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Előszó
A Közös dolgaink címmel 2017 nyarán indított projektünk immáron negyedik évébe
lépett. Eredeti célkitűzésünknek megfeleően arra törkedtünk, hogy független és semleges fórumot alakítsunk ki tudósok, művészek, civilek és közéleti személyiségek számára, akik egy árnyalt, sokoldalú és felelősségteljes diskurzus irányában keresik Magyarország és Közép-Európa égetően aktuális kérdések megoldását.
A platform történetének néhány évnyi távlata már lehetőséget ad egy-egy következtetés megfogalmazására. Jól látható mindenekelőtt, hogy a szerzőket erős kritikai attitűd
jellemzi: még a leginkább leíró, elemző tanulmányok olvastán is érezhető a jobbító
szándék, legyen szó akár a magyarországi társadalmi rendszerekről, akár a külhoni
magyar közösségekről, akár globális politikai folyamatokról. A másik, hogy bár a szerzők ritkán reflektálnak közvetlenül egymás írásaira, a felvetett problémák és a megoldási javaslatok között mégis könnyen felismerhető a mélyebben gyökerező összefüggések keresése, a problémalátás és megoldáskeresés orientációi.
Az elmúlt két év során 29 szerző tollából összesen 45 tanulmányt, esszét, recenziót,
interjút és képriportot, valamint archív cikket adtunk közre. Az írások legtöbbjét az
eredeti közlésnek megfelelően rovatok szerint csoportosítottuk. Kizárólag a Szemle
esetében döntöttünk a rovat megbontása mellett, hogy az itt megjelent ismertetéseket
és kritikákat szervesebb tematikai összefüggéseknek megfelelően a többi rovat írásaihoz társítsuk. A cikkeket nem közlésük eredeti időrendi sorrendjében adjuk közre, hanem minden rovat esetében egy gondolati ív, logikai rend kialakítására törekedtünk.
Természetesen ezen kívül is számtalan más olvasat és összefüggésrendszer képzelhető
el – a továbbiakban ezen olvasatok, értelmezési lehetőségek egyikét vázoljuk fel.
A polgári társadalom esélyei Magyarországon
A kötetben szereplő írások szerzői meglehetősen sötét képet festenek a magyarországi
táradalomfejlődésről, amit az utóbbi tíz év folyamán a Nemzeti Együttműködés Rendszere fémjelzett. A legáltalánosabb szemléleti kereteket A.Gergely András nagy ívű
tanulmánya vázolja fel, amely a NER társadalompolitikáját a posztkolonialista irodalom fogalmisága alapján öngyarmatosításként, belső gyarmatosításként értelmezi. 1
Ennek a folyamatnak útjelzői egyfelől a mélyülő társadalmi törésvonalak, másfelől az
egyes társadalmi intézményekben jelentkező válságtünetek.
Az egyik legsúlyosabb össztársadalmi gondot a mélyülő szociális válság jelenti. A műhelyteremtő Kovách Imre szerkesztésében megjelent – A.Gergely András által recenzált – kötetek a társadalmi integráció problémáira, az egyenlőtlenségek újratermelődésére, sőt felerősödésére hívják fel a figyelmet.2 Minden bizonnyal a cigányság alkotja a
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legsérülékenyebb társadalmi csoportot. Forray R. Katalin a romákkal szembeni előítéletek, a cigány és nemcigány közösségek közti konfliktusok egy részét az eltérő tér- és
időszemléletre vezeti vissza. Míg ugyanis a többségi társadalom az ipari forradalom
óta kialakult ritmusban éli az életét, a cigányság ebbe csak a szocializmus idején kezdett beilleszedni; a rendszerváltozatással beköszöntő tömeges munkanélküliség ezt a
szocializációs folyamatot szakította meg, ám alternatívát nem tudott kínálni. Ennek a
problémakörnek regionális, sőt országos viszonylatban is „állatorvosi lova” lehetne az
Ormánság.3 Ezt a világot, annak egyre inkább leszakadó társadalmát, és – bármilyen
meglepő – az itteni élet esztétikumát mutatja be Kalmár Lajos fotósorozata.
