. Acta geographica Slovenica, 47(2): 223–243.

13 Treaty (2001) Treaty between the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia on the Common 
State Border. http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2010/Arbitrazni_spora-
zum/4.b_Drnovsek-Racan_EN.pdf (Letöltve: 2019. 07. 01.) 

14 Ministry of Foreign Affairs and European Integration (2005) Collection of International Trea-
ties. List of international treaties and international acts signed between the Republic of Croatia and 
Slovenia. http://www.mvep.hr/en/foreign-politics/bilateral-relations/overview-by-country/
slovenia,120.html (Letöltve: 2019. 07. 01.)
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került napvilágra, mely egy békéltető eljárás lefolytatását ajánlotta (a választott 
bíróság helyett). A szlovén érvelés szerint, hogyha a hágai Nemzetközi Bíró-
ságra vinnék az ügyet, akkor még évekig elhúzódna a vita, az EBESZ békél-
tető fóruma viszont mindkét fél számára nagyobb lehetőséget biztosítana a 
mérlegelés figyelembevételével. A horvátok azonban elutasították az ajánla-
tot, mivel a hágai Nemzetközi Bíróság elé kívánták vinni az ügyet, ahol a ha-
tályos nemzetközi jog és vonatkozó nemzetközi egyezmények alapján születne 
döntés. Közben az Európai Unió is érzékelte a konfliktus negatív hatásait, így 
az Európai Bizottság javaslatokat dolgozott ki a kompromisszum érdekében. 
2009. január 23-án Olli Rehn (az EU akkori bővítési biztosa) bejelentette első 
javaslatát, mely szerint egy háromfős közvetítő bizottságot kellene létrehozni, 
melynek elnöke Martti Ahtisaari lenne. Egyik fél sem zárkózott el a javaslat-
tól, de Szlovénia jelezte, hogy továbbra sem kívánja feloldani a fejezetnyitás 
elleni blokkolást. 2009. április 22-én Olli Rehn második javaslata is megérke-
zett, mely egy független döntőbírság létrehozását ajánlotta. A horvátok először 
hajlottak a beleegyezésre, de a szlovének kiegészítést tettek, melyben a méltá-
nyosság elvének figyelembevételét kérték a döntéshozatalkor. Végül a horvátok 
elutasították a javaslatot a szlovén igény miatt. 2009. június 15-én megérkezett 
Oli Rehn harmadik javaslata, melybe a szlovén igények is már beépítésre kerül-
tek, ezt a horvátok ismét elutasították. A helyzet tarthatatlansága nyomán – az 
Európai Unió nyomására – 2009. szeptember 11-én sor került a Pahor-Kosor 
találkozóra, melyen megállapodás született a miniszterelnökök között arról, 
hogy Szlovénia felhagy eddigi lassító munkájával, cserébe hamarosan megál-
lapodnak a döntőbíróság felállításáról. 2009. november 4-én Stockholmban 
meg is született az Arbitrázs Megállapodás,15 megteremtve a lehetőséget a 
nemzetközi választott döntőbíróság felállítására, mely a nemzetközi jogot te-
kinti kiinduló pontnak, Szlovénia nyílt tengeri vizekkel való kapcsolatát az 
igazságosság és a jószomszédi kapcsolatok elve mentén kell meghatároznia, 
határozatát a felek önmagukra nézve kötelezőnek ismerik el, bármi is legyen 
a tartalma. A megállapodást a horvát parlament már 2009. november 20-án 
megszavazta. A szlovén parlament először kikérte az alkotmánybíróság véle-
ményét, mely 2010. március 18-án kimondta, hogy az a szlovén alkotmánnyal 
összeegyeztethető, majd április 19-én a törvényhozás is elfogadta, továbbá jú-
nius 6-án népszavazást is tartottak a kérdésről, ahol a szlovének 51,5%-a támo-
gatta a fórum felállítását a vitás kérdések rendezésére.16 A hágai Nemzetközi 
Döntőbíróság elnökének és első két tagjának kijelölésére 2012. január 10-én 

15 Arbitration Agreement (2010)  http://www.assidmer.net/doc/Arbitration_Agreement_Croa-
tia_Slovenia.pdf (Letöltve: 2019. 07. 01.)

16 Ruff Orsolya (2010) A szlovének megszavazták a határvita rendezését. bruxinfo.hu 07. 07. htt-
ps://www.bruxinfo.hu/cikk/20100607-szlovenek-megszavaztak-hatarvita-rendezeset (Letölt-
ve: 2019. 07. 01.)
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került sor, majd hamarosan további három tagot is kijelölték és kezdetét ve-
hette a határvita tárgyalása.

2017. június 29-én a hágai Nemzetközi Döntőbíróság meghozta döntését, 
melynek értelmében a Dragonja folyó torkolatánál fekvő Mlini, Škrile, Bužini, 
Škodelin, valamint a Szamobori (Žumberek) hegységen lévő Sveta Gera Hor-
vátország területéhez tartozik, míg a Pirani-öböl meghatározásánál a szlovén 
érvelést fogadták el, így az öböl 80%-a Szlovéniához tartozik, illetve kijáratot 
kap a nemzetközi vizekre.17 Habár a felek a fórum létrehozásakor elismerték 
a leendő döntést kötelezőnek, később változott a politikai helyzet. 2015. július 
22-én a horvát Večernji List olyan lehallgatott telefonbeszélgetéseket publi-
kált, melyek a Szlovénia által kirendelt bíró, valamint a ljubljanai külügymi-
nisztérium magas rangú illetékese között zajlottak.18 A bírónak semlegesnek 
kellett volna lennie, kiderült azonban, hogy értékes információkat osztott meg 
a szlovén féllel. A botrány hatására lemondott az eljárás folyamán Szlovéniát 
képviselő jogász, Simona Drenik és a döntőbíróság szlovén bírája, Jernej Se-
kolec is.19 Horvátország a „Pirangate” nyomán válaszul bejelentette, kilép a 
döntőbírósági rendezésből, melyet a horvát Sabor is szentesített. A döntőbí-
róság határozatának 2017-es közlésekor a horvátok bejelentették, hogy nem 
ismerik el a döntést, a szlovén befolyásoltság miatt, sőt magának a bírói fórum-
nak a létezését is kétségbe vonták a korábbi kivonulásuk okán. A bíróság hat 
hónapos türelmi időt adott a feleknek a végrehajtásra, melyet Szlovénia 2018. 
január 1-jével meg is kezdett. Ennek értelmében azon horvát halászok, akik a 
Szlovéniának ítélt felségvizeken halásztak, pénzbüntetésre számíthattak. Vá-
laszul Zágráb diplomáciai jegyzékben tiltakozott, és Andrej Plenković kor-
mányfő kijelentette, hogy „megvédi azt, ami horvát”.20 

Az ügy megoldatlansága nyomán a határvita napjainkig fennáll, viszont 
ezen felül két következménye mindenképpen van. Egyrészt a szlovén fél sze-
rint a horvát titkosszolgálat állhatott a 2015-ös lehallgatási botrány mögött.21 
Másrészt Szlovénia 2018 márciusában kötelezettségszegési eljárás megindítá-

17 The Permanent Court of Arbitration (2017) PCA CASE NO. 2012. 04 in the matter of an ar-
bitration under the Arbitration Agreement between the Goverment of the Republic of Croatia 
and the Government of the Republic of Slovenia, signed on 4. november 2009. (Final Award.) 
29. 06. 2017. https://pcacases.com/web/sendAttach/2172 (Letöltve: 2019. 07. 01.)

18 Ekskluzivno Donosimo audiosnimku razgovora arbitra i slovenske predstavnice! Poslušajte! 
vecernjilist.hr. 22. 07. 2015. https://www.vecernji.hr/vecernji60/ekskluzivno-donosimo-razgo-
vor-arbitra-i-slovenske-strane-poslusajte-snimke-1015908 (Letöltve: 2019. 07. 01.)

19 STA (2015) Scandal Sweeps Away Slovenia’s Border Arbiter. The Slovenia Times, 24. 07. 
http://www.sloveniatimes.com/scandal-sweeps-away-slovenia-border-arbiter-croatia-thin-
king-of-pulling-away (Letöltve: 2019. 07. 01.)

20 Rónay Tamás (2018) Elfajuló horvát-szlovén határvita. Népszava, 01.05. https://nepszava.
hu/1149490_elfajulo-horvat-szloven-hatarvita (Letöltve: 2019. 07. 01.)

21 K. Kiss Gergely (2019) Horvát-szlovén konfliktus: aggasztó részletek szivárogtak ki. napi.hu, 
04. 05. https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/horvat-szloven-konfliktus.681838.html 
(Letöltve: 2019. 07. 01.)
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sát kezdeményezte az Európai Bizottságnál Horvátországgal szemben, illetve 
júliusban az Európai Unió Bírósághoz fordult jogorvoslatért, mert Horvátor-
szág megszegte az uniós csatlakozási feltételeit.22,23 2019. december 11-én lá-
tott napvilágot az Európai Unió Bíróság főtanácsnokának indítványa, mely 
kimondta, hogy az említett bíróságnak nincs hatásköre az ügyben, mivel az 
uniós jog hatálya alá nem tartozó, nemzetközi jellegű határvita döntésére vo-
natkozna. Priit Pikamäe észt főtanácsnok szerint „az uniós jog szempontjá-
ból az érintett két tagállam közötti határt nem határozták meg. A nemzetközi 
megállapodások nem tekinthetők uniós jog alá tartozónak, a választottbíró-
sági döntés tehát az unió alapszerződéseinek hatályán kívül esik. A nemzeti 
terület körülhatárolása nem az unió, következésképpen nem az EU-bíróság 
határkörébe tartozik. Véleménye szerint Szlovénia közvetetten az ítélet vég-
rehajtására törekszik. Ezzel összefüggésben arra emlékeztetett, hogy kötele-
zettségszegés megállapítása iránti kereset célja az uniós jogot sértő valamely 
tagállam magatartásának megállapítása és megszüntetése. Ennek értelmében 
a nemzetközi megállapodáson alapuló választottbírósági ítélet végrehajtása 
nem tartozik az unió hatáskörébe.”24 A főtanácsnok indítványa nem köti a bí-
róságot, ugyanakkor a gyakorlat azt mutatja, hogy döntéshozatalkor a testület 
gyakran azonos álláspontra helyezkedik az ügyek előzetes vizsgálatával meg-
bízott főtanácsnokkal.

22 Szlovéniának nincs oka bármilyen eljárást indítani Horvátország ellen. profitonlien.hu, 
2018.03.17. https://profitline.hu/Szlovenianak-nincs-oka-barmilyen-eljarast-inditani-Horva-
torszag-ellen-376207 (Letöltve. 2019. 07. 01.)

23 Szlovénia bepereli Horvátországot az Európai Bíróságon. rtv.rs, 2018.07.14. http://www.
rtv.rs/hu/r%C3%A9gio/szlov%C3%A9nia-beperli-horv%C3%A1torsz%C3%A1got-az-
eur%C3%B3pai-b%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1gon_934594.html (Letöltve: 2019.07.01.)

24 Főtanácsnok: nem illetékes az uniós bíróság a szlovén-horvát határvitában. https://jogasz-
vilag.hu/napi/fotanacsnok-nem-illetekes-az-unios-birosag-a-szloven-horvat-hatarvitaban/  
(Letöltve: 2019. 12. 15.)
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A SZAÚDI-OROSZ KAPCSOLATOK RÖVID 
ÁTTEKINTÉSE NAPJAIKIG
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egyetemi docens, Nemzetközi Tanulmányok Tanszék, Kodolányi János Egyetem

A hidegháború időszakában a szaúdiak nem voltak hajlandóak diplomá-
ciai kapcsolatot fenntartani vagy akárcsak megbeszéléseket folytatni az ateista 
szovjetekkel, akik fegyvereket szállítottak a szomszédos marxista rendszerek-
nek Dél-Jemenben és Etiópiában. Ráadásul 1979-től az Egyesült Államok-
kal szorosan együttműködve anyagilag támogatták az afgán mudzsáhidok1 
fegyveres harcát az Afganisztánt megszálló Vörös Hadsereg ellen. 

Harminc évvel a berlini fal leomlását követően azonban az egykori ellenfe-
lek több billió dollár értékben kötöttek egymással szerződéseket. A szívélyes 
kapcsolatok, amelyek már hónapokkal a 2019-es rijádi találkozó előtt elmé-
lyültek azt mutatták, hogy megingott a szaúdiak feltétlen bizalma a Nyu-
gatban. Az arab monarchia külpolitikai irányvonalának újraértékelésében és 
megváltozásában egyszerre játszott közre több kül- és belpolitikai esemény/
fejlemény, az azokra adott kedvezőtlen és/vagy semleges nyugati reakció, vala-
mint Oroszország támogató kiállása vagy éppen elutasító álláspontja az adott 
kérdésben, amelyeket az alábbiakban kívánunk szemléltetni. 

A SZAÚDI-OROSZ KAPCSOLATOK ELSŐ SZAKASZA

Az orosz-szaúdi kapcsolatok még a szovjet éra időszakára nyúlnak vissza, 
amikor is Moszkva elsőként ismerte el az akkor a brit imperializmus ellensé-
gének tekintett Abd al-Aziz al-Szaúdot Hedzsáz és Nedzs királyának 1926 
februárjában. A kezdeti szívélyes kapcsolatok azonban előbb stagnálni, majd 
pedig hanyatlani kezdtek 1932-től. Az 1930-as évek közepétől a szovjetek az 
expanzív német és olasz külpolitika miatt keresték az együttműködést az an-
golokkal, ami radikálisan leértékelte addigi arábiai politikájuk jelentőségét. 
Végül a „nagy tisztogatás” időszaka alatt Sztálin visszarendelte Moszkvába 
a muszlim Karim Kahkimov szovjet nagykövetet 1937 szeptemberében, akit 
azután koncepciós perben halálra ítéltek, és 1938 januárjában kivégeztek. A 
szaúdi uralkodó, akit végtelenül felháborított a barátjának tekintett szovjet 
1 A mudzsáhid („Iszlám katonája”) szót eredetileg a dzsihádban résztvevő muszlim harcosokra 

használták. Az utóbbi időkben a kifejezést a muszlim földek fegyveres védelmezőire is alkal-
mazzák.
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diplomata halálhíre, személyes sértésnek vette a történteket. Moszkvát a mu-
szlim világban végzett felbujtó tevékenységgel vádolta meg és megszakította a 
diplomáciai kapcsolatokat. A szovjetek a dzsiddai külképviseletet 1938 szep-
temberében bezárták alig fél évvel azt követően, hogy amerikai geológusok 
felfedezték a gazdag dhahrani kőolajmezőt. 

A két vezető 1953-ban bekövetkezett halála után a szovjetek több alkalom-
mal is megpróbálták felújítani a megszakadt kapcsolatokat, az erőfeszítések 
azonban az 1990-es évekig mindannyiszor kudarcot vallottak.2

A DIPLOMÁCIAI VISZONY HELYREÁLLÍTÁSA

A két állam között a diplomáciai viszony a Szovjetunió széthullását kö-
vetően, 1991-ben állt helyre, ami inkább volt szimbolikus, mint gyakorlati 
jelentőségű. Noha Rijád egyszeri alkalommal 2,5 milliárd dollárt bocsátott 
Oroszország rendelkezésére a kapcsolatok hivatalos felvételét követően, az év-
tized további részében a két állam nem kötött egymással megállapodást beru-
házás kivitelezésére.3

A kezdeti tartózkodó kapcsolatok oka orosz részről döntően abból a sokak 
által vallott meggyőződésből fakadt, hogy az afgán mudzsáhidok támogatá-
sával, illetve a szovjet kőolajexport ellehetetlenítésével és a kőolajpiaci árak 
hosszú időn át tartó alacsony szinten tartásával Szaúd-Arábia jelentősen hoz-
zájárult a Szovjetunió széthullásához.4 A helyzetet tovább rontotta, hogy 
számos orosz tisztviselő még a 2000-es évek elején is nyíltan megvádolta Ri-
jádot a csecsen lázadók támogatásával és a fundamentalista vahhabizmus5 

2 Barmin, Yury (2017) How Moscow lost Riyadh in 1938. Reuters, https://www.aljazeera.com/
indepth/opinion/moscow-lost-riyadh-1938-171014113525997.html (Letöltve: 2020. 04. 09.)

3 Szigetvári, Tamás (2015) Oroszország és a Közel-Kelet kapcsolatrendszere, különös tekintettel 
a tőkeáramlásokra. Eurázsia a 21. században. Kelet-Európa Tanulmányok, (11). MTA KRTK 
Világgazdasági Intézet, Budapest. 127–128.

4 Az afganisztáni szovjet beavatkozás alapvetően újra rendezte az addigi geopolitikai viszonyo-
kat. A szaúdiak a beavatkozásra úgy tekintettek, mint az első lépésre a közel-keleti kőolajme-
zők feletti teljes ellenőrzés megszerzéséhez. Washington védelmének elnyerésére emiatt felfüg-
gesztették az USA ellen még 1974-ben bevezetett kőolajembargót, 1985 szeptemberétől pedig 
jelentősen növelte kőolajkitermelését. A kínálat radikális emelkedésével a nemzetközi piacon 
az árak zuhanásnak indultak és a szovjeteknek egy év alatt mintegy 20 billió dolláros bevé-
telkiesést kellett elkönyvelniük. A csődhelyzetet és/vagy a radikális megszorító intézkedések 
bevezetését akkor csak újabb és újabb külföldi kölcsönök felvételével tudták elkerülni 1989-ig, 
amikor a szovjet gazdaság végül teljesen összeomlott.

 Gaidar, Yegor (2007) The Soviet Collapse: Grain and Oil. American Enterprise Institute for 
Public Policy Research, Washington D.C. https://tamilnation.org/intframe/070419collapse_
of_soviet_union.pdf (Letöltve: 2020. 04. 09.)

5 Az iszlám vallás egyik legkonzervatívabb ágaként számontartott vahhabizmus létrejötte a XVI-
II. században tanító vallástudós, Muhammad ibn `Abd al-Vahháb nevéhez köthető. Az iszlám 
megújítására indított reformmozgalom az 1932-ben megalakult Szaúd-Arábiában államvallás 
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terjesztésével az észak-kaukázusi és közép-ázsiai területeken, valamint a ki-
rályságot tették felelőssé a tálibok afganisztáni térnyeréséért. A szaúdi vezetés 
ugyanekkor növekvő aggodalommal figyelte, ahogy Oroszország harceszkö-
zöket szállít Teheránnak, valamint technológiailag támogatja az iráni raké-
tafejlesztéseket és a bushehri nukleáris programot. A feszültséget növelték a 
szomszédos Jemennel lebonyolított fegyverüzletek, valamint a kapcsolatok fej-
lődése Oroszország és Izrael között.6

Az ellentétek a kőolajpiacon is jelentkeztek, mivel amíg Moszkva a kiterme-
lés ütemének és exporttevékenységének növelésében volt érdekelt, addig Rijád 
limitálni akarta az áruforgalmat a kőolajpiacon. Mindezeknek köszönhetően a 
2001. szeptember 1-i ikertoronyok elleni támadás idején a szaúdi-orosz kapcso-
latok rendkívül hűvösek voltak. Az al-Kaida merénylők szaúdi hátterének7 
hangsúlyozásával Putyin elnök egyszerre akarta elmélyíteni az orosz-ameri-
kai kapcsolatokat, országát pedig az USA szövetségesének beállítani a nem-
zetközi közvélemény előtt a terrorizmus elleni harcban.8

Rövidesen azonban újabb fordulat következett be az orosz külpolitikai ori-
entációban, amikor Bush-adminisztráció előbb felmondta az 1972-es szov-
jet-amerikai rakétaelhárító rendszerekről szóló szerződést 2002-ben, majd 
pedig a következő évben kezdetét vette Irak katonai megszállása. Putyin az új 
kihívásokra a szaúdi kapcsolatok javításával próbált reagálni. Kezdeményezése 
kedvező fogadtatásra talált szaúdi vezető körökben, amelyek szintén elítélték 
Irak lerohanását. Ráadásul a Szaúd-Arábiában 2003-ban elkövetett al-Kaida 
támadások után a felek egyre inkább szövetségesként tekintettek egymásra a 
közös ellenség elleni harcban. A kőolajárak folyamatos emelkedése a 2000-
es években szintén tompította a kitermelés üteme miatt kialakult korábbi fe-
szültséget a két állam között. A kapcsolatok normalizálására Szaúd-Arábia az 
addigi nyílt kritizálás helyett támogatásáról biztosította Moszkva csecsenföldi 

lett. A királyság 1979-től nyíltan támogatta olajbevételeiből az iszlám szunnita irányzatának 
elterjesztését és a muszlim közösségek védelmezését külföldön. Ennek ellenére a vahhabizmus 
nem tudott széles körben elterjedni a válságövezeteken és az Arab-félszigeten kívül. Szélsősé-
ges értelmezései – a neo-vahhabizmus – megmutatkoztak és terrorcselekményekkel kapcsolód-
tak össze világszerte, amiért számos elemző és politikus Szaúd-Arábiát tette felelőssé.

 Kovács, Márk Károly (2018) A vahhabizmus és Szaúd-Arábia. Hadtudományi Szemle, 11(1): 
85–98.

6 Katz, Mark N. (2001) Saudi–Russian Relations in the Putin Era. The Middle East Journal, 55 
(4): 612–620.

7 A 19 gépeltérítőből 15-en rendelkeztek szaúdi állampolgársággal, akik közül többen kapcsolat-
ban álltak szaúdi hivatalnokokkal a támadást megelőzően. A támadás emiatt a szaúdi-amerikai 
kapcsolatok legsúlyosabb krízisét eredményezte.

 Johnson, Keith – Gramer, Robbie (2020) How the Bottom Fell Out of the U.S.-Saudi Alli-
ance. Foreign Policy, https://foreignpolicy.com/2020/04/23/saudi-arabia-trump-congress-bre-
aking-point-relationship-oil-geopolitics/ (Letöltve: 2020. 04. 29.)

8 Katz, Mark N. (2009) Saudi–Russian Relations: 1979–2009. Middle East Institute, https://
www.mei.edu/publications/saudi-russian-relations-1979-2009 (Letöltve: 2020. 04. 09.)
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politikáját is. A közeledést Abdullah trónörökös moszkvai látogatása tetőzte 
be 2003 szeptemberében, amit Putyin elnök 2007-ben viszonzott Rijádban 
egy népes, orosz üzletemberekből álló delegáció élén.

A nagy nyilvánosság előtt lebonyolított találkozók ellenére ekkor a szaú-
di-amerikai szövetségesi viszony biztosnak tűnt, ami Oroszország érdekeit 
is szolgálta. Moszkva ugyanis nem volt abban a helyzetben, hogy meg tudja 
óvni a királyságot bármilyen felmerülő veszélytől. Nem akarták kockáztatni 
azt sem, hogy az uralkodói család megbuktatásával esetleg egy velük ellen-
séges, szélsőséges iszlamista kormány vegye át a hatalmat. Emellett a hát-
térbe szorított különbségek, ha visszafogottan is, de éreztették hatásaikat. 
Moszkva számára különösen sérelmes volt, hogy Rijád óvakodott nagy volu-
menű szerződéseket kötni orosz érdekeltségekkel. Szaúd-Arábia elégedetlen-
ségét ugyanakkor a regionális rivális, Irán orosz támogatása növelte. Ráadásul 
a kőolajárak hirtelen zuhanása 2008 közepén ismét felerősítette a feszültsé-
geket az orosz kitermelés volumene miatt. Mindezek okán a 2010-es évek vé-
gére a két állam viszonya az alapvető különbségek és érdekellentétek ellenére 
baráti volt, viszont nem tekintették egymást szövetségesnek.9

AZ ARAB TAVASZ

A 2011. évi Arab Tavasz a Közel-Kelet több országában átrendezte a po-
litikai viszonyokat, amikor a tüntetések nemegyszer több évtizede regnáló 
diktátorokat buktattak meg vagy akár fegyveres felkelés kirobbanásába torkol-
lottak. A demonstrációk komoly aggodalmakat váltottak ki a jelentős vallási 
kisebbséggel rendelkező Öböl-államok monarchiáiban is, ahol számítottak 
volna a Nyugat támogatására az elégedetlenségi hullám megfékezésében. Ehe-
lyett csalódva kellett tudomásul venniük, hogy korábbi szövetségeseiktől nem 
remélhetnek támogatást. Felháborodásukat növelte, ahogy az Egyesült Álla-
mok magára hagyta olyan több évtizedes szövetségesét a térségben, mint ami-
lyen például Hoszni Mubarak egyiptomi elnök is volt.10

A Nyugat politikai hozzáállása mellett a szíriai konfliktus próbára tette a 
kapcsolatokat Oroszországgal is különösen 2015 szeptemberét követően, ami-
kor Moszkva – korábbi ígéreteire rácáfolva – fegyveresen is bekapcsolódott 
a harcokba a szíriai Aszad-rendszernek a megmentésére, miközben Rijád a 
szunnita ellenzéki erőket pártfogolta. A feszültséget növelte, hogy Moszkva 
mellett Szaúd-Arábia regionális riválisa, Irán is felsorakozott a szíriai rezsim 
mellett, amikor magas rangú katonatiszteket, fegyvereket és – a perzsa állam-

 9 Katz, Mark N. (2009)
10 Katz, Mark N. (2019) When the Friend of My Friends Is Not My Friend. Atlantic Council, 

Scowcroft Center For Strategy and Security. 4.
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hoz szorosan kötődő – libanoni Hezbollah szervezet több ezer milicistáját irá-
nyította a polgárháborús térségbe. Emiatt Rijád komolyan tartott attól, hogy 
az orosz beavatkozással vereséget szenvednek az általa támogatott csoporto-
sulások, fennmarad a vele ellenséges Aszad-rezsim, az ország pedig Teherán 
korlátlan befolyása alá kerül.11

Rijád biztonságpolitikai dilemmáját súlyosbította, hogy Teherán Szíria 
mellett Irakban is növelni tudta befolyását a 2010-es évek elején végrehajtott 
amerikai csapatkivonásoknak, valamint azt követően kialakult hatalmi űrnek 
köszönhetően. A kialakult helyzetben Szaúd-Arábia amerikai szövetségesétől 
az iráni fenyegetés csökkentését remélte. Ehelyett Barack Obama elnök köz-
bejárásával tető alá hozták az Átfogó Közös Cselekvési Tervet – közismertebb 
nevén az iráni nukleáris megállapodást – 2015 júliusában, amivel Teherán vál-
lalta atomprogramjának felfüggesztését a nemzetközi szankciók enyhítéséért 
cserébe. A királyság minderre az orosz és a kínai kapcsolatok megszilárdítá-
sával reagált.12 Az orosz és a szaúdi felek az elkövetkező hónapokban elköte-
lezetten támogatták egymást a különböző diplomáciai krízishelyzetekben.13

A SZÍRIAI KATONAI SIKEREK HATÁSAI 
A SZAÚDI-OROSZ KAPCSOLATOKRA

Az Iszlám Állam vereségét követően a szaúdi–orosz viszony még szívélye-
sebbé vált. Szerepe volt ebben, hogy habár Trump elnök továbbra is kiegyen-
súlyozott kapcsolatokra törekedett a szaúdi vezetéssel, ennek ellenére Rijádban 
komoly aggodalmakat váltottak ki az amerikai államfő gyakran kiszámítha-

11 Katz, Mark N. (2018) Better Than Before: Comparing Moscow’s Cold War and Putin Era 
Policies Toward Arabia and the Gulf. Durham Middle East Papers No. 96/Sir William Luce 
Fellowship Paper No. 19, Institute for Middle Eastern and Islamic Studies, Durham University. 15.

12 Washingtonnak címzett jelzésértékű üzenetként például 10 billió dollár befektetésről kötött 
megállapodást Moszkvával.

 Ostroukh, Andrey (2015) Saudi Arabia to invest up to $10B in Russia. The Wall Street Journal, 
https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-to-invest-up-to-10-billion-in-russia-1436198674 
(Letöltve: 2020. 04. 22.)

13 Szaúd-Arábia például 2017 decemberétől tartózkodó álláspontra helyezkedett az ukrajnai kér-
désben folytatott ENSZ vitában, valamint az Egyesült Arab Emirátusokkal és Izraellel össz-
hangban sürgette a Krím-félsziget bekebelezése miatt Oroszország ellen bevezetett szankciók 
felfüggesztését. Moszkva ezalatt semleges maradt a szaúdi–katari diplomáciai krízis során, ami-
nek megoldásához felajánlotta közvetítését.

 Enous, Adam (2018) Israeli, Saudi, And Emirati Officials Privately Pushed For Trump to Stri-
ke A „Grand Bargain” With Putin. The New Yorker, https://www.newyorker.com/news/news-
desk/israeli-saudi-and-emirati-officials-privately-pushed-for-trump-to-strike-a-grand-bar-
gain-with-putin (Letöltve: 2020. 04. 22.); Winning, Alexander (2017) Russia ready to help 
mediate in Qatar row if asked: Lavrov. Reuters, https://www.reuters.com/article/us-gulf-qatar-
russia-idUSKBN1A9249 (Letöltve: 2020. 04. 22.)
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tatlan és hektikus megnyilvánulásai. Kétségeiket növelte a regionális nagyha-
talmi ambíciókat tápláló Törökország katonai beavatkozása az észak szíriai 
térségben az amerikai csapatok kivonását követően. 

Fentiekkel szemben Oroszországnak a 2017-ben kivívott katonai sikerek-
kel sikerült megmentenie az Aszad-rezsimet a túlélését folytatott küzdelem-
ben. Az eredmény mellett a szaúdiakra imponálóan hatottak az új fegyverek is, 
amelyek hatékonyságát éles harci körülmények között, a szemük láttára tesz-
telték az oroszok. Moszkvának ezáltal nemcsak stratégiai helyzetét sikerült 
megszilárdítania a térségben, hanem bizonyította világhatalmi státuszát, egy-
úttal pedig növelni tudta elismertségét az arab monarchia szemében. Ezt iga-
zolta, amikor a szaúdi uralkodók közül elsőként látogatott el Oroszországba 
Szalmán bin Abdulaziz al-Szaúd király 2017 októberében, ahol több billió 
dolláros kőolaj-, fegyver-, telekommunikációs-, kulturális- és űrkutatási üzle-
teket kötött, valamint egy 1 billió dolláros közös befektetési alap létrehozásá-
ról határozott Putyin elnökkel.14

DZSAMÁL HASOGDZSI MEGGYILKOLÁSA

Úgy tűnt, hogy helyreáll a korábbi dinamikus viszony Washingtonnal, ami-
kor 2017-ben Trump elnök sokak csodálkozására első tengerentúli látogatása 
célállomásának Rijádot választotta.15 Ezt sejtette az is, hogy Trump elnöki 
mandátumának első évében rendre megvétózta a szaúdiak jemeni beavatko-
zása miatt felháborodott kongresszus minden kísérletét az amerikai-szaúdi ka-
tonai együttműködés csökkentésére. Az újra felívelő kapcsolatokat az Egyesült 
Államokkal azonban rövidesen kerékbe törte, amikor a szaúdi abszolút mo-
narchia közismert kritikusát, Dzsamál Hasogdzsi újságírót kormányügynö-
kök megölték Szaúd-Arábia isztambuli külképviseletén 2018. október elején. 
Trump elnök ismét megpróbált beavatkozni Rijád védelmében a két ország 
gazdasági kapcsolataira és a rivális államok növekvő közel-keleti befolyására 
hivatkozva. Törekvése azonban ezúttal sikertelennek bizonyult. A Washing-

14 Nechepurenko, Ivan – Hubbard, Ben (2017) Saudi King, in Russia, Seeks Warmer Ties With a 
Longtime Foe. The New York Times, https://www.nytimes.com/2017/10/05/world/middleeast/
saudi-russia-middle-east.html (Letöltve: 2020. 04. 22.)

15 A szaúdiakat meglepte, hogy az a Trump kíván látogatást tenni országukban, aki az elnök-
választás alatt iszlámellenes megnyilatkozásaival kampányolt, Szaúd-Arábiát pedig nyíltan a 
2001. szeptember 11-ei támadások végrehajtásával vádolta meg, aminek megtorlására gazdasá-
gi bojkott bevezetésével fenyegetett. Utóbbi helyett azonban a felek a találkozó alkalmával 450 
billió dollár összértékű befektetési megállapodást kötöttek egymással, amiből a szaúdiak 110 
billió dollárt fegyverek beszerzésére kívántak fordítani.

 Woodward, Calvin – Burns, Robert (2018) AP Fact Check: Trump inflates value of Saudi arms 
deal. APNews, https://apnews.com/2b4799b3d3ca4f6781efe1e70f207392 (Letöltve: 2020. 04. 
22.)
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ton Post munkatársának halálát, illetve az emberi jogok sorozatos megsértését 
Szaúd-Arábiában és Jemenben az amerikai közvélemény határozottan elítélte. 
A Fehér Ház szankciókat vezetett be az összeesküvés 17 résztvevője ellen, a 
Kongresszus pedig ismét javaslatot terjesztett be a szaúdi erőknek nyújtott ka-
tonai támogatás beszüntetésére a jemeni háborúban.16

A nyugati döntéshozók is kollektívan távolságtartóvá váltak a nyilvános-
ság előtt Mohamed ibn Szalmán szaúdi koronaherceggel, akit az amerikai 
szenátus egyhangúlag felelősnek nevezett meg a gyilkosság elkövetésében.17 
Megaláztatását növelte, amikor a Buenos Airesben megrendezett G20-csúcs-
találkozón a megjelent politikusok többségében demonstratívan elkerülte. 
Ezzel szemben Putyin elnök visszautasította a királyság kritizálását. A világ 
számos meghatározó üzleti és politikai vezetőjével ellentétben országa magas 
szintű delegációval képviseltette magát a „Davos a sivatagban” elnevezésű kon-
ferencián alig pár héttel Hasogdzsi halála után, az orosz elnök pedig az em-
lített G-20 csúcson tanúsított demonstratív kiállásával megóvta a trónörökös 
tekintélyét és megkímélte őt a látványos kitaszítottságtól.18

PUTYIN ELNÖK 2019-ES HIVATALOS LÁTOGATÁSA 
SZAÚD-ARÁBIÁBAN

Az amerikaiak megbecsültségén a szaúdiak szemében tovább rontott, hogy 
a tőlük vásárolt légelhárító rendszer nem tudta elhárítani az Aramco kőolajtár-
saság kulcsfontosságú telephelyei ellen intézett dróntámadásokat 2019. szep-
tember 14-én.19 Amíg a támadásra, ami percek alatt 5%-kal vetette vissza a 
globális kőolajkitermelés ütemét, amerikai részről Trump elnök mindössze 

16 Gould, Joe (2019) Lawmakers renew challenge to Trump over Yemen, Saudi Arabia. Mili-
tary Times, https://www.militarytimes.com/congress/2019/01/30/lawmakers-renew-challen-
ge-to-trump-over-yemen-saudi-arabia/ (Letöltve: 2020. 04. 22.)

 U.S. Department of the Treasury (2018) Treasury Sanctions 17 Individuals for Their Roles in 
the Killing of Jamal Khashoggi. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm547 (Letöltve: 
2020. 04. 22.)

17 MEE Staff (2018) MBS responsible for Khashoggi murder, US Senate unanimously 
finds. Middle East Eye, https://www.middleeasteye.net/news/mbs-responsible-khashoggi- 
murder-us-senate-unanimously-finds (Letöltve: 2020. 04. 22.)

18 Al Jazeera and News Agency (2018) Cheers, claps as MBS shows up at ‚Davos in the de-
sert’ event. https://www.aljazeera.com/news/2018/10/saudi-crown-prince-appearance-invest-
ment-forum-181023142413177.html (Letöltve: 2020. 04. 22.)

 Cafiero, Giorgo (2018) Khashoggi Case Is No Moral Issue For China Or Russia. Lobe Log, 
https://lobelog.com/khashoggi-case-is-no-moral-issue-for-china-or-russia/ (Letöltve: 2020. 
04. 22.)

19 Dorsey,  James M. (2020) Playing for higher stakes: Saudi takes on Russia. Asia Times, https://
asiatimes.com/2020/03/playing-for-higher-stakes-saudi-takes-on-russia/ (Letöltve: 2020. 04. 
23.)
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egy tweet bejegyzéssel reagált, addig Putyin elnök azonnal kihasználta a ke-
csegtető lehetőséget és felajánlotta a legmodernebb Sz-400 légelhárító rakéta-
rendszer eladását Szaúd-Arábiának. Az üzlet létrejötte végre lezárhatta volna a 
témában folytatott több éve zajló tárgyalássorozatot, ami mindaddig amerikai 
nyomásra meghiúsult. Ráadásul általa Moszkva meg tudta volna győzni Rijá-
dot arról, hogy képes az amerikaihoz hasonló, vagy akár még annál is hatéko-
nyabb védelmet biztosítani számára. Legvégül presztízsének növelése mellett 
az orosz lépés áttételesen a közel-keleti stabilitás fenntartását – és a lehetsé-
ges amerikai megtorló akciók elkerülését – is szolgálta. Az ugyanis innentől 
fogva egyfajta visszatartó erőt jelentett a támadások hátterében valószínűsí-
tett Iránnak, hogy a jövőben tartózkodjon hasonló akcióktól. Szaúd-Arábia 
szempontjából ugyanakkor az üzlet létrejötte azt jelentette, hogy az a közvet-
len biztonsági fenyegetettség mérséklése mellett visszafogja az Irán-Irak-Szí-
ria-Libanon síita tengely létrehozására irányuló törekvéseket.20

A fegyverrendszer értékesítése fentiek okán kiemelt napirendi pont volt az 
orosz államfő 2019. októberi hivatalos látogatásakor, amikor a felek több mint 
20 szerződést kötöttek egymással, amelyek együttes értéke meghaladta a 2 bil-
lió dollárt.21 A rijádi megbeszélések, amelyek a katonai vonatkozású kérdések 
mellett aktuálpolitikai és gazdasági témakörökre is kitértek, komoly aggodal-
makat váltottak ki a Fehér Házban, ami akkor kívánta mintegy 3 000 fővel 
és további légvédelmi rendszerek telepítésével megerősíteni katonai jelenlétét 
a sivatagi államban.22 Nyugtalanságukat növelte a nemzetközi kőolajpiacon 
kiújult válság, ami paradox módon kedvezőtlen hatással volt a szaúdi–orosz 
együttműködésre is.

A KAPCSOLATOK PRÓBÁJA: A KŐOLAJKITERMELÉS

Oroszország és Szaúd-Arábia kapcsolataiban a kőolajkitermelés szabályo-
zása a 2010-es évek közepétől kiemelt prioritást élvezett. A nemzetközi kőolaj-
piacon jelentkezett túltermelés és az árak zuhanása miatt mindkét államnak 
kölcsönös érdeke volt kőolajpolitikájuk összehangolása. Az áttörést a 2016-os, 

20 Kaura, Vinay (2017) The Dynamics of Saudi–Russian Relations. Begin-Sadat Center for 
Strategic Studies, BESA Center Perspectives Paper, No. 623. https://besacenter.org/perspec-
tives-papers/dynamics-saudi-russian-relations/ (Letöltve: 2020. 04. 24.)

 Katz, Mark N. (2019) He’s serious: Putin offers to sell air defense missiles to Saudi Arabia. 
Atlantic Council, https://atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/hes-serious-putin-offers-to-
sell-air-defense-missiles-to-saudi-arabia/ (Letöltve: 2020. 04. 08.)

21 Gardner, Frank (2019) Saudi Arabia warms to Russia’s embrace. BBC News, https://www.bbc.
com/news/world-middle-east-50054546 (Letöltve: 2020. 04. 23.)

22 Astakhova, Olesya – Kalin, Stephen (2019) Saudi visit signals Putin’s growing Middle East 
influence. Reuters, https://www.reuters.com/article/us-saudi-russia/saudi-visit-showcases-pu-
tins-growing-middle-east-influence-idUSKBN1WT0KH (Letöltve: 2020. 04. 23.)
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Kínában megtartott G20-csúcstalálkozó hozta el ezen a téren. Putyin és Mo-
hamed ibn Szalmán szaúdi koronaherceg megbeszéléseinek eredményeként 
Oroszország szeptember végén vállalta, hogy az OPEC államokkal összhang-
ban csökkenteni fogja kőolajkitermelését.23 A 10 tagállam alkotta OPEC+ 
2016-os megalakításával és vezetésével Moszkva ellensúlyozni tudta a ke-
let-ukrajnai beavatkozása miatt bevezetett szankciók kedvezőtlen gazdasági 
hatásait, közvetlen tárgyalásokat folytathatott a legnagyobb kőolajkitermelő 
államokkal és a megállapított kitermelési kvótákkal direkt módon befolyásolni 
tudta a nyersolaj világpiaci árfolyamát. Utóbbival nemcsak az állam egyik leg-
nagyobb bevételi forrását tudta érdekeinek megfelelően szabályozni, hanem 
általa gazdasági nyomás alatt tartotta a rivális amerikai palaolaj-termelőket.24

A koronavírus megjelenése ugyanakkor komoly próbatétel elé állította a 
két állam gazdasági együttműködését. Kína kőolajszükségleteinek lecsökke-
nése ismét az árak zuhanásához vezettek, amit Rijád ezúttal is a kitermelés 
ütemének visszafogásával kívánt orvosolni. Elképzelésének támogatására fel-
szólította az OPEC+ tagállamokat, azonban Oroszország elzárkózott a kérés 
teljesítésétől az OPEC 2020 márciusában tartott bécsi találkozóján. Az eluta-
sítás, ami a közel-keleti kőolajkitermelő országok államháztartása mellett az 
amerikai palaolaj-termelőket is nehéz helyzetbe hozta, gyakorlatilag az ad-
digi nem hivatalos együttműködés szüneteltetését jelentette Oroszország és az 
OPEC között, valamint ár-háborút robbantott ki Szaúd-Arábiával.25

A jelenlegi krízis ellenére megállapítható, hogy Moszkvának nem érdeke a 
perspektivikus gazdasági együttműködés teljes leépítése Rijáddal, amibe az el-
múlt évek során sikeresen bevonta a sivatagi királyság térségbeli partnereit is. 
Nem elhanyagolható szempont emellett az sem, hogy a felek túlzott eltávo-
lodása egymástól jelentős akadályát képezhetné az orosz befolyás kiterjeszté-
sének az olyan válságba került vagy azt megélt államokban, mint Szíria, Irak 
vagy Líbia, amelyek stabilizálása és gyors újjáépítése gyakorlatilag közös sza-
údi–orosz érdek lenne.26 Ezt igazolta, hogy Trump elnök nyilatkozatára rea-

23 Lian, Ruby – Mason, Josephine – Gamal, Rania El (2016) Saudi Arabia, Russia sign oil pact, 
may limit output in future. Reuters, https://www.reuters.com/article/us-g20-china-saudi-rus-
sia-oil/saudi-arabia-russia-sign-oil-pact-may-limit-output-in-future-idUSKCN11B0UF 
(Letöltve: 2020. 04. 08.)

24 Bradshaw, Michael – de Graaf, Thijs Van – Connolly, Richard (2019) Preparing for the new oil 
order? Saudi Arabia and Russia. Energy Strategy Reviews, 26 (100374) https://www.sciencedi-
rect.com/science/article/pii/S2211467X19300677 (Letöltve: 2020. 04. 24.)

25 Johnson, Keith (2020) Russia’s Defiance Sets the Stage for Oil Price ’Bloodbath’. Foreign Poli-
cy, https://foreignpolicy.com/2020/03/06/russias-defiance-sets-the-stage-for-oil-price-blood-
bath/ (Letöltve: 2020. 04. 08.)

26 O’Sullivan, Meghan L. (2020) Russia–Saudi Relationship Is a Coronavirus Casualty. Bloomberg, 
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-03-09/partnership-of-russia-and-sau-
di-arabia-is-a-coronavirus-casualty (Letöltve: 2020. 04. 23.)
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gálva Moszkva az érdekellentéteket kizárólag Szaúd-Arábiával, harmadik fél 
beavatkozása nélkül akarta megoldani.27

Összefoglalóan megállapítható, hogy a legutóbbi években Szaúd-Arábia – a 
többi Öböl-államhoz hasonlóan – próbált lazítani a Nyugattól való egyoldalú 
függőségén, amiben partnerére lelt Oroszországban. Együttműködésüktől 
remélte, hogy általa sikeresen megakadályozhatja zavargások kirobbanását 
a jövőben, visszafogottabb politikára kényszerítheti Iránt, diplomáciai krízis 
esetén szilárd támaszt remélhet benne, valamint nagyobb szerepvállalásra és a 
szempontjukból kedvező lépésekre kényszeríti az oroszok növekvő közel-ke-
leti térnyerése miatt aggódó amerikaiakat. Mindezek azt mutatják, hogy az 
Amerikai Egyesült Államok még mindig különleges, ugyanakkor már messze 
nem egyeduralkodó szereppel bír az ország szövetségesi rendszerében.

27 Balmforth, Tom – Golubkova, Katya (2020) Kremlin on Trump: We don’t need anymore to 
intervene in our oil ties with Saudi Arabia. Reuters, https://www.reuters.com/article/us-oil-
opec-russia-saudi-idUSKBN2171B1 (Letöltve: 2020. 04. 08.)
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ADALÉKOK A MAGYAR NAGYVÁROSOK 
FEJLŐDÉSI PÁLYÁIHOZ

PROF. DR. RECHNITZER JÁNOS DSc,
egyetemi tanár, doktori iskolavezető, Regionális- és Gazdaságtudományi  

Doktori Iskola, Széchenyi István Egyetem

Tisztában vagyunk azzal, hogy az ünnepelt nem, vagy kevésbé foglalkozott 
a nagyvárosokkal, azok fejlődésével, így munkánk kakukktojásnak is számít-
hat a kötetben. Ám maga is egy gazdasági szempontból jelentős nagyváros-
ban él és dolgozik, így kutatási eredményeink,1 amelyek több éves program 
eredményeként jelennek meg, talán hasznosak lehetnek annak megértéséhez, 
hogy milyen tényezők alakítják a hazai városhálózat fókuszpontjait, azok fejlő-
dési pályáját. A nagyvárosok alatt hazai dimenzióban a 100 ezer főnél nagyobb 
népességű centrumokat értjük, amelyeknek nagytérségi (regionális) kisugár-
zása van, egyben területi tőkéjük kiemelkedik, azok minden egyes tényezője 
érdemleges, egyedi, közösség alakító. 

Az első tételünk, hogy a magyar nagyvárosok az elmúlt 30 esztendőben 
más és más fejlődési pályát jártak be. A nyolc kiemelt, gazdasági és társadalmi, 
de településhálózati szempontból meghatározó centrum nemcsak általában, 
hanem a gazdaságuk vonatkozásában különféle irányokban mozdult el, ami 
alapvetően befolyásolja a következőkben bemutatásra kerülő pályaképeket, il-
letve azok csoportjait. 

Négy csoportot alakítottunk ki, amelyeknek az elnevezésében a fejlődési pá-
lya szerintünk meghatározó tényezőjét, vagy tényezőit jelöltük. Arra törek-
szünk, hogy a csoportok bemutatást általában tegyük meg, s lehetőség szint 
városonként is értékeléseket adjuk, ide kapcsolva a szektorális elemzések meg-
állapításait. 

A (új)ipari bázisra épülő pálya, idetartozik Győr és Székesfehérvár, ahol a 
gyorsabban alkalmazkodást, a határozottabb szerkezetátalakítást, s annak me-
részebb megoldásait regisztrálhattuk2. A két – az egyik inkább történelmi, 
a másik újkori – ipari központnak a korábbi diverzifikált gazdasági szerke-
zete, nyugati gazdaságokkal kialakított erőteljes kapcsolatai következtében, 
tapasztalt vállalati menedzsment jelenléte miatt lendületesen, pontosabban 

1 A tanulmány a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15. „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fej-
lesztés” című kutatás eredményeinek felhasználásával készült. 

2 Rechnitzer János – Berkes Judit (2019) Győr. Kézirat, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Buda-
pest.; Baranyai Nóra (2019) Székesfehérvár elemző tanulmány. Kézirat, Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem, Budapest.
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zökkenőmentesen tudott a rendszerváltozás lezárulásakor (1996-2002) vál-
tani, átalakulni. Egyben a sikeres privatizációk révén megújulni, mit a többi 
nagyváros és annak gazdasága. Az előbbiek mellett még a földrajzi helyzetük, 
annak korai kedvező feltártsága (autópályák kiépülése) is döntő volt a szerke-
zetük megújításban, de fontosnak tartjuk – s erről éppen a terepmunka során 
szerezhettünk volna mélyebb ismerteket szerezni – a városi vezetésnek (városi 
menedzsment) az elkötelezett hozzáállását, innovációs aktivitását, adaptációs 
hajlandóságát és válságkezelései merészségét. 

Mindkét helyen megvalósult a rendszerváltást megelőző (már a nyolcvanas 
évek végén induló, majd a kilencvenes években is tartó) fejlesztési beavatkozás 
sorozat az önkormányzat részéről. Ezek az aktivitások az új és régi gazdasági 
szereplőket segítette az átalakulásban, részben a körülmények biztosításában 
(letelepedések támogatása), a külső-belső kommunikáció formálásában (vá-
rosmarketing, gazdasági egységek monitorozása), a gazdasági infrastruktúra 
kiépítésével (ipari park(ok) létesítése), vagy annak megkezdésével, továbbá a 
helyi támogatási, befogadási intézmények kialakításával. Nem arról van szó, 
hogy ez a két önkormányzat gazdag lett volna, rendelkezett volna erőforrások-
kal a privatizációhoz, vagy a telephely kialakításhoz. Ellenkezőleg, ilyen for-
rások nem voltak számukra biztosítva, de abban különböztek másoktól, hogy 
nyitottak, alkalmazkodókká váltak, segítettek a vállalkozói szférának a vállalati, 
s részben szektorális válságok megoldásában. Ezek a kezdeti sikerek, még ha 
zökkenőkkel is, megteremtették a városok hírnevét, az elismertségét, amit az-
tán kedvezően hatott egy vagy több nemzetközi nagyvállalat megtelepedésére, 
majd azok gyakoroltak vonzást a további megtelepedni kívánókra, legyenek 
azok a beszállítóik, vagy éppen a kapcsolódó, netalán tán a konkurens gaz-
dasági szervezetek. Győr és Székesfehérvár esetében ezek a kilencvenes évek 
közepén regisztrált sikerek hozzájárultak a nagyvárosi gazdaság újra indításá-
hoz, ami annak további vonzását növelte, az átalakulásukat gyorsította, majd 
az újabb szervezetek megtelepedését motiválta és esetükben egy sikeres (újra)
iparosodási pályát indítottak el. A szakértők esetükben hangsúlyozzák a pá-
lyafüggő fejlődést3, azt, hogy a korábbi szerkezetek éltek tovább, jelentek meg 
azoknak az elemei, egyben kultúrái. Vitathatatlan, hogy mindkét centrumban 
közel egy évszázados feldolgozó ipari kultúra volt, aminek a gyors újraindítása 
hozzájárult a külföldi befektettetések sikeres fogadásához, ám a korábbi gaz-
dasági szerkezetek más fontos egységei mindkét esetben leépültek, vagy eltűn-
tek (Győr: textil és élelmiszeripar, Székesfehérvár: híradástechnikai ipar), új 
szereplők jelentek meg ezen ágazatok foglalkoztatottjainak felszívására, ame-
lyek eddig nem voltak jelen. A pályafüggés elleni másik érvünk, hogy minkét 
helyen megfigyelhettük a KKV aktivitást, ami ugyan a korábbi nagyvállala-

3 Lux Gábor (2017) Újraiparosodás Közép-Európában. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs.
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tokból nőttek ki, de aztán sikeres közép-, vagy kisnagyvállalattá alakultak, s 
önálló profillal, kellően magas szintű technológiai bázissal rendelkeznek. 

Az (újra)iparosodott pálya tagjainál csak lassan, mondhatni megkésve je-
lentek meg, vagy kerültek megújításra azoknak a városi tőkeelemek, amelyek az 
innovációs miliő formálását tartósan befolyásolhatták. Így a társadalmi tőke 
és a kulturális tőke állományok, azoknak az alkotói vontatottabb, vagy hiá-
nyos mennyiségben és minőségben találhatók meg, az integrációs aktivitásuk 
– beépülésük és kapcsoltuk a gazdaság új és régi egységeivel – gyenge volt és 
még ma sem látványos.

A két nagyvárosban önálló felsőoktatási intézménnyel rendelkező Győr képes 
egy ugrást végrehajtani (főiskolából egyetemmé válni, 2002), míg Székesfehér-
váron az önálló főiskola kedvező indulása elakadt, jelenleg is a fővárosi köz-
pontú intézmények filiáléi működnek a városban. A felsőoktatás fontos terepe, 
de egyben szimbóluma a nagyvárosi kulturális tőkének. Más kulturális tőke 
elemek sem voltak képesek átütő hatásokat felmutatni a két nagyvárosban, 
így aztán a nagyvárosi világ minőségi átalakulása, annak hangulatának megte-
remtése napjainkig várat magára. A társadalmi tőke potenciálokban Győrnél 
határozott vonzást tapasztalhatunk, ami értelemszerűen megbontotta, meg-
bontja a város korábbi népességi szövetét, új igényekkel, fogyasztási módok-
kal és életmód mintákkal, amikre még lassúbb a reakció, csak elemeiben lehet 
megtalálni az igények minőségi kínálatát. Város gazdaságának centrifugális 
hatása látványos szuburbanizációs folyamatokat indukált, ami város – és a tér-
ségfejlesztési intézmények és szervezetek jobb illeszkedését kívánja meg a jö-
vőben.4 

A városban stabilizálódott a bázisgazdasági egység (Audi), az egyetem és 
az önkormányzat együttműködésének formális és informális rendszere műkö-
dőképes, amivel számos fejlesztési sikert lehetett elérni. A jövő iránya – s erre 
egyértelmű jelek tapasztalhatók –, hogy ennek a modellnek a kiterjesztése el-
kezdődhessen. Részben a gazdaság további aktorainak bevonásával, az okta-
tás és képzés, a lokális tudásipar intézményi köreinek szélesítésével és városi 
kormányzás szemléletének és új eszközeinek adaptálásával és a városi társada-
lom új és régi szereplőinek egyre határozottabb bevonásával.5 

Székesfehérvárra Budapest árnyéka ránehezül, ez felismerhető a társadalmi 
szerkezetének mérsékelt elmozdulásában, annak lassabb átrendeződésében, 
vagy kulturális kínálatban, de a városi rendszerek igénybevételében. A fő-
város közelsége abban is kimutatható, hogy a nagyvárost formálni képes elit 
kötődése nem egyenletesen határozott a központhoz, így azok mintaalakító 

4 Rechnitzer János (2016) A területi tőke a városfejlődésben – A Győr-kód. Dialóg Campus Kiadó, 
Pécs-Budapest.

5 Fekete Dávid – Rechnitzer János (2019) Együtt nagyok. A nagyváros és nagyvállalat 25 éve. 
Dialóg Campus Kiadó, Budapest. 
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képessége gyenge, a lokális identitás alakításában csak áttételesen, vagy időle-
gesen vannak jelen. Az innováció miliő, mint a városi tőketényezők koncent-
rált és együttes megjelenése még a gazdasági szervezetek zárt keretei között 
koncentrálódik, annak szélesebb kiterjedése nem indult el. Nem történt meg 
az tőketényezők belső egymásra hatása, a szinergiák indításának intézményi ke-
reteit nem érzékeltük, még nem ismerhetők fel ezek kapcsolódásának sokol-
dalú és megtermékenyítő hálózata. 

Ezen fejlődési pályán lévő nagyvárosnak szembe kell nézniük az ágazati 
közvetlen és közvetett függés globális gazdaság általi rezdüléseivel, vagy megráz-
kódásaival, a növekvő bevándorlás által felhíguló helyi társadalomban generált 
konfliktusokkal,6 az egyre jobban erősödő szuburbanizációs övezetek érde-
kérvényesítő aktivitásával, a városi kormányzás új kihívásaival, azaz a szerep-
lői körök aktívabb bevonásának nehézségeivel, s a nagyközpontok, fővárosok 
(Győr: Bécs, Pozsony, Székesfehérvár: Budapest) egyre komplexebb árnyék-
hatásával. 

A tradicionális, megújuló nagyvárosokban – Debrecen, Miskolc – lassabban, 
mérsékeltebben, visszafogottan zajlottak az átalakulási folyamatok.7 Deb-
recen esetében sikeres és időben gyorsabb, míg Miskolc esetében nehezen és 
megkésetten jelentkeztek ezek a folyamatok. Talán ennek oka lehetett, hogy 
ezek a centrumok olyan régiók központjai voltak, amelyekben a gazdasági és tár-
sadalmi válság a leglátványosabb volt a rendszerváltozás és azt követő években, 
így aztán a lokális politikai elit nem a belső szerkezeti megújítási kényszerben 
élt, hanem a központi források vadászatában, azok gyűjtésében. Megítélésünk 
szerint a helyi irányítók nem tudtak, vagy nem akartak a szerkezetátalakítás-
ban részt venni – tapasztalat hiánya, modell zavarok, megszokott a központi 
forrás fogadás stb. – így aztán csak megkésve, időben már az átmenet végfázi-
sában kezdték felismerni, hogy tenni kell valamit. Ehhez persze hozzájárult, 
hogy az autópálya csak az ezredfordulón után (2002-2006) kezdték összekötni 
a fővárossal a két regionális centrumot, így a gazdaság megújításának időbeli 
lemaradása magyarázható volt. 

Debrecen és Miskolc egyértelműen regionális központként működik, nem 
csak a szűkebb megyéjét, hanem több megyére is kiterjednek szerepköreik, 
amiben a szolgáltatásszervezés mellett a felsőoktatási és részben kulturális 
funkciók is jelen vannak. Domináns kapcsolataik formálódnak a határon túli 
nagyközpontokkal, így Kassával és Nagyváraddal, bár ennek a munkamegosz-
tás a jellegét még nem lehet egyértelműen felismerni, de a jövőben számos fej-

6 Koudela Pál – Yoo Jinil (2018) Kertvárosi Erődítmény Törökbálinton: területi különbségek a 
társadalmi térkonstrukcióban. Ethnographia, 129(2): 233-251.

7 Józsa Viktória (2019) Miskolc. Kézirat, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest.; Kozma 
Gábor – Molnár Ernő (2019) Debrecen. Kézirat, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest.
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lesztési lehetőséget tartalmazhatnak. (Gondolunk itt a debreceni repülőtérre, 
vagy a miskolci egyetemi-kutatási bázisokra.). 

Kiemelendő a felsőoktatási és az ahhoz is kapcsolódó kutatás-fejlesztési intéz-
mények mindkét nagyvárosban, aminek a lokális gazdasági kapcsolatai helyben 
lassan felismerhetők, sőt a vállalkozás generáló képességük szintén regisztrál-
ható. Nemzetközi hallgatók megjelenésével (Debrecen) a városi fogyasztási te-
rek is átalakultak, ami kedvezően hat a lokális piacokra a koncentrál népesség 
és regionális vonzás mellett. Érdemleges kulturális attraktivitásokkal rendel-
keznek ezek a nagyvárosok, amik hazai, sőt több vonatkozásban nemzetközi 
ismertségükben is megjelenik. 

Eltérő a városszerkezetük, így más és más városüzemeltetési módokat kell al-
kalmazniuk, ezek jelentős terheket rónak a közösségekre. Felismerhető, hogy 
a fejlesztések koncepciók mellett valósulnak meg, azonban nem látható, hogy a 
domináns nagyvárosi szereplői körök szervezetten (intézményi) együttműkö-
déseket folytatnak, lassan formálódik ki az autonóm nagyszervezetek fejlesz-
tései elképzeléseinek összehangolása, folyamatos egyeztetése. 

Debrecenben egy jelentős járműipari beruházás előkészítése folyik, aminek 
a városfejlesztési hatásai – foglalkoztatás, oktatás-képzés városszerkezet, köz-
lekedés, lakáspiac, fogyasztási terek, város kommunikáció – a jövő szempont-
jából meghatározóak lehetnek. A fizikai felkészülés – ipari park, közlekedés 
– mellett célszer gyorsítani érdemes a soft jellegű előkészületeket, ennek más ha-
zai nagyvárosokban már megélt tapasztalatait, kidolgozott rendszereit tanul-
mányozni. 

Miskolc esetében az elemző és összefoglaló tanulmányokból nem egyértel-
műek a jövő irányai, az aktivitások zónái. Nem gondoljuk, hogy a jövőben szer-
kezetformáló nagy fejlesztés megrázná a várost, helyette a gazdasági szerkezet 
további finomítása, annak jobb, a városi tőkére hangolt működése lehet a jövő 
iránya, egyben a fejlesztést generáló csoportok együttműködésének intézmé-
nyesítése és gyakorlati működtetése. Kiemelendő meg az agglomerációs folya-
matok alakulása, ami várostérségi kooperációt és közös gondolkodást kíván 
meg, nem beszélve arról, hogy érdemes lenne a város regionális szerepkörei-
nek megújítása, azoknak új tartalmakkal való feltöltése. 

Az átmeneti nagyvárosoknak – Kecskemét, Nyíregyháza – tekintjük azokat 
a központokat, ahol jelentősebb szerkezeti változások zajlanak le, de azok be-
ágyazódása, városi rendszerekben való integrációja még folyamatban van, nem 
történt meg.8 

Kecskemét nagy járműipari beruházás haszonélvezője, annak minden ked-
vező és kedvezőtlen hatásával együtt. A gazdasági szövet megbomlott, hi-
szen foglalkoztatás, munkahely, tevékenység átrendeződés zajlik, egyben az 

8 Kanalas Imre (2018) Kecskemét. Kézirat, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest.; Filep 
Bálint (2018) Nyíregyháza. Kézirat, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest.
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új bázisnagyvállalat teremtette kultúrát integrálni kell a hagyományos agrár, 
élelmiszergazdasági környezetbe. Mindez megbolygatja a városi rendszerele-
meket, azok szereplőit, intézményeit, még ha a tudatos fejlesztés momentumai 
felismerhetők a város kormányzásban. Érdekes folyamat zajlik Kecskeméten, 
éspedig az, hogy át tud-e hangolódni a nagyváros az új követelményekre, 
milyen alkalmazkodási stratégiát képes kidolgozni az egyre jelentősebb ki-
hívásoknak (közlekedés, betelepülés, lakásépítés, új vállalkozói rétegek meg-
jelenése és fogadása, a fogyasztási terek átalakulása, foglalkoztatás képzési 
kiszolgálása stb.). 

A nagy váltás korszakát éli a város! S ebben számos determinizmussal kell 
számolni, így a főváros árnyékhatásával, ami nem jelentéktelen (helyi elitek 
megosztottsága, elkötelezettsége, fogyasztás elterelése stb.). Hasonló a hely-
zet Székesfehérvárral, ott is erős Budapest befolyása, s ennek következményei 
a városi társadalomra, gazdaságra, lakosságra nem jelentéktelen. A követ-
kező meglátásunk szerint, a regionális szerepkörök hiányos jelenléte. Kecskemét 
ezekkel a funkciókkal kevésbé rendelkezik, nem, vagy csak elemei épültek ki, 
megosztott nagytérségben található (Szeged és Szolnok, s az említett főváros 
hármasságában). Így a nagyvárosi dimenziónak a regionális szervező, irányító 
rendszerelemét csak részben tudja teljesíteni, vélhetően az előbbiek miatt en-
nek kultúrája sem alakult ki. A felsőoktatásának erősített fejlesztése kedvezően 
befolyásolhatja a térségi szerepköröknek az alakítását (hallgatói szívás széle-
sebb térségekből, letelepedés a végzés után, tradicionális társadalom felbom-
lása). A városi szolgáltatások körének bővítése és minőségének javítása segíthet 
a (nagy)városi világ kedvező alakításában, amit a kulturális adottságok meg-
újítása csak ösztönözhet. 

Nyíregyháza más dimenzió, de abban Kecskeméttel azonos pályán van, hogy 
néhány domináns külföldi gazdasági egység alakítja a gazdaságát, ezek már 
jól, rosszul beépültek város tőkeállományba. Továbbá szintén rávetül két – ta-
lán egymással is vetélkedő – regionális nagy központok (Miskolc és Debrecen) 
árnyéka, a város inkább a megyéjének a kiszolgálását végzi, ahonnan a kedve-
zőtlen társadalmi-gazdasági-települési körülmények miatt a szerkezet alakító 
erőforrásokat nem lehet kellő minőségben és mennyiségben mobilizálni. Talán 
abban más Nyíregyháza, hogy a közeli országhatárok miatt kapu nagyváros-
ként működik, annak számos előnyével (áttelepülések, befektetések, munka-
erő, speciális fogyasztási igények át alakított szolgáltatások), de hátrányaival 
(feketegazdaság, idegen kulturális hatások, elkülönülés) együtt. 

Jellemző mindkét városra, hogy tartósan küzdött a felsőoktatás megtelepí-
tésért. Kecskeméten a műszaki tudományok nyertek nagyobb prioritás, Nyír-
egyházán a humántudományok. Az előbbi esetben látványos fejlesztés indult 
meg a tízes évek elejétől, míg az utóbbinál mindez az ezredforduló után egy 
más – ma már nem preferált – beruházási konstrukcióban, s ennek következ-
tében az intézményi terhek olyan mértékűek voltak, hogy a humánbázis fej-
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lesztése lelassult. Nem beszélve arról, hogy a két szomszédos nagyközpont 
felsőoktatásának elszívó hatását nem lehetett kompenzálni. Végezetül, de nem 
utolsó sorban, a kulturális kínálatban is azonos a két nagyváros. Nem fedez-
tünk fel olyan karakteres kulturális kínálati elemek, akciókat, intézményeket, 
amik országosan említést érdemeltek volna, egyben a városok hírnevét, imáz-
sát – a konvencionális és tradicionális képleteken túl – erősíteni tudnák. 

Az útkereső nagyvárosok – Szeged és Pécs – alatt azt értjük, hogy kiváló 
adottságokkal rendelkeznek a városi tőke több dimenziójában, de még nem si-
került a megújítási folyamatokat beindítaniuk, inkább helyben topognak, ke-
resik a pályájukat, a változtatásuk irányaiban még bizonytalanok.9

A szerkezetekben a két nagyváros erősen tradicionális volt, hiszen Pécsett 
a szén és uránbányászat, továbbá a könnyűipar, Szegeden a kőolaj és földgáz-
bányászat, valamit az élelmiszeripar uralta a gazdaságukat. Ezeket a kolon-
cokat ugyan gyorsan levetették a városok, láttunk próbálkozásokat a külföldi 
működő tőke betelepítésére, helyi bázisvállalatok megújítására, de ezek nem 
indítottak el látványos szerkezetátalakítást. Az autópálya kapcsolata Szeged-
nek a fővárossal korán kiépült (2005), de a fizetős konstrukció nem kedvezett 
az igénybevétel terjedésének, míg a pálya Pécsig éppen gazdasági válságkor 
érkezett meg (2009), így nem adhatott lendületet az új közlekedési kapcso-
lat a felemelkedéshez. A két város kiváló és kiemelkedő szellemi erőforrások-
kal rendelkezett és rendelkezik ma is. A kedvező adottságok nem váltak egyik 
helyen sem aktivációs tényezővé, azok csak részben voltak képesek a gazda-
ságban megújító erőtereket teremteni. (Például Pécsett a külföldi hallgatók 
nagy száma a városi szolgáltató szektor fejlesztését indukálta.) A regionális 
szerepkörök mindkét városban kiterjedtek és sokszínűek, azonban ezek olyan 
térségekben fejtik hatásukat, amelyekből nem lehet érdemleges erőforrásokat 
felszívni. Szeged egyik központja lett a kilencvenes években délszláv háború 
miatt menekülőknek, így érzékelhető erőforrásokhoz jutott. Az ezredforduló 
után viszont nem volt képes a betelepülés lendületét megtartani, vagy kana-
lizálni a helyi gazdaságba. Pécs a kisebb kiterjedésű nagyvárosokhoz tarto-
zik (168,2 km2), Szeged viszont nagy kiterjedésű (281 km2), míg az utóbbinál 
a területi lefedettség mértéke, az előbbinél hegyvidéki környezet jelentősen 
növeli a város működtetésének költségeit. Ezeknek a tényezőknek ráfordításai 
szükséglete az idővel nem csökkennek, hanem mindkét centrumban jelen-
tősen emelkednek, részben a közszolgáltatások bővülése, részben pedig a be-
épülések következtében. 

9 Rácz Szilárd – Horeczki Réka – Kovács Sándor Zsolt (2019) Pécs. Kézirat, Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem, Budapest.; Vida György – Lengyel Imre (2019) Szeged. Kézirat, Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem, Budapest.
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Biztosan számos tényező, de összességében a jelzett érdemleges szellemi erő-
források – vélhetően ezek független volta miatt – a nagyvárosok gazdaságának 
fokozatos gyengülését, leépülését nem tudták megakadályozni. Így aztán az 
egyik nagyvárosban – Pécs – egy csendes leépülés, kimerülés, gazdasági pan-
gás figyelhető meg, a másiknál – Szeged – néhány tradicionális bázisvállalat 
lassú megújítása, mondhatni döcögő pályakorrekció, illetve a bizakodás a lét-
rehozott nemzetközi kutatás-fejlesztési nagyberuházás feltételezett gazdasági 
szinergiájában.10

PÁLYAALAKÍTÓ TÉNYEZŐK

A fejlődési típusok alapján sajátossága a nagyvárosok gazdaságának, hogy 
azok döntően és alapvetően a külföldi működő tőke beruházások révén tudtak el-
mozdulni. Közülük azok lettek sikeresek, amelyek időben – rendszerváltozás 
hajnalán – jelentős külföldi beruházásokat voltak képesek fogadni és azok jel-
lege olyan volt, hogy nagyvárosok tartós működéséhez és – fontos – az adott 
nagyvállalatok hozzá tudtak járulni. Győr és Székesfehérvár esetében ez a 
modell egyértelműen igazolható, megtelepedett egy-egy külföldi vállalkozás, 
amelyek aztán bázisvállalattá váltak, azaz vonzottak kapcsolódó külföldi be-
fektetőket, gerjesztették a helyi gazdaság kiszolgáló, ellátó vállalkozásait és 
tartósan, sőt emelkedő számban új munkahelyet biztosítottak, egyben idő-
vel hozzájárultak a városi gazdaság működéséhez, fejlesztéseihez. Sajnálatos, 
hogy ebben a 20-25 esztendőben nem sikerült kiépülnie a hazai beszállítói há-
lózatnak, csak egy-egy gazdasági szervezet volt képes erre, ám az elsődleges 
beszállítás a külföldi cégek által hozott, vonzott szintén külföldi vállalkozá-
sok alkotják, a magyarok jobb esetben ezek másod-, vagy harmad vonalbeli 
beszállítóként kapcsolódnak ezekbe a rendszerekbe.

Ahol tehát megtelepedett egy, a helyi erőforrásokat (földrajzi helyezte, mun-
kaerő képzettsége, kultúrája, megfelelő bővítési lehetőségek, beszállítói fo-
gadás kedvező körülményei) kellően hasznosítani, s részben fejleszteni képes 
külföldi nagyvállalat, ott a helyi gazdaság fokozatosan beindult. A piac, vagy 
erőforrás vadász további külföldi befektetések szintén megjelentek, ezek hosz-
szabb, rövidebb időszakig nyújtottak munkahelyet, de számos esetben a helyi 
erőforrások lefölözés után, az újabb, kedvezőbb, vagy piac közeli telephelyek 
feltárása miatt kivonultak a nagyvárosokból. Nem hagytak maguk után sok 

10 Lengyel Imre – Lukovics Miklós – Imreh Szabolcs (2018) Tudásalapú fejlesztési koncepció 
egy kevésbé fejlett régióban: az ELI-ALPS lézeres kutatóközpont Szegeden. Lengyel Imre 
(szerk.,) Térségek növekedése és fejlődése: egészségipari és tudásalapú fejlesztési stratégiák. JATEP-
ress, Szeged. 153–173.
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emléket, csak zavarokat és feszültségeket a helyi gazdaságokban, társadalom-
ban. 

A nagy volumenű külföldi tőkebefektetések kora nem zárult le a rendszer-
változás befejezésével, ezek még napjainkban is tartanak, amikhez kellő ál-
lami, kormányzati segítség párosul, nem beszélve a helyi fogadtatásról. 

Alapvető kérdés, hogy egy-egy külföldi bázisvállalatra és annak holdud-
varára épülő gazdasági fejlesztések mennyire lehetnek tartósak. Napjainkban 
robbanásszerű technológiai fejlődésnek vagyunk tanúi, s a piacok radikálisan át-
rendeződnek, nem beszélve a munkaerő pótlás egyre újabb és terjedő eszkö-
zéről (digitalizáció, robotizáció). Úgy látjuk, hogy a nagyvárosok gazdasága 
erősen ennek következtében kitettek a világgazdaság változásának és sajnos a 
nem sikerült érdemleges, s egyben innovatív hazai vállalkozásokat megtelepí-
teni. Vagy csak részben, s ezek nem képesek mérsékelni a nemzetközi nagy-
vállalatoktól függő nagyvárosi gazdasági, társadalmi és fejlesztési miliőt.

A külföldi bázisvállalatok mellett a következő sajátossága a nagyváros gazda-
ságoknak, hogy azok nagysága, szerkezete nincs semmilyen kapcsolatban a he-
lyi szellemi erőforrásokkal, azok nagyságával, eredményességével.11 Paradoxon 
a magyar gazdasági fejlődésben, hogy ott sikeresek a nemzetközi nagyválla-
latok, ahol gyenge, vagy éppen hiányosak a gazdaság alakításában, fejleszté-
sében szerepet vállalható, egyben tudás nyújtó, vagy „termelő” intézmények. 
Míg azokban a nagyvárosban, ahol ezeknek a tényezőnek a súlya jelentős, or-
szágos dimenzióban kiemelkedő, ott nem, vagy nem számottevő a külföldi 
működő tőke, annak megtelepedése. Ezt az ellentmondást persze maguk a tu-
dást termelő és közvetítő intézmények is megkísérlik felszámolni, azonban a 
nemzetközi nagyvállalatok irányítása, azok belső funkció (hatalom) megosz-
tása nem, vagy csak lassan teremti meg az érdemleges és termékeny kapcsola-
tot ezen fejlesztést segíthető helyi pontokkal, intézményekkel. 

Az elemzéseink megállapították, hogy a nagyváros gazdaságokban a szol-
gáltató szektor fejlődése látványos, kiemelkedő12. Ez magyarázható az ellátandó 
népesség nagy számával (vonzáskörzetekkel együtt), a vállalkozások koncent-
rált megjelenésével, az igény és szükséglet szerkezetének átrendeződésével, az 
új típusú fogyasztási terek megjelenésével. Ebben a gazdasági dimenzióban 
tudnak a legtöbbet a helyi kormányzatok nyújtani, hiszen a városi terek átala-
kításával, a támogatás különféle módjával és presztízst formáló létesítmények 
ösztönzésével hozzá járulhatnak a szolgáltató szegmensek megerősödéséhez. 
Fontos kérdése, hogy nagyvárosi szolgáltató gazdaság, de az időszakonként 
újabb és újabb lendületet mutató fogyasztás növekedése, valamint a magán be-

11 Józsa Viktória (2018) A vállalati beágyazódás kérdései Magyarországon. Dialóg Campus Kiadó, 
Budapest.; Fekete Dávid – Rechnitzer János (2019) Együtt nagyok. A nagyváros és nagyvállalat 
25 éve. Dialóg Campus Kiadó, Budapest. 

12 Rechnitzer János (2019) Gazdasági szerkezetek és változási irányok. Kézirat, Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem, Budapest.
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ruházások élénkítő (pl. lakásépítés) hatásait gerjesztő beavatkozások mennyire 
lesznek tartósak, s fejlődést hordozók, annak döntően nemzetgazdasági összefüg-
gései és meghatározottságai vannak. 

A nagyvárosi gazdaság leképezi a nemzetgazdaság egészének folyama-
tait, hiszen annak térbeli vetülete, megjelenése. Azt látjuk és tapasztaljuk az 
elemzéseink során, hogy nagyvárosok önkormányzata és azok intézményei az 
igyekeztük ellenére egyre kevesebb lehetőséggel rendelkeznek a helyi gazdaság ala-
kításában, annak szervezeteinek fejlesztésében, vagy azokat stimuláló intéz-
mények segítésében. 

A második determináns az új gazdaság elemeinek megjelenése, azok ter-
jedése, azt segítő és ösztönző mechanizmusok. Látható, hogy a hagyomá-
nyos gazdasági szektorok mellett egyre nagyobb jelentősége lesz az újgazdaság 
elemeinek, így az informatika, a kultúra, szórakozáshoz kapcsolódó tevé-
kenységeknek (sport), az oktatás-képzés, vagy éppen a kreativitásra építő vál-
lalkozásoknak. Ezek kimondottan a nagyvárosokhoz köthető, annak fizikai, 
gazdasági és szellemi tereiben működnek, nem látványos tevékenységek, de 
magas hozzáadott értéket állítanak elő, s a jelentősen képesek hatni a nagyvá-
rosi létre, annak minőségére. 

A harmadik meghatározó a lokális kormányzás, annak teljes rendszere a köz-
szolgáltatásokon kezdve egészen a városstratégiákig, azok megvalósításáig.13 
Nem alakíthatunk ki valós fejlődési pályát akkor, ha a célok nem egységesen 
alakultak, ha a szereplők között gyenge, vagy nem kellően hatásos a kom-
munikáció, vagy nem tudjuk megnyerni céljainak a városhasználókat, vagy a 
vállalkozások, közösségeket, lakossági csoportokat, egyének. A kormányzás 
természetesen intézményeket kíván meg, a hagyományos közszolgáltatáson 
túl a fejlesztő, szervező, kommunikációs, marketing egységekig, nem beszélve 
a kapcsolattartás és tájékoztatás, információ-feldolgozás különféle egyre szer-
teágazó módjairól. Hangsúlyozni kell, hogy a városi kormányzás csak akkor 
működik fejlesztő erőként, ha a nagyvárosok autonómiával, döntés szabadság-
gal és ezekhez megfelelő forrásokkal rendelkeznek, ha ezen nincsenek, vagy 
erősen kötöttek – azaz a fejlesztést a kormányzat határozza meg – tartós pá-
lyaépítést nem lehet elérni. 

Negyedik eleme a jövő dinamizálásának, hogy a nagyváros nem önmagá-
ban létezik, hanem egyrészt várostérségével együtt, másrészt regionális szinten 
szervezett intézményi közeget fogad be, egyben működtet. A város és térsége 
új kapcsolati rendszerét kell kiépíteni, a munkamegosztás módjainak változ-
tatásával, azok eddig nem alkalmazott kereteinek kiépítésével. Hasonlóan a 
nagyvárosnak kötelessége a térségi és nagytérségi szerepkörök, azok intézmé-
nyeinek megtartása és működtetése, gyarapítása. A regionális dimenzióból le-

13 Fekete Dávid (2019) A nagyvárosi kormányzás rendszere. Kézirat, Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem, Budapest.
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het energiát nyerni a fejlesztésekhez, új szövetségeket kötni, nem beszélve az 
érdekérvényesítés módjairól és formáiról. 

A nagyvárosok azért emelkedtek ki a településhálózatból, mert képesek és 
alkalmasak voltak a folyamatos megújításra, az újdonságok fogadására, a fej-
lesztés energiáinak megteremtésére, és a jövő tudatos alakítására. Ezek a pálya 
determinánsok a jövőben is adott lesznek. A hazai nagyváros kutatás folyama-
tosan fejlődik, egyre több izgalmas kutatás lát napvilágot, amik gyarapítják a 
hazai regionális tudományt, de egyben értékelést nyújtanak a modernizáció 
hazai eredményeiről, a nagyváros fejlődés kelet-közép-európai sajátosságairól. 
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BEVEZETÉS: GEOPOLITIKAI VÁLTOZÁSOK 
A VILÁGBAN

A múlt század nyolcvanas-kilencvenes évtizedeiben alapvető és történelmi 
geopolitikai változások mentek végben a világban. A három félperifériális ré-
gióban, Dél-Európában, Latin-Amerikában és Kelet-Közép-Európában ösz-
szeomlottak a különböző típusú tekintélyuralmi és bürokratikus diktatúrák. 
Megjelentek és a világpolitika színpadára léptek a feltörekvő országok, külö-
nösen a BRICS csoport tagjai. 

Latin-Amerikában véget ért a kivételes államok korszaka, demokratizáló-
dási folyamatok indultak be és létrejöttek a hibrid demokrácia politikai rend-
szerei. A világ különböző részein megszerveződtek és újjászülettek az új típusú 
regionális integrációk (Mercosur, UNASUR, Sanghaji Együttműködési Szer-
vezet, A Csendes-óceáni Együttműködési Fórum, az Eurázsiai Gazdasági 
Unió, stb.)

Megváltoztak a nemzetközi viszonyok. Véget ért a kétpólusú világrend-
szer és megindult a multipoláris világrendszer kiépítésének, kiépülésének fo-
lyamata.

Az említett folyamatokkal és jelenségekkel párhuzamosan az elmúlt évek-
ben sor került az 1970-es évtizedben Ruy Mauro Marini által kidolgozott 
szubimperializmus koncepció újragondolására. Felmerül a kérdés: milyen ak-
tualitással és érvényességgel rendelkezik a Ruy Mauro Marini által kidol-
gozott elmélet napjainkban? Alkalmas-e az ötven évvel ezelőtt kidolgozott 
koncepció a napjainkban tapasztalható jelenségek leírására? Annak ellenére, 
hogy Brazília a huszonegyedik század első évtizedeiben az államok hierarchi-
ájában a hetedik/nyolcadik helyet foglalja el, és mint feltörekvő országról és 
nagyhatalomról írnak róla, felmerül a kérdés: a végbement változások alapján 
hogyan jellemezhető az ország? Brazília nagyhatalom, és/vagy szubimperia-
lista állam?

Mielőtt e kérdésre válaszolnánk, meg kell vizsgálnunk a kontinensen az 
1960-as 1970-es évtizedben bevezetett katonai diktatúrák, és a Latin-Ameri-
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kában az elmúlt hat évtizedben érvényesülő modernizációs modellek és stra-
tégiák jellegzetességeit. 

A STRUKTUÁLIS VÁLSÁG ÉS KÖVETKEZMÉNYEI 
LATIN-AMERIKÁBAN

Az elmúlt hét évtizedben a latin-amerikai kontinensen kiéleződtek a struk-
turális válság ellentmondásai a gazdaságban, a társadalomban és a politiká-
ban. Kimerültek az importhelyettesítő gazdaságpolitika fejlődési lehetőségei. 
Színre léptek a strukturális válságot, a gazdasági függőséget, a kontinens gyen-
gén fejlettségének felszámolását, a világgazdasági rendszerhez való illeszke-
dést és a világgazdasági centrumokhoz történő felzárkózást célzó különböző 
stratégiák, reformprogramok és kísérletek.

E válaszok egyikének az új militarizmus neoliberális válságmegoldó stratégiája 
tekinthető. A hadsereg intervenciója reakció volt a nemzetközi munkamegosz-
tásba való fokozott és hatékony bekapcsolódás és az új tőkefelhalmozási módra 
való áttérés szükséglete által kiváltott politikai válságra és az uralkodó hatalmi 
tömb hegemóniájának megrendülésére. Mindez az államapparátus, a politi-
kai és gazdasági rendszer radikális átalakulására és átalakítására irányuló kí-
sérletben öltött testet. 

Az új militarizmus, avagy az új golpizmus korszaka a kontinensen a brazil 
Fegyveres Erők 1964. április elsejei katonai beavatkozással vette kezdetét. Ez 
egyben a hagyományos caudillismo végét, Gabriel García Márquez regényé-
nek címét kölcsön véve a pátriárka alkonyát is jelentette.1 

Melyek ennek a rendszernek az alapvető és legfontosabb jellemzői?
Az új militarizmus legfőbb jellemzője, hogy a már említett hagyományos 

caudillismo, avagy katonai hatalomátvétel, katonai puccs (pronunciamiento 
militar) egyszemélyi diktatúráját a Fegyveres Erők intézményes hatalomátvé-
tele és hatalomgyakorlása váltotta fel és helyettesítette. A hadsereg az érintett 
társadalmak totális, minden szférára (gazdasági, politikai, ideológiai) kiter-
jedő újjászervezésére, átszervezésére (reorganización) és újraalapítására (refunda-
ción) vállalkozott. Kivételes Államokat (Estados de Excepción) és autoritárius 
rendszereket hozott létre, megkezdte a társadalmi, a gazdasági és a politikai 
élet már említett teljeskörű átszervezését és egy új tőkefelhalmozási mód és 
modernizációs modell feltételeinek megteremtését.

E kivételes államok – mint hangsúlyoztuk- formailag a fegyveres erők intéz-
ményes hatalomátvétele útján jönnek létre, ahol a hadsereg sajátos és egyetlen 
politikai pártként az érintett társadalmak totális, minden szférára (gazdasági, 
politikai, ideológiai) kiterjedő újjászervezésére, és modernizálására törekszik.

1 Gabriel García Márquez (1978) A pátriárka alkonya. Magvető Kiadó, Budapest.
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Ennek megfelelően funkciójuk is sokrétű, és lényegét tekintve öt csomópont 
köré csoportosítható: 1. A sajátos belső és külső elnyomó (válságkezelő és globá-
lis rendszerkonzerváló); 2. Az új típusú felhalmozást biztosító, gazdasági szer-
kezet átalakító, újraalapító és modernizáló; 3. A hatalmi tömb hegemóniáját 
újjászervező és a hatalmi pozíciókat az uralkodó osztályokon belül, a transzna-
cionális tőkével társult hazai monopoltőke javára újraelosztó; 4. Az ideológiát 
szolgáltató; valamint 5. A nemzetpolitikát és a társadalmi kohéziót újradefi-
niáló funkció köré. 

Mindezek külső és belső oldalai összeolvadnak, áthatják egymást, a külső 
tényezők interiorizálódnak, belsővé válnak, együttesen egységes rendszer épí-
tőköveit alkotják és a valóságos folyamatokat figyelembe véve nem is szakít-
hatók szét egymástól.

MODERNIZÁCIÓS MODELLEK ÉS MODERNIZÁCIÓS 
STRATÉGIÁK

A latin-amerikai új militarizmus kivételes államai modernizációs dik-
tatúráknak tekinthetők, amelyek hatalomra kerülésük után megkezdik a 
társadalmi, a gazdasági és a politikai rendszer teljes átszervezését és moder-
nizációját.

A modernizáció a társadalom és a társadalmi alrendszerek egyre bonyo-
lultabbá, komplexebbé váló differenciálódásával, a különböző társadalmi al-
rendszerek közötti koordinációs mechanizmusok együtteseként megvalósuló 
hatékony és racionális döntéshozatali struktúrákkal és intézményi szabályo-
zással írható le. A modernizációra jellemző hívószavak a rendszer elemei kö-
zötti koherencia, a differenciálódás és az adaptáció. A modernizációnak nincs 
egységes és univerzális modellje.

E folyamat lényege megítélésünk szerint a Talcott Parsons amerikai szo-
ciológus által kidolgozott AGIL rendszer továbbfejlesztésével, az AGILS di-
agram felrajzolásával értelmezhető, magyarázható és ábrázolható. Ez utóbbi 
annyiban különbözik az immár klasszikussá vált megközelítéstől, hogy ötödik 
elemként a szociális és jóléti (állami) alrendszert (welfare system – well-being 
system) is beépíti a modellbe. Az adaptációs (gazdasági), a célelérő (politikai), 
az integrációs (jogi) és a latens mintafenntartó (ideológiai-kulturális értékek) 
alrendszer kiegészül az önálló elemként megjelenő szociális-jóléti szférával. 
A sikeres modernizáció nem választható el a történelmileg különböző alakot 
öltő, a társadalmi-jövedelmi különbségeket csökkentő, szociális biztonságot 
garantáló jól-léti (well-being)2 rendszer kiépítésének, kiépülésének kritériu-
2 A problémakör magyar nyelvű vizsgálatát és elemzését lásd: Társadalmi válságok, konfliktusok a 

jól-lét kontextusában. Hervainé dr. Szabó Gyöngyvér és Folmeg Márta (szerk., 2014) Kodolányi 
János Főiskola, Székesfehérvár.
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mától. Az eredményes modernizáció adaptív struktúrája szorosan kapcsolódik 
a fenntartható fejlődést biztosító eredményes és hatékony gazdaságpolitika al-
kalmazásához és a demokratikus politikai rendszer intézményesítéséhez.

A modernizációnak a történelmi fejlődés során három modellje alakult ki. 
Az északi vagy német modell, a brit modell, valamint a latin modell. A különbség 
közöttük az államtípusok jellegében, az állami szerepvállalás módjában, mér-
tékében és az alkalmazott gazdaságpolitikában mutatható ki. 

1. táblázat. Az AGILS modell

A(daptation) – Adaptációs alrendszer- 
gazdasági alrendszer

G(oal attainment) – Célelérő alrendszer- 
politikai alrendszer

I(ntegration) – Integrációs alrendszer – 
jogi alrendszer/normák

L(attent pattern maintenance) – látens 
mintafenntartó alrendszer – kulturális 
alrendszer/értékvilágok

 S(ocial Service System -Welfare System, well-being sytem)
Szociális-jóléti és jól-léti rendszer

Forrás: saját szerkesztés

A német modell az univerzális biztonság szociáldemokrácia által is felkarolt 
eszméjét valósította meg a konzervatív politikai jobboldal vezetésével, a sza-
vazati jog kiterjesztése útján. 