A társadalmi válsággal számos ponton kapcsolódnak össze a közpolitikai problémaként elemzett válságtünetek. A kötet tanulmányainak tanúsága szerint lényegében az
összes társadalmi rendszerben súlyos demokráciadeficit mutatkozik. A legáltalánosabb
államjogi problémákra Bárándy Gergely – kötetünkben A.Gergely András által ismertetett – munkái világítanak rá. A recenzens szerint nem annyira a jogalkotás részletkérdései a döntőek, mint a mögöttük meghúzódó attitűd: „a közjogi válaszok célja, indoka, értelmezési mezeje, haszna, értelme, vitaképessége, konszenzusos bázisa mintegy
egyetlen gesztus-értékű kifejezésre épül: ’oszt jónapot!’ (…) Ha nem tetszik, nyugodtan
tiltakozz, ágálj, mondj nemet, berzenkedj, de mindhiába, mert kivárom, míg megunod…”4 (34.) Az önkormányzatiság átalakítását Fekete Sándor alapos tanulmánya
elemzi. Megállapítása szerint a helyi önkormányzatok az adósságállományuk konszolidációjáért cserébe kénytelenek voltak elfogadni feladat- és hatásköreik szűkítését és a
központi ellenőrzés megerősítését, szuverenitásuk így jelentősen csorbult. Hasonló
vonalvezetés jellemzi a kormányzat tudománypolitikáját: Póla Péter egyértelműen a
tudomány autonómiájának csorbításaként értelmezi az akadémiai kutatóhálózat átalakítását, amelynek valódi tétje alighanem a kutatás-fejlesztési támogatások feletti rendelkezés volt. Nem kevésbé lesújtó a kormányzat gazdaság- és környezetpolitikájáról
alkotott kép. Antal Attila és Mellár Tamás – Tóth Márton, illetve A.Gergely András
által elemzett – kötetei szerint a NER egy szűk körű elit rövid lejáratú céljainak szolgálatába állította lényegében a teljes nemzetgazdaságot, és ezen a téren a neoliberalizmus
eszmeiségében lelt hathatós szövetségesre.5 A vidékfejlesztés területén hasonló politikai befolyásoltságra engednek következtetni a Magyar Falu Program első eredményei:
Finta István elemzése szerint „a megye politikai viszonyainak minimális ismeretében is
kirajzolódnak azok az erővonalak, amelyek a befolyás erősségét mutatják. Ezek az erővonalak személyekhez (befolyásos képviselő), illetve jó kormányzati kapcsolatokkal
rendelkező településekhez köthetők.” (65.)
Az autokratikus rendszer kiépülését Mannheim Károly felvetése nyomán más szemszögből is vizsgálhatjuk: „A diktatúra nem ellentéte a tömeguralomnak, csak azt jelenti, hogy a tömeg pillanatnyilag engedelmeskedni akar” (376.) – a joguralom csorbítása
és a szabadság kis köreinek szűkülése azonban ettől még tény marad.
Ez a tendencia persze korántsem újkeletű, legfeljebb felerősödött az elmúlt évtizedben.
A kulturális élet területén a Pécs2010 Európa Kulturális Főváros projekt megvalósulá-
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sa annak szomorú példája, hogy mennyire romboló a társadalmi rendszerek átpolitizáltsága. Gönczy László 2007-ben és Pilkhoffer Mónika 2011-ben megjelent írásai tanúskodnak arról, hogy a nemzetközi rivaldafényben, az európai színtérre lépve sem
sikerült igazán szakítani a régi beidegződésekkel, az öntömjénező provincializmussal, a
lövészárok-mentalitással és az alig leplezett politikai befolyás kényszerű elfogadásával.
A kulturális igazgatás tehát számos esetben a politika áldozatává vált és válik, így a
kritikai készség és a személyes felelősségvállalás polgári értékeit jobbára csak az autonóm művészet területén fedezhetjük fel. Illés Anett az ArtMarket Budapest képzőművészeti vásáron szereplő alkotásokról és projektekről készített riportot. Felvételei alapján szembeötlő, hogy bár az alkotók attitűdjei korántsem egységesek – hol fittyet
hánynak a társadalmi valóságra, hol kemény bírálatban részesítik azt –, a kiállítás öszszegészében mégis látleletként értékelhető. Hasonló ambivalenciát tár fel a képzőművészetek pszichológiai, pszichiátriai megközelítése. A közleketű vélekedés szerint a
nagy művek mindig az egyéni pszichében gyökereznek, Gerevich Tibor – A.Gergely
András által ismeretett – elemzései azonban a műalkotás eredetének egy másik vetületét is bemutatják. Itt „az alkotó mindig egy másik személlyel (baráttal, partnerrel, múzsával, alkotótárssal) együtt ’szólal meg’, aki a mester élethelyzetére, érzelmi állapotára, szexusára, életfordulataira, sikereire, kibontakozására is hatást gyakorolt” (156.) –
így tehát a művészet társas, sőt talán kimondottan társadalmi közegére is rálátást nyerhetünk.
Politikatörténeti mozaikok
A kötetünkben szereplő politikatörténeti és eszmetörténeti tanulmányok egy-egy korszak, kérdéskör, vagy politikai irányzat megértéséhez szolgáltatnak adalékokat.