Ebben a konstrukcióban az új elit kezdettől fogva versenyre kényszerült ha-
zai és külföldi vetélytársaival. A gazdaságban és a szociális szférában jellemző 
volt az erős állami jelenlét. Tekintélyelvű vezető és vezetés irányításával alakult 
ki az autoritárius politikai rendszer intézményi hálózata. Sajátos társulás jött 
létre az állam és az egyén között. A modell a megkésett fejlődés következtében 
a gyors ütemű felzárkózás útjára lépett országok esetében eredménnyel járt.

A másik sikeres forgatókönyvet és megoldási módot a brit modell képviselte. 
Ebben az esetben a szociális szférában az állami beavatkozás részleges és mi-
nimális volt. A fejlődés motorját a piac és az egyéni kezdeményezés jelen-
tette. A demokratikus politikai, erőteljes és erőszakos állami intervenció. Ezt 
követően a gazdaság berendezkedés szerves fejlődéssel, reformok sorozatával 
párosult. Ezekben az országokban a tradíció vált hagyománnyá. Az 1940-es 
évektől azonban a brit modellben megjelent a jóléti állam által megtestesített 
közhatalmi-intézményi alrendszer is. 

Latin-Amerikában és a világ más félperifériális térségeiben ezekkel szemben 
a latin-modell keretében megvalósuló modernizációs kísérletről beszélhetünk. 
E társadalom átalakító programra jellemző a szociális szféra negligálása és a 
gazdaság területén az átalakítások első fázisában megvalósuló területén az ál-
lami szubszidiaritás, politikai téren pedig az állami mindenhatóság, az állami 
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omnipotencia érvényesül. Ennek megfelelően a neoliberális gazdasági modell 
működésének és irányításának politikai feltételeit a tekintélyuralmi-diktató-
rikus politikai berendezkedés biztosítja. A modell általánosságban sikertelen 
vagy részben sikeres, erőltetett ütemű modernizációs és felzárkózási kísérlet-
ként értékelhető.

Barrington Moore junior 1966-ban angolul,3 majd 1975-ben portugálul 
is megjelent könyvében4 a latin modernizációs modell helyett a konzervatív 
modernizáció (Modernização conservadora) koncepcióját és elméletét vázolja fel. 
Következtetéseinek alapját a polgári forradalom és a tőkés fejlődés klasszikus 
útjától eltérő német és japán eset vizsgálata képezi, amelyek azonban paradig-
matikus jellegüknél fogva alkalmasnak bizonyultak a latin-amerikai fejlődés 
magyarázatára is. 

Barrington Moore a modernizáció három lehetséges útjáról ír. Az elsőt a 
preindusztriális gazdasági és politikai viszonyokkal és az ancien rezsimmel 
radikálisan és gyökeresen szakító demokratikus polgári forradalom jelenti. Ez 
jellemzi Nagy-Britannia, Franciaország és az Egyesült Államok történelmét. 
Ezekben az esetekben a tőkés modernizációban érdekelt társadalmi csopor-
tok elegendő erővel rendelkeztek ahhoz, hogy kompromisszumoktól mente-
sen végigvigyék a gazdasági, társadalmi, politikai átalakulást és megnyerjék a 
hatalomért folytatott küzdelmet.

A kapitalista fejlődés második útját a tőkés polgári átalakulásban érdekelt 
erők viszonylagos gyengesége jellemzi. A demokratikus polgári forradalom 
ezért vereséget szenved. A radikális gazdasági- társadalmi-politikai változás-
ban érdekelt ipari és kereskedelmi szektorok szövetségség kötésre kényszerül-
nek a hatalmat gyakorló (földbirtokos) oligarchia különböző csoportjaival. Ez 
a kompromisszum lehetetlenné teszi a következetes modernizációhoz szüksé-
ges átalakítások véghezvitelét. Ez a felülről jött forradalom konzervatív moder-
nizációt, politikailag pedig a fasizmusig terjedő elnyomó rendszerek létrejöttét 
eredményezi. Ez jellemzi a német és a japán fejlődést, de ezek sorába tartoz-
nak a felzárkózás programjával színre lépő, az agrároligarchiával szövetséget 
kötő, félperifériális térségek hatalmi rendszerei is, amelyek gyengeségéhez a 
külföldi, transznacionális tőke befolyása is hozzájárul.

3 Barrington Moore Jr. (1966) Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in 
the Making of the Modern World. Hardmondsworth, Penguin, Boston. 

4 Barrington Moore, Jr. (1975) As origens sociais da ditadura e da democracia: senhores e camponeses 
na construção do mundo moderno. São Paulo: Martin Fontes. 
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Mindezek együttesen a függő kapitalizmust intézményesítik ezekben a ré-
giókban. Andre Gunder Frank múlt század hetvenes évtizedében írott mun-
kája szerint ezekben az országokban a lumpenburzsoázia jut hatalomra, amely 
csak imitálja a felzárkózást. Az általa irányított modell ezért csupán lumpen-
fejlődést eredményez.5

A preindusztriális társadalomból az adaptív struktúrákat eredményező be-
rendezkedéshez vezető fejlődés és modernizáció harmadik típusát a falusi, vi-
déki, paraszti bázisra alapozott, ám magát proletárdiktatúrának nevező az 
Oroszország és Kína által reprezentált kommunista út jelenti. 

A nyugatosodás, avagy westernizációs mintakövetéssel szemben e rendsze-
rek az általunk easternizáció, avagy keletiesedés elnevezéssel illetett fejlődési utat 
képviselik. A szovjet tapasztalatok mechanikus – olykor kényszerű – átvételét 
megvalósító berendezkedés azonban államkudarcokat eredményezett és tör-
ténelmi zsákutcának bizonyult. 

Tiszta modellek és ideáltipikus formák a valóságban nem léteznek. A 
dél-európai és a kelet-közép-európai uniós országok felzárkózási, illeszkedési 
és modernizációs kísérleteire is érvényesnek tekinthető azonban a gazdasági 
fejlettség, a politikai demokrácia és a szociális-jóléti szféra összekapcsolására 
és elválaszthatatlanságára vonatkozó AGILS-típusú modernizáció kritérium 
rendszere. 

A latin-amerikai modernizációra és fejlődésre vonatkozó koncepciók és pa-
radigmatikus értelmezések áttekintése után hangsúlyozni kívánjuk, hogy a 
kontinensen a tizenkilencedik század második felétől az 1990-es évtizedben 
születő új demokráciák regionális integrációk, stratégiai partneri együttműkö-
dések és multilaterális nemzetközi rendszer kialakítására irányuló erőfeszíté-
seit megtestesítő posztdemokratikus periódusig az elmaradottság leküzdésének 
három gazdaságfejlesztési modelljéről és stratégiájáról beszélhetünk. 

Kronológikus sorrendben a nyersanyag-exportőr gazdálkodás szakaszáról 
(1850-1930), az importhelyettesítő iparosítás korszakáról (1930-1970) és a neoli-
berális fordulat (1980-tól) periódusáról.

E gazdaságfejlesztési kísérletekhez történelmi szakaszonként és országon-
ként eltérő politikai- kormányzati rendszerek, reformprogramok, társadalom 
átalakító stratégiák és kísérletek társultak. 

Közös sajátosságként azonban a hadsereg domináns beavatkozása, a for-
radalmi fenyegetettségtől és a külső beavatkozástól való félelem, a tekinté-
lyuralmi politikai rendszer intézményesítésének meghatározott formája és a 
kormányzati dirigizmus említhető. Ez 1930 és 1970 között befelé forduló, sok 
tekintetben autarkiás gazdaságpolitikával, nemzetközi elszigeteltséggel, a piac 
korlátozására irányuló törekvéssel, – s ahol a populizmus uralkodó irányzattá 

5 Andre Gunder Frank (1973) Lumpenurguesía: lumpendesarrollo. Ediciones Periferia, Buenos 
Aires.
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és domináns társadalom-és államszervező erővé vált-, az (szakszervezeti) ér-
dekvédelem állami irányítású korporációs rendszer létrehozásával társult. Az 
1960-as évtized második felétől megjelenő progresszív és regresszív, új típusú 
katonai diktatúrák a konzervatív forradalommal párosuló bismarcki-latin modell 
állam-és társadalomépítő gyakorlatát testesítették meg. Ez gátolta a társadalmi 
mobilitást, nem járult hozzá a szociális különbségek csökkenéséhez az adott 
társadalmak stabilitását eredményező középrétegesedéséhez. Módosította 
ugyan az eredeti latin modell paramétereit, a politikai-társadalmi modernizá-
ció szempontjából azonban végeredményét tekintve sikertelennek bizonyult.6 

A hadsereg az 1980-as évtizedben visszavonult a laktanyákba és átadta a ha-
talmat a posztdemokratikus állami berendezkedéseknek. A kivételes államok 
bukása után megszületett és bevezetett új demokráciák „hibrid rendszereinek” 
működésére, külső és belső mozgásterére azonban nagy hatást gyakorolnak az 
öröklött tekintélyuralmi enklávék, struktúrák, intézmények és a nemzetközi 
viszonyok rendszerében uralkodó és érvényesülő tendenciák. 

Történelmi tény, hogy az új golpizmus, avagy új militarizmus által képvi-
selt neoliberális gazdasági és politikai modell vereséget szenvedett. Vereséget 
szenvedett többek között azért, mert nem csökkentette a társadalmi egyenlőt-
lenséget, sőt nőtt a jövedelmi különbség a társadalmi osztályok és csoportok 
között. Nem sikerült megszüntetni a rendkívüli szegénység (extrema pob-
reza) és a társadalmi kirekesztettség (exclusión social) magas fokát/arányát.7 
Hiányzott a szerves modernizáció egyik alapfeltétele, a demokratikus poli-
tika rendszer megteremtése. A gazdasági téren elért részleges sikerek ellenére 
ez az a terület, ahol a katonai rendszerek eredményei megkérdőjelezhetők és 
elégtelennek bizonyultak.

RUY MAURO MARINI ÉS A SZUBIMPERIALIZMUS 
KONCEPCIÓ MEGJELENÉSE

Az 1980-as évek második felében, az 1990-es évtized első felében létrejött 
hibrid demokráciákban tehát fennmaradtak a történelmileg örökölt tekintély-
uralmi enklávék és a különböző politikai eliteket egyaránt érintő rendszer-
szintű korrupció.

A latin-amerikai új demokráciáknak szembe kellett nézniük másfelől a gaz-

6 Brazília és Chile ezirányú tapasztalatairól lásd: Szilágyi István (2015) Kivételes állam, moderni-
záció és posztdemokrácia Latin-Amerikában. Hervainé Szabó Gyöngyvér (szerk.,) A 21. század 
eleji államiság kérdőjelei. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár. 155–217.

7 A társadalmi egyenlőtlenségek mérésére a Gini-index szolgál, amely 0 és 1 között méri a kü-
lönbségeket. Minél közelebb vannak az értékek a nullához, annál kisebbek a társadalmi egyen-
lőtlenségek az adott országban. Ennek az ellenkezőjét jelentik az egyhez közeli értékek. Brazí-
liában a diktatúra időszakában a Gini-index 0,6-os értéket mutatott.
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dasági-szociális egyenlőtlenségből, a viszonylati függésből, a világgazdaságba 
történő illeszkedés nehézségeiből, a társadalmi nyomorból és kirekesztettség-
ből, a bűnözésből, valamint az integrációk és integrációközi együttműködés 
problémáiból fakadó ellentmondásokkal is.

Az elmúlt évtizedekben végbement fejlődés és modernizáció ellenére a kon-
tinens alapvető problémáinak felszámolására és kezelésére nem fogalmazód-
tak meg és nem jöttek létre meggyőző, hiteles válaszok és kísérletek. Ezek a 
tényezők magyarázzák az 1970-es évtizedben népszerű és széles körben elter-
jedt koncepciók és értelmezések ismételt megjelenését és újjászületését.

A térség problémáival foglalkozó elemzők egyre nagyobb többsége egyre 
gyakrabban fordul a Ruy Mauro Marini által teoretizált függés, elmaradott-
ság, tőkefelhalmozás, kontinentális szuperkizsákmányolás, relatív érték-
többlet, demokrácia, diktatúra, és szubimperializmus kérdéseinek ismételt 
vizsgálata felé. Ez a magyarázata annak is, hogy az 1997-ben elhunyt bra-
zil szerző korábbi művei a második évezredben új kiadásokban jelennek meg.

Carlos Eduardo Martins szerint: „Ruy Mauro Marini munkássága a XX. 
század egyik legfontosabb és legeredetibb […] társadalmi gondolkodásának te-
kinthető. Latin-Amerikában nagyon elterjedt… „Megítélése szerint az elmé-
let fejlődéséhez való legfontosabb hozzájárulást a függő kapitalizmus elmélete 
és mint fogalmak: a szuperkizsákmányolás, (superexplotación), a szubimperia-
lizmus, a felkelés ellenes állam (Estado de contrainsurgencia) és a negyedik ha-
talom állama (Estado de cuarto poder) jelenti.”8 Carlos Eduardo Martins ezt 
a továbbiakban a következőkkel egészíti ki: “Marini munkássága négy nagy 
témakör esetében bír relevanciával. Első helyen a függő gazdaság probléma-
köre emelhető ki, amely az 1990-es évtizedtől a globalizáció gazdaságpoliti-
kájaként jelenik meg. A második nagy témát a latinamerikai politikai modell 
elemzése képezi. Harmadikként a szocializmus, mint politikai mozgalom és 
mint állami és civilizációs kísérlet vizsgálata emelhető ki máig ható érvényes-
séggel. A negyedik elemet a latinamerikai gondolkodás jelenti, amelynek alap-
vető irányzatait ő rendszerezte és elemezte.

Ez az 1990-es évtizedben, mint a XXI. századi kihívások felé fordulás kri-
tikai revíziója fogalmazódott meg.”9 

Adrian Sotelo Valencia Ruy Mauro Marini gondolatainak időszerűségéről 
írva a következőképpen érvel „…Ruy Mauro Marini gondolatai, […] a XXI. 
században is megőrizték érvényességüket azon oknál fogva, hogy azokat a fel-
tételeket, amelyeket függőség dialektikája kapcsán felfedezett (a munka szuper 

8 Carlos Eduardo Martins (2013) El pensamiento de Ruy Mauro Marini y su actualidad para las 
ciencias sociales. Argumentos, 26(72): 72. mayo-julio. 31. 

9 Carlos Eduardo Martins: i. m. 32–33. 
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kizsákmányolása, egyenlőtlen csere, szubimperializmus és a negyedik hatalom 
állama) továbbra is jellemzik a tőkés világgazdaságot.”10

Raul Zibechi az 1964-es államcsíny óta érvényesülő brazil gazdasági és politi-
kai expanziós törekvések fontosságára hívja fel a figyelmet. Ezek jellemezték a bra-
zil hibrid újdemokrácia kormányainak tevékenységét is a Fernando Henrique 
Cardoso, a Lula és a Dilma Russef korszakban egyaránt. Emiatt az „impe-
rialista” és hegemón jellegű aspirációk miatt. „A brazil tőke és a brazil állam 
offenzívája következtében a dél-amerikai régióban a legkevésbé se meglepő 
módon a politikai és az akadémiai szférában zajló vitákban ismét megjelent a 
„szubimperializmus” kifejezés. Három évtizeddel Ruy Mauro Marini: „A vi-
lágméretű tőkefelhalmozás és a szubimperializmus11 című híres műve után is-
mét aktualitásra tett szert a felfogás. Az elmúlt években különböző munkák 
vitatták a témát és a hírközlési eszközök is gyakran alkalmazták a „szubim-
perializmus”12 illetve az imperializmus fogalmakat. Brazília felemelkedése 
lehet ennek a megújult érdeklődésnek az egyik oka. A nagy brazil vállalatok 
szomszédos kis országokban támadt konfliktusai (a Petrobras Bolíviában, az 
Odebrecht Ecuadorban egyebek mellett), világossá tették Brazília szerepét a 
régióban.”13 

Tegyük fel ismét a kérdést: miért aktuálisak Ruy Mauro Marini gondola-
tai? Azért, mert mint az előzőekben idézett hivatkozások is mutatják, a brazil 
szerző munkái ugyanazokkal a problémákkal foglalkoznak, amelyek hatvan 
évvel ezelőtt felmerültek és amelyek mind a mai napig nem oldódtak meg. 
Azok a gazdasági-politikai jelenségek és elméleti kérdések, mint az elmara-
dottság, a társadalmi egyenlőtlenség, a centrum-periféria viszony, az elmara-
dott országok szuperkizsákmányolása, a növekedés elmaradottsági modellje és 
az ebből fakadó problémák a huszonegyedik század első évtizedeiben is aktu-
álisak és égető fontosságúak.

Mindezek az állapotok a jelenkori kapitalizmus fejlődésében és változása-
iban gyökereznek.

A múlt század hatvanas-hetvenes évtizedeiben az elmaradottság leküzdése 
a latin amerikai országok esetében forradalmi és radikális változások beveze-
tésével reális alternatívának, és lehetőségnek tűnt. Ezzel kapcsolatban külön-
böző teóriák születtek. Ezek egyikének tekinthető a kontinens fejlődésével 

10 Adrián Valencia Sotelo (2017) Vigencia del pensamiento de Ruy Mauro Marini y la Teoría 
Dependencia. Textos & Contextos. (Porto Algre), vol. 16. núm.1. enero-julio. 30.

11 Ruy Mauro Marini (1977) La acumulación capitalista mundial y el subimperialismo. Cuadernos 
Politicos, 12. México ERA. abril-junio. 1–20.

12 Részletesebben lásd: Mariano Féliz (2018) El subimperialismo brasileño y la integración regio-
nal latinoamericana. Manuel Alcántara Mercedes García Montero y Francisco Sánchez López 
(Coords): Estudios Políticos. Memoría del 56. Congreso internacional de Americanistas. Univerai-
dad de Salamanca. 625–637. 

13 Raúl Zibechi (2018) Brasil potência. Entre integração regional e um novo imperialismo. Con-
sequência. 2a Edição Revista. Rio de Janeiro. 32.
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kapcsolatban a Fernando Henrique Cardoso, Celso Furtado, Raul Prebisch 
y Osvaldo Sunkel vezetésével és nevével fémjelzett cepalista koncepció14 és 
a már említett Andre Gunder Frank által képviselt lumpenfejlődés elmélet. 
Ebbe a sorba illeszkedik a Theotonio dos Santos által felvázolt szocializmus 
vagy fasizmus alternatíva is.15 

Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik Ruy Mauro Marini Elmaradottság és 
forradalom,16 A függés dialektikája,17A világméretű tőkefelhalmozás és a szu-
bimperializmus,18az Állam és váság Brazíliában,19 a Latin-Amerika: függés és 
integráció,20 valamint a Latin-Amerika, függés és globalizáció21 című művei-
ben.

Az említett és vágyott átalakítások éles és frontális összecsapások révén a bi-
poláris világ körülményei közepette is elérhetőnek tűntek. A megoldásra váró 
problémákra a Kondratyev- ciklus alkalmazásával kínáltak elméleti magyará-
zatot, ahol az egyes szakaszok végét a hanyatlás, vagy recesszió jelentette, ami 
egyben egy új, gazdaságélénkítő szakasz kezdetét, új húzó ágazat színre lépé-
sét, egy új tőkefelhalmozási módra történő áttérés kezdetét, a gazdasági fej-
lődés új periódusának bekövetkezését is jelezte. Az 1990-es évektől ezt az új 
fázist a globalizálódott világ transznacionális monopolkapitalizmusa, az űrkor, 
az informatika, az elektronika és a nanotechnológia korszaka jelenítette meg,

A Kondratyev-ciklus (más néven K-Hullám) kitalálójáról Nyikolaj Kond-
ratyevről kapta nevét. Az elmélet szerint egy gazdasági ciklus körülbelül 50 
éves időszakonként ismétlődik. Ahogy az ábrán is látszik az elmélet vona-
lát fontosabb találmányok alapján lehet tagolni. Gőzgép, vasút, elektromos-
ság, nehézipar, olaj, autógyártás, informatika, lézertechnika, űrkorszak. Mivel 
azonban a ciklusok igen hosszúak, így egyrészről nehezen igazolhatóak, vagy 
14 A CEPAL, a Gazdasági Bizottság Latin-Amerika és a Karib-térség számára (Comisión Eco-

nómica para América Latina y el Caribe) az ENSZ 1948-ban alakult szakosított szervezete, 
amelynek alapvető feladatát a jelzett térség gazdasági fejlődésének és modernizációjának elő-
segítése jelentette. Az ebbe a körbe tartozó közgazdászok Latin-Amerika felzárkózásával kap-
csolatos terveket és programokat dolgoztak ki, amelyek a centrum-periféria viszonyból fakadó 
hátrányos helyzet felszámolásán és az állam gazdasági, gazdaságfejlesztési szerepvállalásán – 
desarrollismo – alapult. Legismertebb képviselői a már említett: Raul Prebish, Celso Furtado, 
Osvaldo Sunkel és az 1995-2002 közötti periódusban Brazília elnökének választott Fernando 
Henrique Cardoso voltak. 

15 Theotonio dos Santos (1978) Fascismo o socialismo. El nuevo caracter de la dependencia y el dilema 
latinoamericano. México: Editorial Edicol.

16 Ruy Mauro Marini (1971) Sudesarrollo y revolución. México: Siglo Veintiuno Editores SA.
17 Ruy Mauro Marini (1973) Dialéctica de la dependencia. México: ERA.
18 Ruy Mauro Marini (1971) La acumulación capitalista mundial y el subimperialismo. Cuadernos 

Políticos, no. 12. México. ERA. abril-junio. 1–20.
19 Ruy Mauro Marini (1977) Estado y crisis en Brasil.Cuadernos Políticos, no. 13, México. ERA. 

Julio- septiembre.76–84. 
20 Ruy Mauro Marini (1992) América Latina: dependência e integração. São Paul: Brasil. Urgente.
21 Ruy Mauro Marini (2015) América Latina, dependencia y globalización. Buenos Aires: CLA-

CSO. Siglo Veintiuno Editores SA.
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a pontosságuk terén van eltérés. Mindenesetre a 2008-as gazdasági világvál-
ság jól illeszkedik a Kondratyev- ciklusba.

1. ábra. A globális gazdaság szakaszai a Kondratyev- ciklus alapján

Forrás: Rursus: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kondratieff_Wave.svg

Ahogyan a 1. ábra mutatja, 1800 és 2019 között a Kondratyev-ciklusok 
a következő csomópontok és kulcságazatok szerint alakultak. Az első cik-
lus 1800-től az 1850-es évekig tartott. A gőzgép és elterjedése kapcsolódik 
hozzá. A második ciklust, az 1850-1900 közötti éveket, a vasútépítés korának 
nevezhetjük. A harmadik ciklus (1900-1950) az elektromosság és a vegyipar 
korszaka. A negyedik ciklus (1950-1990), az autógyártás és a petrolkémia, az 
ötödik ciklus (1990-2008), az informatika és a lézertechnika kora. A 2008-
as gazdasági válság beköszönte már az űrkorszak nyitányát jelzi. A jelzett 
tényezők természetesen nem hozhatók mechanikus módon ok-okozati össze-
függésbe egymással. Mindenesetre az ötödik táblázatban látható szakaszolás 
világosan jelzi a történelmi helyzet komplex jellegét, bonyolultságát, és a fel-
gyorsulás tényét.

MARINI MEGÁLLAPÍTÁSAI ÉS ÁLLÍTÁSAI

Visszatérve Ruy Mauro Marini munkásságára, tanulmányunkban megkísé-
reljük tézisszerű tömörséggel összefoglalni a brazil szerző legfontosabb meg-
állapításait és állításait, amelyek a következőek:

1. Az elmaradott világ gazdasága elválaszthatatlan a fejlett világ gazdaságától.
2. A függés csak a fejlett országok és hatalmak gazdasági uralmának másik arcát 

jeleníti meg, szorosan kapcsolódva a centrum-periféria viszonyhoz. A latin-ameri-
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kai fejlődés problémáit és dilemmáit vizsgálva Ruy Mauro Marini azokat tör-
ténelmi és gazdasági okokkal magyarázza. A brazil szerző álláspontja szerint a 
latin-amerikai kontinens integráns és szerves részét képezi a világgazdaság-
nak. Fejlődése elválaszthatatlan a világgazdaságban bekövetkező változások-
tól. „A latin-amerikai elmaradottság története – írja – a kapitalista világgazdasági 
rendszer története. Tanulmányozása elengedhetetlen azok számára, akik meg 
akarják érteni azt a helyzetet, amellyel a rendszer jelenleg szembenéz és azo-
kat a perspektívákat, amelyek megnyílnak a jövőben. Más szóval csak a kapita-
lista világgazdaság fejlődésének és mechanizmusának biztos megértése nyújtja 
Latin-Amerika problémái elemzésének és megfelelő keretek közé helyezésé-
nek a lehetőségét.”22 

3. A Marini által alkalmazott diskurzus megjeleníti továbbá az imperializmus 
(nagyhatalmi centrum), valamint az attól való függés elválaszthatatlan egységét: 
„A függéselmélet számára – olvashatjuk, – mindkettő a tőkés világgazdaság 
fejlődésének terméke az imperializmus pedig nem a függés valamiféle valami 
külső tényezője. Éppen ellenkezőleg, az imperializmus áthatja a gazdaság és 
a függő társadalom egészét; társadalmi-gazdasági struktúrájának, államának 
és kultúrájának alapvető tényezőjét jelenti. Az elemzés e perspektívájának el-
fogadása új lehetőségeket nyit a történelmi és politikai tanulmányok számára 
Latin-Amerikában.”23

4. A világgazdaság hierarchikus formában fejlődik. A latin-amerikai orszá-
gok világpiaci integrációját az egyenlőtlen csere és a kiegyensúlyozatlan mun-
kamegosztás jellemzi. Iparosodásuk és gazdasági fejlődésük a nemzetközi 
munkamegosztás formájától és körforgásától függ. „Latin-Amerika tőkés vi-
lággazdaságba történő illeszkedése az iparosodott országok relatív értéktöbblet 
által meghatározott szükségleteihez alkalmazkodik. Ezen azt értjük, hogy a 
bérből élő munkaerő kizsákmányolásának formája alapvetően a termelés tech-
nikai átalakulásának bázisán és a munkaerő árának tényleges leértékelésén 
alapszik. Anélkül, hogy elmélyülnénk a kérdés részletes tárgyalásában, ele-
gendőnek tartunk néhány, témánkhoz kapcsolódó pontosítást. Ennek lényege, 
hogy eloszlatjuk a relatív értéktöbblet és a termelékenység közötti összefüggés kér-
désben kialakult zavart. Jóllehet a relatív értéktöbblet alapfeltételét a munkater-
melékenység növekedése képezi, ez azonban önmagában véve nem biztosítja 
a relatív értéktöbblet növekedését.”24 A termelékenység növekedésével a munkás 

22 Ruy Mauro Marini (1971) Sudesarrollo y revolución. México: Siglo Veintiuno Editores SA. 3. 
23 Ruy Mauro Marini (1992) América Latina: dependência e integração. São Paul: Brasil, Urgente. 

90.
24 Ruy Mauro Marini (1973) Dialéctica de la dependencia. ERA. México. En publicación: América 

Latina, dependencia y globalización. Fundamentos conceptuales Ruy Mauro Marini. Antolo-
gía y presentación Carlos Eduardo Martins. México Siglo XXI. Editores. Buenos Aires. CLA-
CSO. 2015. 116.
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csupán azonos időn belül több terméket, nem pedig nagyobb értéket állít elő. (Hi-
ányzik a hozzáadott érték).

5. „A latin-amerikai iparosodás – folytatja Marini  – annak az új nemzetközi 
munkamegosztásnak felel meg, amely keretei között a függő országokba he-
lyeződik át az ipari termelés korábbi szakaszára jellemző termelési struktúra 
[…], megtartva az imperialista centrumokban a legélenjáróbb termékek […] 
és az ennek megfelelő technológia monopóliumát. Tovább menve, megkülön-
böztethetők a nemzetközi gazdaságban azok a lépcsőfokok, amelyeken nem 
csupán az újonnan iparosodott országok, hanem a korábban élenjárók is elhe-
lyezhetők […] Ami szemünk előtt kibontakozik, az a tőkés világgazdaság új 
hierarchiája, melynek alapját a kapitalista világgazdaság nemzetközi munka-
megosztásának az elmúlt 50 évben bekövetkezett újra meghatározása adja.”25 

A világgazdaság hierarchalizálódása súlyos gazdasági és politikai következ-
ményekkel jár.

Az elmúlt hat évtizedben egyes latin-amerikai és ázsiai államok – mint ko-
rábban említettük elsősorban a BRICS országok – jelentős és látványos gaz-
dasági fejlődést értek el, fejlett országokká váltak, felhasználták a regionális és 
interregionális integrációk előnyeit.26 Transznacionális vállalataik megjelen-
tek a világpiacon és nagy gazdasági, politikai és ideológiai befolyást gyakorol-
nak szomszédjaikra is. Ezek csoportjába tartozik Brazília is.

A gazdasági fejlődés meghatározott szintjét elérő országok közül egyeseket 
szubimperializmusnak, vagy nagyhatalomként fellépő felemelkedő országnak 
nevezhetünk. Ez az ország már saját érdekekkel, saját mozgástérrel és nagy-
hatalmi ambíciókkal rendelkezik.

Regionális és szubregionális integrációk szervezőjeként lép fel. Egyszóval: 
szeretné kialakítani, meghódítani és létrehozni saját befolyási övezetét.

1964 áprilisa, a katonai hatalomátvétel, azaz az új militarizmus modernizáló 
diktatúrájának hatalomra jutása óta Brazília a dél-amerikai régióban nagyha-
talomként és szubimperializmusként lép fel és tevékenykedik. Marini már hi-
vatkozott: A világméretű tőkefelhalmozás és a szubimperializmus (La acumulación 
capitalista mundial y el subimperialismo) című tanulmányában a szubimperializ-
mus fogalom tartalmát a következőképpen határozza meg: „A szubimperializ-
must egy más alkalommal a függő kapitalizmus monopóliumok és finánctőke 
korszakába érkezett formájaként határoztuk meg. A szubimperializmus két 
alapvető elemet foglal magában: egyrészről a világskálán a közepesen fejlett, 
szerves kompozíciót alkotó nemzeti termelési apparátussal rendelkező szer-
vezetrendszert, másfelől pedig egy relatíve autonóm expanzionista politikai 
gyakorlatot jelent, amely nem csupán a nagyobb imperialista termelési integ-

25 Uo. 120-121.
26 Lásd bővebben: Koudela Pál (2017) Gazdaság és biztonságpolitika, a kelet-ázsiai régió határa-

inak formáló erői. Gazdaság és Társadalom, 9(1): 5-25.
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ráció kísérőjelensége, hanem amely az imperializmus nemzetközi rendszeré-
nek keretein belül, annak fenntartása céljából tesz szert hegemón befolyásra.

E kategóriákban gondolkodva úgy véljük, hogy […] csupán Brazília va-
lósítja meg Latin-Amerikában teljes mértékben e jelenség által hordozott 
tartalmat.”27 A szubimperializmus fogalma tehát egyben a világgazdaság hi-
erarchikus fejlődésének egyik formáját és megnyilvánulási módját jelenti. 

A múlt század hetvenes évtizedében a Georgtown Egyetem és a brazil Leg-
felső Hadi Akadémia közötti együttműködés eredményeként került sor a vi-
lághierarchia modell, vagy világhierarchia koncepció kidolgozására. Ez volt 
az a korszak, amikor Ruy Mauro Marini szubimperializmusról szóló tételét 
megfogalmazta.

Az említett modell gazdasági, politikai, katonai tényezők és akarati-érzelmi 
elemek összekapcsolása révén vizsgálta az országok nemzetközi viszonyok 
rendszerében játszott szerepét. Arra a kérdésre kereste a választ, hogy melyek 
azok a tényezők, amelyek egy állam világhatalmi pozícióját, befolyását és sú-
lyát meghatározzák. Ennek alapján Carlos de Meira Mattos tábornok, bra-
zil geopolitikus azt állította, hogy 1977-ben Brazília a hatodik/hetedik helyet 
foglalta el az országok világhierarchiájában.28 „A hatalom, a tábornok meg-
határozása szerint annak képessége, hogy az egyik fél a másikra kényszeríti 
akaratát, úgy pszichikai, mint fizikai értelemben és ezt a koncepciót kiszéle-
sítve és gondosan alkalmazva a brazil hatalom és más országok, vagy nagy-
hatalmak viszonylatában is alkalmazhatjuk”29 – hangsúlyozza Phil Kelly a 
Carlos de Meira Mattos tiszteletére írott könyvben olvasható tanulmányában.

A nemzeti hatalom Meira Mattos által kidolgozott és alkalmazott formu-
lája a következő: 

Elismert Hatalom
Eh = (Krt+Gk+ Kk) x (Sc+A+Kh)
Ahol: 
Eh= Államok elismert hatalma
Krt= kritikus tömeg- népesség és terület
GK= gazdasági kapacitás
Kk= katonai kapacitás
Sc= állam által elfogadott stratégiai koncepció
A= nemzeti akarat
Kh= kényszerítő hatalom

27 Ruy Mauro Marini (1977) La acumulación capitalista mundial y el subimperialismo. Cuadernos 
Políticos, 12. México. ERA. abril-junio.14.

28 Részletesebben lásd: Carlos de Meira Mattos (1975) Brasil- geopolítica e destino. Livraria José 
Olympio Editora. Rio de Janeiro. 

29 Philip Kelly (2007) O pensamento geopolítico do General Meira Mattos. O General Meira 
Mattos e a Escola Superior de Guerra. ESG. Rio de Janeiro. 22. 
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Összegezve az adatokat, Brazília, mint világhatalom a 6. helyet foglalja el 
a Szovjetunió, az Egyesült Államok, Nyugat-Németország, Franciaország és 
Kína után. Az olyan stratégiai elemeket tekintve, mint a nemzeti akarat, a 
kényszerítő képesség, Brazília a második helyen áll, mások, különösen a gaz-
dasági tényezők esetében a nyolcadik. Meira Mattos úgy véli, hogy nemzete 
„egy felemelkedő hatalom, amely mint Kína a legjobb lehetőségekkel rendel-
kezik ahhoz, hogy a nagyhatalmi státuszt elnyerve szuperhatalommá váljék.”30 

KONKLÚZIÓ

A múlt század hatvanas-hetvenes évtizedében a szubimperializmus az új 
militarizmus kivételes államának formájában jelent meg. E rezsimek – Ruy 
Mauro Marini kifejezésével élve – felkelés ellenes államok – összeomlását, 
bukását követően a hibrid posztdemokrácia rendszerei a modernizáció negye-
dik típusát kívánják megvalósítani. Elutasítják mind a Washingtoni konszen-
zuson, mind annak kiterjesztett és korrigált változatán alapuló neoliberális 
modernizációt. Ugyanakkor ezekben az országokban fennmaradtak az örök-
lött tekintélyuralmi enklávék, valamint tovább él és virágzik a rendszerszintű 
korrupció, amelyek együtt lerontják és rombolják e rendszerek, a meghirde-
tett programok, tervek ambíciók, célkitűzések és erőfeszítések hatékonysá-
gát. Megakadályozzák ugyanakkor a szubimperialista országok álmainak és 
lehetőségeinek valóra váltását is. Ennek vizsgálata azonban már egy másik 
történet. Mi most Ruy Mauro Marini gondolatainak időszerűségét és érvé-
nyességét kívántuk bemutatni és elemezni a multipolárissá és interdependessé 
váló nemzetközi rendszer körülményei között.

30 Carlos de Meira Mattos (1975) Brasil-geopolítica e destino. Livraria José Olympio Editora. Rio 
de Janeiro 22.
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EMBERI JOG – IGAZSÁGOSSÁG – 
SZOCIÁLIS MUNKA

DR. STRIHÓ KRISZTINA PhD,
főiskolai docens, Nemzetközi Tanulmányok Tanszék, Kodolányi János Egyetem

„Az apja szélhálmos, az anyja meg sötét, mint egy belső zseb. Ki nem állhat-
ják a lányukat, és azt szeretnék, ha többet tévézne, és kevesebbet olvasna. Czu-
kor kisasszony, a tündéri tanárnő viszont hamar rájön, hogy Matilda zseni. Az 
iskola rettegett igazgatónője azonban mindkettőjük életét megkeseríti. Még 
szerencse, hogy Matilda elképesztő trükköket tartogat a tarsolyában, és nem 
fél megmutatni a szörnyű felnőtteknek, hogy vele jobb nem ujjat húzni.”1

Számtalan kérdést és gondolatot vet fel a hivatkozott részlet, nevezetesen 
igazságos-e, ki a felelős, gyermekek jogai, védekező mechanizmus, szociális 
háló, stb.

Jelen tanulmányban kísérletet teszünk az igazságosság jogi szemléletű meg-
határozására, továbbá felvetünk néhány, a szociális munkában megmutatkozó 
dilemmát az igazságosság jelenségéhez kapcsolódóan.

BEVEZETÉS

Az igazság, az igazságosság szavak definiálásával már sokan foglalkoztak. 
A klasszikus filozófiai, szociológiai meghatározások helyett az emberi jogok 
körében próbáljuk meg elhelyezni ezt a kifejezést. Bázisként tekintünk az em-
beri jogokra, így alapvető az emberi jog tartalommal való megtöltése, ideértve 
azok felsorolását is.

A témánk szempontjából kérdésként merül fel, hogy a jogalkotó, akár 
nemzetközi színtéren, nevesíti-e az igazságosságot az emberi jogok körében. 
Amennyiben nem szerepel egyetlen releváns jogi dokumentumban sem a ke-
resett fogalom, akkor milyen összefüggés mutatható ki az emberi jogok és az 
igazságosság között. Ha viszont „igazságosságként” jelenik meg a jelenség va-
lamely normatív rendelkezésben, akkor milyen értelmezési lehetőséget kínál 
és mely szabályok az irányadóak.

Végül megvizsgáljuk az igazságosság és a szociális munka kapcsolódási 
pontjait, esetleges sajátosságait.

1 Roald Dahl (2016) Matilda. Kolibri, Budapest. Ajánló.
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AZ EMBERI JOGOK ÉS AZ IGAZSÁGOSSÁG2 

Az emberi jogok emberi mivoltunkból eredően minden embert megillet-
nek. Az előbbi mondattal azonban még nem határoztuk meg egzakt módon 
annak jelentését, nem töltöttük meg érdemben tartalommal. Az emberi jogok 
tehát az emberi minőséggel automatikusan együtt kell(ene), hogy járjanak, 
minden különösebb eljárás, procedúra nélkül. Sok esetben alapvető jogként 
kerül definiálásra az emberi jog, de gyakran hallhatunk alapjogokról3 is. Cél-
szerű megvizsgálni, hogy az emberi jog, az alapvető jog és az alapjog kifeje-
zések szinonimaként használhatók vagy sem. Az emberi jogok jogalkotó által 
történő deklarálásuk esetén a nemzeti jogban alkotmányos alapjogként jelen-
nek meg, míg a személyeket (az emberen kívül más jogalanyokat)4 megillető, 
alkotmányos szinten garantált jogok alapvető jogként szerepelnek.5 A három 
kifejezés jelentése ugyan nem teljesen egyezik meg, tehát nem csak szóhasz-
nálatbeli különbség mutatható ki, azonban bátran használhatjuk ezen szava-
kat az ismétlődés elkerülése végett.6

Érdekes eredményre jutunk, ha – akár reprezentatív módon, akár véletlen-
szerűen – felmérést végzünk az emberi jog meghatározása céljából. „Az emberi 
jogok története” című nyilvánosan elérhető filmből igen meglepő7 tapasztala-
tot ismerhetünk meg. A rövid bejátszás első két percében az utcán megszólított 
embereket kérdeznek meg arról, hogy mit jelent általánosságban az emberi jog, 
majd arra kérték a megkérdezett személyeket, hogy soroljanak fel e körbe tar-
tozó jogokat. A válaszadók többsége jellemzően nem, vagy csak bizonytalanul 

2 Strihó Krisztina (2018) Emberi jogok és védelmük. Simon Károly László (szerk.,) Jogi alapis-
meretek. Dialóg Campus Kiadó, Budapest. 143–148. alapján készült.143–148. In: Simon Károly 
László (szerk.,) Jogi alapismeretek alapján készült. 

3 Az alapjogokról lásd részletesen Gombos Katalin (2013) Az Európai Unió alapjogvédelmi 
rendszere, különös tekintettel az Alapjogi Chartára. Antal Tamás, Papp Tekla (szerk.,) Az 
alapjogvédelem nemzeti, nemzetközi és jogösszehasonlító aspektusai. Pólay Elemér Alapítvány, 
Szeged. 23–39.; Gombos Katalin (2010) Az alapjogok helyzetének változása az Európai Bí-
róság joggyakorlata tükrében. Jogtudományi Közlöny, 65(2): 90–97.; Gombos Katalin (2016) 
Fundamental Rights in the Practice of the European Court of Justice. wHomoki-Nagy Mária, 
Hajdú József (szerk.,) Ünnepi kötet Dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szegedi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged. 187–192.

4 Az emberen kívüli jogalanyokat természetesen csak azok az alapvető jogok illetik meg, amelyek 
jellegüknél fogva nem csak az emberhez kapcsolódhatnak.

5 Az alapjogvédelemmel kapcsolatban lásd: Cservák Csaba (2015) Az alapjogvédelem komplex 
intézményrendszere Magyarországon. Pro publico. 13–28. https://folyoiratok.uni-nke.hu/docu-
ment/nkeszolgaltato-uni-nke-hu/az-alapjogvedelem-komplex-intezmenyrendszere- magyar-
orszagon.original.pdf (Letöltve: 2020. 01. 03.)

6 Az alapjogok témakörén belül sajátos területtel foglalkozik a szerző a következő publikációban: 
a közvetlen végrehajtással szembeni jogvédelem dilemmáival Szegedi László (2019) Közigaz-
gatási bírói jogvédelem uniós átalakulás alatt? Eltérő jogvédelmi mércék az EU jogának tagállami és 
uniós végrehajtása során. HVG-ORAC, Budapest. 248–254.

7 https://www.youtube.com/watch?v=CVfGB-llkWY (Letöltve: 2020. 01. 10.)
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tudott felelni a kérdésre, volt, akinek derengett egy bizonyos lista, mások né-
hány konkrét jogot, mint például élethez való jog, egyenlőség, jog a valláshoz, 
azért meg tudtak jelölni. Volt, aki úgy nyilatkozott a neki feltett kérdésre, hogy 
„bonyolult, nehéz kérdés, gőzöm sincs, stb.” Érdemes elgondolkodni azon, mi-
ért nem foglalkoztatja az embereket az emberi jog kérdése annak ellenére, hogy 
ezekről folyamatosan hallhatunk, mint preferált téma.

A jogilag releváns dokumentumok közül kiemeljük az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének Alapokmányát és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, 
továbbá Magyarország Alaptörvényét.

A nemzetközi jogban az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmánya 
(1945) hivatkozik az emberi jogokra azzal azonban, hogy nem adja azok téte-
les katalógusát. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1948) határozza 
meg az emberi jogok listáját az alábbiak szerint:8

a) Tilalomként:
− a megkülönböztetés tilalmát,
− a rabszolgaság és a rabszolga-kereskedelem tilalmát,
− a kínzás tilalmát;

b) Jogként:
− a jogalanyiság elismeréséhez való jogot,
− a törvény előtti egyenlőséghez való jogot,
− a jogorvoslathoz való jogot,
− a nyilvános tárgyaláshoz való jogot,
− a magánélethez való jogot,
− a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jogot,
− a menedékjogot,
− az állampolgársághoz való jogot,
− a közügyekben való részvételhez való jogot,
− az egyesülés és a békés célú gyülekezés jogát,
− a szociális biztonsághoz való jogot,
− a munkához való jogot,
− a pihenéshez való jogot,
− a tanuláshoz való jogot,
− a szerzői jogot;

c) Szabadságként:
− a mozgás szabadságát,
− a lelkiismeret- és vallásszabadságot,
− a vélemény- és szólásszabadságot,
− a házasságkötés és a családalapítás szabadságát, a család védelmét.

8 https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/hng.pdf Az Emberi Jo- 
gok Egyetemes Nyilatkozata. (Letöltés: 2020. 01. 10.)
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A következőkben megvizsgáljuk, hogy Alaptörvényünk mennyiben veszi 
át a hivatkozott nemzetközi dokumentum katalógusát. Magyarország Alap-
törvényének vonatkozó rendelkezései alapján megállapíthatjuk, hogy a hazai 
jogalkotó a fenti jogokat átveszi, nevesíti9 azzal, hogy megtalálható néhány, 
a korral együtt megjelenő további jog is, mint például a személyes adatok vé-
delme és a közérdekű adatok nyilvánossága,10 vagy a tudományos kutatás és 
művészeti alkotás szabadsága,11 avagy az egészséges környezethez való jo-
got.12

Az idézett dokumentumokban nem olvashatunk direkt módon az igazsá-
gosságról, azonban több rendelkezésnél tetten érhető, igaz közvetett módon. 
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának a bevezető része tartalmazza 
egyetlen helyen az „igazság” szót, amely szerint13 „(…) az emberiség családja 
minden egyes tagja méltóságának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jo-
gainak elismerése alkotja a szabadság, az igazság és a béke alapját a világon.”14 
Az idézett nemzetközi deklaráció nem fejti ki, hogy mit ért az igazság szó 
alatt.

Magyarország Alaptörvényében sem szerepel általános jelleggel önálló fo-
galomként az igazság, vagy önálló jogként az igazságosság, azonban egyes 
alapvető jogok mögött megbújik, azok alapját adja. Nevesített formában a tu-
dományos kutatás és művészeti alkotás szabadságának elvénél fordul elő a ke-
resett szavunk, amikor a jogalkotó a tudományos igazságról rendelkezik.15 
A tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudomá-
nyos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak.16 A 
tudományos szabadság tekintetében a véleménynyilvánítás szabadsága mi-
nősül gyakorlatilag anyajognak.17 „Az Alkotmánybíróság is megállapította: 
tágabb értelemben a véleménynyilvánítás szabadságához tartozik a művészi, 
irodalmi alkotás szabadsága és a művészeti alkotás terjesztésének szabadsága, 
a tudományos alkotás szabadsága és a tudományos ismeretek tanításának a 
szabadsága.18 Az érem másik oldala, hogy a tudományos élet szabadságá-
nak kiteljesedéséhez elengedhetetlen az állami támogatás intézménye. A tu-
dományos élet szabadsága azonban meglehetősen messze visz bennünket az 

 9 Magyarország Alaptörvénye Szabadság és Felelősség.
10 Magyarország Alaptörvénye VI. cikk (3)-(4) bekezdések.
11 Uo. Alaptörvénye X. cikk.
12 Uo. Alaptörvény XXI. cikk, megjegyezzük, hogy az egészséges környezethez való jog csak a 

harmadik generációs jogok körében került nevesítésre.
13 „Tekintettel arra, hogy az emberiség családja minden egyes tagja méltóságának, valamint 

egyen lő és elidegeníthetetlen jogainak elismerés.
14 Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata bevezető részének első mondata.
15 Magyarország Alaptörvénye X. cikk.
16 Uo. Alaptörvénye X. cikk (2) bek.
17 30/1992. (V. 26.) AB hat. III. pont 2.1. alpont.
18 Magyarország Alaptörvényének X. cikkéhez fűzött indokolás (Wolters Kluwer).
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igazságosság kérdésétől, hiszen szemben a vizsgált területhez tartozó jogok 
többségével nem általában az embernél realizálódik, hanem az „alkotó sze-
mélyhez” kötődik.

A büntetőeljárással összefüggésben fogalmazza meg a jogalkotó a tisztessé-
ges tárgyalás, eljárás követelményét, amely az „Alkotmánybíróság álláspontja 
szerint olyan minőség, amelyet az eljárás egészének és körülményeinek figye-
lembevételével lehet csupán megítélni.19

Végül a társadalmi igazság elve alapján teherbíró képességének, illetve a 
gazdaságban való részvételének megfelelően mindenki hozzájárul a közös 
szükségletek fedezéséhez.20 „A közteherviselés ezen elvének az egyes hozzá-
járulás-típusokra és jogalanyokra való konkretizálása törvényi szabályozás fel-
adata. A természetes személyek vonatkozásában a teherbíró képesség általános 
elvét részletezve kifejezetten előírja, hogy a közteherviselés körében az ará-
nyosság mellett is hangsúlyozottan tekintetbe kell venni a gyermekvállalással 
együtt járó terheket, és a konkrét kötelezettséget ennek megfelelően kell meg-
állapítani.”21 Az utóbb idézett szabály esetén sajátos értelmet nyer az igazsá-
gosság, hiszen egyértelműen látszik, hogy nem egyenlőséget jelent a kifejezés.

A következő pontban bemutatjuk a szociális munka és az igazságosság né-
hány kapcsolódási pontját.

IGAZSÁGOSSÁG A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN

A szociális munka során több szempontból is érdemes beszélni az igaz-
ságosság kérdéséről. Gyakran olvashatunk arról, hogy a gyógypedagógusok 
között viszonylag nagy különbség mutatható ki bérezésüket, adott esetben 
munkakörülményeiket tekintve. Az első aspektus nem képezi jelen tanulmány 
tárgyát, így arról részletesebben nem szólunk.

Az igazságosság sajátosan jelenik meg a szociális munkások szakmabeli te-
vékenysége során, hiszen a társadalom perifériájára szoruló embereknek nyúj-
tanak segítséget. A szélsőséges helyzetbe kerülő kliensek eleve meglehetősen 
érzékenyek, az átlaghoz képest nagyobb odafigyelést, törődést igényelnek. 
Mikor igazságos egy szociális munkás? Igazságos-e, ha valamennyi kliensé-
vel egyenlően bánik, ugyanazt a szolgáltatást, támogatást nyújtja? Igazságos 
hozzáállást tanúsít-e a szociális munkás, ha a klienseinél igyekszik alkalmaz-
kodni az egyedi szükségletekhez, adott esetben különböző terápia, különböző 
segítség nyújtásával.

19 Magyarország Alaptörvényének XXVIII. cikkéhez fűzött indokolás, 6/1998. (III.11.) AB hat. 
(Wolters Kluwer).

20 Magyarország Alaptörvénye XXX. cikk (1) bek.
21 Magyarország Alaptörvényének XXX. cikkéhez fűzött indokolás (Wolters Kluwer).
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További kérdések helyett kiemelünk néhány területet a szociális munka vi-
lágából. A következő esetekben a vizsgálódás tárgya a jogszerűség, vagyis az 
irányadó normatív szabályok követésének kérdése, mégis felvetődik az igaz-
ságosság igénye is. 

Az adott társadalom teherbíró képessége mellett a hagyományok is nagy 
jelentőséggel bírnak a szociális háló kialakítása és működtetése, a szociális 
szempontból releváns, kockázati események meghatározása. Néhány gondolat 
az idősgondozás, a büntetés-végrehajtás területéről és a fogyatékos személyek-
ről való gondoskodásról. Természetesen folytathatnánk a sort például a gyer-
mekekkel, vagy a hajléktalanokkal is, stb.

Az idősgondozással összefüggésben gyakran felrémlik egy utazáson látott 
kép, miszerint a konkrét bentlakásos intézmény ablakaiból a tőszomszédságá-
ban elterülő helyi temető volt látható. Jogszerű? Igazságos? Méltányos? Tisz-
tességes?

Az alapvető jogok biztosa megállapította ajánlásában az eljárás alá vont idő-
sek otthonával kapcsolatban, hogy az intézmény tárgyi és személyi feltételei-
nek hiányosságai, a szakemberhiány és a zsúfoltság az érintett idősek élethez 
és emberi méltósághoz való jogával kapcsolatos visszásságokat mutat. A meg-
állapított tényállás szerint 3 szoba kivételével az 1 fő gondozott/6m2 lakóte-
rület nem biztosított, 10 ellátott helyett 16 főre jut 1 zuhanyzó és nemenként 
egyetlen illemhely. Több éve hiány mutatkozik ápoló, gondozó tekintetében, 
továbbá nagy a fluktuáció a személyi állományon belül.22

A büntetés-végrehajtási intézmények igen vegyes érzelmet szoktak kivál-
tani, gyakran merül fel az igazságosság. Hangsúlyozzuk a fegyházakkal, a bör-
tönökkel és a fogházakkal kapcsolatban, hogy éppen a társadalom érdekében 
szükséges és indokolt az érintettekről való gondoskodás (tényleges életfogytig-
lan, más esetben lehetőség szerint a társadalomba történő beilleszkedésre való 
felkészítésük). Az alapvető jogok a büntetés-végrehajtási intézmények eseté-
ben azt vizsgálja, hogy a normatív előírásoknak megfelelően működnek-e, jel-
lemzően a következő alapjogokat érintve:

− a jogállamiság elve;
− az élethez és az emberi méltósághoz való jog;
− a testi és lelki egészséghez való jog;
− a tulajdonhoz való jog;
− a tisztességes eljáráshoz való jog.

A vizsgálódás főszabály szerint kiterjed a fogva tartási körülményekre, a 
külföldi fogvatartottak helyzetére, az étkeztetésre, a foglalkoztatásra, a szaba-
didőre és a fegyelmi helyzetre, az egészségügyi ellátásra, tiltott tárgyak, kábí-

22 AJB-1293/2018.
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tószer jelenlétére, a kapcsolattartásra, a vallásgyakorlásra, továbbá a személyi 
állományra.

Igazságos-e, ha a sürgősségi ellátásra, 4-6 órája várakozva súlyos állapot-
ban lévő hozzátartozónkkal hirtelen minden sorstárs előtt behívják a nagy-
jából 10 perccel azelőtt érkező fogvatartottat. Megállapíthatjuk, hogy ugyan 
nem tűnik igazságosnak – hacsak nem az érintett egészségi állapota indokolja 
– az említett szituáció, viszont a többség nyugalma, tehát a közösségi érdek 
okán akceptálható.

A fogyatékos személyek ellátási szükségletei és lehetőségei is meglehetősen 
szerteágazóak.23 Az alapvető jogok biztosa kimondta vizsgálata eredménye-
képpen, hogy az eljárás alá vont, fogyatékossággal élő embereket ellátó in-
tézmény működése számos visszásságot vet fel. Feltárta a vizsgálat, hogy a 
zsúfoltság, a tárgyi feltételek elégtelensége miatt balesetveszélyes. A szemé-
lyi állományban megmutatkozó hiányok szintén súlyos következményeket 
vonnak maguk után. Összességében rögzítette az eljáró szerv, hogy az adott 
intézményben sérül az érintettek emberi méltósághoz való joga, az egyenlő bá-
násmód követelménye, továbbá nem érvényesülnek a fogyatékossággal élők ki-
emelt védelmének elve.24

Az alapvető jogok biztosának eljárása és az ajánlásban foglaltak sok megol-
dásra váró feladatra, körülményre hívja fel – valamennyi területen – a figyel-
münket azzal azonban, hogy a „döntése” nem kötelező.

ZÁRÓ GONDOLATOK

Jelen tanulmány eddigi pontjaiban foglaltak rövid összegzése helyett hang-
súlyozzuk, hogy a vizsgált terület szempontjából prioritást élvez, hogy a szo-
ciális munka mely irányt követi, mit jelent a társadalmi igazságosság.

A Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége (IFSW) a következő pon-
tokat emeli ki etikai kódexében (1999.):

− a negatív diszkriminációval szembeni fellépés;
− a sokszínűség elismerése;

23 A látássérültek tűz esetén történő biztonságos mentéséről lásd Veress Éva – Fehér Zsigmond 
– Somorjai Ágnes (2010) A füstben mi is vakok vagyunk. Gyógypedagógiai Szemle, 38(3): 263– 
268.; a látássérültekről (lehetőség szerint az önálló életvitel tanításáról) lásd még a LÁRESZ 
Egyesület vezetőségi tagjával készített interjút: https://www.youtube.com/watch?v=Ox-
Bvh-Ol8yo (Letöltés: 2020. 02. 04.)

24 http://www.ajbh.hu/-/zsufoltsag-balesetveszely-kenyszermegoldasok-es-tartos-atmeneti-
seg-az-ombudsman-egy-fogyatekossaggal-elo-embereket-ellato-intezmeny-mukodeserol 
(Letöltés: 2019. 11. 10.) 
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− a források méltányos elosztásának követelménye;
− az igazságtalan gyakorlat elleni fellépés;
− a szolidaritás.25

A felsorolt alapelvek valójában mennyiben, hogyan érvényesülnek a jogy-
gyakorlat során? Alapvető követelmény, hogy a mindenkori társadalmi- és 
gazdasági igényekhez igazodó normatív környezet kerüljön kialakításra, biz-
tosítva annak érvényesülését, adott esetben érvényesítését. Az alapjogok vo-
natkozásában kiemeljük, hogy az igazságosság jegyében a hátrányos helyzetű, 
átmenetileg vagy végleges jelleggel társadalmi periférián élő személyeket, tár-
sadalmi csoportokat szükséges fokozottan támogatni minden lehetséges esz-
közzel, emberileg, anyagilag és jogilag egyaránt.

Valójában minden relatív, visszatérve a tanulmány elején idézett szöveg első 
mondatára: „Matilda különleges lány, de a szülei sajnos komplett idióták.”26

25 John Solas (2009) Milyen társadalmi igazságosságra törekszik a szociális munka? Esély, 5. 118–
119.

26 Roald i. m.
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AZ IDENTITÁS ALAPÚ KÜLPOLITIKÁK 
ÜTKÖZÉSEI 

ÉS AZ EU–NATO KAPCSOLATOK

HERVAINÉ DR. HABIL. SZABÓ GYÖNGYVÉR PhD,
tudományos és fejlesztési rektorhelyettes, Kodolányi János Egyetem

Negyedszázaddal a kommunizmus közép-kelet-európai összeomlását kö-
vetően a nemzetközi politika és a nemzetközi kapcsolatok olyan turbulenciát 
mutatnak, amelyek a hidegháború újjáéledésére, illetve a térség mintegy ezer-
éves múltját érintő események felkavarodására utalnak a kelet-nyugati orien-
táció és másság értelmezéseiben. A térség államai a rendszerváltás hatására 
gazdasági és politikai globalizációs folyamaton mentek át, amelynek specifiku-
mát az ET normatív politikai dokumentumai, illetve 2004-től az EU-tagság, 
illetve a Nagy Európa terv, az EU szomszédságpolitikája adták. Az EU-tagál-
lammá vált közép-európai országok számára a külpolitikai váltás azt jelentette, 
hogy beilleszkedjenek az EU/NATO politikai irányvonalba, meghatározzák, 
miként lesznek részesei a Nagy Európa programnak, az EU és a NATO keleti 
bővítésének. Ez nem is okozott gondot, mindegyik ország a saját érintettsé-
gének megfelelően vett részt e programokban, közreműködött a színes forra-
dalmak ösztönzésében a saját hangsúlyainak megfelelően. A vissza Európába 
jelszóval lezajlott külpolitikai fordulatban a rendszerváltást követő „közép-eu-
rópaiság” korszak azt az ideológiai célt szolgálta, hogy a Varsói Szerződés 
és a KGST tagállamai igazolják másságukat és eltérésüket Kelet-Európával 
szemben, majd az EU/NATO-tagságot követően levessék a közép-európai 
mellényt, és magukat a Nyugat részeként láttassák.1 Az EU/NATO ke-
leti bővítése azonban nem légüres vákuumban történt, hanem akkor, amikor 
az EU megfogalmazta a Nagy Európa programot, a NATO pedig átalakí-
totta magát a demokratikus államok jogközösségévé, amely modellek norma-
tív értékkel és követendő példaként, tagsági rendszerrel bírnak. A kontextus 
további új eleme az volt, hogy a Lisszaboni Szerződést követően életbe lépett 
az EU új rendszere, amelyben a külpolitika nem pillérként jelent meg, hanem 
átfogó közös politikai rendszerként. Mindez Magyarország esetében a szom-
szédságpolitikát értelmezhetetlenné tette az EU realitásai között, az Ukraj-

1 Lásd még: Koudela Pál (2017) Middle Europe: The Concept of Central Europe – A Mult-
idimensional Geopolitical Concept Challanged. Central European Political Science Review 
(CEPSR) 18(70): 75-101.; Koudela Pál (2015) Rettegés a tradíciótól. Magyarország viszonya a 
protokollhoz. Közép-Európai Közlemények, 8(3): 110-121.
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nával és Szerbiával kapcsolatos politika a „keleti bővítés” EU-politikájának 
vált részévé, és alapjában új feladatot jelentett az EU-politikák értelmezése is. 
Magyarország esetében a három külpolitikai cél közül (NATO/EU-orientá-
ció, kiegyensúlyozott szomszédsági kapcsolatok és felelősség a magyarságért) 
csak a magyarság iránti felelősség maradt, ami jórészt EU-belüggyé vált. Ezzel 
párhuzamosan megkezdődött az új tagállamok európaizálója a külpolitikában, 
amibe beletartozott a demokrácia és emberi jogok terjesztése, a szomszédság-
politika, a nemzetközi segélyezés, a keleti nyitás politikája. Az elmúlt években 
mind Nyugaton, mind Oroszországban erőteljesen zajlott a keleti tagállamok 
külpolitikájának feldolgozása is, amelyek közül az identitás és szolidaritás Ke-
let-Közép-Európában a legátfogóbb elemzési nézőponttá vált.

AZ EU IDENTITÁSALAPÚ KÜLPOLITIKÁJA 
AZ ÚJ TAGORSZÁGOK ÉS KELET-EURÓPA IRÁNYÁBA

Az EU Foreign Policy Scorecard, az EU új külpolitikája indulása óta érté-
keli az EU és tag álla mai külpolitikai teljesítményét: 2010−11-ben az Oroszor-
szág-politika Kína után a második legfontosabb célkitűzés volt, a Nagy Európa 
pedig a 4. helyre került (3. az USA, 4. a vál ság menedzsment, 5. a multila-
terális kérdések). A kapcsolatok 13 témában az orosz, 14 témában a keleti 
szomszédság kérdéseit érintették. A legfontosabb kérdés a Nyugat-Balkán 
rendezése volt, a vízum a keleti térség államainak, Transznyitria, Abházia és 
Dél-Oszétia, a Karabah-Nagorno probléma rendezése. 2012-ben még mindig 
Kína a legfontosabb, Oroszországgal javulnak a kapcsolatok a keleti partner-
ség tárgyában. A legaktívabb állam a keletiek közül Lengyelország volt, csak-
úgy, mint 2013-ban 8-8 témával, Csehország a 11., 6 téma felkarolásával. A 
2013. évi jelentés már jelezte, hogy Putyin visszatérésével az elnöki posztra a 
keleti demokratizációs folyamatok megakadtak. A 2014. évi jelentés a szoká-
sos sorrendben zajlott: ám amíg korábban sikersztori volt az orosz külpolitika 
– a tagállamok egységessége alapján −, addig 2013-tól a tagállamok megosz-
tottá váltak, és preferálják az állami politikai lépéseket, szemben a korábbi kö-
zösségi célokkal. 

A 2014-es jelentés hangsúlyozza a városi liberális csoportok támogatásá-
nak megszűnte után a konzervatív értékek és az illiberális retorika megjele-
nését az orosz politikában. Az EU-jelentés 2014-et illetően megjegyzi, hogy 
Moszkva nyomásgyakorlása Kijevre, a társulási szerződés aláírásának meg-
akadályozása meglepte az európaiakat, akik nem voltak tisztában azzal, milyen 
politikai törésvonalak voltak az ukrán politikában. A „normatív és geopoliti-
kai nézőpontokat illetően az EU nem jól játszott, és ugyancsak nem volt képes 
az orosz politikát befolyásolni a szír kérdésben sem. Összességében a jelentés 
aláhúzza, hogy Európa nem képes Oroszország politikai viselkedését befo-
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lyásolni, a tagállamoknak (Svédországnak és Lengyelországnak, akik a keleti 
partnerség kezdeményezői voltak) elfogadhatatlan az orosz nyomásgyakor-
lás, ám az EU alábecsülte Oroszországot, és nem tette kellően vonzóvá a ke-
let európai autokratikus vezetőknek a társulási szerződést, és nem találta meg 
a választ az Eurázsiai Unió projektre sem. Az Oroszországgal való kapcso-
latokban vezető szerepkört játszott Németország, Magyar ország, Lengyelor-
szág, Litvánia, Románia és Svédország. Kiemelten magas volt Lengyelország 
aktivitása (3 altéma vezetése). 

A 2015. évi jelentésben Oroszország már az első számú EU-külpolitikai 
témává vált. Az EU-politika egysége magas lett, és a teljesítmény A-, azaz 
majdnem a legmagasabb. 2014-et a partnerség végének tekintik, és a szkepti-
kusoknak adtak igazat, az EU 25 éves tevékenysége értelmetlen volt − írják az 
elemzők. A partnerség a modernizációért sem modernizációt, sem partner-
séget nem hozott, nem eredményezett a szomszédság államai jövőjét illetően 
közös víziókat. Az EU nem volt felkészülve az oroszok visszatartó szerepére, 
rosszul készültek Putyinból, a hidegháborút követő európai rendszer erővel 
való visszaverésérére. Az EU-indikátorok az illúzió politikái, magyarul: re-
álisabb politikára lenne szükség. A jelentés különösen Berlint támadja, mi-
vel a fő támogató Berlin volt a modernizációt, a megbékéltetést illetően, és 
sokáig kizárólagosan ők tárgyaltak Moszkvával. A 2015. évi jelentés először 
fogalmazza meg, hogy Európának új stratégiára van szüksége, új módon kell 
Oroszországot bevonnia, ám nem szabad megtagadni az európai választás jo-
gát azoktól, akik ezt megtették (Ukrajna, Moldova, Grúzia, Nyugat-Balkán). 
A jelentés szerint 2014-ben alapvetően meg vál toztak az EU-Oroszország kap-
csolatai: Oroszország a Krím megszállásával és Kelet-Ukrajna elözönlésével 
„Európa kérdéses stratégiai partneréből” „Európa komoly stratégiai gondjává” 
tette magát. Az európai rend ilyen megkérdőjelezése nem történt meg 1945 
óta. Az EU lassú volt és reaktív, a rendszeres ukrán tárgyalások ellenére is. A 
csata nem zajlott le, és más országok esetében is kockázatos események várha-
tók. A politikai tájkép a régióban erőteljesen ellentmondásos.

A 2016. évi jelentés szerint Oroszország már nem az első számú akadály 
az EU-külpolitika számára, hanem egyike az EU problémáinak. A tagálla-
mok nyomás alá helyezték az EU-t, alkalmazkodjon az új környezethez, mi-
szerint Oroszország a szíriai háború fontos szereplőjévé vált. Magyarország a 
kerítéssel, az Egyesült Királyság a Brexittel, a közép-európai országok a me-
nekültüggyel tették kockára EU iránti elkötelezettséget – hangzik a kulcs-
megállapítás a 2015.  évre vonatkozóan. A politikai szankciók Oroszország 
esetében nem hozták meg a várt gyors összeomlást, a szankciók politikai ára 
az EU-tagországok számára magas. 2015 elején Mogherini és a brüsszeli bü-
rokrácia kiadott egy tanulmányt, amelynek a lényege az volt, hogy az EU végső 
célja nem Oroszország elszigetelése vagy összeomlása, lerombolása, hanem az, 
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hogy módosítson viselkedésén a nemzetközi jognak megfelelően. Kadri Liik2 
„The real problem with Mogherini’s Russia paper” c. cikkében kifejti, a Mog-
herini-tanulmány teljesen félreérti Oroszországot, amely számára a nyomás-
gyakorlás választott identitásából fakad: a nagyhatalmi státus befolyási szférát 
jelent a határok mentén, és nagy hiba a Kreml szövegeit sima retorikai vagy 
propagandaeszközöknek tekinteni. A 2015. novemberi Juncker-levél Putyin-
hoz számos állam vezetőjét váratlanul érte, és hasonlóan az orosz külpolitika 
meg nem értését mutatja. 

Az EU 2016. évi „Azonos víziók, közös cselekvés: erősebb Európa, az EU 
globális kül- és biztonságpolitikája” c. dokumentuma (Mogherini) a globá-
lis politika alatt az eszközök és politikák széles választékát érti: a katonai 
képességeket, a terrorizmusellenességet, a munkalehetőségeket, az inkluzív 
társadalmat és az emberi jogokat, a béketeremtést, az államok és társadal-
mak ellenálló képessége fejlesztését; a szoft és a hard politika kombinálá-
sát, az EU stratégiai autonómiáját. Az EU autonómiája a globális nyomások 
és helyi dinamika kérdéseivel való megbirkózást jelenti, meg kell küzdeni a 
szuperhatalmakkal és a széttöredezett identitásokkal. Megtanultuk, szomszé-
dunk gyengesége a mi gyengeségünk. „Az EU polgárainak érdeke az államok 
és társadalmak ellenálló képessége fejlesztése Közép-Ázsiáit és Közép-Afri-
kát is beleértve. Oroszországgal a kapcsolatokat a nemzetközi jog alapján kí-
vánja rendezni, először elismerve az érdekek átfedését. A kapcsolatok szelektív 
együttműködést jelentenek: a szomszédok jogának biztosítását a szabad vá-
lasztásra és együttműködést a közös érdekekben. Ugyanakkor az EU tagál-
lamai és az EU-intézmények nem egyformán ítélik meg ezeket az ügyeket. A 
legáltalánosabb nézet, a jelentésekben megfogalmazott szkepticizmus: Orosz-
ország nem integrálható, Oroszország mássága evidencia, sőt az új tagorszá-
gok politikájában végbement változások is azt mutatják, hogy ezen országok 
európaisága, az Európa Klubhoz való tartozása is megkérdőjeleződik, gyak-
ran maguk az államok által. 

OROSZORSZÁG IDENTITÁSA AZ EURÓPAI 
ÉS AZ OROSZ KÜLPOLITIKAI NÉZŐPONTOK ALAPJÁN

Az EU identitása egyértelműen a nyugat-európai individualizmus, az em-
beri jogok mint magán jogok értelmezése mentén kialakított, ami a norma; a 
nyugati államiság is maga a norma, szemben az autoriter berendezkedések-
kel, és elsőbbséget adva a gazdasági szabadságjogoknak. Az EU autonómiája 

2 Kadri Liik (2015) The Real Problem with Mogherini’s Russia Paper. 
 http://www.ecfr.eu/article/commentary_the_real_problem_with_mogherinis_russia_

paper402 (Letöltve: 2020. 05. 06.)
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legújabb megfogalmazása „a globális nyomások és helyi dinamika” kérdésévé 
teszi az európai tagországok és a szomszédos államok kapcsolati rendszerét, 
nem hagyva abban teret a nemzetállami határ menti kapcsolati dinamikának. 

Az EU dinamika megőrizte a nyugati kereszténység kizárólagosságtudatát 
a legjobb civili zá cióra. Elég csak utalnunk arra, hogy miként változott meg 
Bizánc értékelése, miként tekintette „a nyugati keresztény kultúrkör” a Ve-
lence és a keresztesek által kifosztott, kirabolt, megosztott és védekezésre al-
kalmatlanná tett Bizáncot a Nyugat által „europaizáltnak” 1204−1265 között, 
ugyanakkor megtagadva Bizánc szerepét, a görög kultúra átörökítésében, a 
bizánci művészek Itáliába, Spanyolországba, Moszkoviába kirajzását, a rene-
szánsz megindításában. Ugyancsak a kizárólagosságtudat érvényesült az egy-
házak egyesítése témájában, ami napjain kig kiemelt fontossággal bír. Amikor 
a firenzei zsinat a 15. században kimondta az egyházak egyesítését (amit Isi-
dor pátriárka hathatós közbenjárására alakítottak ki) és az ortodox egyházat 
Róma fennhatósága alá rendelte, nem nyerte el Moszkva jóváhagyását.3 A 
16. század közepén a lengyel-litván és orosz háború időszakában a nemzet-
közi jog hiányában a pápa közvetített a felek között több ízben, így Báthori 
István és IV. Iván között is a livóniai hadjáratokban. Különösen érdekes Pos-
sevino követi közvetítő szerepe, akinek feladata volt a török elleni koalícióra 
rávenni a cárt. A cári fogadáson kiemelkedő volt Possevino és IV. Iván vitája, 
mivel mindketten Izidorra hivatkozva értékelték eltérően a nyugati és ortodox 
kereszténység egysége megvalósulását.4 Possevino Báthori István lengyel-li-
vón király bizalmasa volt, és támogatta Báthorit Moszkva elleni harcaiban is, 
láthatólag Báthori javára vezette a tárgyalásokat, aminek eredményeképp a cár 
elvesztette Livóniát.5 Ugyanakkor a cár nyilvánvalóvá tette, hogy Moszk va 
nélkül nincs rend a határvidéken. A Kelet-Nyugat határvidék folyamatosan 
részévé vált az európai küzdelmeknek, és a későbbiekben nyilvánvalóvá vált, 
hogy a cél: a térségben a határlétet állandóan tudatosítani kell. Az ortodox és 
katolikus egyház együttműködése az egyházfők 2016. évi kubai találkozóján 

3 Isidor jellegzetes személyisége a kelet-európai római katolikus térítőknek, akit Moszkva bör-
tönbe vetett, Novgorodot és Pszkovot, a lengyel és ukrán egyházat szervezte Róma alá, majd 
jelentős pozíciót töltött be a Vatikánban, végül a török megszállta egyházmegyékben fejezi be 
pályafutását.

4 A történelmi események kiemelt jelentőséggel bírnak, november 4-ét Putyin visszaállíttat-
ta a nemzeti egység napjává, arra emlékezvén, hogy az egységes lengyel-litván államot, mely 
kihasználta az orosz állam gyengeségét és elfoglalta Moszkvát, sikerült kiűzni. November 4. 
1649−1918 között volt nemzeti ünnep, amit a bolsevik november 7. vett át.

5 A történeti szakirodalom nem érti, miként mondhatott le Rettegett Iván Livóniáról, ami abból 
következik, hogy a premodern birodalmi működés logikája nem nagyon ismert a történetírás-
ban, mivel a nemzetállami logika mentén való gondolkodás következtében nincs a politoló-
giának kellő mély ismerete a birodalmi államiság természetét illetően. A birodalmak nak van 
perifériája, és a perifériának is van külső perifériája (az ún. y krajna – azaz a határ perifériája), 
és Livónia ily módon sem a belső, sem a külső érdekszférájába nem tartozott az Orosz Fejede-
lemségnek.
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ismételten témává vált; jelentőségét az adta, hogy Moszkva demonstrálni tudta 
vezető szerepét az ukrán ortodoxiával szemben. Putyin szimbolikus athoszi 
látogatása 2016-ban már nem csupán Bizánc utódlását, hanem a közel-keleti 
kereszténység sorsáért való felelősséget is szimbolizálta.

A közép-kelet-európai identitások másik meghatározó tényezője az orosz 
államisághoz és annak identitásához kapcsolódik. Az orosz identitáspolitika 
elemzése az elmúlt negyedszázad nemzetközi politika elméleti és területi ta-
nulmányokat érintő szakirodalmában csakúgy benne van, mint a történetírás 
hagyományaiban. 

Az elmúlt negyedszázadban az Orosz Föderációban is alapvető feladatot je-
lentett a történelem újragondolása: az Orosz Föderáció mint államiság értel-
mezése. Az OF történetírásában alap vető kérdés, melyik korszak történetírása 
elfogadható, melyik időszakhoz lehet visszatérni. Hamarosan világossá vált, 
hogy hatalmas munkát jelent már az is, hogy az orosz térség egyes helyeit, an-
nak történetét, „a roszijszkaja” történetet vagy az orosz történelmet értsék e 
feladat alatt. Ahogy az Orosz Föderáció a jelcini korszak szétesett regionaliz-
musából, Putyin első elnöksége alatt kezdett centrálisan szervezett állammá 
válni, úgy fogalmazódott meg az igénye az orosz történelem újragondolásának, 
hogy segítse az Orosz Föderáció új szerepe kialakítását az orosz külpolitika ha-
gyományainak feltárásával.6 A Lavrov-tézisek, Oroszország történel mének 
külpolitikai értelmezése, 2016 tavaszán nem másra vállalkoztak, mint arra, 
hogy bemu tassák, az orosz külpolitikának voltak és vannak választási lehető-
ségei, az orosz fejedel mek és cárok mindig tudták, mit kell választani, lénye-
gében képesek voltak a 16. század óta a határvidék államisága befolyásolására, 
sőt Oroszország 1648-tól az európai rend szavatolójává vált. A Lavrov-té-
zisekből egyértelmű, Oroszország nem fogadja el az EU-t, mint a nemzet-
közi regionális rend meghatározó elemét, csak a De Gaulle és az Adenauer, 
Schmidt-korszak EGK rendszeréig tekinti az európai folyamatokat a nemzet-
közi rend legitim részének  . Az orosz történelempolitika új szerepkörét Ivan 
Kurilla, a szentpétervári Európa Egyetem professzora, az orosz külpolitika 
radikális megváltozásaként értékeli, amelyben a külpolitika elemeinek alátá-
masztását szolgálja a sztálini külpolitika egyes elemeinek újraértékelése (Sztá-
lin és a jaltai szerződés).

Paul Vallet szerint a történetírást érintő konfliktusok az orosz-ukrán – kö-
vetkezésképp az orosz-nyugati – feszültség kulcstényezőjét alkotják, tehát a 
kezelésük is ennek alapján történhet. Orosz ország hatékonyabb volt a törté-
nelmi információk fegyverré alakításában, ami a Nyugat érv rendszerének át-
alakítását igényli a befagyott konfliktusok lezárása érdekében. Az ukrán-orosz 
válság egyértelműen érinti az EU szomszédos tagállamait, a NATO szerve-

6 Az orosz külügyminisztérium, a „poszolszkij prikráz” a 18. sz. első felében már vállalt magára 
hasonló feladatot, az orosz történelem megíratását külpolitikai stratégiák és célok eléréséhez.
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zetét, és a hideg háborút követő legsúlyosabb válságként értékelt. A konfliktus 
központi eleme, hogy Ukrajna elkülönült politikai egység-e, szuverenitása és 
elkülönült jellemzői legitim jellegűek-e. A legitimitás vitatott kérdései: a Kijevi 
Rusz protoállam-e, amely a mongol hódítást követően, majd a lengyel-litván 
háború után a 17. században „csatlakozott” Oroszországhoz, továbbá a rövid 
életű ukrán államiság a bolsevik forradalom után, a náci agressziót követő kol-
laboráció tekinthető-e legitim alapnak egy önálló állam létezéséhez. Az EU 
tagállamai ebben a kérdésben megosztottak. A nyugati gondolkodásban az 
Orosz Föderáció másságát a cári, birodalmi imperialista politika újjáéledésé-
vel magyarázzák. Alapvető hiba, hogy a Nyugat nem képes szakítani azzal a 
Nagy Európa terv tézissel, miszerint Oroszország egyike a kelet-európai kisál-
lamoknak, azonos rangú Litvániával vagy Belorussziával7. Ezzel szem ben a 
hamburgi köz pontú Körper Alapítvány az ukrán krízis kirobbanását követően 
megkezdte a történelempolitika kutatását, rendszeres konferenciák szervezé-
sével. Eltérően más szakmai köröktől, itt Orosz or szág bevonásával történik a 
dialógusok szervezése. Abból a meggyőződésből kiindulva, hogy Oroszország 
Európa része, Európa politikai, gazdasági, társadalmi kihívásai nem oldhatók 
meg Oroszország nélkül, az orosz-európai megbékélés minden európai ország 
és Oroszország szá mára is létfontosságú.

Mind az európai, mind az orosz történeti elemzések egyértelműen azt mu-
tatják, hogy a kelet-európai és részben a közép-európai térség a keleti és nyu-
gati történetírás által egyaránt határvidékként értelmezett; „kresy”, „ykraina”, 
„okresznoszty”, azaz a határvidékek megléte, alapvetően természetes dolog, 
hogy e térségben az államok szabdalhatók, a határok átrajzolhatók, a tár-
sadalmak problémásak, az államok gyengék, az elitek megbízhatatlanok és 
kiszámíthatatlanok. A kérdés az, miként érzékelik a folyamatokat az EU-tag-
állammá vált közép-európaiak és az Oroszország és EU határán levő kelet-eu-
rópai államok. 

A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI TAGORSZÁGOK 
KÜLPOLITIKAI IDENTITÁSA A BALTIKUMTÓL 

AZ ADRIÁIG

Finnország, finlandizáció, és az új orosz külpolitika

A finn külpolitika Finnország EU-tagságával, de a NATO szervezetébe 
való be nem lépéssel részben megőrizte kettős jellegét, a Nyugat része lett, de 
nem kívánta provokálni Oroszországot. Finnország a helsinki folyamat foly-

7 Vallet, Paul (2016) History Politicised: Russia, Ukraine and the West. GCSP Strategic Security 
Analyses, 6(6): 1–7.
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tatásában érezte magát, ám az ukrán eseményeket követő erőteljes NATO és 
orosz jelenlét a Baltikumban megváltoztatta biztonságérzetét, és megjelent a 
NATO-hoz való csatlakozás politikai igénye is. Finnország, mint nyugati or-
szág, környezete változott meg, és a katonai erő gyakorlása Finnországgal nem 
kizárható, állapítja meg a legújabb finn külpolitikai stratégia.

Az Aland-szigetek speciális státusa ellenére Finnország az északi térség 
védelmi kooperációja részének tekinti magát, amibe beletartozónak tekinti a 
balti államokat is. Finnország az EU védelmi közösségének része, annak kö-
zös külpolitikája jegyében cselekszik, és a NATÓ-t tekinti a biztonság meg-
teremtőjének a régióban. A biztonság legveszélyesebb elemének a szervezett 
bűnözést, az illegális határátlépőket, az informatikai bűnözést, az informá-
ciós operációkat és a terrorizmust tekinti. Szemben a 2014-es erőteljes finlan-
dizációval (nem áll szemben az oroszokkal, és megőrzi nyugati identitását, 
azaz szemet huny az orosz szuverenitást sértő akciók felett) Finnország már 
nem azt az utat választhatja, hogy izolálja magát, nem maradhat kívülálló, vé-
delmi kapacitását környezetéhez kell igazítania, folyamatos védelmi kooperá-
cióban szomszédjaival. Finnország célja az ország nemzeti státusa erősítése, 
fel készülése a válságkezelésre és a nemzeti védelemre: célja az EU védelmi ké-
pessége meg teremtése, területe és polgárainak védelme, az EU katonai és vé-
delmi iparága megteremtése, az Európai Védelmi Piac megteremtése, a gyors 
védelmi képesség megteremtése a terrorista, természeti vagy emberek okozta 
katasztrófától. A közös biztonsági és védelmi politika képességének megte-
remtése, az EU védelmi képesség NATO összehangolása a célja. Finnország 
a NORDEFCO része (északi védelmi együttműködés), ám az USA jelenléte, 
a NATO a finn védelem legfontosabb eleme, ezért erősíteni fogja nemzeti 
védelmi képességét, az interoperabilitást, az anyagi és szellemi, a gyakorlati 
együttműködést. Oroszország politikáját az EU-tagság határozza meg, célja 
az EU–Oroszország együttműködés elérése, a jól működő finn-orosz kapcso-
latrendszer.

A finn civilizációs tájkép ugyanakkor sajátosan eltér a többi északitól, je-
lentős katolikus egyházi jelenléttel és 50 000 feletti ortodox hívővel. A Finn 
Nagyfejedelemség az Orosz Birodalomban főként pufferzóna funkciót töltött 
be a finn háborút követően, és megindult a nemzeti fejlődés, ami nem páro-
sult az orosz cárhoz való kötődéssel. A demokratikus független állam a Molo-
tov–Ribentropp-paktumot követően orosz befolyás alá került. A Finnek Pártja 
euroszkepticista, oroszellenes, migrációellenes, ellene van a finn csapatok kül-
földön való állomásoztatásának.8 A témakör az Orosz Föderáció esetében a 

8 Martikainen, Toivo; Katri Pynnöniemi & Sinikukka Saari (2016) Neighbouring an Unpre-
dicctable Russia: Implications for Finland. Finnish Foreign Policy Papers, 05, November, htt-
ps://www.fiia.fi/wp-content/uploads/2017/04/ffpp05_neighbouring_an_unpredictable_rus-
sia.pdf (Letöltve: 2020. 05. 06)

http://www.fiia.fi/en/expert/22/katri_pynnoniemi/
http://www.fiia.fi/en/expert/5/sinikukka_saari/
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NATO regionális blokk stratégiájának részeként értékelt, amelyben a Viking 
Blokk részét képezi Nagy Skandinávia: Svédország, Norvégia, Dánia, Izland, 
Észtország, Lettország, a Nemzetközösségi Blokk (Lengyelország és Litvá-
nia, Ukrajna), a Fekete-tengeri Blokk (Románia, Bulgária, Moldova és eset-
leg Grúzia), azaz az Intermárium térsége.9

Litvánia a második Kijevi Rusz

A térség harmadik történelmi narratívája a litván birodalom történetéhez 
kapcsolódik. A birodalom létrehozására a lehetőséget Dzsingisz kán adta meg, 
aki szétverte a Galícia-Volhínia fejedelemséget. Algirdas szerint a teljes Rusz 
Litvániához kell hogy tartozzon, és rendszeresen támadták a Rusz területeit, 
és fokozatosan átvonták azokat informális birodalmi határukhoz. Algirdas 
időszakában (1296−1377) a Litván Nagyhercegség Európa legnagyobb állama 
volt. E minőségében leginkább ezt az államot lehetett birodalomnak nevezni. 
Az orosz térségek előkelőit litvánokra cserélték, megszüntették a fejedelemségi 
rendszert, a tulajdont elkobozták és litvánoknak osztották ki. Olyan nagy-
városokban is, mint Novgorod, a litván párt győzedelmeskedett, alárendelte 
Novgorodot saját politikájának fegyveres harcok nélkül. Litvániát is nemesi 
klánok uralták, csak ott a széthúzás és a politikai válságok kivételesek voltak, 
és csak szélsőséges esetekben fordultak csak elő. 

A Litván Nagyhercegség (LNH) agresszív és expanzionista politikát folyta-
tott (szemben a békés keleti terjeszkedésről szóló narratívákkal), és viszonya a 
német lovagrenddel nem áldozati volt, hanem vetélkedés a különböző terüle-
tekért. 1358-ban Algirdas a Római Birodalom császárához írott levelében azt 
követelte a megkeresztelkedés áraként, hogy megkaphassa Samlandot, Cour-
landot és Semigalliát, Latgallia egy részét. Később Vytautas 1413-ban ugyan-
ezt követelte, valamint egész Poroszföldet az Osa folyóig. A litván állam a 
Lublini Uniót követően Grodnóba helyezte székhelyét, míg Lengyelország 
Krakkóból Varsóba. A Trakai, Vilno, Krakkó területek képezték a birodalom 
központi területeit, amely térségekben a pogány vallás és a katolicizmus vál-
takozott, majd a kereszténység felvételét követően nem engedélyezték orto-
dox templomok építését, és ortodoxok nem tölthettek be állami tisztségeket. A 
16. századra a vallási megosztottság markáns vonalat jelentett a központi tér-
ségek elit katolikus lengyel, protestáns livón lakossága és az ortodox periféria 
között. A belorusz történészek ezt a határt jóval keletebbre, Fekete Rusz’ te-

9 Korybko, Andrew (2015) Militarization of Baltic Sea: Phantom Russian Sub Hunts Gave 
Birth to NATO’s Viking Bloc. Oriental Review, 5–6. May 2015. https://www.globalresearch.
ca/militarization-of-the-baltic-sea-phantom-russian-sub-hunts-gave-birth-to-natos-viking-
bloc/5447712 (Letöltve: 2020. 05. 06)
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rületére teszik, más litván történészek Minszk és Mogiljev tartományokat is 
ideértik. E politikai entitást Litván-Orosz Államnak nevezik, amelyre a litván 
jog kiterjedt. A Litván Birodalom elemzésében a birodalom-szakértők a cent-
rum és periféria mellett meghatározták a periféria perifériája fogalmát, azaz 
„Ukrajnát”. A livón birodalom Ukrajnája nem csupán meghatározott terüle-
tet jelentett, hanem Zemaitija, a Kesgailas család tulajdona lakosságát is, ami 
külön politikai egységet, külön uralkodó elittel, önkormányzattal, regionális 
tudattal és helyi jogrendszerrel bíró egységet jelentett. Mintha magyar kifeje-
zéssel élve: „Csák Máté földjén külön törvények érvényesültek volna”, hasonló 
helyzete volt Viliniának is, amely térségben a Gedimindis és az Alseniskai 
családok megőrizték patrimoniális hatalmukat. Kijev és Szmolenszk térségé-
ben a Gedimindis és Rurik családok megőrizték területi autonómiájukat, míg 
Csernyigov és a Felső-Oka térsége az informális birodalom részét képezte. A 
határok nem voltak fixek, a tényleges uralmon túl a hegemónia, az informális 
birodalmi hatás mellett a szuverenitás is kialakult, ami kiterjedt Tver, Rjazany, 
Pszkov, Novgorod, Moldova térségére is. 1520 táján egész Közép-Európa Vy-
tautas befolyása alatt állt, még Moszkvában védelme alatt állt II. Vaszilij cár 
is, és beleszólt a tatár kánok kinevezésébe.