Paár Ádám két tanulmánya a 19-20. század fordulójának magyar politkai eszmetörténetéhez nyújt fontos adalékokat.6 A szerző megállapítása szerint a szövetkezeti mozgalom azt a célt tűze ki, hogy a mezőgazdasági népességet megóvják a kibontakozó kapitalizmus hátrányaitól, hosszabb távon pedig ezen a bázison alakítsák ki a hiányzó középosztályt. A mozgalom fontos szerepet játszott a szélesebb rétegek politikai tudatosításában: képviselői szerint „a magyar népet föl kell vértezni gazdasági és művelődési
képességekkel, valamint gazdasági és szociális intézményrendszerrel, amelyek révén a
magyarországi társadalom elsajátíthatja a demokráciához szükséges politikai és gazdasági kultúrát, az önkormányzás képességét.” (258.)
A 20. századi magyar társadalomtörténet kérdéseit boncolgatják a Népiblog címet viselő
– A.Gergely András által recenzált – kötet írásai. A politikatörténet, mikrotörténet és
történeti szociológia hatérmezsgyéjén mozgó írások legfőbb hozadékát nem is annyira a
fiatal kutatók eredményei, mint a sajátos hangvétel, a két világháború közötti szociográfia hagyományainak felelevenítése jelenti: a szerzők közül „többeket hevített a népi mozgalom, a társadalomkritikai íráshagyomány folytatása, vagy talán a két világháború
közötti magyar eszmetörténet egyik méltánylandóan jó példája lehetett előkép”. (291.)
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Végül, a Csorba Győző Könyvtár archívumából készített válogatásunk a rendszerváltoztatás kori Baranya mindennapjaiba kalauzolja az olvasót. Ízelítőt ad a helyi politikai
mozgalmak történetéből, a térséget súlyosan érintő környezeti problémák kezeléséből,
felvillantva a gazdasági átmenet kérdéseit és a szociális válság kezdeti tüneteit.
Történeti tudás és nemzeti identitás
A nemzeti identitás egyik legfontosabb építőköve a nemzeti közösség történetéről szóló tudás, egy többé-kevésbé egységes történeti narratíva elfogadása és elsajátítása. Illik
Péter a posztmodern történetelmélet téziseiből kiindulva amellett foglal állást, hogy a
történeti munkák határozott céllal jönnek létre, elvárt funkciójuk, hogy megfeleljenek
az olvasó világnézetének, támogatva konzervatív vagy éppen baloldali elkötelezettségét. Ez persze – napjaink Magyarországán egyre inkább szemmel látható – káros következményhez, széttartó értelmezések és párbeszédképtelen narratívák kialakulásához, emlékezetpolitikai csatározásokhoz vezet.
Ebből a megosztosságból jelenthet kiutat, ha a történeti tudást egy diszkurzív mezőben,
közösségi alkotási folyamat eredményeként létrejött tudásként fogjuk fel. 7 Ennek egyik
leginkább előremutató példája a Pécs8 Program.8 Az ennek keretében 2020 nyarán
szervezett kutatótábor célja az volt, hogy összegyűjtse és feldolgozza a pécsi Szigeti
városrész átalakításához kapcsolódó személyes visszaemlékezéseket. „Az elbeszélt
történetek ismeretterjesztő cikkekben, novellában, versben, interaktív kiállításban, diafilmben és ismeretterjesztő tanulmányban születtek újjá, fejezték ki azt a hangulatot,
életérzést, amit a szerzőkből kiváltott, amire inspirálta őket” – írja a programban résztvevő Balogh János. (300.)
A tudás közösségi szerveződésének előfeltétele a könnyen mozgósítható ismeretanyag
elsajátítása, és egy többféle módon visszakereshető, átrendezhető, újra meg újra feldolgozható forrásbázis kialakítása. Illik Péter a magyarországi középiskolai történelemoktatás területén egy olyan, tartalmi és nyelvi elemek integrálásán alapuló módszertan meghonosítására tesz javaslatot, amely elősegíti ténylegesen hasznosítható – és
így az identitáselemek közé is beépülő – tudás elsajátítását. Ugyanezen szempontból
hasonlóan értékes Szüts Etele írása, aki a digitalizált kulturális javak megőrzésének,
feldolgozásának és megosztásának egyik iskolapéldájaként mutatja be a pécsi Csorba
Győző Könyvtár és a Forum Hungaricum Kft. együttműködésében létrehozott tekintélyes adatbázist.