A Pax Lituanica hatalmas térséget fogott át, fő feladata a távolsági kereske-
delem biztosítása volt, a politikai anarchia elkerülése. A litvánok garantálták a 
varégoktól a görögökig vezető utat, a Német Birodalom és Rusz’ közötti átjá-
rókat. Novgorod, Krakkó, Riga, Vilnius, Tallin voltak a gazdasági központok. 
A litván politikai osztály (a nemesség) polonizálódása a két állam uniójához 
vezetett, és alapvető kérdés volt, ki tudják-e terjeszteni koloniális uralmukat 
Ukrajnára. A litván állam nagy stratégiája az volt, hogy Moszkva elől elve-
szik a szuverén területeket, sőt magát Moszkvát is. Azonban az tény, hogy a 
litvánok (és majd a lengyelek) a katolikus kereszténység utolsó keleti bástyá-
inak tekintették magukat (szemben az északi protestantizmussal és az orosz 
ortodoxiával), elmulasztották a kulturális, civilizációs szerepet, a kulturális 
vonzerőt. Magukat a Kijevi Rusz örökösének tekintették. A litván birodalom 
csakis úgy létezhetett, ha lerombolták a Kijevi Rusz politikai egységét, és új-
raépítették a politikai központot. A projekt nem bizonyult sikeresnek, Vilnius 
nem lett második Kijev, nem tudták a rutének, ukránok és beloruszok politi-
kai egységét megteremteni.10

Litvánia külpolitikájában két szakasz különböztethető meg: az első, amely-
ben Litvánia ismételten a Nyugat része lett, a második, Antanas Valonis kül-
ügyminiszter meg fo gal ma zá sá ban a regionális központtá válás, ám ehhez 

10 Norkus, Zenonas (2007) The Grand Duchy of Lithuania in the Retrospective of Comparative 
Historical Sociology of Empires. World Political Science Review, 3(4): 1–43. 

 https://www.fsf.vu.lt/users/zennor/pub/NorkusWorldPoliticalScienceReview.pdf (Letöltve: 
2020. 05. 06)
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földrajzi térre lenne szükség. A Baltikum túl kicsi, túl sokan osztoznak rajta, 
amihez konstruálni kell egy új geopolitikai szubrégiót, ami objektív realitá-
sát adhatja egy új litván vezető szerepkörű identitásnak. Ezért ki kell alakí-
tani az EU/NATO keleti előszobáját, a „Reál Európa” megteremtéséhez, azaz 
az európai civilizációt keletre kell terjeszteni, a civilizálatlan FÁK-térségekre 
és Oroszországra. Litvánia szerepe a civilizációterjesztő funkció, Litvániát 
körül kell venni minden oldalról demokratikus, európai stílusú szabad álla-
mokkal. Az akadály az, hogy ezzel a szerepkörrel Lengyelország kíván élni. 
Ugyanakkor 1990-től a stratégiai partnerség Lengyelország és Litvánia között 
életbe lépett. Antanas Valinois külügyminiszter a függetlenség 10. évfordu-
lóján kifejtette, hogy Litvánia Lengyel ország támogatásával vezette a vilniusi 
folyamatot, azaz a szolidaritás kialakítását Közép- és Kelet-Európában a Bal-
ti-tengertől a Fekete-tengerig, és így a régió az EU leg ígé retesebb régiója le-
het, a két állam hajtóereje és kapcsolódási kulcspontja alapján. Ezzel szemben 
Lengyelország célja, hogy ne keletkezzenek újabb megosztottságok Európá-
ban, és az észak-déli tengely mentén történő együttműködés erősítése a cél. 
Ebben Lengyelország fő vetélytársa Németország, és ha másképp nem lehet 
ezt megakadályozni, ki kell használni az amerikai kártyát, és Lengyelországot 
az Ukrán és Belorusz politika fő alakítójává kell tenni. A megosztásban Len-
gyelországé Ukrajna, Litvánia szerepe csak Königsberg és Belorusszia esetén 
lehetséges valamilyen különleges esetben. Összességében Vilnius feladata Ka-
linyingrád kérdésére és az oroszokkal való kapcsolatra szűkítendő. Másrészt 
2005-ben Condoleezza Rice Vilniusban hívta fel Litvánia szerepére a figyel-
met, Belorusszia az európai diktatúrák utolsó bástyája lebontásában.11

A lengyel birodalmi örökség az új Európában

Az egyik legbefolyásosabbak egyike a lengyel külpolitika, amelynek erő-
teljes szerepe volt az EU és a NATO keleti politikája, az Oroszország elleni 
szankciók, illetve a NATO-bővítés politikáinak alakításában. A lengyel kül-
politika természetesen nem egységes, eltérő pártok és csoportok más és más 
politikai gyakorlatot folytatnak. A lengyelek szerepkörét az EU-ba való belé-
péskor több definíció is érintette: középhatalom, hegemóniára törekvés vagy 
az amerikaiak trójai falova. A keleti politika kezdeményezése (a svéd külpoli-
tikával közösen) azt a célt szolgálta, hogy Lengyelország az EU-hoz igazítsa 
a lengyel nacionalista, ún. romantikus külpolitikát. Mindez megfelelt a rend-
szerváltó politikusok igényeinek, azonban nem találkozott a lengyel fiatalok 

11 Jonavičius, Laurynas (2006) Geopolitical Projections of New Lithuanian Foreign Policy. 
Lithuanian Foreign Policy Review, 4(17):  15–40. http://lfpr.lt/wp-content/uploads/2015/08/
LFPR-17-Jonavicius.pdf (Letöltve: 2020. 05. 06.)
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szükségleteivel, akik egy normális országban szeretnének élni, ahol nincsenek 
szuronyok, erődök, bástyák és privilégiumok. A politikai realista nézőpontok 
alapján Lengyel ország identitása belülről erősítendő, és külpolitikájában el kell 
fogadnia a realitásokat, a körülötte lévő nagyhatalmi érdekeket. A demokra-
tizáció a biztonság legfontosabb eleme, a szomszéd államok demokratizálása 
pedig Lengyelország biztonságát növeli. A politikai idealizmus vagy romanti-
kus külpolitika ezzel szemben azt tűzte ki célul, hogy Lengyelország szerepe 
az EU-ban a nemzetközi jogból fakadóan kiemelt, elválaszthatatlan a nem-
zetközi politika morális rendjétől, és küldetése van: szabadságot kell vinnie 
a keleti területek államaiba. A lengyel szabadság morális érték, és ezen álla-
moknak arra kell törekednie, hogy hasonlót érjenek el. A lengyel identitás jel-
lemzői a történelmi meghatározottság, a geopolitikai helyzet (nyugati és keleti 
civilizáció határán való létezés), az elvesztett szuverenitás emléke, a katoliciz-
mus és a fragmentált nemzetértelmezés (nemesi, úri értelmiségi/népi). Ennek 
alapján Lengyelország Nyugat-Európa keleti bástyája, a Nyugat általi létezés 
eszményített állapot, Lengyelország szerepe a Nyugat megvédése a keleti in-
váziótól, segíteni keleti szomszédjait a szabadságért és a nemzetközi igazsá-
gosságért való küzdelemben.12

2011 óta jelenteti meg a New Eastern Europe folyóiratot a wroclawi Col-
lege of Eastern Europe a Gdanskban létrehozott Európai Szolidaritás Köz-
pont támogatásával. A folyóirat nyitó száma „Új Kelet-Európának” a keleti 
blokk azon országait tekinti, ahol minden ismerős: ismerős a politika, a gaz-
daság, az életstílus, a gondolatvilág, ismerősek a városok és a vidéki tájak. Ke-
let-Európa az a hely, ahová nem tudunk biztonságosan elutazni, mert túl sok 
a kockázat. Kelet-Európa az, ahol az elmaradottság, a szegénység, a politikai 
szabadság hiánya, a másság és világ színtelen változata, a szürkeség érvénye-
sül. A keleti tagállamok számára ők a szegény rokonok, szerencsétlen lelkek, 
akikkel nagylelkűek lehetünk, szolidárisak, jótékonyak, de távolságot cél szerű 
tartani, akiket inkább megtűrhetünk, mint kedvelhetünk. 

A folyóirat földrajzi fókusza a Baltikumtól az Adriáig terjed, ahol korábbi 
hősök kísértenek. A hősök egy különleges csoportját a disszidensek képezik: 
Havel a disszidenseket kulturális kódok közvetítőinek tekinti, akik egymás 
sorstársai, disszidens az igazság közvetítője, amit senki nem akar elmondani, 
aki tudósít a rendszerről, az áldozatairól, aki paralel világot épít, saját kapcso-
lata van a külvilággal, a külpolitikával. A disszidens szerepe, hogy megtanítsa 
az embereket az új értékekre, a bizalomra, becsületességre, szolidaritásra és fe-
lelősségre, aki a változás szellemét közvetíti. A disszidensnek olvasói vannak, 
ha a rendszer változásával hatalomra jut, prófétává válik, és tanait futószalagon 

12 Klatt, Malgorzata (2011) Poland and its Eastern European Neighbours: Foreign Policy Prin-
ciples. Journal of Contemporary European Research, 7(1): 1–16. https://www.jcer.net/index.php/
jcer/article/view/259/255 (Letöltve: 2020. 05. 06)
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szállítja olvasóinak. Ennek ára azonban a gondolkodás kínjától való megfosz-
tás és egy kritikátlan attitűd az új világ berendezkedésével szemben (Milosz, 
Cz.). A folyóirat nyitó számában a harmadik disszidens Konrád György, aki 
szerint csak a szabad emberek egészségesek, és csak az egészségesek tudnak 
sorsukról dönteni. Húsz év elteltével még mindig az a kérdés, hogyan éljük túl 
a rendszert, amely még mindig nem szabad, és az egyén sorsáról intézmények 
döntenek.13 Tíz év alatt a folyóirat mindvégig a keleti-nyugati határtér kérdé-
seit vizsgálta a politikai publicisztika eszközeivel, hol optimistább, hol pesszi-
mistább hangvétellel, de mindvégig liberális nézőpontból. 

Ukrajna mint az extrém turizmus helye

Az Új Kelet-Európa folyóirat kellően kritikus Ukrajnát és az EU-t ille-
tően. A 2009-től el fo ga dott keleti partnerség politika új szintet jelentett az 
EU külpolitikájában, és a hat ország számára megnyitotta a tagság lehetősé-
gét, a vízummentes közlekedést, az EU és a tagországok közötti intézményes 
együttműködés kereteit kivette a nemzetközi jog felügyelete alól, és meg-
kezdte a leendő tagországok pénzügyi támogatását. A csalódás, mivel a ke-
leti partnerség alig jelentett többet, mint szabadkereskedelmi társulást (kivéve 
Azerbajdzsánt, amely nem volt a WTO tagja), akadozott a vízummentesség, a 
támogatás elolvadt a kormányközi együttműködésekben, amit a kelet-európai 
államok egyfajta új üvegfalként éltek meg. Hasonló hatása volt az EURO 2012 
sportrendezvényeknek, amelyekhez néhány ukrán várost renováltak, Euró-
pa-ablakokat nyitva bennük. Lvov városában átnevezték az utcákat és latin 
ábécével írták ki az utcaneveket. Rekonstruálták a városközpontot és a repteret, 
stadionokat építettek. A közlekedés áttekinthetetlen volt, nem lehetett tudni, 
hol van megálló, menetrend egyáltalán nem létezett, bár 2012-re betervez-
ték a megbízható menetrendet és a rendszeres busz- és villamos állo má sokat. 
Donyeckből kitiltották az iránytaxikat, a főúton új járművek közlekedtek, új 
reptér épült, megjavították a bevezető utat, modernizálták a vasútállomást. A 
városközpont így akár csatlakozhatott volna az EU-hoz. A Donbass Aréna a 
legmagasabb minőségi stadion osztályt érte el, amit Rinat Achmetov, az egyik 
leggazdagabb ukrán finanszírozott, s olyan látványt nyújt, mintha UFO lan-
dolt volna a Donbass bányatelepeire. Harkovban a repteret és stadiont egy má-
sik oligarcha építtette, sikerült hozzá egy metróállomást is építeni, a stadion 
melletti lakótelep egzotikus, luxuslakásokkal övezett (a falakat átfestették a 

13 Betliy, Olena (2011) Freedom in Eastern Europe. New Eastern Europe, 1(1): 31–41. https://
neweasterneurope.eu/old_site/articles-and-commentary/22-freedom-in-eastern-europe (Le-
töltve: 2020. 05. 06.)
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klubok hirdetéseivel). A fentiek alapján, azonban ha valaki ki akart lépni az 
ún. Potyemkin kirakat mögül, „extrém vakációra” számíthatott.

Ukrajna a függetlenséget követően megkezdte történelmi múltja rekonstru-
álását: bár a SZU története még nem ért véget, ott maradt Augias istállója.14 
Okszana Zabuzhko szerint Ukrajna krónikus amnéziában szenved az ellopott 
történelmi múlt miatt. A történelmi események feltárásában a Nagy Éhínség 
a leginkább vitatott: 2006-ban törvényt fogadtak el az események kivizsgálá-
sáról, de nem arról, hogy mit jelentett a sztálini politika Ukrajnában, például 
a városokba költözés tilalma stb. Az ukránok három generációja nem beszél-
hetett sem erről, sem a zsidóellenességről, sem a Gulágon zajló ukrán felkelé-
sekről, sem a zsidók sorsáról. 

Románia – regionális fejedelemségből Nagy Románia földjeinek gyűjtögetője

Románia története hasonlóan a többi országéhoz, birodalmak érintkezési 
pontjain vagy ütköző pontjain helyezkedett el. Németország és az OMM vere-
sége az első világháborút követően Nagy Románia kialakítását eredményezte, 
ám a Molotov–Ribbentrop-paktum Bukovina és Besszarábia régiókat a SZU, 
azon belül a Moldáviai SZSZK kereteibe helyezte. A kommunizmus beveze-
tését mint idegen beavatkozást élték meg, és a NATO tagságot is mint külső 
határozatot érzékelte a lakosság. Románia az ortodoxia elterjedtsége miatt ma-
gát keletiként identifikálta, és egy erőteljesen vidéki, patriarchális értékeket 
és mentalitást felmutató országot mutatott a rendszerváltáskor. Ahogy a fin-
nek, észtek, litvánok, lengyelek, úgy a román politikai osztály is úgy vélte, 
különleges szakértelmet halmoztak fel az Oroszországgal kapcsolatos politi-
kákban, és Románia ideális transzatlanti kikötő a Fekete-tengeren. Románia 
erőteljes lobbitevékenysége eredménye volt a Fekete-tenger térsége és Moldova 
EU-partnersége kialakítása, energia, biztonság, szervezett bűnözés, terroriz-
mus, nemzetközi drogcsempészet, mint első vonalbeli megállító ország meg-
erősítése. Célja az európai jelenlét diverzifikálása a Kaszpi-tenger térségében. 
Stratégiai partnerként Lengyelországot választotta, magukat mint az északi és 
déli frontok biztosítóit láttatja. Moldovát saját részének tekintette, erőteljesen 
kritizálva Moldovát, amiért az a moldovai nyelvet választotta államnyelvként. 
A román-moldovai viszonyt Iliescu specializált és privilegizált viszonynak te-
kintette, és két román államról beszélt. 2011-ig Adrian Nastase a két ország 
uniójáról beszélt, majd később egyesítésről az EU-tagság révén, sőt 2004-ben 
is kifejezte területi igényeit az esetleges EU-tagság körülményei között is. Ro-
mánia Ukrajna esetében a román kisebbségek miatt nem alakított ki felhőtlen 

14 Interview (2011) A conversation with Oksana Zabuzhko. The Ukrainian Stables of Augeas. 
New Eastern Europe, 1(1): 105–109.
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viszonyt, és kiemelkedő szerepe volt számos biztonsági kezdeményezésnek a 
Fekete-tenger térségében. Stratégiai célja a Fekete-tenger feletti uralom meg-
szerzése, a Kaszpi-tenger térségi energiabiztonság és az euroatlanti demokrati-
kus rendszerek megteremtése. A román politika a magyar politika tükörképe, 
kiemelt fontosságot játszanak abban a határon túli kisebbségek.15 A román 
politikai állam történeti identitása szinte mit sem változott az elmúlt száz év-
ben, célja és feladata a román földek gyűjtögetése, területi követelései Ukrajna 
és Moldova esetében ma is részei az informális külpolitikai diskurzusoknak. 
A román-moldovai viszonyt is mérgezi a múlt, az 1941-ben a németek és ro-
mánok általi „felszabadítást” követő holokauszt, a teljes zsidó népesség de-
portálása, koncentrációs táborokban való elpusztítása, és kevés szó esik arról, 
hogy Transznyitria az európai holokauszt legsötétebb bugyrainak egyike volt.

Bulgária külpolitikai dualizmus és függő külpolitika

A bolgár külpolitika legfőbb jellemzőjének azt tekintik, hogy nem tudott 
szakítani orosz kötődésével és kapcsolataival, legfőbb célja, hogy sem az EU-
t, sem Oroszországot ne sértse meg. A szovjet múlt örökségének tekintik a 
szakértők, hogy a szovjet korszak diplomáciai hagyományaiból a szomszéd-
sági, regionális politikai tradíciók hiányoztak. A bolgár diplomácia szakem-
berei Moszkvában szerezték diplomájukat, és alapvető akadály volt, hogy a 
MGIMO nem képzett euroatlanti kádereket. További gond az ország gaz-
dasági helyzete, mint az EU legszegényebb állama nem tudja megengedni 
magának a keleti politikát, és miután gazdasága még jelentősen függ Orosz-
országtól, és nem európai gazdasági alapokra épít, érthetővé teszi az orosz 
külpolitikával való szembenállás gyengeségét. A bolgár gazdaság energiafüg-
gése azt is jelenti, hogy az egykori állambiztonsági apparátus kapcsolatai üzleti 
szervezetekbe transzformálódtak, és az erőteljes orosz gazdasági lobbiérdekek 
gyenge intézményrendszerrel párosultak. A bolgár politika gyengesége magá-
tól az EU-tól is ered, hiszen a tagság után is keresztülnéztek az új tagállamo-
kon, és Brüsszelből irányították a keleti partnerség politikáját.

15 Lásd még: Koudela Pál (2015) Nemzeti és etnikai konfliktuskezelési módszerek és eszközök a 
19-20. században a Kárpát-medencében. Bordás Sándor és Glavanovics Andrea (szerk.,) Tör-
ténelmi traumáink kezelési lehetőségei lélektani megközelítésben. Kodolányi János Főiskola, Székes-
fehérvár. 9–77. 
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A horvát identitáspolitika formálódása az EU-tagság kontextusában

Horvátország területi szuverenitását a horvát területekre vonatkozóan, 
mint horvát etnikai nemzet államát határozta meg. Eleinte nem volt tisztá-
zott, hogy ez mit jelent, horvát területek a jugoszláv határokon belül vagy az a 
horvát terület, ahol horvátok élnek. A daytoni szerződés aláírásakor Tudjman 
a teljes szuverenitást nemzetközileg elismert területekre a horvát nép nagy és 
szent céljaként értelmezte, ám 1995-ben is vitatta Bosznia-Hercegovina lét-
rejöttét, amelyet a szerbek és horvátok között kívántak felosztani. Tudjman 
minden horvát terelőjuhászának tekintette magát, és célja volt a horvátok ösz-
szegyűjtése. Véleménye szerint Horvátország és Bosznia, Hercegovina föld-
rajzi és politikai egység, amely közös történeti államiság révén meghatározott. 
(365 000 fő szavazott a HDP-re a kilencvenes évek elején.) Az elnök nevé-
hez fűződő Franjoizmus szerint a nemzeti szuverenitás és függetlenség csak 
a nemzetegyesítés révén valósulhat meg. Mivel a fő cél a történelmileg szét-
szakított nemzet egyesítése volt, mely magában foglalta a külföldön élőket is. 
Ennek alapján az elnök és pártja egyrészről Brubaker nemzetiesítő államá-
nak megtestesítője, másrészt azonban nemzetfelfogásában el is kanyarodik a 
brubakeri nézetektől, miszerint a horvát állam nem más, mint a horvát nem-
zet entitása.16 A HDZ nemzetállami elképzeléseibe nem tartoztak bele a nem 
horvát területen élők, és a horvátországi szerbek és muszlimok sem tartoz-
nak a horvát nemzethez. A tudjmani politikába beletartozott a katolikus egy-
ház nemzetalkotó szerepe, ami megkülönböztető a szerbekkel, bosnyákokkal 
és minden jugoszlávval szemben. A horvát szélsőjobb ezzel szemben, Dob-
roslav Paraga vezetésével, Horvátország határát a Drinánál húzta volna meg, 
ami még az egykori usztasa politikai követeléseken is túlment, mondván, hogy 
a boszniai muzulmánok egyszerűen muzulmán horvátok, a bosnyák szerbek 
pedig ortodox horvátok, azaz a horvát nemzet nem etnikai, hanem politikai 
nemzet, a középkori királyság utóda, etnikumtól és vallástól függetlenül. A 
horvát szociáldemokraták Tudjmannal és a szélsőjobbal szemben álltak, nem 
tudtak semmilyen patrióta politikát megfogalmazni, és rendszeresen az Eu-
rópai Parlamenthez fordultak az emberi jogok kérdése miatt. Az SZDP alap-
vető problémája az volt, hogy vezetésében jelentős volt a szerbek száma, akik 
ugyan elhagyták a pártot, ám horvát választókat kellett vonzania, politikai 
programjukban a multikulturalizmust hirdették meg. A liberálisok (HSLS) 
ezzel szemben Horvátországot mint modern közép-európai országot képze-
lik el, szabad, modern, demokratikus, a nyugat-európai államiság egyfajta ro-

16 Lőrinczné Bencze Edit (2014) A rendszerváltás, a nemzetállamiság és az euroatlanti integráció 
összefüggései a Horvát Köztársaságban. Reményi Péter (szerk.,) Állam- és nemzetépítés a Nyu-
gat-Balkánon. Mediterrán és Balkán Fórum. 3. különszám. Publikon Kiadó, Budapest. 109–132.
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mantikus vízióját.17 Összességében a horvát identitás kialakulásában alapvető 
kérdés volt, miként határolják el magukat a többi jugoszláviai térségtől és et-
nikai közösségtől. Ezért a horvát politikai/kulturális etnikai önmeghatározás 
egyszerre volt a kommunizmustól – melyet a szerbekkel azonosított – való el-
határolódás, másrészt a pánszlávizmustól, a jugoszlávizmustól való elkülönü-
lés, mely a balkáni szomszédoktól való teljes horvát nemzeti különállásban és 
a Közép-Európához való tartozásuk hangoztatásában öltött testet.18

Zambelli, N. szerint, a kétezres évektől az EU-tagság távlata ismételten a 
horvát történelem újraértelmezését igényelte: Horvátország esetében ez a ci-
vilizációs, a barbárság és a vadság tereinek meghatározását jelentette. A hova-
tartozás kérdését az EU, mint felsőbbrendű társadalom felé való orientációt, 
egy olyan fókuszpontot vizsgálja, amelyhez a horvátok természetesen tartoz-
tak, amivel szemben Szerbia az elmaradott, alacsonyabb rendű, primitív, nem 
civilizált, barbár, törzsi társadalom, nem nyugati civilizációhoz való tartozás-
sal. Az EU-csatlakozás folyamatában Horvátország saját szerepét a Balkán 
régió megszilárdításában látta, és a Nyugat a horvát esetet mintapéldaként 
kívánta felhasználni, azaz feladataik vannak a szomszéd országokkal, mint 
Közép-Európa−Balkán−Mediterrán között fekvő országnak. Zambelli sze-
rint a horvát politika ezt csak úgy teheti meg, ha bent van az EU-ban, ha az 
EU államaként tevékenykedik, ha demokratizált és felfejlesztett, azaz már 
nem balkáni, és nem kíván a régió foglya lenni, ezért a horvát nemzetállami-
ság narratívájának meghatározó eleme az európaiság, az Európa nyugati felé-
hez való tartozás. Szerbia és a Horvátországban élő szerb kisebbség a Balkán 
része, és a kisebbségi jogok megadása azt a veszélyt rejti, hogy a Balkán befo-
lyása alá kerülhet.19

A horvát külpolitika 2013 óta, mint EU-tagállam megfelelő képességek-
kel (katonai erő, gazdasági erő, diplomáciai képességek, kulturális befolyás) 
és a külpolitikai tevékenységre való alkalmassággal kell hogy bekapcsolódjon 
a Visegrádi Négyek, a Duna-medence, a Nyugat-Balkán, a Mediterrán térsé-
get érintő politikákba. 2015-től a HDP adta elnök új külpolitikai célkitűzései 
az euroatlanti, NATO-vonal és a Horvátország EU-ban betöltött új szerepe 
újra gondolását ígérték. A cél, a Baltikum–Adria–Fekete-tenger háromszög 
együttműködés újragondolása, a Balkán téma háttérbe szorítása, az etnikai 
horvátok határon túli védelme. Kalinda Grabar-Kitarovic az ún. Adria–Bal-
tikum–Fekete-tenger Kezdeményezésben (Ausztria, Bulgária, Csehország, 

17 Bellamy, Alex J. (2003) The Formation of Croatian national Identity. A centuries-old dream. Man-
chester University Press, Manchester. 71–80.

18 Lőrinczné Bencze Edit (2011) Külső és belső határok a Nyugat-Balkán regionális térfelosztá-
sában. Közép-Európai Közlemények, 4(3-4): 262–276.

19 Zambelli, Nataša (2008) Evolving Identities: a poststructuralist analysis of Croatia’s approach 
to minority rights. UACES 38th Annual Conference. Edinburgh, 1-3 September 2008. 1–37. 
https://www.uaces.org/documents/papers/0801/2008_Zambelli.pdf (Letöltve: 2020. 05. 06.)
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Észtország, Horvátország, Lettország, Lengyelország, Litvánia, Magyaror-
szág, Románia, Szlovákia és Szlovénia, azaz) 12 EU-tagország külpolitikájá-
nak összehangolására törekszik, azaz egy évszázadokra visszanyúló gazdasági 
és kulturális hagyományokkal összekötött földrajzi teret kíván helyreállítani, 
hogy leküzdje a régi és az új Európa között meglévő különbségeket. 2016 
elején mindezt az ENSZ közgyűlésén hirdette meg, mint kormányközi in-
formális együttműködést, ami kiterjed az energiabiztonság, a közlekedés, az 
infrastruktúra kérdéseire. Az ún. 12 ABB ország a témakörre önálló Interreg 
program elérését célozza. Az ABB projekt az ún. egykori lengyel Intermarium 
projekt felélesztése, azaz az egykor Jozef Pilsudszki és Vladyslaw Sikorski kez-
deményezte közép-európai föderáció, mint a német Drang Nach Osten és az 
orosz kommunista befolyás megakadályozása egyfajta védőernyő létrehozá-
sával a közép- és kisméretű európai országok fölé. A program lengyel elődje 
a Jagelló-korszakot tekintette ideálisnak, a Litván Nagy her ceg ség, a Lengyel 
Királyság, Csehország és Magyarország-Horvátország unióját. Természete-
sen az alap a Visegrádi Négyek együttműködése, amelynek szimbolikus je-
lentése 1335-ben az Adriától Baltikumig húzódó térség újraélesztése volt.20 A 
horvát és lengyel elnök az 5 tagú uniót kicsinek tekinti, amelyben az egyetlen 
Ausztriát kivéve, mindegyik ország NATO-tag, és egykori kommunista rend-
szerű múlttal bír. A projekt célja a térség gáz- és energiafüggésének csökken-
tése Oroszországtól, az észak-déli folyosók járhatóvá tétele (Budapest–Rijeka 
nagy sebességű vasút). A projekt nem talált egyértelmű támogatást, Auszt-
ria, Csehország, Szlovénia fenntartásokkal fogadta, Prága számára különösen 
gyanús a lengyel aktivitás; Ausztria javaslata, hagyják nyitva az ajtót a többi 
balkáni ország előtt, elutasítást talált Zágrábban, hisz a horvát elnök épp eb-
ből a külpolitikai kényszerű vektorból akarta kiemelni a horvát külpolitikát.21

2016. augusztus 25−26-án a Dubrovnyiki Fórumon „Európa erősítése: 
Észak és Dél össze kö tése” nyilatkozattal elfogadottá vált a Három Tenger 
Kezdeményezés, ami kiterjed az energia, a közlekedés, a digitális kommu-
nikáció kérdéseire, a geopolitikai függetlenségre, az orosz energiaforrások-
tól való függetlenségre, az adriai, krki és a swinoujsci lengyel cseppfolyós gáz 
terminál közötti tranzitvezeték megépítésére, a VIA Baltica és a Via Carpat-
hia közút és vasút megépítésére, tudományos és kulturális együttműködésre. 

20 Lásd még: Koudela Pál (2016) A V4 országok regionális koherenciája az EU integráció kiván-
dorlásra gyakorolt hatásának tükrében. Közép-Európai Közlemények, 9(3): 6-23.; Koudela Pál 
(2019) Migration Policy as Means of Cultural Identity Formation in the Visegrad Countries. 
25-40. Young Woo Kwon (ed.) East and West as Centers in the Centerless World. Tokyo: Okura 
Info Service.

21 Bekić, Janko – Marina Funduk (2016) The Adriatic-Baltic-Black Sea Initiative as the revival 
of ”Intermarium”. Institute for Development and International Relations Brief, February 2016. 
https://irmo.hr/wp-content/uploads/2019/12/IRMO-Brief-2-2016.pdf (Letöltve: 2020. 05. 
06.)



– 214 – 

Hervainé Szabó Gyöngyvér: Az identitás alapú külpolitikák ütközései és az EU–NATO kapcsolatok

A fenti lépések egyértelműen szemben állnak az EU növekvő centralizá-
ciójával, a migráns kérdés kezelésével. Duda, lengyel elnök szerint szakítani 
kell a centrum-periféria viszonnyal, az egyoldalú politikai, gazdasági kultu-
rális transzferrel Kelet-Közép-Európa irányába, egységet igényelve, de nem 
standardizációt. A cél a varég útvonal újraélesztése, a varégoktól a görö gö kig. 
A fórumot megelőző napon Duda és az ukrán elnök stratégiai együttműkö-
dést írt alá, rámutatva arra, hogy Ukrajna nem érhet el eredményeket a szom-
szédokat kihagyva. Társult tagként Ukrajna és Moldova is bevont. 

Urbanskaja és Honcharov „Intermarium Alliance – Will the idea become 
reality?” az UNIAN – a hivatalos ukrán – hírportálon megjelentetett cik-
kükben kifejtik, az Intermarium jelenlegi formájában a lengyel-litván Recz-
pospolita újjáélesztése, ami ki akar törni a német-orosz satuból, és a régió 
főszereplője kíván lenni. Az Intermarium másik célja geopolitikai végpont ki-
alakítása a Selyemút befektetéseihez, megfelelő geopolitikai lokáció, kiterjedt 
logisztikai hálózatok, kombinált ipari és mezőgazdasági kapacitások kialakí-
tásával. A program nehéz ségeit a lengyel-litván viszony bonyolultsága, Ma-
gyarország „szólótáncos” politikája, az Orosz Föderációval szembeni kemény 
fellépést mutató országok, az Oroszországgal norma lizált viszonyt javaslók 
közötti meg nem értés adja. Utalnak Vitalij Kulik ’Center of Civil Society 
Studies’ elemző cikkére, aki az Intermarium projekt felújítását, a NATO, az 
EU, az EBESZ válsága következményének tekinti, mivel a balti államok nem 
kapnak politikai-katonai segítséget egy esetleges orosz fenyegetéssel szemben. 
Az Intermarium a kelet-európai országok számára komoly vonzerőt jelenthet, 
akár egy új integrációs projektként is.22

A NATO és a közép-kelet-európai térség identitása

Közép-Európa, mint független tengerek közti térség, a kelet-európai ha-
talmi egyensúly része volt a két világháború közötti időszakban, majd a brit 
politika európai egyensúly-törekvéseinek része, amely a német-orosz közös 
birodalmi célok kialakítását korlátozta. Mindez napjainkban annyiban más, 
hogy Németország a NATO tagállama, ám a független Intermarium ma is 
fontos eleme az egyensúlynak. A Krím elfoglalása a térség autonómiájának 
megszűnését jelzi, és a NATO célja: vezető szerep megszerzése az Interma-
rium térsége függetlenségének meg őr zé sé ben, a NATO-tagságok, bilaterális 
és szubregionális kezdeményezések új doktrínák, akciók révén. Ezen túl, az 
USA és az UK számos szubregionális védelmi együttműködésben működik 

22 Urbanskaya, Tatiana – Kostyantyn Honcharov (2015) Intermarium Alliance – Will the idea 
become reality? Unian Information Agency, 12 August 2015. https://www.unian.info/politi-
cs/1110820-intermarium-alliance-will-the-idea-become-reality.html (Letöltve: 2020. 05. 06.)
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közre: légi bázis fejlesztése Varsó mellett, hadtestek elhelyezése Szceczin mel-
lett, külön szer ző dés Varsóval, új főhadiszállás Bukarestben, új védelmi archi-
tektúra Romániával, új védelmi kapcsolatok a Baltikumban, a Fekete-tenger 
és a keleti mediterrán térségre tengeri stratégia kialakítása, állandó katonai 
csoport létrehozása.23 A térségben zajló ún. hib rid háború fontos elemei a 
történeti narratívák értelmezése, a titkosszolgálati tevékeny ségek második vi-
lágháborút követő akcióinak újjászervezése, erőteljes operatív fedőtevékeny-
ségek révén.

A három tenger kezdeményezés 2017-ben új ösztönzést kapott, amikor Do-
nald Trump részt vett a varsói csúcsértekezleten. Eredménynek tekinthető, 
hogy sikerült a projektek mögé európai forrásokat kialakítani (CEF, ESIF), 
az észak-déli közlekedési, az energia- és az üzleti kezdeményezések mögé. A 
2018. évi csúcskonferencián az EU vezetése is képviseltette magát. A 164 olda-
las projekttervezet részletesen bemutatja az energia-, a digitális és közlekedési 
programokat. Összességében a program a csúcskonferenciák szintjén megma-
radt uniós pénzek átcsoportosítását rendező programnak. 

A program mögött erőteljesen ott áll az USA Donald Trumppal, aki a kö-
zép-kelet-európai térség Kínától és Oroszországtól való függését kívánja csök-
kenteni, energia-, befektetési és egyéb forrásokat tekintve. Az Atlanti Tanács 
a programot ideálisnak tekinti, és alkalmasnak arra, hogy Közép-Európa gaz-
daságilag is megerősödjék. A kezdeti EU szkepticizmus után az EU 28 Mrd 
dollárral támogatja az infrastruktúra projekteket. Az USA 11 Mrd dollárral 
támogatja az 1300 km hosszú északi áramlat 2.0. támogatását megvonta, és 
figyelmeztette a nyugati államokat a büntető akciók életbe lépéséről. (2019. 
április)

Összegzés

A rendszerváltó politika szimbolikus személyisége Andrzej Wajda, aki-
nek filmjei a térség történetét sajátosan ragadják meg. Közép-Kelet-Euró-
pában „a félhomályos kertek és termek mintegy drámai arénaként fogadnak 
magukba fantomokat, kísérteteket” − a történelem, az irodalom vagy a kép-
zőművészet ismert alakjait −, melyek mintegy a hősök vízióiként jelennek meg, 
ijesztő látomások és a társadalmi valóság összeütközéseként. A lengyel-litván 
nagy nemzeti víziók, a bukott államiság és frusztrált társadalom körtánca Uk-
rajnában, a keletet választás merészsége és Alexandr Nyevszkij szimbolikus 
szerepe az Orosz Föderációban, Nagy Európa és a feltámadás lehetetlensége 

23 Manea, Octavian (2016.) Brexit: Eastern Flank Consequences and NATOs next steps. (inter-
view with Luis Simón). Defence Matters, 22 July 2016. https://www.defencematters.org/news/
brexit-nato-eastern-flank-consequences/988/ (Letöltve: 2020. 05. 06.)
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és kővé dermedtség a céltalan kelet-európai várakozásokban különös hatás-
sal vannak a külpolitikákra, amelyekben a történelem túl nagy teret követel, 
ahol a letűnt múlt élővé válik, és az élők a halottak történetét visszhangozzák. 
Közép-Európa reneszánszát éli, dinamikusan fejlődik és erősödik – mondta 
Orbán Viktor Krakkóban, Waclaw Felczak történész születésének 100. évfor-
dulóján rendezett konferencián: a magyarok és a lengyelek megértették, hogy 
a kezükbe kell venniük a sorsukat, és a történelemtől esélyt kaptak, hogy egy-
mással összefogva Európa és a világ legsikeresebb térségévé tegyék Közép-Eu-
rópát. Ezen dolgozik a V424, ennél „kisebb célt nem érdemes kitűznünk”.25 A 
kérdés az, miként alakítják a kelet-európai álmokat a Donald Trump naggyá 
tett Amerikája, Vlagyimir Putyin új Oroszországa, Xi Jinping Selyemútja és 
Recep Tayyip Erdogan új ottomán látomásai.

24 Lásd még: Koudela Pál (2016) A V4 országok regionális koherenciája az EU integráció kiván-
dorlásra gyakorolt hatásának tükrében. Közép-Európai Közlemények, 9(3): 6-23.; Koudela Pál 
(2019) Migration Policy as Means of Cultural Identity Formation in the Visegrad Countries. 
25-40. Young Woo Kwon (ed.) East and West as Centers in the Centerless World. Tokyo: Okura 
Info Service.

25 Orbán Viktor: Közép-Európa a reneszánszát éli. Index, 2016.12.09. https://www.origo.hu/
nagyvilag/20161209-kozep-europa-a-reneszanszat-eli-folyamatosan-es-dinamikusan-fejlo-
dik-es-erosodik-orban-szerint.html (Letöltve: 2020. 05. 06)
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SZOCIOLINGVISZTIKAI TUDOMÁNYÁG  

KUTATÁSI MODELLJEI

DR. FOLMEG MÁRTA PhD,
nyelvész, politológus, tanszékvezető-helyettes egyetemi adjunktus,

Nemzetközi Képzések Tanszék, Kodolányi János Egyetem

Tanulmányomban a szociolingvisztika tárgykörébe tartozó gendernyelvé-
szet fejlődését és kutatási modelljeit kísérlem meg bemutatni. A gendernyel-
vészet a társadalmi nemek tudományának nyelvészettel foglalkozó területe, 
amely, mint interdiszciplináris tudományág, magába integrálja a nemekkel 
kapcsolatos szociológiai, pszichológiai és nyelvészeti ismereteket. A gender-
nyelvészet önálló kutatási területté az 1960-as években vált, a feminizmus 
második hullámával egybeesve, az egyenjogúsági küzdelmek harcának évti-
zedében. Ekkor az elnyomottak tudományos eszközökkel is vizsgálni kezdték 
saját csoportjukat, így a kutatási területek egyik ága a nyelv, nyelvhasználat lett.

A gendernyelvészet három különböző felfogással kutatja tárgyát. A kreacio-
nista felfogása szerint a Teremtő osztotta el a feladatokat a két nem között, és 
az egyének akkor járnak el helyesen, ha eszerint viselkednek, míg a nők a női-
etlen és a férfiak a férfiatlan viselkedéssel bűnt követnek el. Ezzel a felfogással 
a vallási fundamentalista nézetrendszerekben találkozhatunk. Az esszencia-
lista felfogás szerint a nők és a férfiak lényegük szerint változatlanok. A visel-
kedésük különbségei a veleszületett lényegükből adódnak. Az esszencialista 
felfogás modernebb változatának biologisztikus érvelése szerint a különbsé-
get a nemi hormonok és az eltérő testfelépítés okozza. Így a nők viselkedését 
az anyai hivatás (gyermekszülés, a családtagok gondozása, otthonteremtés), a 
férfiakét pedig a vadászösztön (közélet és politika alakítása, tudományos és 
művészeti alkotások létrehozása) determinálja. A konstruktivista nézetrend-
szer követői szerint viszont a nemi szerepek nem előre adottak, hanem magá-
ban az interakcióban jönnek létre. A gendert olyannak vélik, amely az egyén 
társadalmi cselekedetei során jön létre. Így nemcsak időben és térben, de az 
egyes élethelyzetekben is változhat.

A gendernyelvészet három különböző felfogása kapcsán három modellt kü-
lönböztetünk meg egymástól, a dominanciamodellt, a differenciamodellt és a 
dinamikus modellt. 
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DOMINANCIAMODELL

A dominanciaelmélet, más néven a deficithipotézis, a megnevezése során 
a nézőpontban tér el egymástól. „A deficithipotézis a női nyelvhasználatot a 
férfi normától való eltérésként definiálja, és úgy tekint rá, hogy az a férfiaké-
hoz képest töredékes, mert a modell felfogása szerint a nők nem birtokolják 
a nyelvi rendszer egészét. A férfiak vannak a hatalom birtokában, a nők nem, 
így a nyelvhasználatuk is ezt tükrözi. Ez a gondolat a férfiak szemszögéből do-
minanciaelméletnek, míg a nőkéből deficithipotézisnek tekinthető. A szociá-
lis tanulás elméletének követői szerint ez az egyenlőtlenség a társadalomban 
alakul ki és ez mutatkozik meg az eltérő kommunikációban is. A feminista 
nyelvkritika képviselői a huszadik század végén a dominanciaelmélet keretein 
belül próbáltak a nyelvi egyenjogúságra törekedni. Követeléseik közt szerepelt 
a férfira utaló lexikai egységek női párjának kidolgozása és következetes hasz-
nálata.”1 A paradigma alapkönyve Robin Tolmach Lakoff Languauge and wo-
men’s place2 című könyve, amelyben a szerző számos megalapozatlan állítást 
fogalmaz meg a női nyelvhasználatra vonatkozóan, melyek azóta empirikus 
kutatás alá vonva nem igazolódtak be. Lakoff megfigyelései szerint a női nyelv-
használat finomkodó, erőtlen, bizonytalan, habozó és összességében a hata-
lomnélküliség jellemzi. Lakoff állítása szerint több üres melléknevet (isteni, 
édes), több udvariassági formulát, kérdést és ugye-típusú viszontkérdést, több 
habozást kifejező töltelékszót, pontosabb színmegnevezéseket, kevesebb erő-
teljes kifejezést, kevesebb káromkodást használnak a nők, megfogalmazásaik 
tapintatosak, udvariasak.3 Ennek következménye, hogy a nőies nyelvhaszná-
lat akadálya lehet annak, hogy a nőket erős, racionális, a hatalom gyakorlására 
és önálló döntések meghozatalára képes, a felelősséget vállalni tudó, teljes ér-
tékű, felnőtt embernek tekintsék. 

Ugyanakkor, ha egy nő változtat nőies nyelvhasználatán, nőietlennek, ag-
resszívnak, és kevéssé szeretetreméltónak fogják tekinteni; ha azonban meg-
tartja azt, akkor a hatalommal való élésre képtelennek.4 A dominanciaelmélet 
a hierarchiát hangsúlyozza, és megállapítja, hogy a hatalommal bírók és hata-
lomnélküliek (pl. főnök-beosztott, orvos-beteg, tanár-tanuló, bírósági tárgya-
lások szereplői) között zajló interakciókban az alárendeltek nyelvi viselkedését 
ugyanazok a bizonytalanságot tükröző gyakori kérdésfeltevések és ugyanúgy 
a túlzott udvariasság jellemzi, mint a nők interakciós viselkedését. Vagyis 

1 Huszár Ágnes (2009) Bevezetés a gendernyelvészetbe. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 105–106.
2 Lakoff, Tolmach Robin (1975) Language and woman’s place. Language in Society. (2): 45–79.
3 Uo. 45–79.
4 Wardhaugh, Ronald (1995) Nyelv és nem. Pléh Csaba – Horváth Andrea – Kontra Miklós – 

Barcsa Zoltán (szerk.,) Szociolingvisztika. Osiris – Századvég, Budapest. 286–294. 
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nincs külön női és férfi nyelvhasználati stílus, hanem a beszélgetés alatt a do-
mináns (férfi) és az alárendelt (nő) fél egyezkedik a hatalomról.5

DIFFERENCIAMODELL

A legtöbb nemekkel kapcsolatos nyelvhasználati kutatás alaptézise a femi-
nizmus második hullámának koncepciójával függ össze, amely nem tagadja 
a nemi szerepek különbözőségét, viszont azok hierarchiáját nem fogadja 
el.6 A paradigma elveit valló kutatók véleménye szerint a nők és férfiak el-
térő beszélgetési stílust használnak, mert a szocializációs nevelésük köz-
ben, ideértve a nyelvi viselkedés során tanultakat is, azt tapasztalták, hogy 
a különböző beszédmódok eltérően hatnak a nőknél és a férfiaknál.7 Ezzel 
a tézissel a genderkülönbségek magyarázatának kulturális megközelítéséhez 
jutunk el, ugyanakkor a differenciamodell nem tételez fel értékbeli különb-
séget a nemek beszédmódja között. A nők és férfiak által preferált stílust két 
különböző kultúra eltérő kommunikációs szokásaiként hasonlítja össze. A fel-
fogás legismertebb képviselője Deborah Tannen.8

A differenciamodell a férfi és női nyelvhasználat közötti szociális különbsé-
gekre hívja fel a figyelmet, ezért kétkultúramodellnek is nevezhető. A modell 
a nemi szubkultúrák elméletén alapul és Griffin „két nemi kultúra összecsa-
pásának”9 is nevezi, amely arra világít rá, hogy a férfiak és nők eltérő szoci-
alizáció során jutnak el társadalmi szerepükhöz és így egymástól gyökeresen 
eltérő nyelvhasználati módot is birtokolnak.10 A modell alapgondolata Maltz 
és Borker nevéhez fűződik11, akik szerint a nők és a férfiak két különböző kul-
túra képviselői, és ez meghatározza kifejezésmódjukat, illetve azt, hogyan ér-
telmezik mások megnyilatkozásait. A felek közötti félreértések interkulturális 
konfliktusok, amelyek a gyermekkori eltérő nyelvi szocializációból és eltérő 
interakciós tapasztalatokból következnek, és ezek felnőttkorra rögzülnek, így 
lesznek a nők és a férfiak különböző szubkultúrák tagjai. A különböző típusú 
interakciókban pedig csak a saját szubkultúrájukra jellemző nyelvi viselkedés-
módokat gyakorolják be.12 Susan Gal is helyesli a kétkultúramodell létezését, 

 5 Reményi Andrea Ágnes (2001) Nyelv és társadalmi nem. Replika, 45–46: 153–161.
 6 Huszár (2009) i. m. 17.
 7 Bajner Mária (2007) Egymás nemében. Gondolat Kiadó, Budapest. 272.
 8 Huszár (2009) i. m. 107–109.
 9 Griffin, Em (2001) Nemek és kommunikáció. Griffin, Em (szerk.,) Bevezetés a kommunikációel-

méletbe. Harmat Kiadó, Budapest. 145.
10 Griffin (2001) i. m. 134.
11 Maltz, N. Daniel – Borker, A. Ruth (1991) A cultural approach to male-female miscommu-

nication. Gumperz, J. John (szerk.,) Language and social identity. Cambridge University Press, 
Cambridge. 196–216.

12 Maltz – Borker (1991) i. m. 55–57.
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azt mondja, hogy a gyermekcsoportoknak nemi szempontból specifikus ver-
bális kultúrája létezik, de az eltérés felnőttkorban tompul, a nemi különbségek 
csak árnyalatnyi differenciát mutatnak, az emberek csak a következménynek 
vannak tudatában, amely az egymást barátnak és azonos státusúnak tekintő 
nők és férfiak közti gyakori kommunikációs zavarban ölt testet.13

A kétkultúramodell alaptézise, hogy a nők és a férfiak különböző módon 
kommunikálnak, továbbá hogy nemileg heterogén csoportokban a kommu-
nikáció mindenképpen félreértésekhez vezet. Tannen gondolatmenetét odáig 
görgeti, hogy a magánéleti és munkahelyi diskurzusokban a férfiak és nők 
olyan interkulturális nyelvi kavalkád közepette találhatják magukat, mintha 
nem is ismernék egymás nyelvét, nyelvhasználatát. Úgy véli, hogy a nemek kö-
zötti párbeszédekben, ugyanolyan tipikus félreértések következnek be, mintha 
különböző nyelveket beszélő beszédpartnerek próbálnák egymást megérteni. 
Ám, ha megtanuljuk egymás nyelvét beszélni14 és a másik nyelvét megér-
teni15, akkor kiküszöbölhetőek a komunikációs konfliktusok. Ehhez viszont 
ismernünk kell a genderlektusokat, ami a „nemi szempontból meghatározott 
dialektusok” összessége.16 Tannen nézete szerint a kétkultúramodell által iga-
zolható, hogy ugyanazon a nyelven, de eltérő kifejezőeszközökkel beszélnek 
a nők és a férfiak, így a közöttük folyó beszélgetéseket nem a társadalmi hie-
rarchia dominálja.

Maltz és Borker kutatása17 vitatható, amelyben az óvodáskorú kisfiúk nyelv-
használatát a kortárs fiúcsoportokban zajló verbális versengés alapján asszer-
tívnak, míg az ugyanilyen korú kislányokét az önfeltárulkozó és másokat 
támogató nyelvi magatartás alapján szupportívnak írták le, ugyanis nem vet-
ték figyelembe a nemen belüli személyiség variabilitását, továbbá a gyermekek 
nyelvhasználatának kontextusát, a megnyilvánulásaik célját. Deborah Tannen, 
Maltz és Borker nyomán, a női diszkurzív gyakorlatot összességében kapcsola-
torientált beszélgetési stílusnak, a férfiakra jellemző beszélgetési technikák által 
létrehozott nyelvi gyakorlatot pedig tényorientált beszélgetési stílusnak nevezi, 
és ezek mentén funkcionálisan leírhatónak látja a férfi és női nyelvhasználati 
stratégiákat, a nők számára fontos intim diskurzusok beszédszándékait, és a 
nyilvános diskurzusokban érvényesülő férfidominancia pragmatikáját.18 Véle-

13 Gal, Susan (2001) Beszéd és hallgatás között. A nyelv és társadalmi nem kutatásának kérdései. 
Replika, 45–46: 165.

14 Tannen, Deborah (2001) Miért értjük félre egymást? Kapcsolataink a beszélgetési stíluson állnak 
vagy buknak. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 23.

15 Tannen (2001) i. m. 27.
16 Tannen, Deborah (1993) The relativity of linguistic strategies: rethinking power and solidarity 

in gender and dominance. Tannen, Deborah (szerk.,) Gender and conversational interaction. Ox-
ford University Press, Oxford – New York. 23.

17 Maltz – Borker (1991) i. m. 213–216.
18 Tannen, Deborah (1991) You just don’t understand: women and men in conversation. Ballantine 

Books, New York. 76–78.
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ményem szerint ő sem számol az adott egyén személyisége által okozott jel-
lemzőkkel, például a férfias nőkkel és nőies férfiakkal, vagy az adott kontextus 
és beszédhelyzet által determinált és értéktelített társadalmi szerepekkel. Tan-
nen a nemek konverzációs gyakorlatát szembeállítja egymással és kizárja a 
közös elemeket.19 Azt hangsúlyozza, hogy a nők a magánbeszélgetésekben 
mozognak otthonosan és az összetartozás és kötődés elősegítésére alkalmaz-
zák a nyelvet, így amikor kilépnek az intim közegből a nyilvános térbe, ak-
kor is a privátbeszélgetés logikáját követik. A férfiak épp ellenkezőleg, hiszen 
ők kisgyermekkoruktól kezdve a státusz kivívására, a középpontba kerülésre 
alkalmazzák a nyelvet, így felnőttkorukra a magánbeszélgetéseik szférájára is 
áttevődik ez az attitűd, és úgy kommunikálnak intim közegben, hogy az in-
formációcsere a cél, nem pedig a kapcsolatápolás. Értelmezésem szerint ezzel 
a gondolatmenetével Tannen tagadja, hogy a férfiak alkalmaznák a nyelv fa-
tikus funkcióját, vagyis azt, amikor a nyelv használata a kontaktusra irányul. 
Tannen számára nyilvánvaló, hogy a magándiskurzusokban a férfiak passzí-
vak, míg a nyilvános diskurzusokban a férfiak hegemóniája érvényesül, a nők 
pedig nem vesznek részt aktívan a kommunikációban, inkább a hallgatóság 
szerepét töltik be. 

A 2000-es években született munkáiban Tannen elemzéseibe bevonja a ha-
talom nézőpontját is. Ebben a paradigmában már aszimmetrikusnak tételezi 
a férfi-női kommunikációt és kijelenti, hogy a hatalom egyenlőtlen birtoklása 
is közrejátszik a nemek közötti kommunikációs problémák kialakulásában. 
Véleménye szerint a férfibeszélők a diskurzus kereteit úgy szabják meg, hogy 
az tükrözze domináns pozíciójukat, beszédstílusuk ezért autokratikus. Ezzel 
szemben a nők beszédstílusát együttműködőnek ítéli, amely számos udvarias-
sági elemet tartalmaz. Kutatásai szerint a nők válaszreakcióikkal és kérdésfel-
tevéseikkel is a beszédpartnerüket támogatják. Tannen bináris szemléletmódja 
a hatalom bevonásával is megnyilvánul: a hatalomgyakorlást a férfiak nyelv-
használatával, míg a szolidaritásét a női nyelvhasználattal azonosítja, ezáltal 
felerősíti a sztereotipikus gondolkodás érveit a női-férfi nyelvhasználattal kap-
csolatban és megváltoztathatatlannak ítéli a szerepeket. 

A modell tézise szerint a nemi alapú nyelvi különbségek a korai kommuni-
kációs minták elsajátításával épülnek ki. A differenciamodell képviselői sze-
rint a nők társadalma a családias, kiscsoportos kapcsolatok kiépüléséért és 
fenntartásáért felelős, így beszédmódjuk is ennek megfelelően az együttmű-
ködő kommunikációs beszédstílus. A paradigma képviselői szerint a férfiak 
már a korai szocializáció során a közös játékokban megtanulják, hogy a ha-
talmi pozíció kivívásához magukra kell vonni a figyelmet határozott fel-
lépéssel, a többiek félbeszakításával, így már kisgyerekkortól a versengő 
kommunikációs technika jellemzi őket.

19 Tannen (1991) i. m. 79.
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A differenciamodell alapvető kritikája, hogy erőteljesen a különbségekre fó-
kuszál, amelyeket felnagyít, ezáltal sztereotipizál és a bináris oppozíciót he-
lyezi előtérbe. Susanne Günthner20 elemzi a női és férfi beszédmód, valamint 
az interkulturális különbségek átfedéseit. Abból indul ki, hogy a társadalmi 
nemet az egyes nyelvek beszélőközösségei úgy értelmezik, mint a társadalmi-
lag elfogadott „nőiest” és „férfiast”. Ezeknek a jegyeknek vannak kommuni-
kációs vonzatai is, amelyek megmutatkozhatnak például a hangmagasságban, 
a szóhasználatban vagy a diskurzusjelölők használatában. Azonban ez nem 
azt jelenti, hogy mondanivalónkat „nőiesen”, illetve „férfiasan” kódolnánk 
és interpretálnánk, hanem hogy szituációtól és kontextustól, nemi szerepe-
ink kifejezésének szándékától függően választunk több-kevesebb női és férfi 
nyelvhasználati jellemző közül. Álláspontom szerint Günthner eme gondolata 
a kétkultúramodellből már átvezet a dinamikus modell felé.

A dominanciamodell és a differenciamodell megközelítéseinek közös vo-
nása, hogy mindkettő a biológiai nemhez köti a különbségeket, nem pedig a 
társadalmi nemhez, valamint mindkettő a férfiak és a nők egy-egy idealizált 
és homogén csoportjával számol, nem veszi figyelembe az individuális különb-
ségeket és a csoporton belüli heterogenitást, valamint legtöbbször a beszéd-
helyzetet sem vonja kutatása tárgykörébe.

A DINAMIKUS MODELL

A dinamikus modell, vagy más néven (de)konstrukciós modell a társadalmi 
nem  fogalmát nem az egyénnel veleszületett vagy a szocializáció során elsajá-
títandó szereprepertoárként definiálja. „A dinamikus felfogás a társadalmi ne-
met a kommunikáció folyamán létrejövőként értelmezi, így a konstruktivista 
nézetrendszerhez illeszthető.”21

Ez a modell az 1990-es években jött létre, és a kutatások fókusza a gender 
változékonyságán, alakíthatóságán van. A kétkultúramodell helyett sokfajta 
nyelvi regiszter él mind a férfiak, mind a nők nyelvhasználatában, és az adott 
társadalmi szerep, valamint a kontextus hívja elő az éppen aktuális, beszéd-
helyzetnek megfelelő változatot. Ebben a paradigmában a bináris oppozíció 
helyett az identitások és társadalmi gyakorlatok sokfélesége kerül előtérbe.

Simone de Beauvoir A második nem22 című, a téma szempontjából releváns 
és alapvető fontosságú szociológiai műve a gender társadalmi meghatározott-
ságát mondja ki. A szerző elhatárolja a társadalmilag megkonstruált gendert, 

20 Günthner, Susanne – Kotthoff, Helga (1992) Die Geschlechter im Gespräch. Kommunikation in 
Institutionen Stuttgart: Metzler. 1–21. 

21 Huszár (2009) i. m. 109. 
22 Beauvoir, Simone de (1969) A második nem. Gondolat Kiadó, Budapest.
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a biológiailag determinált nemtől, ugyanakkor kimondja, hogy a biológiai nem 
a társadalmi nem létrehozásának alapvető magját magában hordozza, így a 
szocializációs folyamatok által már a gyermekkor korai szakaszában létrejön-
nek a társadalmi nemi identitások és ezzel együtt a nemre jellemző nyelvi vi-
selkedési módok is.

Deborah Cameron a Language, gender and sexuality: Current issues and New 
directions23 című művében fogalmazza meg álláspontját és kételkedését a merev 
és megváltoztathatatlan társadalmi nemi hierarchiával kapcsolatban. Véleke-
dése szerint a ’70-es évekhez képest már rugalmasabban kell megközelíteni a 
gender értékhierarchiáját. Szabó Márton ugyanakkor a magyar helyzetre vo-
natkozóan másképpen értékeli a társadalmi szerepek átjárhatóságát, ő a di-
namikus mozgás helyett a statikus elválasztást mutatja ki, így összességében 
kijelenti, hogy a gender-hierarchia Magyarországon máig fennálló ideológia.24

A posztmodern felfogású filozófus, Judith Butler szerint a gender alapvető 
lényege, hogy akkor jön létre, amikor azt a társadalom színpadán eljátsszák. 
Ezen felfogás szerint tehát nem a korai szocializáció során alakul ki és deter-
minálja mindenkorra az egyént, hanem a mindennapi cselekvéseink által újra 
és újra létrejövő társadalmi konstruktum. A dinamikus modellben megvaló-
suló posztmodern feminista fordulat Weatherall művében25 diskurzusfordu-
latként értelmezhető. A szerző felfogásában nem a nyelvben megy végbe a 
társadalmi nem konstrukciója, hanem diskurzusszinten. Így a diskurzus felől 
megragadva a témát a gender két olvasata érhető tetten. Egyrészt Butler felfo-
gásához igazodva akkor jön létre a gender, amikor a beszédben megteremtődik 
az identitás vagy a szövegekben leíródik az ágens. Másik megközelítés szerint 
a gender mint társadalmi jelentésrendszer létezik, és ezen keresztül csoporto-
sítjuk és értelmezzük a körülöttünk levő világot. A diskurzusban megnyilvá-
nuló hatalom befolyásolja a gondolkodást és a cselekvést. Ez a megközelítés 
hajlamos sztereotípiákban gondolkodni és a fennálló hatalmi logikát megkér-
dőjelezhetetlennek tételezni.

A dinamikus modell paradigmája, amelybe Michel Foucault a diskurzus 
működését középpontba állító munkássága is beleilleszthető,26 úgy tekint a 
hatalom kérdésére, mint a diskurzus folyamán kialkudott szerepelőnyre. Így 
a diskurzusok nemi szempontú differenciálásával a két nem társadalmi és ha-
talmi korrelációi is feltérképezhetőek. Ugyanakkor a paradigma keretein be-

23 Cameron, Deborah (2005) Language, Gender, and Sexuality: Current Issues and New Direc-
tions. Applied Linguistics. Oxford University Press. 26(4): 482–502.

24 Szabó Márton 2008. The Communist Worker as a New Citizen in History. An Essay on the 
Three Phases of Hungarian Socialism. Redescriptions. Yearbook of political Thought, Conceptual 
History and Feminist theory. Berlin: Lit Verlag. 12. 19–46.

25 Weatherall, Ann (2002) Gender, Language and Discourse. Routledge, Hove–New York.
26 Foucault, Michel (2000) A szavak és a dolgok: a társadalomtudományok archeológiája. Romhányi 

Török Gábor (ford.) Osiris Kiadó. Budapest.
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lül fontos megjegyezni, hogy a férfi vagy női nyelvhasználati stílus nem az 
illető társadalmi identitásából ered, hanem az általa használt diskurzus jel-
legétől függ, amelyben férfiként vagy nőként hozza létre önmagát az egyén. 
Így a gondolatmenet találkozik Butler gender-felfogásával, miszerint a tár-
sadalmi cselekvések és interakciók során hozzuk létre a társadalmi nemet és 
az adott szerepnek megfelelően töltjük fel nemileg specifikus attribútumok-
kal, amiket olykor hibásan vagy sztereotipikusan tételezünk férfiasnak vagy 
nőiesnek. Ezeken túlmenően a beszédstratégia fogalmát is be kell vezetnem, 
amely a beszédaktuskészletek közötti választást jelenti. Ilyenkor a megszólaló 
a hallgatóság valamilyen irányú meggyőzése érdekében üzenetét célja eléré-
sére formázza. A megfelelő beszédstratégia kiválasztásához a beszéd összete-
vőit kell számba venni és a beszédszituációnak, valamint a célnak alárendelni. 
Az üzenet formája, az üzenet tartalma, az elrendezés, a színhely, a beszélő vagy 
feladó, a címző, a hallgató-felvevő-közönség, a címzett, a szándékok-kimene-
telek, szándékok-célok, a kulcs – amely maga a mód –, a légkör, továbbá a csa-
torna, amely a beszéd továbbítására használt közeg, valamint a beszédforma 
helyes megválasztása is fontos része a beszédstratégiának. A beszédformák a 
dialektusok, nyelvváltozatok spektrumán fellelhető nyelvi eszközök közötti 
választást jelenti. Az interakció normáit, vagyis a megnyilatkozást irányító 
szabályokat, a közösség társadalmi struktúrája befolyásolja, így a beszédszi-
tuációnak megfelelő, a beszédstratégiának alárendelt használata, pragmati-
kai tudást feltételez. További két fontos tényező az értelmezési normák helyes 
megválasztása, amelyek között interkulturális különbségek is lehetnek a kö-
zösség nézetrendszerében, valamint a beszédstratégiának megfelelő adekvát 
műfaj megválasztása.27

Összességében, ahogy Weatherall is kiemeli, azért tartom különösen fon-
tosnak, hogy a diskurzusok kutatása kerüljön a központba, mert ezzel kikü-
szöbölhetjük a gendernyelvészet azon anomáliáit, amikor a nemi szempontú 
nyelvhasználati különbségek kiragadásával, felnagyításával és kontextusfüg-
getlen reprezentálásával próbálja legitimizálni a nőkkel szembeni diszkrimi-
nációt.

27 Hymes, Dell (2001) A nyelv és társadalmi élet kölcsönhatásainak vizsgálata. Pléh Csaba– 
Síklaki István – Terestyéni Tamás (szerk.,) Nyelv–kommunikáció–cselekvés. Osiris Kiadó, Buda-
pest. 458–495.
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BEVEZETÉS 

Az információs vagy tudástársadalom az 1960-as évektől alakult ki új szer-
kezetként, amelyet a szakirodalom posztindusztriális társadalomnak is nevez. 
Kialakulásával a társadalom foglalkoztatási szerkezete és fogyasztási szoká-
sai egyaránt megváltoztak. Az információ és a tudás mennyisége egyre inkább 
nő, a tudás közvetlenül az információhoz kötődik, amely elektronikusan tárolt 
és hozzáférhető, a tanulás az információ feldolgozásává alakul, és a termelés-
ben hangsúlyosan megjelenik a tudás mint termék. Ezen sajátosságok miatt 
nevezik a posztindusztriális társadalmat másnéven tudástársadalomnak is. A 
tudástársadalomban a kapcsolattartás formája is változik, a személyes jelenlét 
jelentősége csökken és a virtuális tér szerepe erősödik. A tanulmány először azt 
vizsgálja, melyek a létrejött digitális közeg jellegzetességei, emberek és közös-
ségek hogyan működnek a virtuális világban. Az integrált médiakörnyezet, az 
újfajta kommunikációs formák új fogalmakat hoztak a köztudatba, mint a kö-
zösségi média vagy az egyidejű többcsatornás kommunikáció, kibertér, média-
fogyasztás, amelyek mára kulcsfontosságú fogalmakká váltak, így ezekről 
is szó esik. A tudástársadalomban jelen lévő generációk szocializációs háttere 
jelentősen különbözik egymástól. Másként tekintenek általában az életre, má-
sok a motivációik, fogyasztási és vásárlási szokásaik is eltérőek. Igaz ez korunk 
„digitális őslakosaira”, vagyis az ifjúsági korosztályra is. A tanulmány vizs-
gálja, milyen a digitális nemzedék, netgeneráció helyzete napjainkban. Ehhez 
támpontot a következő fogalompárok adnak: interaktivitás – interkonnektivi-
tás; állandóság – azonnaliság; multitasking – mikro-idő kihasználása; szóbeli 
írásbeliség – elszakadás a forrástól; másolhatóság – megfoghatatlanság; érzé-
kelés – tapasztalás; identitás – bizonytalanság. Hipotézisem, hogy a virtuális 
közösségek, ezen belül az ifjúsági közösségek szervezése más kompetenciá-
kat kíván a közösségszervezők részéről, mint a hagyományos közösségek ki-
alakítása és működtetése. 
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INFORMÁCIÓS ÉS TUDÁSTÁRSADALOM

Az 1960-as évektől az ipari társadalmak után kifejlődő új szerkezetet Daniel 
Bell1 posztindusztriális társadalomnak nevezte. Ahogy arra a bevezetésben is 
utaltam, megközelítésében a javakat termelő társadalom átváltozik informá-
ciós vagy tudástársadalommá. Ezt a folyamatot a következőképpen írja le. „Ez 
az átváltozás a gyakorlat szintjén az árucikkek gyártása felől a szolgáltatások 
irányába való eltolódást, az új technológiák használatát és a technikai elitek 
térhódítását hozta magával. A posztindusztriális társadalmat leginkább jel-
lemző társadalmi valóság az ember alkotta szimbólumok valósága – szemben 
a természeti világgal és az ipari társadalmat jellemző anyagi világgal – alapve-
tően az emberek közti játszmák birodalma.”2 A termelésben és társadalomban 
bekövetkező változások irányával egyetértve Manuel Castells3 a folyamatot az 
információs társadalom kialakulásaként definiálja, amely egyrészt az egész vi-
lágot érintő és átható, napjainkban is zajló gazdasági változás, amely egyben 
társadalmi és kulturális átalakulást is eredményezett. Az információs társada-
lom egyik legnagyobb hozadéka Castells értelmezésében a globális interkon-
nektivitás kialakulása. Az interkonnektivitás a kölcsönös és globális társadalmi 
kapcsolatok rendszerét jelenti (például a városokat összekötő gyors úthálózat 
is kölcsönös összekapcsoltságot tesz lehetővé, de ugyanezt szolgálja az infor-
mációk elektronikus elérhetősége, amely a társadalmi érintkezésben mind a 
teret, mind az időt lebontja és keletkezésének pillanátban elérhetővé teszi azt 
a világ bármely pontján). Az információs társadalom sajátosságai leglátványo-
sabban az infokommunikációs technológiák, így a számítógép, a mobiltelefon, 
az internet stb. megnövekedett szerepében mutatkoznak meg, a lényegi vál-
tozások ugyanakkor az egész (gazdasági, társadalmi és kulturális) struktúrára 
érvényesek. Az információs társadalom kialakulása hatással van a foglalkoz-
tatásra, ahol megjelenik virtuális módon végzett tudástermelés, és egyre na-
gyobb szerepet kap az atipikus foglalkoztatás, melynek legnépszerűbb formája 
a home office jellegű munkavégzés. Dominánssá válik a tercier (szolgáltatás) 
szektor, megnő az itt foglalkoztatottak száma, és meghatározó iparággá válik 
az informatika. Az információk beépülnek az egyének, szervezetek és intéz-
mények mindennapjaiba is, átalakítja a gazdaságot, a közigazgatást és a ma-
gánéletet egyaránt. 

Az információhoz való hozzáférés hiánya ugyanakkor új típusú társadalmi 
egyenlőtlenséget teremthet. 

Az információs társadalom kihívásainak megfelelni az élethosszig tartó ta-
nulásban való részvétellel lehet. Az élethosszig tartó tanulás és a tudástár-

1 Bell, Daniel (1976) The Coming of Post-Industrial Society. Basic Books, New York. 487. 
2 U o. 
3 Castells, Manuel (1996) The Rise of Network Society. Blackwell Publishers, Cambridge.
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sadalom sajátosságait vizsgáló andragógiai szakirodalomban paradigmaként 
olvasható az a megállapítás, hogy a mai embernek együtt kell élnie egy globa-
lizálódó világban a folyamatosan és egyre gyorsabban megújuló információ-
mennyiséggel, a tudományos és technikai változásokkal, egyaránt lépést kell 
tartania szakmai felkészültségében a folyamatosan megújuló csúcstechnoló-
giával, ugyanakkor rendelkeznie kell az elvárt és ugyancsak állandó válto-
zásban lévő ismeret jellegű és kapcsolati kompetenciákkal, szakmai területen 
és a mindennapokban egyaránt. Ezt a gondolatot már az 1990-es évtizedben 
számos szerzőnél, pl. Csoma Gyula4 vagy Dominique Rychen5 publikációi-
ban is megtaláljuk. 

A DIGITÁLIS KÖZEG JELLEGZETESSÉGEI, 
EMBEREK ÉS KÖZÖSSÉGEK A VIRTUÁLIS VILÁGBAN 

A tudástársadalomban jelen lévő, technológiával támogatott médiakör-
nyezet és a megváltozott kommunikációs formák új fogalmakat hoznak be a 
köztudatba, mint a közösségi média, az egyidejű és többcsatornás kommu-
nikáció, kibertér, médiafogyasztás. A közösségi média (social media) 2006 
óta használt fogalom, jelentősége az internet használatának általánossá vá-
lásával egyre nő. A közösségi médiában való jelenlét a mindennapok részévé 
vált, de különösen fontos a fiatal korosztály számára. A közösségi média 
(Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn) segítségé-
vel a tartalom azonnal megoszthatóvá válik, az egyén tartalombefogadó-
ból tartalomszerkesztővé alakul, maga a kommunikáció pedig egyoldalúból 
kétoldalúvá válik, lehetővé téve az azonnali visszacsatolás lehetőségét a fel-
használó számára. A tartalmak megosztásuk révén terjednek, ezért akár az 
eredeti kommunikációs szándéktól eltérő jelentést is kaphatnak. 

A közösségi médiában megjelennek az influenszerek, vagyis vélemény-
formálók, akik az általuk megosztott tartalmakon vagy videókon (vlogo-
kon) keresztül képesek a közvélemény politikai, fogyasztási, kulturális 
szokásainak befolyásolására. Különösen népszerűek az ifjúsági korosztály 
körében az olyan, velük egykorú vagy náluk csak kicsikét idősebb fiatalok, 
akiket tipikusan a YouTube-on vagy az Instagramon követnek, és akiket 
utánozni igyekeznek. 

Andreas Kaplan és Michael Haenlein megfogalmazásában a közösségi mé-
dia „internetes alkalmazások olyan csoportja, amely a web 2.0 ideológiai és 

4 Csoma Gyula (1998) A művelődés pragmatikus útja. Új Pedagógiai Szemle, 48(1): 24–39. 
5 Rychen, Dominique S. (2006) Kulcskompetenciák: Válasz az élet fontos ki hí vá sai ra. Demeter 

Kinga (szerk.,) A kompetencia. Kihívások és értelmezések. OKI, Bu da pest. 22. 
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technológiai alapjaira épül, ami elősegíti, hogy kialakuljon és átalakuljon a 
felhasználó által létrehozott tartalom”6.

A kibertér fogalmát William Gibson sci-fi író alkotta a kibernetika és a tér 
szavak összeillesztésével. A kifejezést az 1982-ben megjelent Neurománc című 
híres regénye tette közismertté. A kibertér Gibsonnál a számítógépes valóság 
képi megjelenése, amelyet így mutat be a Neurománcban: „Kibertér. Közme-
gegyezésre épülő hallucináció, melyet minden országban törvényes felhaszná-
lók milliárdjai tapasztalnak meg naponta, egészen a számtani alapfogalmakat 
tanuló gyermekekig. Az emberi világrendszer összes számítógépének tárolói-
ból származó adatok grafikus megjelenítése. Hihetetlen összetettség. Az elme 
nem-terébe nyújtózó fényvonalak, adatgalaxisok és adatcsillagzatok. Mint a 
távolodó városi fények…”7 

Az információs társadalom korának egyik nagy kérdése, hogy a felnövekvő 
generációk hogyan alakítják át az addig létezett társadalmat, és a változás ho-
gyan hat vissza rájuk. Ezek a fiatalok Marc Prensky szavaival élve afféle digi-
tális őslakosnak (digital natives) tekinthetők.8 Prensky értelmezésében a fiatal 
generációhoz tartozók nagyon könnyedén és természetes módon képesek el-
sajátítani az új technikai eszközök használatát. Az eszközöket a mindenna-
pokban használják, és ezzel radikálisan átalakulnak az információszerzési, 
információfogyasztási, kommunikációs és médiafogyasztási szokásaik, ame-
lyek egyre kevésbé hasonlítanak az idősebbekéhez. Nagyon fontosak lehetnek 
számunkra a digitális környezetben megmutatkozó identitáselemek (pl. egy 
vezetett blog vagy egy online közösségi oldalon üzemeltetett profil). Azonban 
mindezek könnyedén manipulálhatóak. Rab9 úgy fogalmaz, hogy a „virtuális 
identitásunk kettős teherrel küzd: létfontosságú, de elszakítható tulajdonosá-
tól”. Az ifjúságkutatások feltárták, hogy ez a nemzedék számos szempontból 
jelentősen különbözik a korábbi generációktól. Székely Levente és munkatár-
sai10 kutatásai alapján a netgenerációra jellemző, hogy fogékonyak a kulturális 
tartalmak iránt, vonzódnak a csoporttevékenységekhez, kedvelik a közösségi 
teret, teljesítményközpontúak, magabiztosak. Az idézett tanulmány ezek kö-
zül a jellemzők közül az alábbiakat emelte ki: multitasking: egyidejűleg több 
csatornán fogyasztanak (az együttes fogyasztásuk meghaladja az egy fő ál-

 6 Kaplan, Andreas M. – Michael Haenlein (2010) Users of the world, unite! The challenges and 
opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1): 59–68.

 7 Gibson, William (1992) Neurománc. Ajkay Örkény (ford.); Valhalla Páholy Kft., Budapest.
 8 Prensky, Marc (2001) Digital Natives, Digital Immigrants https://www.marcprensky.com/

writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf 
(Letöltve: 2020. 01. 14)

 9 Rab, Árpád (2007) Digitális kultúra – A digitalizált és a digitális platformon létrejött kultúra. 
Pintér, Róbert (szerk.,) Az információs társadalom – Tankönyv. Gondolat – Új Mandátum, Bu-
dapest. 182–201.

10 Székely Levente (szerk.,) (2012) Magyar Ifjúság 2012 tanulmánykötet. https://kutatopont.hu/
files/2013/09/Magyar_Ifjusag_2012_tanulmanykotet.pdf (Letöltve: 2020. 01. 14)



– 229 – 

Mócz Dóra: Virtuális ifjúsági közösségek szervezése

tal fizikailag elérhető mennyiséget). Info-support: technológiai támogatás 
(tech-support) helyett környezetüktől egy ideje információs segítséget igényel-
nek inkább. Általában közömbösek internethasználatuk (pl. letöltés, fájlcsere) 
jogi-intézményi környezete iránt, nem foglalkoznak a lehetséges következmé-
nyekkel, a különböző feltöltött anyagokat közkincsnek tekintik. A digitális 
nemzedék jellemzőit más kutatások is vizsgálták. Prensky11 véleménye sze-
rint a digitális őslakosok gyorsan befogadják az információkat, könnyen al-
kalmazkodnak a technológiai változásokhoz, az új tartalmakat párhuzamosan 
dolgozzák fel, és tevékenységeiket szimultán végzik (multitasking), a szöveg 
helyett inkább a képet és a hangot részesítik előnyben, kedvelik a véletlenszerű 
kapcsolódásokat (hypertext), remekül dolgoznak hálózatban, vágyaik azonnali 
és gyakori kielégítésére törekszenek. A hagyományos médiumok jelentősége 
számukra háttérbe szorul. Az internetet különböző eszközökön használják, 
zenét hallgatnak, böngésznek, játszanak, vagy éppen személyes kommuniká-
ciót folytatnak (pl. chat), netán munkát végeznek, Az online tartalmak párhu-
zamos fogyasztása egyértelműen megjelenik a fiatalok körében.12 A fentiekben 
idézett kutatás megállapítja, hogy a médiafogyasztás a szabadidős szokások 
egyre inkább meghatározó részévé válik, és a digitális technológiához kap-
csolódik. A digitális közeg a netgeneráció számára a valóság része. (Pl. egy 
tizenéves fiatal személyiségéhez hozzátartozik a fizikai megjelenésén és ked-
venc zenei stílusán túl az internetes jelenléte által megtestesített karaktere is.) 
Mindezek alapján nem meglepő, hogy a virtuális közösségek erősen hasonlí-
tanak az igazi közösségekhez, az egyén valóságosnak és meghatározónak érzi 
azt. Hogy a virtuális és hagyományos közösség közti különbséget és párhu-
zamosságot értelmezni tudjuk, szükséges a közösség fogalmának definiálása. 
Vercseg Ilona13 tanulmányai alapján: közösségnek az emberek olyan együtte-
sét nevezhetjük, amelyet összeköt a közös érdek, a közös cél, a közös érték-
rend és ezek mentén a „mi’’ tudat. Ezek a tényezők természetesen nem azonos 
mértékben hatnak, élnek a különféle csoportokban, és az egyes tényezők do-
minanciája egyben a csoport jelleget is meghatározza. 

1. Közvetlen közösség: tagjai személyesen ismerik egymást, közvetlen kap-
csolatok fűzik össze őket, a társadalmi tér egy jól meghatározható pontján he-
lyezkednek el. Ilyen lehet egy baráti kör, egy szekta, egy klub, egy lakóhelyi 
közösség stb. 

2. Eszmei közösség: tagjai térben távol is élhetnek, nem feltétlenül ismerik 
egymást személyesen, a közös érdekek, célok, értékek tudata köti össze őket. 

11 Prensky i. m.
12 Székely i. m.
13 Vercseg Ilona (2013) Közösségfejlesztés, közművelődés és közösségi művelődés. Parola, 

2013(1): 7–8.
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Ilyen lehet egy vallási felekezet, egy társadalmi osztály, egy társadalmi moz-
galom. 

Az egyén nemcsak valamely közösségbe születik bele, hanem egy, az egyén 
és közösség között történetileg kialakult viszonyrendszerébe is. Tehát: el kell 
sajátítania a közösség életszabályozó normáit, meg kell tanulnia ezekhez al-
kalmazkodni. A modernitás előtti társadalmakban a vér, hely, hit/szellemi és 
közös munka/mesterség által teremtett együvé tartozás, melybe az egyének 
beleszülettek, egyúttal életük esélyeit is meghatározták. A polgári társadalmak 
megszületése ettől eltérő közösségi alakzatokat is kialakított (városi, művelő-
dési terek). Napjainkban a globalizáció és a virtuális tér a face-to-face formá-
ciók mellett újfajta közösségeket alakít.14 A digitális technológia megjelenése 
előtt tehát a hagyományos közösségek kialakulásának egyik legerősebb meg-
határozója a földrajzi közelség volt, nem alakulhattak ki közösségek egymástól 
távol élő, egymással fizikai kapcsolatot nem tartó egyének között. A földrajzi 
korlátozottság azonban az infokommunikációs eszközök révén áthidalható, 
így a földrajzi távolság a közösség kialakulásának már nem akadálya. Ha a vir-
tuális közösségeket a hagyományos értelemben vett közösségekkel hasonlítjuk 
össze, számos hasonlóságot, ugyanakkor különbséget is találunk. Egyes néző-
pontok szerint15 a virtuális közösségek előnyösebbek a hagyományos közössé-
gekhez képest, hiszen azok lebontják a térbeli és fizikai korlátokat. A virtuális 
közösségekbe az ember esetleges földrajzi, testi korlátainak, fogyatékosságá-
nak elhagyásával kapcsolódhat be, de kisebbségekhez tartozás sem alapvetően 
kizáró szempont. Ez a nézőpont hangsúlyozza, hogy a virtuális közösség esé-
lyegyenlőséget valósít meg. A másik álláspont a virtuális közösségekkel szem-
ben a valódi közösségek előnyeit emeli ki, a virtuális közösség hiányosságai 
között kiemelve, hogy a személyes kapcsolattartás hiánya személytelenné te-
szi azokat. Egyes álláspontok a virtuális és személyes közösségek hasonlósá-
gaira mutatnak rá, a közösség jelemzőit helyezve a középpontba. A közösség 
jellemzőit hangsúlyozva kiemeli, hogy közössség közös érdekek és érdeklődés 
vagy közös hagyományok alapján szerveződik. A közösséghez tartozás jel-
lemzője, hogy közös értékek, hagyományok alapján működik, így akár online 
akár offline módon is létezhet.16 Amennyiben ezt a nézőpontot fogadjuk el, 
kijelenthetjük, hogy a valódi és a virtuális közösségben végzett közösségfej-
lesztő munkában hasonlóak a célok. A közösségfejlesztés professzionális fej-
lesztő-támogató tevékenység, tudatos szakmai beavatkozás, amely arra keres 

14 Lásd még: Koudela Pál (2018) The Interrelation between Globalization and Migration from 
a Critical Viewpoint. Central European Political Science Review, 19(74): 83-130.; Koudela Pál 
(2015) Információ, nyilvánosság és a civil társadalom színtereinek és integráló erejének válto-
zása a nemzetközi migrációban. Új értelmezési keretek. Civil Szemle, 12(3): 1–11.

15 Németh János István (2013) A magyar közművelődés és a közösségi művelődés elmélettörté-
neti háttere, gyakorlati kapcsolatai. SZÍN, 18(1): 40–46. 

16 Pintér Róbert (szerk., 2007) Az információs társadalom. Gondolat Kiadó, Budapest.
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választ, hogy hogyan lehet a hétköznapi embereket rábírni arra, hogy közös-
ségi erővé szerveződve képesek legyenek változtatni sorsukon és társadalmi 
kapcsolatrendszereiken, s a kiváltott társadalmi mozgások eredményeképpen 
jobb legyen számukra az élet, legyenek úrrá problémáikon. 

Látható, hogy az ifjúsági közösségfejlesztésnek is ezt a funkciót kell be-
tölteni, mégpedig oly módon, amely a célcsoport szabadidős szokásainak és 
jellemző tevékenységeinek megfelel.17 Az ifjúsági közösségfejlesztés során a 
fiatalok virtuális jelenlétére elérési lehetőségként kell tekinteni, ez a kiindu-
lópont a velük való kapcsolatfelvételben és a fiatalok bevonásában, együttmű-
ködésében a részvétel különböző szintjein. A hang out tevékenység jellegéből 
adódóan céltalan és spontán, ehhez teremthet biztonságos és minőségi feltéte-
leket az ifjúsági közösségi tér úgy, hogy közben az ifjúsági munka módszereit 
használja. A hang out nyújtotta szabadság mellé lehetőségeket, ingereket, kap-
csolatokat kínál, miközben nem veszi el a kötetlenség érzetét. Ilyenformán al-
kalmazkodik a mai fiatalok jellemzőihez és szabadidő-eltöltési szokásaihoz. A 
részvétel-központúsága miatt pedig része lehet annak a társadalmi trendnek, 
amikor a helyi közösségek a saját problémáikra helyi, egyedi megoldásokat al-
kalmaznak. A megvalósítás esetén alaposan meg kell vizsgálni a feltételeket, 
amiben dolgozni szeretnénk, tudunk: a környezetet, a partneri és közösségi 
kapcsolatokat, a rendelkezésre álló szakmai kompetenciákat, képzettségeket, 
a rendelkezésre álló teret stb. Más szempontok fontosak egy kistelepülésen, 
egy kisvárosban vagy egy nagyvárosban. A virtuális ifjúsági közösségek szer-
vezője formailag tagja a csoportnak, de ezen túmenően moderálja a csoport 
tevékenységét oly módon, hogy a megfelelő kérdéseket felteszi, helyreigazít, 
illetve inspirációkat oszt meg a közösség működése érdekében. 

ÖSSZEGZÉS

Az információs társadalom korának egyik nagy kérdése, hogy a felnövekvő 
generációk, a digitális kor szülöttjeként, miképpen alakítják át az addig léte-
zett társadalmat, és hogyan hat az vissza rájuk. A digitális őslakosok nemcsak 
a mindennapokban használják az új technikai eszközöket, hanem a maguk ké-
pére formálják azokat és a tartalmakat is. Amikor a virtuális világról kezdünk 
beszélni, óhatatlanul is a valódi világhoz viszonyítjuk. Akkor járunk közelebb 
a valósághoz, ha egymás kiegészítőiként értelmezzük. A virtuális környezet-
ben zajló cselekmények nem jelentenek a valódi élettől, a valódi viszonyok-
tól való eltávolodást. A digitális közeg nem idegen a valóságtól, hanem része 
annak. A virtuális közösségek erősen hasonlítanak az igazi közösségekhez, 
azonban ennek a közösségnek a működése a virtuális térben zajlik. 

17 Székely Levente – Dr. Nagy Ádám (2010) Virtuális ifjúságmunka és az e-ifjúság. Útikalauz a 
digitális bennszülöttek világába. Excenter, Budapest.
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BEVEZETÉS

Közismert, hogy a 2. világháború után született Egyesült Nemzetek (ENSZ 
– United Nations, UN) Alapokmányának VI. és VII. fejezete a nemzetközi vi-
szályok rendezésével foglalkozik, szem előtt tartva a nemzetközi béke és biz-
tonság fenntartását, illetve a kollektív biztonság elvét.

Az ENSZ válságkezelő és békefenntartó tevékenysége a szükségszerűségből 
született. Ebből adódik, hogy az ENSZ válságkezelésének, békefenntartásá-
nak konkrét jellemzőit, körülményeit és gyakorlatát mindig az adott konflik-
tushelyzet alakítja ki. Így van ez más nemzetközi biztonsági szervezetek 
esetében is. A válságkezelésben részt vevő nemzetközi szervezetek azonban 
mind természetükben, mind struktúrájukban, mind pedig szervezeti kultú-
rájukban jelentős eltérést mutatnak. Ennek alapvető oka az, hogy különböző 
történelmi időben születtek, különböző céllal jöttek létre, s ez nagyon meg-
határozta fejlődési pályájukat, rugalmasságukat, illetve alkalmazkodó képes-
ségüket a változó biztonsági környezethez. 

Különösen igaz ez a hidegháború utáni időszakra, amikor a megváltozott 
biztonsági helyzet új típusú kihívásai, új megoldásokat, új szemléletet követel-
tek a nemzetközi szereplőktől általában az együttműködésben, de különösen 
a válságok (békeműveletek) kezelésében. Jó példa erre az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Szervezet (EBESZ) és az Észak-atlanti Együttműködési 
Szervezet (North Atlantic Treaty organization- NATO) közötti együttműkö-
dés, ami folyamatosan bővült és mélyült, s amely hatással volt az egész euró-
pai biztonsági architektúra alakulására. A két szervezet kapcsolata régi keletű. 
A NATO ugyanis már a Helsinki folyamat kezdete óta hatással volt és ma-
radt1 mind az EBESZ sajátos biztonsági modelljének, mind az európai biz-

1 Ezt több dokumentum is igazolja, pl. az EBESZ 2003-as Stratégiája. Stratégia a biztonságot 
és stabilitást veszélyeztető tényezők kezelésére a 21. században című dokumentum. The OSCE 
Strategy to address threats to security and stability in the twenty first century 9. 54. pont htt-
ps://www.osce.org/mc/17504?download=true (Letöltve: 2020. 01. 12.) 
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tonsági struktúrának az alakítására.2 Az EBESZ feladatrendszere rendkívül 
széles körű, gazdag lehetőségekkel, mindemellett korlátokkal is. Ennek jobb 
megértéséhez érdemes áttekinteni az egyébként még mindig nem túl jól ismert 
szervezet struktúráját, működési elveit és filozófiáját.

AZ EBESZ

Az EBESZ-nek ötvenhét részt vevő állama, továbbá tizenegy partnerál-
lama van (lásd 1. ábra).

1. ábra. Részt vevő államok és partnerországok

Forrás: Nünlist, Christian (2017) The OSCE and the Future of European Security. In Bieri, 
Matthias (ed.): European Security. CSS Analyses in Security Policy, No. 202, February. 
2. http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-

studies/pdfs/CSSAnalyse202-EN.pdf (Letöltve: 2019. 12. 13.)

A részt vevő államok körében (földrajzi kiterjedés Európa, Közép-Ázsia 
és Észak-Amerika) az utolsó csatlakozó Mongólia volt, 2012-ben. Lakosság 
szempontjából ez több mint egy milliárd embert jelent. Emellett a szerve-
zet 10 országgal van kapcsolatban a Földközi-térségből és Ázsiából, valamint 
2009 óta Ausztráliával. A földközi-térségbeli partnerállamok Algéria, Egyip-

2 OSCE – Partnerships: NATO https://www.osce.org/partnerships/111485 (Letöltve: 2020. 01. 
12.) 
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tom, Izrael, Jordánia, Marokkó és Tunézia, az ázsiai partnerek pedig Japán, 
Dél-Korea, Thaiföld és Afganisztán. 

Az Európai Unió minden tagja az EBESZ résztvevője, de az EBESZ részt 
vevő államainak csak egy része NATO-tagállam is, így az EBESZ önálló ka-
tonai békefenntartó képességeinek kiépítése nem valósult meg. A szervezet 
„csak eseti elbírálás és konszenzus alapján vállalhat békefenntartói feladatot”.3 

A kilencvenes évektől kezdődően az EBESZ szerves része lett az euroatlanti 
intézmények rendszerének. Az európai intézmények közötti munkamegosztás 
alapján a „puha biztonság” regionális szervezeteként a „puha hatalom” eszkö-
zeit használja,4 azokat egységesen kezeli hagyományosan5 három terüle-
ten:6 a politikai-katonai, a gazdasági-környezeti és a humán területen. Az 
EBESZ tevékenysége tehát sokféle feladatra kiterjedő.7

Az első terület (biztonság)politikai és katonai kérdéseket, azaz pl. fegy-
verzetellenőrzést, határellenőrzést, konfliktusok megelőzését és kezelését, a 
terrorizmus elleni küzdelmet, a biztonsági szektor reformját, rendvédelmi in-
tézkedéseket foglal magába. A második terület pl. a jó kormányzást, a gazda-
sági, technológiai, környezetvédelmi együttműködéssel kapcsolatos területeket 
öleli fel. A harmadik pedig a humanitárius kérdéseket, illetve emberi jogi, ki-
sebbségek jogai, tolerancia, diszkriminációmentesség, a jogállamiság és a saj-
tószabadság területét foglalja magába.8 

A három területen túl vannak olyan feladatok, amelyek „területeken/dimen-
ziókon átívelő” több dimenzió feladataiba is beleérthető tevékenységek, pél-

3 A NATO-tagállamok erőfeszítéseinek megfelelően dőlt el a békefenntartás kérdése, és ezzel az 
EBESZ önálló katonai békefenntartó képességének létrehozása lekerült a napirendről. Lásd: 
Mészáros Margit (2000) Az EBESZ és az európai biztonság a XXI. század fordulóján. (A XXI. 
század Európai Biztonsági Chartája). ZMNE., Budapest. 3.

4 „A puha erő (soft power) egy ország kultúrájából, politikai eszményeiből, kül- és belpolitikájá-
ból származik. A puha erő azáltal válik mind jelentősebbé, hogy a kemény erő lehetőségei egyre 
korlátozottabbak.” Salát Gergely (2010) Kína puha ereje. Kommentár 6. http://kommentar.
info.hu/iras/2010_6/kina_puha_ereje (Letöltve: 2020. 01. 03.)

5 Az EBEÉ még a Helsinki Záróokmány előkészítése során a semleges európai államok javas-
latára úgynevezett „kosarakba” rendezte a feladatokat, amelyekből három volt. Ez a hármas 
felosztás megmaradt.

6 The Helsinki Final Act, 1975. 2. http://www.humanrights.ch/en/standards/europe/osce/helsin-
ki/ (Letöltve: 2020. 01. 03.)

7 Részletesen minden feladatot lásd OSCE: What is the OSCE? What we do? https://www.
osce.org/whatistheosce (Letöltve: 2020. 01. 03.)

8 Who we are? What we do? i. m.
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dául a globális kihívások, a kiberbiztonság,9 az emberkereskedelem, az oktatás 
és a fiatalok helyzete, a nemek közötti egyenlőség kérdése.10 

Köztudott, hogy az EBESZ a kilencvenes évekre átalakult egy lazább cso-
portosulásból, az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezletből, egy 
intézményesült szervezetté. Két fontos szervezeti karakterjegyet azonban 
megőrzött a hidegháborús időszakból, amelyeknek a konfliktusmegelőzés te-
rületén mind a mai napig meghatározó a szerepük.

Ezek közül az egyik az EBESZ létrejöttének a célja, ugyanis a szervezet a 
párbeszéd kialakítására született, s ezt a fajta párbeszéd-kultúrát a mai napig 
folyamatosan erősíti.11 A másik jellemző a részt vevő államok konszenzusos 
döntéshozatala, ami miközben határozottan növeli az államok felelősségérze-
tét, ugyanakkor adott helyzetben korlátot is jelent. 

Összességében a szervezet a konfliktusok kialakulásának megakadályozá-
sára és a meglévő konfliktusok mielőbbi, tartós politikai rendezésének meg-
könnyítésére törekszik. Az EBESZ gyakorlati tapasztalataival nagy segítséget 
jelent a konfliktus utáni rehabilitációban is.12 

VÁLSÁGKEZELÉS – PUHA BIZTONSÁG

Az EBESZ létrejötte óta az úgynevezett szervezeten belüli „mélyítő” folya-
matokon keresztül, továbbá a válságkezelés változatos gyakorlati megoldása-
ival járult/járul hozzá a válságkezeléshez. Teszi ezt azért, mert a biztonságot 
átfogó módon értelmezi, és főleg kezeli. Ez jól látszik a korábban említett há-
rom klasszikus, illetve a negyedik, a „területeket/dimenziókat átívelő” felada-
tait összefogó munkájának egységes kezeléséből.

Az EBESZ jogelődjének, az EBEÉ-nek hidegháborús években játszott sze-
repe újszerű volt, miközben a regionális biztonság területén való szereplését 
sokszor másodlagosnak értékelték. A részt vevő államok egyenlők voltak, kon-
szenzussal szavaztak, így mindenképpen hatást gyakoroltak az európai bizton-
sági struktúrára, alakították azt.

 9 A kiberbiztonság kérdéseinek is platformot tud adni e szervezet. További részletekért lásd  
OSCE: Officials, practitioners and experts gather in Bratislava for OSCE-wide confe-
rence on the future of cybersecurity. Poszony, 2019. június 19. https://www.osce.org/chair-
manship/423365 (Letöltve: 2020. január 27.) Kubatov Marcell (2019) Az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet biztonságfelfogása a kibertérben című diplomamunka. Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem, Budapest.; Koudela Pál (2019) Játékelmélet a kiberbiztonságban. Hadtu-
domány, 29(4): 39–53.

10 Who we are? What we do? i. m. 
11 OSCE Project Co-ordinator in Ukraine. Promoting a culture of dialogue. 2–4. https://www.

osce.org/project-coordinator-in-ukraine/400829?download=true (Letöltve: 2019. 12. 03.) 
12 Néhány példa, továbbiakat lásd: OSCE: NATO. https://www.osce.org/partnerships/111485 

(Letöltve: 2019. 12. 13.) 
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A hidegháború után azonban az ENSZ, a NATO, az Európa Tanács (ET) 
és az Európai Unió (EU) mellett az EBESZ ténylegesen másodlagos szerep-
lőnek tűnt. Az igazi intézményi változás és a nemzetközi szervezetek közötti 
megerősödése a jugoszláv válság során vált módfelett „egyénivé”, és az azt kö-
vető időszak alatt is jól látható maradt. Ilyen volt például a nyugat-balkáni 
válságok kezelése és utókezelése során az EBESZ demokráciatámogató te-
vékenysége. Bár a tagság ígéretén keresztül a szervezet nem tudott befolyást 
gyakorolni a támogatott ország demokráciafejlődésére, más szervezetek szá-
mára „az EBESZ »kapuőr« funkciója támogatást jelentett. Az EU és a NATO 
is támaszkodott az EBESZ véleményére például éppen a tagságra törekvő ál-
lamok demokratikus fejlődésének (kisebbségi jogok, médiaszabadság) megí-
télésekor”.13

Az EBESZ működésének legfőbb alapelve az európai biztonság oszthatat-
lansága, amelyet már 1975-ben az EBEÉ záróokmányában is deklarált.14 Így 
vált a kooperatív biztonság szervezetévé. 

A kooperatív biztonság modellje (biztonsági közösségépítés) – alapvetően a 
katonai képességek hiányából fakadóan15 – ugyan gyengébb, mint a kollek-
tív biztonságé (ENSZ) vagy a kollektív védelemé (NATO), de a konfliktusok 
megelőzése során használt sajátos eszközeire figyelemmel, illetve a szerve-
zettel kapcsolatos elvárásoknak helyén kezelésével, megfelelőnek mondható. 

A katonai képesség hiányából adódóan a nemzetközi színtéren megosztott 
feladatok tekintetében az EBESZ az úgynevezett „puha biztonság” területén, 
azaz a nem katonai eszközöket igénylő területeken játszik kiemelkedő szere-
pet.16 

Az EBESZ helyzetét tekintve egyedi a nemzetközi szervezetek között. Az 
EBESZ-nek a „nemzetközi jogban nincs törvényes státusza, s minden dön-
tése politikai jellegű”.17 „Legtöbb eszköze, döntése, állásfoglalása jogi nyel-
vezetű keretbe foglalt, és értelmezésükhöz a nemzetközi jog alapelveinek és 
a nemzetközi egyezmények állandó technikai ismerete szükséges.”18 Minde-

13 Vincze Dalma (2014) Regionális nemzetközi szervezetek demokráciatámogatása a Nyugat-Balká-
non. Doktori értekezés. Corvinus Egyetem, Budapest. 131.

14 Final Act, (1975) i. m. 3. 
15 Az EBESZ szervezetté válásakor volt szó az önálló katonai békefenntartói képesség létreho-

zásáról, azonban később ez lekerült a napirendről. Remek Éva (2017) Az EBESZ II. Történe-
te, helye, szerepe és jellemzői a nemzetközi szervezetek rendszerében. Hadtudományi Szemle, 
10(2):143–162.

16 Gazdag Ferenc – Remek Éva (2018) A biztonsági tanulmányok alapjai. 60. https://akfi-dl.
uni-nke.hu/pdf_kiadvanyok/web_PDF_EKM_Biztonsagi_tanulmanyok_alapjai.pdf (Letölt-
ve: 2020. 01. 23.)

17 Szabó I. László (2000) Az intézményi, szervezeti bizalom helyzete Magyarországon, 2014 
elején. Nemzet és Biztonság, 2014(3) 119–142. http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/
nb_2014_3_12_szabo_i.laszlo.pdf (Letöltve: 2020. 01. 23.)

18 U o.
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mellett a nemzetközi szervezetekre jellemző jegyei azonban megvannak, azaz 
rendelkezik állandó döntéshozó szervekkel, van központja, intézményei, sze-
mélyzete, költségvetése stb. 

„A XX. század végén Európát rendkívül szilárd nemzetközi intézmények kötik 
össze:  az Európai Unió, a NATO, […] az Európa Tanács, az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Szervezet és egyebek.”19

„Az EBESZ a NATO fontos partnere” – olvasható a NATO honlapján a 
két szervezet együttműködésről szóló leírás első mondatában.20

Az EBESZ általános alapelvei (az államok szuverén egyenlősége, tartózko-
dás az erőszaktól vagy az erőszakkal való fenyegetéstől, a nemzetközi viták 
békés rendezése, a nemzetközi jogi kötelezettségek jóhiszemű teljesítése, az 
államok közötti együttműködés, a népek egyenjogúsága és önrendelkezése, az 
emberi jogok tiszteletben tartása, a határok sérthetetlensége és az államok te-
rületi épsége) az euro-atlanti térség kapcsolatainak az iránytűi. Továbbá ezek 
segítségével kiegészíti a NATO biztonsági, stabilitási elgondolásait is. Mind 
a két szervezet meghatározó tényező az európai biztonsági rend fenntartásá-
ban úgy, hogy közben elismerik a válságkezelésre vonatkozó koherens és át-
fogó megközelítés szükségességét, amelyben elengedhetetlen mind a katonai, 
mind a polgári eszközök hatékony alkalmazása.21

Mindez összhangban van a két szervezet intézményi filozófiájával. Eszerint 
a nemzetközi biztonságot az EBESZ a demokrácia megteremtésével és a re-
gionális együttműködéssel erősíti, addig a NATO a katonai együttműködés-
sel és az elrettentés eszközeivel erősíti azt. 

A KÉT SZERVEZET EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FONTOSABB 
MÉRFÖLDKÖVEI (2000-2018)

A hidegháború után megváltozott biztonsági környezet új kihívásai új meg-
oldásokat kívánt, amelyeket nem lehetet tisztán katonai eszközökkel kezelni 
(pl. államépítés, demokratizálási, gazdasági és társadalmi fejlődést segítő fela-
dat). A NATO, mint a többi nemzetközi szervezet a kilencvenes évek óta dol-
gozott olyan, a biztonság átfogó megközelítésén, amely korszerű és igazodik 
az új elvárásokhoz. A problémák kezelésének átfogó aspektusa ebben az eset-
ben az adott feladat közös megoldását jelenti, különböző típusú szervezetek-
kel, illetve együttműködést feltételez az érintett térség helyi hatóságaival is.22 

19 Huntington, Samuel P. (1999) A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa, Bu-
dapest. 366.

20 NATO: Relations with the OSCE. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49911.htm 
(Letöltve: 2019. 12. 13.)

21 NATO: Relations with the OSCE i. m.
22 David S. Yost: NATO and International Organizations. Forum Paper 3. 2017. September. 
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Az elemzés nem vállalkozik kronologikus történeti áttekintésre csupán az 
EBESZ szempontjából legjellemzőbb NATO-val való együttműködésre vo-
natkozó időpontok (2000-től), dokumentumok, események kerülnek példa-
ként említésre.

A 2000-ES ÉVEK

Az első meghatározó ilyen esemény a NATO isztambuli csúcstalálkozója 
volt (2004).

A 2001. szeptember 11-ét követő időszak általában a kapcsolatok bővítésé-
nek az időszaka volt. Az isztambuli csúcstalálkozó közleménye kimondja, hogy 
„a NATO és az EBESZ nagyrészt kiegészítő feladatokat és közös érdekeket 
képvisel, mind funkcionálisan, mind földrajzilag. A NATO továbbra is erősíti 
az együttműködést az EBESZ-szel olyan területeken, mint a konfliktusmeg-
előzés, a válságkezelés és a konfliktus utáni rehabilitáció”.23 Az együttműkö-
dés konkrétan az alábbi területekre terjed ki: transznacionális fenyegetések, 
köztük a terrorizmus és a számítógépes fenyegetések elleni küzdelem, hatá-
rigazgatás és biztonság, illetve a leszerelés kérdése, kis- és könnyűfegyverek, 
bizalom- és biztonságépítő intézkedések, regionális biztonsági kérdések, ta-
pasztalatcsere a mediterrán térség egyes régióiról.

A kapcsolattartás kereteit a két szervezet megfelelő szintű tisztségviselő-
inek kooperációján keresztül történik: így pl. az EBESZ soros elnöksége az 
Észak-atlanti, illetve az Euro-atlanti Partnerségi Tanáccsal működik együtt, 
az EBESZ és a NATO közötti kapcsolatokat a NATO főtitkár az EBESZ 
Állandó Tanácsával rendezi, a rendszeres kapcsolattartás a két szervezet fő-
titkára között működik. Természetesen vannak egyéb rendezvények, prog-
ramok szakmai részvételt követelő rendezvények, amelyeket azonos szintű 
kereszt-képviselettel oldanak meg.24

Az EBESZ és a NATO együttműködés másik jelentős állomása a NATO 
2006-os rigai csúcstalálkozója. Itt hagyták jóvá a szövetség biztonsággal kap-
csolatos átfogó, civil-katonai megközelítését, amelynek célja kimondottan 
más nemzetközi szervezettel való együttműködés javítását szolgálta (ezek az 
ENSZ, az EU és az EBESZ). A NATO folytatva a hidegháború utáni po-
litikáját, a rigai csúcson is a globális szerepvállalás folytatását tűzte ki cé-
lul, mindeközben a legmagasabb szinten erősítette meg az együttműködést az 
ENSZ-szel és a többi biztonsági szervezettel, sőt az NGO-kal is. 

14–17. http://www.ndc.nato.int/download/publications/fp_03.pdf (Letöltve: 2020. 01. 23.)
23 OSCE: NATO. https://www.osce.org/partnerships/111485 (Letöltve: 2020. 01. 16.)
24 U o.
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Szakértői álláspont szerint ez persze nem új keletű elgondolás, de minden-
képpen előremutató, mert „ez inkább a Szövetségen belüli európai álláspont-
hoz közelít, s nem a még több katonát, még komolyabb katonai erőfeszítést 
követelő amerikai gondolatmenet irányába mutat. […] a Szövetség felismerte: 
sokkal nagyobb mértékű erőforrásokra van szükség a válságok felszámolásá-
hoz, a fenyegetések, potenciális fenyegetések és kockázatok kezeléséhez, mint 
amennyit a NATO-tagállamok képesek (és hajlandók) lennének biztosítani”.25

Az EBESZ szervezete miközben küldetését tekintve (lásd korábban) na-
gyon eltér a NATO-tól, ugyanakkor az európai biztonságot fenntartó mun-
kában kiegészíti azt. A kiegészítő tevékenységet26 az alábbi területek jelentik: 
demokratizációs tevékenység, jogállamiság kiépítése, emberi jogok tisztelet-
ben tartása, kooperáció, konfliktusmegelőzés, bizalomépítés, illetve konflik-
tus utáni rehabilitáció, béketeremtés.27

A Rigai Csúcs felvetései mind politikai, mind operatív szinten testet öltöttek 
számos területen, beleértve a konfliktusmegelőzést és a megoldást; a konflik-
tus utáni rehabilitáció, beleértve a határbiztonságot; a kézi- és könnyűfegyve-
rek elterjedésének és a fegyverzetellenőrzés elleni küzdelem; a nők, a béke és 
a biztonság menetrendjének előmozdítása; terrorizmus elleni küzdelem; és a 
felmerülő biztonsági kihívások kezelése. 

Továbbá politikai szinten a NATO és az EBESZ a közös érdekeken nyugvó 
tematikus és regionális biztonsági kérdésekről a felső vezetés szintjén, illetve 
közvetlen együttműködési és rendszeres törzsszintű együttműködési keret-
ben is folytat tárgyalásokat. A két szervezet e téren is kiegészíti egymást tevé-
kenységét. Így a védelmi reformok, az aknamentesítés és a fegyverek, lőszerek 
készleteinek megsemmisítését támogató NATO-kezdeményezések összhang-
ban vannak az EBESZ béke és a stabilitás megteremtésére irányuló erőfeszíté-
seivel (az ilyen együttműködés sikeres példáival találkozhatunk Közép-Ázsia, 
Nyugat-Balkán és Dél-Kaukázus térségében végzett műveletekben).28

25 Tálas Péter  – Molnár Ferenc: NATO-csúcstalálkozók Washingtontól Rigáig. 8. https://svkk.uni-
nke.hu/document/svkk-uni-nke-hu-1506332684763/svkk-elemzesek-2006-6-nato-csucs-
talalkozok-washingtontol-rigaig-talas-molnar.original.pdf (Letöltve: 2020. 01. 13.) 

26 Ezen írás inkább az intézményi együttműködésre koncentrál, s nem a különböző műveletekre. 
Tény azonban, hogy a műveleti hatékonyságot növeli a jó intézményi kapcsolat és a jó megál-
lapodás. 

27 OSCE: Conflict prevention and resolution. https://www.osce.org/conflict-prevention-and-re-
solution (Letöltve: 2019. 12. 15.)

28 Relations with the OSCE i. m.
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A 2010-ES ÉVEK

A 2010-es évek NATO-csúcstalálkozóin a szövetségesek ismételten hang-
súlyozták az EBESZ szerepének fontosságát a regionális biztonságban, és az 
euró-atlanti biztonsággal kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatosan. Kiemelték, 
hogy az EBESZ a párbeszéd fóruma, többek között a fegyverzet-ellenőrzés 
és a leszerelés tekintetében.

A NATO-szövetségesek teljes mértékben támogatják az EBESZ fegyver-
zetellenőrzésre, a katonai átláthatóságra és a bizalom- és biztonságépítő in-
tézkedések előmozdítására tett lépéseit, különösen a bécsi dokumentumban29 
található összes politikai-katonai eszköz korszerűsítésével együtt. 

Az elmúlt évek világrendi változásainak kiszámíthatatlansága (a 2014-es 
ukrán válság mellett pl. a korábbi évek MENA (Middle East and North Af-
rica)-térséget sújtó eseményekhez kapcsolódó menekültek sokasága, a dzsi-
hádista terror erősödése, a társadalmakon belüli populizmus, autoritarizmus, 
szélsőségek megjelenése) igazolja az EU 2016. júniusi Globális Stratégiájá-
ban megfogalmazott tényt, miszerint „az egzisztenciális válságok korát éljük, 
mind Európán belül, mind azon túl”.30 Ez pedig az európai biztonság meg-
erősítését és az egyes nemzetközi szereplők egyéni, illetve partnerségi kapcso-
lataik, az együttműködés tartalmát tekintve is feladatokat ró az érintettekre.

A 2014-es esztendő egy újabb mérföldkőnek is tekinthető az EBESZ és 
a NATO együttműködés vizsgálatában. A NATO ugyanis 2014 után alap-
vetően alakította át, illetve újrafogalmazta a szövetség eredeti létjogosultsá-
gát az 5. cikkely szerint. Tette ezt éppen Európa közös területének védelme 
és az észlelt orosz fenyegetés okán. A NATO vezetői katonailag erősítették a 
szövetség előremutató jelenlétét a balti-országokban és Közép-Európában. A 
térségen kívüli válságkezelés két évtizede után a térség védelme visszanyerte 
jelentőségét.31 Ebből következik a NATO jövőbeli célja, hogy tovább erősítse 
az együttműködését az EBESZ-szel, amit a tagállamok a varsói csúcstalál-
kozóján (2016) újra meg is erősítettek. Itt külön hangsúlyt kapott az EBESZ 
ukrán válságban betöltött jelentős szerepe a konfliktusok békés rendezésében, 

29 Az EBEÉ résztvevő államai 1990. november 17-én fogadták el az 1990. évi bécsi dokumen-
tumot, amely a stockholmi konferencia 1986. évi dokumentumában lévő Bizalom- és Biz-
tonságerősítő Intézkedésekre (Confidence- and Security-Building Measures, CSBM) épült és 
azokat egészítette ki. Ez a dokumentumot, azóta folyamatosan korszerűsítik. Részletekről lásd: 
pl. Hatályos Jogszabályok. Jogtár. 1686/2017. (IX.22.) Korm.határozat. https://net.jogtar.hu/
jogszabaly?docid=A17H1686.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT (Letöltve: 
2020. 01. 13.)

30 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European 
Union’s Foreign And Security Policy. 7. http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/
eugs_review_web.pdf (Letöltve: 2019. 12. 13.)

31 Christian Nünlist: Reviving Dialogue and Trust in the OSCE in 2018. 7. https://doi.
org/10.3929/ethz-b-000230413 (Letöltve: 2020. 01. 13.)
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illetve a bizalom és a biztonság kiépítésének támogatására irányuló nemzet-
közi erőfeszítéseiben. Értékelték továbbá az EBESZ keretein belül a bizalom- 
és biztonságépítő és átláthatósági intézkedéseket is. A politikai, illetve operatív 
szintű jobb együttműködést, az állandó kapcsolattartást megerősítették azzal, 
hogy a NATO főtitkár képviselőjét Bécsbe delegálták.32

Ez utóbbi jelentőségét maga az EBESZ is mérföldkőnek tekinti. Továbbá 
fontos látni, hogy a korábban már említett szervezeti együttműködés mélyítés 
célkitűzések sorra megvalósulnak. Nevezetesen a bécsi, novemberi EBESZ-
NATO éves tárgyalások lehetővé tették az interaktív véleménycserét és gya-
korlatokat a közös érdekű kérdésekben. 

A NATO 2016 októberében a Bécsben megrendezett katonai bizalomépí-
tés, a kockázatcsökkentés és a fegyverzetellenőrzés újjáélesztéséről szóló, ma-
gas szintű biztonsági napok rendezvényén is részt vett. Az év folyamán pedig 
az EBESZ főtitkárnak lehetősége nyílt az európai biztonsági menetrend kulcs-
fontosságú kérdéseinek összehasonlítására több NATO tisztviselővel. Ez a 
munka a célkitűzéseknek megfelelően rendszeres NATO és az EBESZ között 
azóta is: 2017-ben magas szintű látogatásokban és szakértői szintű kapcsolatok-
ban folytatódott, Florian Raunig nagykövet, a 2017-es osztrák EBESZ-elnök-
ség munkacsoportjának vezetője, a nagykövettel, Christian Stroh-val együtt 
(az osztrák elnökség különleges képviselője) 2017. február 22-én meglátogatta 
a NATO-központot, az Észak-atlanti Tanácsot. A látogatás során találkozott 
a szövetség újonnan kinevezett főtitkárhelyettesével, Rose Gottemoellerrel.33

A rendszeressé váló magas szintű és folyamatos egyeztetések mellett, tech-
nikai szinten gyakoriak az informális videokonferenciák is. Mindemellett a 
NATO figyelemmel kíséri az EBESZ Strukturált Párbeszéd34 elnevezésű 
informális munkacsoportjának a munkáját is. Az EBESZ Strukturális párbe-
széde az EBESZ területén a jelenlegi és jövőbeni kihívásokról és a biztonság-
gal kapcsolatos kockázatokról a Szervezet 57 résztvevő államának fővárosaiból 
és nagyköveteiből álló vezető tisztviselőket egy informális munkacsoport for-
májában egyesíti, hogy megvitassák a szélesebb politikai-katonai területen fel-
merülő kihívásokat, vizsgálja meg az eltérések leküzdésének lehetőségeit és az 
elmúlt években az európai biztonságot jelző negatív fejlemények megfordítá-
sát.

A rendszeres együttműködés 2018-ban is folytatódott. A NATO nagysza-
bású hadgyakorlatokat tartott Norvégiában „Trident Juncture 2018” elneve-

32 Warsaw Summit Communiqué 2016. 127. pontja https://otan.delegfrance.org/Warsaw-Sum-
mit-Communique-2016 (Letöltve: 2020. 01. 22.)

33 OSCE Annual Report, 2017. 93. https://www.osce.org/annual-report/2017?download=true 
(Letöltve: 2020. 01. 22.)

34 A Strukturált Párbeszéd az EBESZ részt vevő államok külügyminiszterei által, a 2016-os ham-
burgi nyilatkozatban rögzített együttműködési forma. A nyilatkozat öt cselekvési irányát lásd: 
Remek Éva (2017) A német EBESZ-elnökség értékelése. Hadtudomány, 27. 12-13. 
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zéssel, ami a maga nemében több szempontból is kiemelkedő a hadgyakorlatok 
eddigi sorában. Egyrészt azért, mert a NATO-nak láthatóvá válik katonai 
képessége a biztonsági kihívások reagálására, a szövetség képességeinek de-
monstrálására, illetve a felajánlott erők összecsiszolására is kiváló lehetőség 
adódóik. Másrészt a hidegháború utáni időben ilyen volumenű NATO-gya-
korlatra nem volt példa.35 

A gyakorlat teljes összhangban volt az EBESZ bécsi dokumentumában rög-
zítettekkel, azaz a bizalom- és biztonságerősítő intézkedések érvényesültek a 
megvalósítás során (pl. az EBESZ résztvevő államainak meghívása, a meg-
figyelők tájékoztatása, csapatokkal való találkozás, katonai tevékenység légi 
megtekintése).36

ZÁRÓ GONDOLATOK

Kétségtelen tény, hogy jelenleg az európai biztonsági struktúra változásának 
korát éljük. Ebben minden nemzetközi szereplőnek felelőssége és feladata van. 
A NATO felelős az első vonalbeli védelemért, és az EBESZ felelős a civil tár-
sadalom kapacitásépítéséért, nyomon követéséért és a normák előmozdításá-
ért.37 Az összképből természetesen nem hagyható ki az EU, amely a KKBP-n 
keresztül felelős az európai biztonsági stratégia kialakításáért és működtetésé-
ért, illetve az ENSZ, amely a kollektív biztonsági rendszer fenntartásával biz-
tosítja a keretet a hatékony munkához.

Az EBESZ megbízható és kiegészítő partnere az alapvető biztonsági szer-
vezeteknek, úgy a NATO-nak, mint az EU-nak. A NATO is kulcsfontosságú 
partnerként azonosítja az EBESZ-t, illetve a párbeszéd és a kölcsönös biza-
lom kiépítésének platformjának tekinti. A szövetség célja, hogy elmélyítse az 
együttműködést, amint azt a varsói csúcstalálkozón 2016-ban határozták meg. 
A gyakorlati együttműködés a legfontosabb Nyugat-Balkánon (Bosznia-Her-
cegovinában, Koszovóban, Macedóniában) volt az 1990-es években, ahol a 
szoros együttműködés kiállta a próbát. Az EBESZ már sok esetben bizonyí-
tott beleértve a kelet-ukrán konfliktust is. Évtizedek óta az európai biztonsági 

35 NATO: International observers visit exercise Trident Juncture 2018. https://www.nato.int/cps/
en/natohq/news_160033.htm (Letöltve: 2020. 01. 23.) 

36 U o.
37 Michael W. Mosser: The EU and the OSCE: Partners or Rivals in the European Security 

Architecture? Paper prepared for presentation for panel 5B: „Understanding the CFSP and 
Its Evolutions” of the 2015 European Union Studies Association (EUSA) conference, Bos-
ton, MA, 5-8 March 2015. 15. file:///D:/Users/RemekE.INTRA/Downloads/EUSA_15_
paper%20(1).pdf (Letöltve: 2019. 12. 22.)
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infrastruktúra kulcsfontosságú eleme, és egyedülálló platform a diplomáciai 
konfliktusok megoldásához.38 

Az EBESZ politikai befolyása tehát korlátozottnak tűnhet rövid távon és 
középtávon, legalábbis a NATO-val összehasonlítva. Regionális platformként 
azonban a potenciálja éppen abban rejlik, hogy képes befolyásolni a hosszú 
távú változásokat,39 amihez a korabeli Willy Brandt-féle „kis lépések”40 po-
litikai ismét megfelelő taktikai eszköz lehet.

38 Matyas Bajer – Dominik Novosad: Does the OSCE have a credibility to resolve conflicts 
in Europe? http://stratpol.sk/stratpol-viewpoints-ambition-and-reality-of-the-osce/#POLE-
MICS (Letöltve: 2019. 12. 22.)

39 SIPRI: European Regional Organizations and climate-related security risks: EU, OSCE 
and NATO 9. 10. file:///D:/Users/RemekE.INTRA/Downloads/EU%20organizations%20
and%20climate-related%20security%20risks.pdf (Letöltve: 2019. 12. 23.)

40 „Small steps, he said, are better than no steps. Willy Brandt was himself a trailblazer for the 
CSCE. He would advise to take the small steps now, while the large steps are still far off.” Spe-
ech by Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier at the OSCE Permanent Council in Vienna. 
www.auswaertiges-amt.de/en/Newsroom/150702-bm-osze/273072Eva Remek: The German 
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Chairmanship in 2016. 69. 
(Letöltve: 2020. 01. 13.)
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rendőr ezredes, tanszékvezető, egyetemi tanár, Rendészetelméleti és -történeti Tanszék, 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Kedves Edit!

Több mint egy évtizedes munkakapcsolatunk az évek múlásával barátságba 
szökkent. E barátság kötelez, hogy lehetőséget kapva egy írásommal tiszteleg-
jek jeles születésnapod előtt. Mivel az elmúlt időszakban szinte minden erő-
met a rendészeti1 téma kutatása és oktatása kötötte le, ezért ebben a témában 
írt publikációmmal köszöntelek.

AZ OSZTRÁK RENDÉSZET LÉTREJÖTTE, FEJLŐDÉSE

A rendészet tana, az állami rendőrség létrejötte francia területen valósult 
meg először, és Nicolas Delamare (1639-1723) nevéhez kötődik, aki az első 
rendészettudományi1 munkát „Traité de la Police” címmel 1705 és 1710 kö-
zött két kötetben adta ki, majd innen német és osztrák közvetítőkkel2 jutott el 
Magyarországra. Fontos ismerni az osztrák rendészet kialakulását, történetét, 
amely meghatározó volt az első (1881-es) rendőrségi törvény megalkotásánál. 

Ausztriát hosszú ideig rendőrállamnak titulálták Európában, amelynek jelei 
a rendészet történetében tetten érhetőek. Voltak időszakok, amikor az osztrák 
rendészeti, csendőri modellt, a Habsburg császár akarata révén, közvetlenül 
is „elszenvedte” a magyar polgárság és parasztság. Az osztrák rendfenntartás, 
rendészet első írásos forrásai a XIII. századig nyúlnak vissza. 

VI. Lipót herceg 1221-ben Bécs városának adományozott városi jogot, az 
erről szóló oklevél a város alkotmányának és közigazgatásának legrégebbi for-
rása. Az okmány a 28. pontjában ekként rendelkezik: „a város legbölcsebb 24 pol-
gárai kötelezzék magukat esküvel arra, hogy mindent, amit a kereskedelem és becsület 
érdeke megkíván, el fognak rendelni, és hogy gyakran fognak tanácskozni. Elren-

1 Sallai János (2019) A magyar rendészettudomány akkreditációja. Belügyi Szemle, 67(10): 7–23. 
2 Sallai János (2019) A rendészettudomány forrásai, gyökerei. Gaál Gyula – Hautzinger, Zoltán 

(szerk.,) Gondolatok a rendészettudományról. Írások a Magyar Rendészettudományi Társaság meg-
alapításának tizenötödik évfordulója alkalmából. Magyar Rendészettudományi Társaság, Buda-
pest. 241 –248. 
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delték tehát, hogy a város négy részre osztassék és belterületén éjjel-nappal polgárok 
őrködjenek.”3 Ennek fő oka a tűzveszély és a koldusok, rablók elleni védeke-
zés lehetett. Később 1551-ben ugyanitt Bécsben felállítottak egy, a város falait 
éjjel-nappal őrző őrséget, amelyből 1569-ben létrejött a „Városi gárda, amely 
1741-ig tevékenykedett.”4

Közben 1542-ben Ferdinánd császár kiadta a „Rendőri szabályrendele-
tet,”amelyben jól érezhető a szigorú szabályozottság, főleg a vallásrendészet, 
fényűzőrendészet területén, de tetten érhető a közbiztonság és a bűnügyi ren-
dészet is. 

A rendelet preambulumában arra hivatkozik, hogy egy rendes és méltányos 
kormányzat csak jó rendőrség és rend fenntartása mellett lehetséges, ami a 
rendőrállam szellemét idézi. A Rendőri szabályrendelet kivonatosan az aláb-
biakat tartalmazza, amely nemcsak érdekes számunkra, hanem tanulságos is.

 1.  Isten és a szentek káromlása és az eskü és káromkodás.
 2.  A személyek megkülönböztetéséről és arról, hogy kit kinek van joga 

büntetni.
 3.  Az Istenkáromlás büntetésének mértéke.
 4.  A kihágások feljelentése.
 5.  Azok biztonságáról, kik kihágásokat feljelentenek. (Ez a fejezet kifejti, 

hogy bár mindenkinek kötelessége a kihágásokat és bűncselekménye-
ket feljelenteni, mégis a feljelentés csak fontos ügyekben történjék, ne-
hogy valaki a feljelentésből kárt szenvedjen.)

 6.  Iszákosság, dőzsölés és szerencsejátékról. (Megtiltja a kicsapongást, egy 
baráti pohár ürítése azonban megengedhető.)

 7.  Az iszákosság büntetéséről.
 8.  Az udvari alkalmazottakról (Hofgesinde). (Itt az udvari alkalmazotta-

kat is ezek alá a szabályok alá rendeli, amire akkoriban nagy szükség 
volt, mert ezek nem akartak maguk fölött urat elismerni).

 9.  Utcai csoportosulás és rendzavarásról.
10.  A ruházatról. (Itt a luxust akarja a rendelet megfékezni).
11.  A parasztok ruházatáról. (Megtiltja nekik a külföldi posztót, az aranyo-

zott és ezüstözött szöveteket, a selyemruhát, nemes prémeket, a kivágott 
cipőt. Csak a leányok hordhatnak selyemszalagot a hajukban.)

12.  A polgárok (Bürger) ruházatáról. (Ők sem hordhatnak aranyos és ezüs-
tös szöveteket és teljesen selyemből készült ruhákat. Legfeljebb rókap-
rémet viselhetnek. Gyűrűt és övet feltehetnek, de csak olyat, melynek 
értéke nem haladja meg a hat forintot. A polgárleányok bársony hajsza-
lagot hordjanak.)

3 Tisza Miksa (1925 Magyarország rendőrségének története. 2. kiadás. Pécs. 16. 
4 Karl Handler (2009) Az osztrák rendőrség. Európai tagországok rendőrsége I. MRTT – RTF 

Társadalomtudományi Tanszék. 7. 
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13.  Kereskedők és iparosok ruhájáról. (Selyem és bársony, aranyos és ezüstös 
ruha hordása tilos, – ruháikat azonban atlassal díszíthetik, az asszonyok 
taftselyem-ruhát hordhatnak. Legfeljebb 15 forint értékű gyűrűt és övet 
viselhetnek, – az asszonyok fátyla aranydíszítésű lehet, a leányok hat fo-
rint értéket meg nem haladó hajdíszt tehetnek magukra.)5

A XVII. században tudomásunk van róla, hogy Alsó-Ausztria kormány-
zata indítványozta egy „zajőrség”6 felállítását, amely fegyverrel, egyenruhában 
látta el a szolgálatot, és katonának vallották önmagukat, de a feladatuk miatt 
inkább rendfenntartóknak lehet nevezni, tekinteni őket.

Az osztrák rendészet történetében a nagy változást Mária Terézia reformja 
jelentette, amely révén létrehozták az első rendőrbizottságot. E rendőri ható-
ság létrehozásához a francia, pontosabban a párizsi (1667 után felállított) ren-
dőrség szolgált mintául. Ezt követően sorra állították fel a rendőri szerveket. 
1751-ben a vidéki hercegi biztonsági szervezeteket, 1773-ban a bécsi rendőri 
hivatalt, majd 1775-ben a bécsi őrséget7 alakították újjá. Ezt követően Mária 
Terézia rendeletével kiadott „rendőri szervezeti szabályzat” hosszú időre meg-
határozta a rendészeti, rendfenntartási szabályokat. Az 1848-as bécsi zavargá-
sok és a forradalom hatására megalapították a csendőrséget, amelyet 1849-ben 
Magyarország területén is alkalmaztak. 1869-ben Ferenc József császár paran-
csára megszervezték a szövetségi biztonsági őrség testületét.8

Az 1862-es birodalmi községi törvény lehetővé tette, hogy a községek sa-
ját szabályzatokat bocsáthassanak ki, melynek következtében létrehozhatták 
a községi rendőrséget. Később, a XX. század elején a községi rendőrséget az 
alábbi rendészeti jogosítványokkal ruházták fel:

•  személy és vagyonbiztonság megóvása,
•  út-, és mezőrendészet,
•  élelmiszerrendészet és a piaci forgalom szemmel tartása, nevezetesen súly- 

és mérték ellenőrzés,
•  egészségügyi rendészet,
•  cselédrendészet,
•  erkölcsrendészet,
•  építkezés és tűzrendészet.9

 5 Rendőri szabályrendelet 1542-ben. (1921) A Rend, 1(7): 2. 
 6 Karl Handler (2009) i. m. 7. 
 7 U o. 
 8 U o. 
9 Dehmal Henrik (1922) Az osztrák rendőrség. A Rend, 2(46): 1. 
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A községi rendőrség mellett létrehozott bécsi és grazi rendőr igazgatóság, 
valamint a bécsújhelyi rendőrbiztosság az államrendőrség ügyeit rendezte. A 
bécsi és grazi rendőr igazgatóság ügyköre az alábbi rendészeti tevékenységre 
terjedt ki. 

•  A csend és rend fenntartása, közbelépés a közcsendháborítás eseteiben, el-
járás az államra veszélyes egyének ellen – vagyis politikai rendészet;

•  Sajtórendészet;
•  Idegen és útlevélrendészet, továbbá a rendőri jelentkezés ügye;
•  Forgalmi és útrendészet, beavatkozás az utcán történő balesetek, őrültségi 

rohamok, hirtelen megbetegedések és öngyilkosságok eseteiben, a rend 
fenntartása tűzeseteknél, árvizeknél s egyéb nyilvános zavaroknál, továbbá 
vasúti rendészet, az autóforgalom ellenőrzése és repülőrendészet, végül a 
nyilvános bérkocsi forgalom ellenőrzése;

•  Fegyverek és robbanószerek ellenőrzése;
•  Beavatkozás csavargók, koldusok és egyéb a közrendre veszélyes egyé-

nek ellen;
•  Színházi rendészet;
•  Vendéglők, kávéházak, nyilvános gyülekező- és mulatóhelyek ellenőrzése, 

s a zárórára vonatkozó rendelkezések végrehajtása;
•  Nyilvános előadások és mutatványok, tánczene és egyéb nyilvános szóra-

kozások engedélyezése;
•  Játékrendészet, elsősorban szerencsejátékok megakadályozása;
•  Erkölcsrendészet, különösen a prostitúció üldözése;
•  A rendőri büntetőjog gyakorlása, amennyiben a szövetségi rendőrség ha-

táskörébe tartozó rendelkezések áthágásáról van szó s a büntetőbíróság il-
letékessége nem áll fenn;

•  Bűnügyi rendészet.10

A fentiekből jól látható, hogy az osztrákoknál a XIX. század végére, a XX. 
század elejére kialakult a modern rendészet, amelynek fő tevékenységeit a vég-
rehajtó községi és állami rendőrségek közegeinek a feladatai között mind meg-
találhatjuk.

Joseph von Sonnenfels (1732-1817) osztrák politikus, egyetemi tanár, publi-
cista, színházi kritikus, de legfőképp államtudós, aki a közigazgatás, rendészet 
területén kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ezáltal a magyar közigazgatásra is 
jelentős hatást gyakorolt. Különösen magasra értékelte a tudomány szerepét, 
amelyet a következőként fogalmazott meg: „tudományok a nap, amelynek tiszta 
fényénél egy nemzet saját helyzetét világosabban szemlélni képes.”11

10 Dehmal Henrik (1922) Az osztrák rendőrség. A Rend, 2(47): 1. 
11 Sonnenfels Joseph von (1771) Ueber die Liebe des Vaterlandes. Kurzböck, Wien. 201. 
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Kiemelkedő és számunkra fontos műve az 1769 és 1776 között kiadott, há-
rom kötetes „Grundsätze der Polizey, Handlung und Finanz.”12 A kötetek címe-
iből is jól látható, hogy Joseph von Sonnenfels három fontos oszlopra helyezte 
az államtudományokat: pénzügy, kereskedelem, rendészet. „Ezeknek négy fő 
célját határozta meg:

1.  az állam külső biztonságának a megteremtése, fenntartása, ami a politika és a 
hadsereg feladata;

2. a belső biztonság szavatolása, amelyért a rendészet a felelős; 
3. az élelemellátás biztosítása, fejlesztése, ami a kereskedelem hatásköre; 
4.  az állami kiadások fedezésére szükséges bevételek növelése, ami a pénzügytu-

domány területe.”13

Látható, hogy Sonnenfels kiemelten foglalkozott a rendészettel, és szerinte 
„a rendőrség köteles pontosan tájékozódni valamennyi (társadalmi) rend és közület 
(község) erejéről, hogy e tájékozottság birtokában, ha bármelyik ezek közül gyanús 
nagyságra tenne szert, képes legyen azt a körülményeknek megfelelő korlátok közé 
visszaszorítani.”14 Sonnenfels elgondolása alapján, az államtudományok alap-
ját a rendészet képezi, amely az állam belső rendjét, békéjét köteles biztosítani, 
ebből adódóan az állam feladata a polgárok biztonságának 

szavatolása, tulajdonaik és a közrend védelme. A tudós, a rendőrség tekin-
tetében fontosnak tartotta, hogy a nép engedelmeskedjen nekik, ugyanakkor 
ellenezte a fényűzést, a családi lakomákon fellépő túlzásokat kifogásolta, és 
fontosnak tartotta a fellépést ellenük. Továbbá, az orvos rendészet terén első-
ként indítványozta a vesztegzárak létesítését, és kezdeményezte a gyógyszerek 
első használata előtt a szakértői ellenőrzést. Sonnenfels rendészettel, bel-igaz-
gatással kapcsolatos műve a „Handbuch der inneren Staatsverwaltung”.15 „Son-
nenfels Grundsätze der Polizey, Handlung und Finanz” c. műve a kameralisztika, 
a „Policeywissenschaft”16 a rendészet magyarországi művelésének elindításában 
kiemelkedő szerepet játszott. „Joseph von Sonnenfels már szakít azzal a hagyo-
mánnyal, amelyik a Polizei és a jólét közé egyenlőségjelet tett. Az ő szemében a Po-
lizei az állam belbiztonságának megteremtésére és fenntartására szolgáló tudomány. 
Von Sonnenfels megközelítése erősen szűkítő, mivel meghatározása szerint a Polizei 

12 Sonnenfels Joseph von (1786) Grundsätze der Polizey, Handlung, und Finanz: zu dem Leitfaden 
des politischen Studiums. Kurzbek, Wien. 

13 Kökényesi Zsolt (2013) Kiváltságosok az állam és a közjó szolgálatában. Joseph von Sonnenfels 
nemesség koncepciójáról. Aetas, 28(3): 60–91.

14 Koi Gyula (2013) Külföldi hatások a magyar közigazgatás-tudományban. Hazai és nemzetközi 
tudománytörténeti visszapillantás a kameralisztika időszakától a Magyary-iskola koráig. Doktori 
(PhD) értekezés. Győr. 49. 

15 Sonnenfels, Joseph (1798) Handbuch der inneren Staatsverwaltung mit Rücksicht auf die Umstän-
de und Begriffe der Zeit I. Allgemeine Einleitung – Theil der Staatspolizey. Wien. XXXII. 508. 

16 Policeywissenschaft szószerinti fordítása ma rendészettudomány, amely a XVIII. században a 
közigazgatást jelentette.
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a biztonság megőrzésére szolgál, míg a közgazdasági jellegű tevékenységet az általa 
alkotott rendszer más elemei számára tartja fenn.”17

Az osztrák rendészet, rendfenntartás mintáit elméletben Karvasy Ágoston, 
Concha Győző munkáiban felleltethetjük meg, míg a gyakorlatban a csend-
őrség és fővárosi rendőrség létrehozásában érhető tetten. Amikor 1881-ben 
megalkották az első állami, a fővárosi rendőrségről szóló törvényt, mintául 
egyikeként a bécsi rendőrséget vették. Mindez olyan jól sikerült, hogy évti-
zedekig ez szolgált alapul a városok rendőrségi szabályzatainak18 megalko-
tásakor.

17 Hans-Gerd Jaschke – Tore Bjørgo – Francisco del Barrio Romero  – Cees Kwanten – Ro-
bin Mawby – Milan Pagon (2007) A rendészettudomány európai megközelítése munkacsoport 
(PGEAPS). Zárójelentés tervezet. CEPOL. Münster. I. kötet. 28. 

18 Sallai János (2018) The History of Law Enforcement in Hungary. Dialóg Campus Kiadó, Buda-
pest. 168. 
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AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS 
TÁMOGATÁSA ÉSZTORSZÁGBAN1

DR. HABIL. TORGYIK JUDIT PhD,
főiskolai tanár, tanszéki csoportvezető, Humánfejlesztési Tanulmányok Tanszék

Az Európa 2020 stratégia egyik célja, hogy 2020-ra az Európai Unióban élő 
felnőtt, aktív korú lakosság legalább 15%-a vegyen részt az élethosszig tartó 
tanulásban. Miközben a bekapcsolódás mértéke Európa-szere folyamatosan 
növekszik, az egyes országok között komoly különbségek vannak a részvétel 
mértékében, valamint a cél megvalósításának módjában is.

Észtország, amely a volt szocialista blokk tagja, s az egyik szovjet utód-
állam, kifejezetten figyelemre méltó eredményeket ért el a lifelong learning 
terén. Függetlenségének elnyerése után az oktatás fejlesztésére és az informa-
tikai innovációk kiaknázásába jelentős mértékben befektetett, amelyek mos-
tanra megtérültek, s hatásuk jól érezhető. Az elmúlt évek során jelentősen 
megemelkedett a felnőttképzésben résztvevők aránya a Baltikum ezen or-
szágában. Ezt mutatja az Eurostat felmérése, amelynek eredményei szerint 
2009-ben a 25-64 év közötti észtországi felnőtt lakosság 10,5 %-a vallotta ma-
gáról, hogy a vizsgálatot megelőző négy hétben bármilyen tanulási, képzési 
alkalomban részt vett (vagy az iskolarendszerű, vagy az iskolarendszeren kí-
vüli és az informális kereteken belül), addig 2018-ban már a megkérdezettek 
19,7%-a nyilatozott ugyanígy. Ezzel a skandináv Norvégia (19,7%) eredmé-
nyeinek szintjét érték el.2 Tíz év alatt kifejezetten jelentős emelkedés történt 
az élethosszig tartó tanulásba való bekapcsolódás terén. 2020-ra 20%-ra kí-
vánják emelni az élethosszig tartó tanulásban résztvevők arányát. Különösen 
figyelemre méltó, hogy ezzel Észtország 2018-ban olyan fejlett országok ered-
ményeihez került közel, mint Svédország (29,2%), Finnország (28,5%), Dánia 
(23,5%), ahol a felvilágosult, tanuló társadalom jelenségét, a felnőttek tanulás-
ban való részvételét régóta támogatják. A népfőiskolák meglévő, nagy hagyo-
mányokkal rendelkező rendszere ugyancsak elősegítette valamennyi említett 
országban a fejlődést. Észtország az uniós országokon belül az előbbi vizsgá-
latban e három ország után következik a sorban, s eredményei messze meg-
haladják az uniós átlagot.

1 2019-ben lehetőségem nyílt a Back to Learning című Erasmus KA2 Stratégiai partnerség 
keretén belül a KJE több oktatójával együtt Tallinba látogatni, ahol az élethosszig tartó tanulás 
észtországi jellemzőit, jó gyakorlatait ismerhettük meg. Ebben a fejezetben a tanulmányút ha-
zánk számára is értékes tanulságait kívánom bemutatni. 

2 Eurostat (2019/a) Adult participation in learning by sex felmérés adatbázisa, code:sdg_04_60
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Összehasonlításképpen érdemes megemlíteni, ugyanebben a felmérésben 
hazánkban 2009-ben a megkérdezettek 3 % nyilatkozott úgy, hogy bármilyen 
formában tanult a kutatást megelőző négy hét során, míg 2018-ban a megkér-
dezettek 6%-a mondta ugyanezt. Bár a változás tagadhatatlanul Magyarorszá-
gon is jelentősnek mondható, azonban mégsem éri el sem az uniós átlagot, sem 
az Europa 2020 stratégiai célkitűzését. Az EU 28 tagállamának átlageredmé-
nye 2018-ban 11,1% volt.

1. ábra. Oktatásban és képzésben való részvétel a felnőttek vizsgálatot megelőző négy hétben

Forrás: saját szerkesztés

Minek köszönhető Észtország nagyszerű sikere? Az elmúlt évek fejlesz-
tése azt mutatják, hogy az észt kormányzat fontosnak tartja az oktatást, a 
tudás alapú társadalmat, alapvető feladatának érzi a tanulás célzott és terv-
szerű támogatását a társadalom egésze számára. Ennek érdekében több szek-
tor összehangolt együttműködése mentén végez jól szervezett oktatási, képzési 
fejlesztőmunkát. The Estonian Lifelong Learning Strategy 20203 célul tűzte ki, 
hogy az ország valamennyi állampolgárának tanulási lehetőséget biztosítson 
gyermekkortól egészen az időskorig, függetlenül az állampolgárok társadalmi 
hátterétől és bármely jellemzőjétől, s amely egyúttal az egyes egyének szük-
ségleteihez és képességeihez, valamint a munkaerő-piac igényeihez egyaránt 

3 The Estonian Lifelong Learning Strategy 2020 (2014) Republic of Estonia, Ministry of Educa-
tion and Research, Tallinn. https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.
pdf (Letöltve: 2019. 08. 23.)
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igazodik. Az állam a jó minőségű képzéseket támogatja. A tanulás iránti kedv 
növelését a társadalomban tudatos, célzott oktatási marketing-tevékenységgel, 
folyamatos figyelemfelkeltéssel, rendszeres média kampányokkal érik el. Eb-
ben azt sugallják a lakosságnak, hogy a tanulás a XXI. századni, fejlett tár-
sadalom modern életformájának integráns része. Harmadrészt a felnőtteknek 
jó minőségű, rugalmas (esti és távoktatásban megvalósuló képzések, tanul-
mányutakkal) és releváns képzéseket biztosítanak, amelyek a munkaerőpia-
con keresettek, elfogadottak és kellőképpen hasznosíthatók. További jellemző, 
hogy a lifelong learning kiemelten digitális fókuszú. A céljaikat együttműkö-
désben valósítják meg az állami és a magán szféra, a civil szervezetek és a fel-
nőtt tanulók és a munkaadók közös bevonásával és igényeik, szükségleteik 
kölcsönös figyelembevételével. Az oktatás fejlesztésében bizonyítékokra ala-
pozott döntéshozatalra építenek.

Az Estonian Lifelong Learning Strategy 2020 meghatározta a célokat és az 
alapelveket, az ehhez szükséges konkrét tevékenységeket, az egyes tevékeny-
ségek megvalósításáért felelős szervezeteket is, ugyanakkor egy 15 tagú li-
felong learning igazgatási bizottságot állított fel, amelynek tagjai kétévenként 
ellenőrzik a stratégia megvalósítását és javaslatokat tesznek a további módo-
sításokra, a szükséges új feladatokra. A stratégiából kitűnik, hogy racionális, 
logikus lépések mentén, számos partnerszervezettel hatékonyan együttmű-
ködve, magas szinten koordinálva és jól szervezve kívánják elérni a feladatokat. 
Hazánk is rendelkezik hasonló dokumentummal, célkitűzésekkel és elérendő 
feladatokkal, azonban a megvalósítás konkrét felelősei, az eredmények mé-
résének módszerei, illetve az esetleges módosításokért felelősök köre és tevé-
kenysége kevésbé körvonalazódnak benne.4 

OKTATÁSI MARKETING ÉSZTORSZÁGBAN

Ahogy a fentiekben említésre került, ahhoz, hogy az élethosszig tartó ta-
nulásban mind többen vegyenek részt a társadalomban, és a gazdaság számára 
biztosítani tudják a szakképzett munkaerőt, illetve második esélyt nyújtsanak 
azoknak, akik korábban kevésbé képezték magukat, a lakosság figyelmét ok-
tatási kampányokon keresztül hívják fel a tanulás fontosságára. Azt szeretnék 
elérni, hogy megértsék ennek értelmét saját életükben, illetve a munkaerő-piac 
számára megfelelő kompetenciákkal bíró munkavállalók álljanak rendelke-
zésre. Szisztematikusan kidolgozott, célirányos promóciók révén érik el a fel-

4 Egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014-2020 közötti időszakra 
(2014).

 https://www.kormany.hu/download/7/fe/20000/Eg%C3%A9sz%20%C3%A9leten%20
%C3%A1t%20tart%C3%B3%20tanul%C3%A1s.pdf (Letöltve: 2019. 10. 10.)
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nőtteket, s alakítják a közgondolkodást. Ennek részei az évente megtartott 
oktatási vásárok, köztereken elhelyezett plakátok, országos televíziós progra-
mok, rendszeres rádióreklámok és a közösségi média (facebook) kampányok, 
amelyet az Észt Felnőttoktatók Szövetsége (ANDRAS – Assocation of Esto-
nian Adult Educators) végez. A Felnőtt tanulók hetének megrendezése szintén 
ugyanezt a célt szolgálja. 

A reklámokban közismert, népszerű személyiségek is részt vállalnak, akik 
saját példájukkal követendő mintát, szerepmodellt jelentenek az észt népes-
ség számára. Kiemelendő ezek közül a televíziós programok szerepe, egy 12 
epizódos tv-sorozatban különböző életkorú, iskolai végzettségű és más-más 
lakóhelyű felnőttek sikertörténetei láthatók, akik arról beszélnek, hogyan vál-
toztatta meg, tette jobbá életüket a tanulás. Mindezzel azt kívánják sugallni a 
lakosságnak, hogy az akadályok legyőzhetők, a hátrányok kompenzálhatók, a 
képességek fejleszthetők felnőttkorban is, valamint a művelődésben való aktív 
részvétel a felemelkedés útját jelenti. A rendszeres médiamegjelenés, a folya-
matos meggyőző, attitűdformáló kommunikáció ösztönzi a televízió-nézőket, 
elgondolkodtatja a rádió-hallgatókat és az internetes közösségi oldalak látoga-
tóit a tanulás fontosságáról, a személyiség töretlen fejlesztésének alkalmairól, 
lehetőségeiről. A programok üzenete „tanulni jó”, „tanulni öröm”, „tanulni min-
denkinek érdemes”. A tanulás nagymértékben hozzájárul a társadalom jóllété-
hez, sikeréhez valamint az egyén jobb életminőségéhez is.5 Mindemellett a 
könyvtárak munkatársait, valamint a regionális felnőttoktatási koordinátoro-
kat, felnőttek középiskoláinak oktatóit és személyzetét, szakképző iskolákat, 
falusi mozgalmi vezetőket, oktatási vállalkozásokat ugyancsak országos szin-
ten bevonják a promóciós kampányba. A marketing része a promóció keretein 
belül különböző szóróanyagok készítése, tájékoztató lapok, (és egyéb reklá-
manyagok, tollak, füzetek, táskák, bögrék stb.) terjesztése. Az ország minden 
megyéjében megrendezett szemináriumok, workshopok, kerekasztal-beszél-
getések a tanulás fontosságának terjesztése, valamint a tanuló felnőttek szá-
mának növelése érdekében történnek.

FELNŐTT TANULÓK HETE

Észtországban 1998 óta évente megrendezik a Felnőtt tanulók hetét az Észt 
Felnőttoktatók Szövetsége és az Oktatási és Kutatási Minisztérium együttes 
szervezésében, amellyel az UNESCO által korábban kezdeményezett nem-
zetközi mozgalomhoz csatlakoztak. Azzal a céllal indították el az eseményt, 
hogy felkeltsék a figyelmet a felnőttkori tanulás iránt, s mind többeket ösz-

5 Torgyik Judit (2012) A tanulás színterei felnőtt- és időskorban. Eötvös József Könyvkiadó, Buda-
pest.
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tönözzenek az élethosszig tartó tanulásba való bekapcsolódásra. A mozgalom 
kezdetén az ENSZ oktatási világszervezete különösen a fejlődő országokban, 
a magas írástudatlansággal rendelkező területeken tartotta fontosnak az ok-
tatás, a tanulás promócióját. Mostanra azonban nem csak ott, hanem a fejlett 
országokban is messzemenően elterjedt programnak számít. Napjainkra több 
mint 55 ország csatlakozott világszerte ehhez a rendezvényhez, köztük ha-
zánkban is történtek ezirányú lépések, amelyeket először a Magyar Népfőis-
kolai Társaság kezdeményezett.6 Majd a Magyar Pedagógiai Társaság vette át 
a szerepet, civil szervezetként szintén évek óta megrendezi hazánkban a Fel-
nőtt tanulók hetét. Itt a társaság egyes szakosztályainak tagjai, pedagógusok 
és nyugdíjas tanárok, tanítók tartanak előadásokat, kerekasztal-beszélgetése-
ket – többnyire saját tagtársaiknak, pedagógusoknak, miközben nyitottak a 
külső érdeklődők felé is, a közönség többsége azonban e civil szervezet tagja-
iból kerül ki. Más a közönség, a támogatás mértéke, így más a kiváltott hatás, 
s az elért eredmény is. A magyar és az észt program megvalósítása között a 
különbség abban is tetten érhető, hogy Észtországban minisztériumi szinten, 
központilag is részt vállalnak a rendezvény szervezésében, financiálisan is tá-
mogatják azt, valamint az EU pályázatok révén is további forrásokhoz jutnak 
a szervezők. Ily módon a lakosság jelentős részét el tudják érni, míg a hazai 
kezdeményezés ehhez képest szűk kört érint, kevésbé reklámozott és támo-
gatott. A Felnőtt tanulók hete rendezvény keretein belül több városban is in-
formációkat nyújtanak (pl. Tallinban, Narvában) a tanulási lehetőségekről, 
alkalmakról. A rendezvény központi mondanivalója mindenütt, a tanulás ha-
tákony eszköz minden állampolgár számára a jobb életminőség eléréséhez, a 
sikeres élethez. S ez pedig az egész nemzet érdeke.

DIGITÁLIS ALAPÚ LIFELONG LEARNING

Az észt felnőttoktatás fejlesztésében elsőbbséget élvez a digitális irányult-
ság. Az oktatásügy vezetői abból indulnak ki, hogy a kulcskompetenciák kö-
zül az IKT kompetenciák fejlesztése az egyik legfontosabb terület, mivel a 
XXI. században alapvetően hozzájárul a gazdaság növekedéséhez, az inno-
vációs készség fejlődéséhez, valamint a munkaerőpiaci aktivitás, a termelé-
kenység javításához, a kreativitás fejlődéséhez valamennyi társadalmi csoport 
esetében. A számítástechnikai fejlesztések ugyanakkor támogatják a rugalmas 
felnőttoktatást, a tanulás egyénre szabott igényeinek kiszolgálását. Észtország 
már a Szovjetuniótól való függetlenedés után komoly lehetőségeket látott az 
info-kommunikációs technológia és a lakosság digitális írástudásának javítá-
sában, ennek érdekében az észt kormányzat a társadalom több területét érintő 

6 Útmutató a tanulás ünnepe megrendezéséhez (é.n.) Magyar Népfőiskolai Társaság, Budapest.
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e-Estonia programot indított el. Az előbbiek része az e-health (e-egészségügy), 
e-banking (e-bankolás), e-education (e-oktatás) program is.7 

Mindezek hatásait mostanra már statisztikai adatok, felmérések is jelzik. Az 
Eurostat azon vizsgálata, amely a 16-74 év közötti lakosság internethasználatát 
kívánta megismerni, jól mutatja az elmúlt évek törekvései nyomán elért pozitív 
eredményeket. 2018-ban az észtországi megkérdezettek 92%-a mondta, hogy 
használta már életében az internetet, hazánkban ez az arány 84%, míg az EU 
28 tagállamának átlaga 89%-ot jelent. Ugyanebben a felmérésben arról is ér-
deklődtek, hogy az elmúlt három hónapban használta-e az internetet (mun-
kára vagy magán jellegű célból) a felnőtt népesség. Az eredmények szerint 
Észtország 16-74 év közötti lakosságának 89%-a vallotta, hogy internetezett 
a fenti időszakban, míg hazánkban csak 76% válaszolta ugyanezt, miközben 
az EU 28 tagállamában 85%-os az eredmény.8 

A digitális készségek alkalmazásának szintjében is az uniós átlagot meg-
haladó eredményt mutatnak az észt adatok. 2017-ben az alap vagy annál jobb 
készségekkel rendelkező felnőttek aránya Észtországban 60%, az EU 28 tag-
államának átlaga 57%, míg mindez Magyarországon 50%-os eredményt je-
lent.9 

A digitális fejlesztések, az állami támogatások meghozták gyümölcsüket, 
amely tetten érhető abban is, hogy minden tizedik észtországi tanuló informa-
tikai területen szeretne továbbtanulni e balti országban. Az eredmények eléré-
séhez a tanárok IKT kompetenciáit ugyancsak fejleszteni kellett és a szükséges 
infrastrukturális feltételeket is meg kellett teremteni. A pedagógusok, az ok-
tatók és a tanulók számára innovatív IKT kurzusokat hirdetnek jelenleg is, az 
oktatási intézményeket pedig modern számítástechnikai eszközökkel látták 
el. Továbbá jó gyakorlatokat gyűjtöttek össze a világ minden tájáról, s ezeket 
elemzve fejlesztették saját gyakorlatukat. Mindemellett a felsőoktatás didak-
tikai-metodikai kultúráját ugyancsak megújították, az oktatók kompetenciáit 
e területen szintén fejlesztették. A digitalizáció a társadalmi élet számos terü-
letét érintette, mellyel fokozatosan modernizálták, fejlesztették Észtországot. 

SZÉLESKÖRŰ HÁLÓZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Felismerve a felnőttkorú tanuló személyiségének és élethelyzetének sajátos 
jellemzőit, az élethosszig tartó tanulásba bevontak arányának növelése nem 
csupán az oktatásügy kizárólagos feladata, s a felnőttekkel foglalkozó szak-

7 Simon Tünde (2015) Az észt információs társadalom és oktatási rendszere. Információs Társa-
dalom, 3. sz. 102–119.

8 Eurostat (2019/b) Internet used by individuals adatbázisa, code: tin00028. 
9 Eurostat (2019/c) Individuals who have basic or above basic overall digital skills by sex adatbá-

zisa, code:TEPSR_SP410.
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emberek egyedüli prioritása Észtországban. Önmagában az oktatásügy tevé-
kenysége nem lenne elegendő, a felnőttek komplex, sokoldalú támogatására, 
összefogásra volt szükség. Észtországban több szakterület, illetve ágens szoros 
együttműködése, szükségleteik, igényeik kölcsönös figyelembe vétele mentén 
érték el a lifelong learning-be bekapcsolódó felnőttek számának jelentős emel-
kedését. Így az oktatásügy mellett a szociális terület és a foglalkoztatásügy, a 
helyi önkormányzatok és az állam egyaránt kiveszik részüket a feladatokból, 
valamennyien e célért is dolgoznak. Az iskolán kívüli tanulásba a múzeumok, 
könyvtárak és más kulturális intézmények munkatársait szintén bevonják, a 
könyvtárosok, népfőiskolai munkatársak és a múzeumi szakdolgozók munká-
jára egyaránt építenek. Az egyes ágazatok messzemenően együttműködnek, 
jól összehangolt, magas szinten szervezett stratégiai partnerségben, kooperá-
cióban látják el fejlesztő feladataikat. Mindemellett The Estonian Lifelong Lear-
ning Strategy 202010 hangsúlyozza, hogy a tanulás elsősorban az egyén feladata és 
felelőssége, ehhez azonban az állam sokoldalú támogatást és számos lehetőségeket biz-
tosít az állampolgároknak a tanulásra az észt társadalomban. Mindenekellőtt em-
pirikus kutatások révén központilag megismerik a munkaerő-piac igényeit, elemzik 
annak szükségleteit, s erre építve több területet képviselő szakemberekből álló taná-
csok alakítják ki a felnőttoktatás fejlesztésének lépéseit, feladatait. Emellett nemzet-
közi együttműködésre, a külföldön meglévő jó gyakorlatokra ugyancsak építenek.

A TANULÁS TÁMOGATÁSA

A tanulás eredményességét több tényező együttesen befolyásolja (pl. indi-
viduális valamint mikro- és makrokörnyezeti szempontok). A tanulni szán-
dékozó felnőttek céljainak elérését, személyiségének fejlesztését, széleskörűen 
támogatják. Az alapfokú és a középfokú oktatásban való részvétel, valamint a 
szakképzésban a részidős képzések ingyenesek a felnőttek számára. A felsőok-
tatásban való részvétel nem ingyenes, azonban vannak olyan nemzeti szem-
pontból elsőbbséget élvező csoportok, akiknek a képzését ingyen biztosítja az 
állam (pl. ilyenek a szakképesítés nélkül dolgozó tanárok, hivatalnokok). 

Ahhoz, hogy felnőttként a tanulás elérhető legyen a különböző élethelyzet-
ben lévők számára, pedagógiai, szociális és pszichológiai segítő hálózatot egy-
aránt biztosít az észt társadalom, gondolva a hátrányos helyzetben lévőkre, a 
problémákkal küzdőkre (pl. financiális nehézségek). 

10 The Estonian Lifelong Learning Strategy 2020 (2014) https://www.hm.ee/sites/default/files/
estonian_lifelong_strategy.pdf (Letöltve: 2019. 08. 23.)
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A Tallini Felnőttek Középiskolájában11 diákmentorok és mentor tanárok 
ösztönzik a tanulókat, továbbá, a kisgyermekes anyáknak ingyenes gyermekel-
helyezést biztosítanak a tanulás idejére. Kifejezetten támogatják az alacsonyan 
képzett szülők, nők kompetenciáinak fejlesztését, hiszen tanulásuk példaér-
tékkel bír gyermekeik előtt. Az esetleges lelki vagy életvezetési problémákkal 
küzdőknek pszichológiai segítséget nyújtanak. A gyengébb tanulók számára 
nulladik évfolyamot szerveznek, ahol tanulás-módszertani tanácsokkal látják 
el a felnőtteket, a tanulási stratégiák megismerésével foglalkoznak, illetve ab-
ban nyújtanak támogatást, hogy a tanuló megfelelő motivációval felvértezve, 
képes legyen ismét tanulmányait folytatni. Felzárkóztatást szintre hozó kur-
zusokkal érik el, így pl. matematikából, idegen nyelvekből, kémiából, fiziká-
ból különórákat biztosítanak az arra rászorulók számára. Annak érdekében, 
hogy a látókörük szélesedjen, az új tapasztalatokat szerezzenek, a tanulás hely-
színeit az iskolán kívülre is kiterjesztik, tanulmányutakat biztosítanak a fel-
nőttek iskoláiban, így múzeumokat, science centereket, színházakat, mozikat, 
üzemeket, vállalkozásokat látogatnak meg, ezzel is növelve a motivációt, fel-
keltve a tanulási kedvet, ösztönözve az innovációt, s gazdagítva a tanulási ta-
pasztalatokat. 

Azoknak, akik nem beszélik kellő mértékben az észt nyelvet – köztük az 
oroszul anyanyelvű felnőtteknek – alkalmat adnak cserediákként észt nyelvű 
iskolában való tanulásra, egymás kultúrájának jobban megismerésére, nyelvtu-
dás fejlesztésére, társas kapcsolataik bővítésére. Mindezeken túl karriertanács-
adást is biztosítanak a felnőtteknek, munkanélkülieknek és a pályát változtatni 
szándékozóknak, a munkaügyi szakemberek elemzik a tanulni kívánó felnőtt 
képességeit, készségeit, szükségleteit és igényeit, s személyre szabott tanács-
adással segítik a megfelelő tanulási lehetőségek és további támogatási szolgál-
tatások megtalálását, s a képzésbe való bekapcsolódást. A felnőttek tanulás 
iránti pozitív attitűdjét sokoldalú központi támogatással biztosítják.

Összefoglalva elmondható, hogy élethosszig tartó tanulásban való részvé-
tel általános ösztönzése, a tanulás promóciója nagyban hozzájárult Észtország 
utóbbi időben történt, jelentős társadalmi, gazdasági fejlődéséhez, valamint az 
állampolgárok képességeinek, művelődési lehetőségeinek jobb kihasználásá-
hoz. Eredményeik a hazai felnőttképzés fejlesztése során több vonatkozásban 
is kiválóan hasznosíthatók.

11 Inga Miljand (2019) Good Practices for Supporting the Acquisition and Teaching of Basic 
Skills in Schools for Adults c. előadása, Tallinn Secondary School for Adults, Tallinn.
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Egy Carlisle Graham nevű philadelphiai kádár álmodta meg elsőként azt az 
eszement mutatványt, hogy egy hordóban ereszkedik le a Niagara-vízesésen. 
A fotón látható a cicanadrágos, bajuszos viktoriánus fenegyerek, hét láb ma-
gas hordója mellett pózolva, amelyben reményei szerint véghezviheti a hihe-
tetlen mutatványt. A hordót ő maga készítette és festette rikító pirosra; pont 
úgy nézett ki, mint egy kezdetleges rakéta. A Jules Verne-féle különös uta-
zások hőseire hajazó Graham pontosan úgy néz ki, mint aki készen áll arra, 
hogy egy ágyúval kilőjék a Holdba, vagy hogy a feneketlen mélységbe szip-
pantva elérje a föld középpontját.

Graham 1886-ban egy csapásra híres lett, amikor tölgyfahordójában meg-
tette az utat a folyónak a vízesés alatti szakaszán kavargó örvényesen keresz-
tül. Nyaktörő mutatványa a New York Times címlapjáig jutott, ahol járművét 
„gigantikus répaként” írták le. Graham vászoncsíkokkal függesztette fel ma-
gát; a hordóra rácsavarozták a tetejét; aztán a férfi vasból készült kapaszko-
dókat markolva utazott két mérföldet a búgócsigaként pörgő hordóban a vad 
örvények és hullámok között. Négyszer ismételte meg a mutatványt a töme-
gek nagy örömére – többen bele is haltak abba, hogy utána akarták csinálni –, 
majd megemelte a tétet és bejelentette, hogy a vízesésen is leereszkedik. 

1889 szeptemberének egy szép reggelén az „örvényes hőse” csuromvize-
sen és hullafáradtan állított be Niagara város egyik ivójába, és mindenkinek 
előadta, hogy épp most cselekedte meg a nagy hőstettet. Bár a túlélésre szinte 
semmi esélye sem volt, azt állította, hogy belevetette magát a vízesésbe, mint a 
csapágygolyó a pörgő rulettkerékbe, és megütötte a főnyereményt. „Úgy érez-
tem magam, mint aki belefulladt a halál fájdalmaktól mentes tengerébe” – me-
sélte Graham, aki egy whiskyvel próbált lelket önteni magába. „Iszonyú zúgást 
éreztem a fülemben. Próbáltam hangosan beszélni a hordóban, hogy megtör-
jem, de nem sikerült […] hálás szívvel belenyugodtam a sorsomba.” 

Pár nappal később a Buffalo Evening News oknyomozó riporterei kiderítet-
ték, hogy Graham halált megvető mutatványa csak egy jól kieszelt átverés volt; 

1 A fordítás Torner, Christopher (2005) Extraordinary Voyages: The first daredevils of Niagara 
Falls. Cabinet Magazine, 19, http://www.cabinetmagazine.org/issues/19/turner.php (letöltve: 
2020. 06. 14.) alapján készült.
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a hencegése, írták, nem volt több mint a „mesét bizonyítani próbáló részletek 
tákolmánya, azzal a céllal, hogy életszerűvé tegye a feltűnő és nem túl megy-
győző történetet.” Bár Graham találta ki a nagy feladatot, valójában csak ál-
modozhatott arról, hogy végre is hajtja. Tudta, hogy öngyilkos utazás lenne 
– egy hónappal azelőtt egy újfundlandi kutyát áldozott a vízesésnek; a kutya 
megfulladt, amikor a hordó, amelybe beleszíjazták, darabokra tört az őrjöngő 
vízáradatban.

1. ábra. Carlisle Graham, aki először ereszkedett le az örvényesen egy hordóban, 1886-ban.

A viktoriánus képzelet azonban nem tudott ellenállni a vakmerőség esz-
ményképévé váló mutatványnak (ugyanabban a hónapban Stephen Brodie, a 
New York-i újságárus, aki azt állította, hogy leugrott a brooklyni hídról, azt a 
látszatot próbálta kelteni, hogy leereszkedett a vízesésen egy felfújható gumi-
ruhában); ebben a világban a látványosságok és az őrült mutatványok a min-
dennapok állandó részei voltak. Emile Blondin, a francia kötéltáncos például 
1859-ben kezdte szemmel láthatóan könnyed „égbenjárásainak” sorozatát a 
Niagara-vízesés fölött. Minden bemutató látványosabb volt az elődjénél; a há-
tán vitte át a menedzserét a folyó fölött; majomjelmezben tolt át egy talicskát 
a magasban kifeszített kötélen; és, a hatalmas vízesést egy kis meghitt csalá-
diassággal gúnyolandó, a kötél felénél egy apró kályhát állított fel, amelyen 
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megsütött két omlettet és leeresztette azokat a Maid of the Mist nevű kirándu-
lóhajó száját tátó közönségének.

1900-ra a Niagara-vízesés az „öngyilkosok paradicsomává” vált, mert senki 
sem élte túl az utazást – könnyebbnek tűnt a víz folyásirányát megfordítani. A 
víz állandó bömbölése a vízesés fölött a halál elkerülhetetlenségét szimboli-
zálta: „az előre meghatározott úton aláhullva” – írta egy XIX. századi látogató 
– „tonna tonnát követ, éppolyan könyörtelenül, ahogy az emberi nemzedékek 
haladnak a nagy Ismeretlen felé.” Kant úgy írta le a fenséges által keltett ér-
zést, mint egyfajta „mámorító vibrálás […] a taszítás és a vonzás örvényszerű 
váltakozása,” és a Niagara látogatói közül sokakat magával ragadott ez a szé-
dítő vonzerő. Harriet Beecher Stowe például annyira „megittasodott” a vízesés 
dinamikus szépségétől, hogy úgy képzelte: ha valaki beleveti magát a zuha-
tagba – ahogy sokan tették –, „csodálatos” halált hal. 

• • •

1901. október 24-én Annie Edson Taylor lett az első emberi lény, aki való-
ban megpróbálta egy hordó belsejében túlélni az alattomos utazást. A kövér-
kés Taylor, az egykori tánctanár nem volt az a tipikus istenkísértő – épp aznap 
lett 63 éves (bár 44-nek adta ki magát), munkanélküli volt, vagyontalan, vi-
szont túl büszke ahhoz, hogy a szegényházban végezze. „Akár meg is halha-
tok, az se sokat változtatna a helyzetemen” – mondta. A mutatványa élet vagy 
halál típusú próbatétel volt, a maga mindenre elszánt, ám racionális logikájá-
val: ha meghal – mindenki erre számított – a boldogtalansága véget ér; ha vi-
szont életben marad, gazdag emberként bukkan majd föl a habokból.

Taylor felbérelt egy menedzsert, aki korábban toronyugrókat képviselt kü-
lönböző karneválok alkalmával, hogy legyen a megálmodott vagyoni gya-
rapodás koreográfusa, és egy négy és fél láb magasságú különleges hordót is 
építtetett a mutatványhoz. A hordóra kapaszkodókat szereltek, kitömték pár-
nákkal, ballasztnak pedig egy 200 kilós üllőt használtak. „Nem búcsúzom el” 
– mondta Taylor, mielőtt bezárták a koporsót idéző sötétségbe – „hanem au re-
voirt mondok, mert épségben fogok visszatérni.” Senki sem hitt neki – Maude 
Willard egy hónapja fulladt meg az örvényesben egy hordóban, amelyet Gra-
ham készített – számos fotón jól kivehető, hogy a nézők úgy sereglenek a hordó 
köré, mintha vesztőhelyen lennének. „Úgy lehet a legkönnyebben odacsalo-
gatni az embereket” – írta később Houdini saját víz alatti szabadulóművészeté-
ről – „hogy tudatjuk velük, hogy egy bizonyos helyen egy bizonyos időpontban 
valaki megkísérel valamit, ami kudarc esetén azonnali halállal végződik.” 

Taylor hordóját a csendes fenti vizeken engedték útjára; ezután végigbucs-
kázott a felső örvényesen, amely saját leírása szerint olyan volt, „mint egy fe-
nevad, amely a prédájáért harcol.” A vízesés, amelyen 570 000 liter víz zúdul 
le percenként, az 50 méter mély kráterbe köpte a hordót, amely aztán eltűnt 
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a szem elől. A hordó pörgött, „mint a vaj a köpülőben,” rövid ideig a vízesés 
halálos ellenáramlatainak fogságába esett, aztán egy ötméteres ugrással fel-
bukkant a felszínre. Carlisle Graham segített kihalászni a hordót és utasát; 
amikor felfeszítette a hordó fedelét, őszinte megdöbbenéssel kiáltott fel: „Te 
jó isten! Még él!” 

2. ábra. Annie Edson Taylor, aki 1901-ben először élte túl az utazást a Niagara-vízesésen.

Taylor fején egy nyolc centis vágás volt, és nyilvánvalóan agyrázkódást szen-
vedett. Azt kérdezgette, hogy „túl vagyok már a vízesésen?” Amikor magá-
hoz tért, elmondta a riportereknek, hogy „ha ez lenne az utolsó levegővételem, 
mindenkinek azt javasolnám: ne kísérelje meg ezt a hőstettet. Soha többé nem 
megyek végig a vízesésen. Inkább odasétálnék egy ágyú torkához, akkor is, 
ha tudnám, hogy darabokra fog tépni, mint hogy ismét megtegyem az utat a 
vízesésen.” 

Taylor híres lett, de gazdag nem. A menedzsere lelépett az értékes hordóval 
és eladta egy chicagói színháznak, amely egyik darabjában színre vitte Taylor 
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tetteit. Erre ő ügyvédet fogadott, hogy szerezze vissza a hordót; a per során 
elvesztette mindazt a pénzt, amelyet a kalandjáról szóló előadásokkal kere-
sett. Még tíz év telt el, mire valaki más is elég bátornak bizonyult ahhoz, hogy 
megpróbálja az utazást egy hordóban, de tízéves monopóliuma alatt Taylor túl 
színtelen és komoly volt ahhoz, hogy sikerrel szerepeljen a mutatványipar min-
dent eltúlzó világában. „A Patkó-vízesés hősnője,” ahogy Taylor nevezte ma-
gát, szegénységben halt meg, azzal tudott csak némi pénzt összekaparni, hogy 
turistákkal fotózkodott egy hordómásolat társaságában; a sírján nincs szüle-
tési vagy halálozási évszám, csak a hőstett dátuma.

1911-ben Bobby Leach, egy angol cirkuszi akrobata – aki ejtőernyővel le-
ugrott Niagara város függőhídjáról és az örvényest is megjárta egy hordóban 
– sikeresen túlélte az utazást, magának követelve Taylor koronáját. Leach jár-
műve egy nyolc láb hosszú, szivar alakú acélszerkezet volt. Graham hordójá-
hoz hasonlóan ez is élénkpiros volt, és úgy nézett ki, mint az a rakéta, amely 
szemen találja a Holdat Georges Méliès Voyage dans la Lune című filmjében. 
(A film egy évvel Taylor mutatványa után került a mozikba.) Leach egy víz-
hatlan vászon függőágyban lógott a hordóban – holtrészegen – de súlyosan 
megsérült, amikor járműve egy sziklának ütközött, közvetlenül azelőtt, hogy 
a szakadékba zuhant volna. A horpadás jól látszik a hordón – van egy fény-
kép, amelyen Leach látható, amint a találmányán ül. Az ütközés eredménye-
képpen darabokra törtek a térdkalácsai és az állkapcsa, így huszonhárom hetes 
kórházi ápolás várta. A nekrológírók a mai napig kacagnak a fenegyerek pró-
zai halálán: sok-sok év múlva, hetven évesen halt meg, mert megcsúszott egy 
narancshéjon. 

Leach is érezte, hogy csak a szilárd szegecselt acélház védte meg, ezért ki-
lenc évvel később, amikor Charles Stephens fahordóban akart átkelni a víze-
sésen, Leach megpróbálta lebeszélni őt. Stephens, az 58 éves angol borbély (a 
nagy feladat világszerte csábította a vakmerő embereket) egy hat láb hosszú 
hordót építtetett magának kocsányos tölgyből. A hordó a kor csúcstechnoló-
giáját képviselő fantasztikus szerkezet volt; egy keresztmetszeti képen látható, 
ahogy Stephens a hordóban függ, szájában egy tartalék levegőtartály csövével. 
A hordóban elektromos világítás is volt, hogy enyhítse a klausztrofób sötétsé-
get. Mégis, amikor a hordó túljutott a habzó vízfüggönyön és a vízbe érkezett, 
az üllő, amelyet Stephens ballaszt gyanánt a lábához kötözött, valószínűleg to-
vábblendült, kiszakította a hordó alját, és magával vitte Stephenst – ő volt az 
első hordóutazó kaszkadőr, aki belehalt a zuhatagi utazásba. Csak a felfüg-
gesztések által leszakított karját találták meg. A törött dongák között úszó kar 
egy tetovált üzenetet vitt magával: „Sose felejts el, Annie.”

A vészjósló figyelmeztetés ellenére az adrenalinfüggők, a fenséges megszál-
lottjai tovább kísértették az istent, sokszor be is hódolva az akaratának. 1928-
ban a kanadai Jean Lussier egy 380 kilós megerősített gumilabdában gurult 
le az örvényesen és a vízesésen – a labdát ő maga építette az élete folyamán 
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összespórolt pénzből –, így ő lett a harmadik, aki túlélte az utazást. Két év-
vel később George Stathakis, egy buffalói séf egy óriási, 1000 kilós hordóban 
kísérelte meg az utazást, de a vízesés alatti örvény 14 órára csapdába ejtette a 
hordót, így Stathakis megfulladt (viszont a teknősbéka, amelyet kabalaként 
magával vitt, túlélte az utazást). 1951-ben egy William „Red” Hill Jr. nevű 
kísérletező próbálta meg az utazást egy kis lélekvesztővel, amely tizenhárom, 
nagy igénybevételre tervezett csőből állt, és a „The Thing” nevet kapta az ép-
pen akkor megjelent sci-fi film ihletésére. Ő volt a hordóutazó vakmerőség 
harmadik áldozata.

3. ábra. Jean Lussier kimászik a gumilabdából, amelyben megjárta a vízesést, 1928. július 4.

Annie Taylor úttörő mutatványának ötvenedik születésnapjáig hárman él-
ték túl a mutatványt és hárman haltak bele. Az esély arra, hogy valaki egy 
hordóban átjut a vízesésen – olyan volt ez, mint a sportok orosz rulettje – így 
ötven-ötven százalék volt; fej vagy írás, élet vagy halál. 

• • •

Hill halála közfelháborodást keltett – sokak szerint a fenegyerekek legi-
timálták és romantikus színben tüntették fel az öngyilkosságot –, ezért tör-
vényt is hoztak a vízesésen való utazás ellen, amelyet azóta „engedély nélküli 
kaszkadőrmutatványként” ismerünk. Mondanunk sem kell, hogy egyetlen en-
gedélyt sem adtak ki. De a kaszkadőrködésnek a tiltás sem vetett véget. Sőt, 
valójában segítséget jelentett: a fenegyerekek járművei egyre bonyolultabbak 
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lettek, sokkal inkább tengeralattjáróra vagy űrhajóra, mint káposztáshordóra 
kezdtek hasonlítani. Robusztus felépítés és feltűnő színek, belső ütéscsillapí-
tás, összehajtható ülések, tartóhevederek és oxigéntartályok – életellátó szer-
kezetek, melyek anyaméhszerűen veszik körbe az utast. A tiltás óta senki sem 
halt meg a hordók utasai közül, és a tizenhárom sikeres próbálkozó közül ket-
ten kétszer is megismételték az utazást.2 

2003-ban Kirk Jones, egy negyvenéves michigani munkanélküli volt az első, 
aki mindenféle védőfelszerelés nélkül kelt át a Niagara-vízesésen; tettével gya-
korlatilag véget vetett a tartályos utazások korának. A Niagara-vízesés egyik 
túlélője el is panaszolta, hogy Jones meghiúsult öngyilkossági kísérlete „deval-
válta a legendát.” Jones két liter vodka-naranccsal vértezte fel magát, és a hátán 
lebegve közelítette meg a vízesést. Egy szemtanú szerint mosoly ült az arcán, 
amikor fejjel előre belevetette magát a mélységbe. A bátyja is ott volt; video-
felvételt akart készíteni, de az akkumulátor felmondta a szolgálatot. 

Szele Bálint fordítása

2 Viszont Karel Soucek, aki 1984-ben kelt át a vízesésen, meghalt, amikor a houstoni Aerodo-
me-ban 45 000 ember előtt meg akarta ismételni a mutatványt. 60 méter magasból dobták le 
egy három méter átmérőjű, vízzel teli tartályba, amelynek a peremén a hordója tojásként törött 
darabokra. 
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nemzetközi kapcsolatok és a Balkán kutatójává és szakértőjévé vált. Tanulmányokat, 
könyveket írt, konferenciákat szervezett és vett részt előadóként munkájukban. 

A felsőoktatásban oktatott témái az Európai Unió története, politikája, szervezeti,  
intézmény- és jogrendszere, bővítési politikájának elméleti és gyakorlati kérdései, 
döntéshozatali mechanizmusa és a nemzetállamok helyzete az Unióban,  
a Nyugat-Balkán biztonságpolitikai kihívásai, története és integrációja, valamint  
az általános regionális politika.

Oktatói tevékenysége nem csupán a hazai felsőoktatásra terjed ki, külföldi egyetemeken 
is rendszeresen tart előadásokat, szemináriumokat és az egyetemi partnerség  
fejlesztésében is aktív szerepet vállal. Az elmúlt másfél évtizedben Amerikától Ázsiáig 
számos országban képviselte hazánkat és a Kodolányi János Egyetemet.

Ismert és elismert szakemberként több tudományos szervezet munkáját segítette,  
többek között 12 éve elnöke a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi  
Bizottsága Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága  
Politikatudományi Munkabizottságának, valamint 2014-ben útjára indított Central 
European Papers nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. Kutatási  
tevékenységéhez kötődik a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2017-ben megalakult  
Európaizáció a Balkánon kutatócsoportban, valamint a Harsányi János Tudásközpont 
vezető kutatójaként végzett munkája.

A tanulmánykötetben legközelebbi munkatársai, barátai fejezik ki tiszteletüket  
születésének kerek évfordulója alkalmából, olyan tematikai felépítésben, ahogy  
életpályája ívelt: a történettudományokból indult, erre építette a regionális  
és nemzetközi szakértelmét, majd politikai, szociális és számos egyéb területre  
is kiterjedő életművét. Valamennyien kívánjuk, hogy ez az életmű tovább gazdagodjon, 
mindannyiunk javára.