A magyarság Közép-Európában, magyar diaszpórák a nagyvilágban
Kötetünkben több tanulmány elemzi a közép-európai nemzetek közötti kapcsolatok
egyes formáit, melyeket sokban meghatároztak és meghatároznak a 19. századi nemzetfejlődés sajátosságai. Lajtai L. László – elméleti és módszertani szempontból is remekül megalapozott – munkájban az 1848–1849-ben és az 1868-ban folytatott vitákat
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középpontba állítva vizsgálja a nemzet, nemzetiség, nép fogalmainak formálódását, és
részben ezekhez kapcsolja az „államalkotó” nemzet és a nemzetiségek közti többrétegű
konfliktusrendszer eredőit. Míg ugyanis a „magyar és magyarorosodni akaró politikai
elit” egyértelműen a nemzetállam-építés útjára lépett, addig a nem magyar elitek „a
teljes érzelmi elidegenedéstől, az aktív kulturális és politikai párhuzamos sajátnemzetépítés gyakorlatán át a status quo-hoz igazodás és az államnemzethez való lassú aszszimilálódás alternatívái közül választottak”. (240.)
Fried István a régió nemzetei közötti, konfliktusokkal és meg nem értésekkel terhelt
érintkezések nyelvi lecsapódásaiként értelmezi a közhelyeket. Ezek a nyelvi panelek
megjelenhetnek „a politikai, a nemzetközi stb. jelenségek kurta-furcsa minősítésében
is, a megnevezettek félreértéseket, ellentéteket generálhatnak, s a népképzetekkel, az
’idegen’ lebecsülésével, imagológiai téveszmékkel rokonulnak.” (182.) A lebecsülés, a
téveszmék és az ezeken alapuló kirekesztés egyik legismertebb esete a tiszaeszlári vérvád. Blutmann László – kötetünkben Kiss Zoltán által ismertetett – Eszlármonográfiájának fő hozadéka ugyan a feltételezett gyilkosság minden eddiginél pontosabb rekonstrukciója, hasonlóan jelentős azonban, hogy a figyelmet a per kulturális
kontextusára és historiográfiájára irányítja.
Balatonyi Barbara más vonatkozásban, magyar–román viszonylatban elemzi a
transzkulturális kapcsolatok természetét. Megállapítása szerint, míg az informális, baráti együttlétek során gyakran elmosódnak az etnikai és vallási csoportok, identitások
közötti határok, addig a közösségi rendezvények és az azokhoz kapcsolódó nyilvános
diskurzus szintjén ez a keveredés rejtve marad. Ez utóbbiak ugyanis – mint a gyimesbükki pünküsdi ünnepek mutatják – komoly téttel bírnak: „A más-más szempontokból
kisebbségben élő románok, illetve magyarok vallási és nemzeti identitásait óhajtják
erősíteni, továbbá kifejezik jogukat a szülőföldjükhöz, jól láthatóan versenybe is szállnak érte.” (203.)
A Kárpát-medencén kívül élő magyar közösségekről két tanulmányt közöltünk. A
finnországi magyar diaszpórával kapcsolatban Jelinkó Árpád arra utal, hogy a magyarok baráti környezetre és stabil megélhetésre lelhettek Finnországban, és bár számottevő hazatérési szándéknak nincs jele, az anyaországgal személyes és intézményes szinten egyaránt eleven kapcsolatot ápolnak. Szintén a civil szervezetek és intézmények
szerepére hívja fel a figyelmet a Boglár Lajos és Kovács Katalin által egy brazíliai magyar diaszpóra körében végzett terepmunka. Abban ugyanis, hogy a néhány száz fős
közösség az 1980-as években elkezdte újjáépíteni kulturális identitását, néhány értelmiségi elkötelezett munkája mellett kulcsszerepet játszottak az intézményes keretek.9
Bár a Kárpát-medence magyar közösségeinek vizsgálatára született, az európai és Európán kívüli magyar diaszpórák kutatására nézve is releváns lehet Gazsó Dániel módszertani javaslata. A szerző véleménye szerint egy, a közösségek történetét, lokális,
regionális, nemzeti és nemzetközi kapcsolatrendszerét is figyelembe vevő interdiszciplináris antropológiai megközelítés hozzájárul a magyar diaszpórák helyzetének megértéséhez, és elősegíti egy sikeres nemzetpolitika kialakítását.
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Globális válságtünetek
Kissé talán meglepő lehet, hogy 2020 legnagyobb kihívására, a koronavírus-járványra
mindössze két írás reflektál: Tóth Márton a katalán autonómia helyzetével kapcsolatban, Hajnal Klára pedig a globális ökológiai krízissel összefüggésben foglalkozik a
pandémiával.
A kötetünkben szereplő írások egyik legtöbbet tárgyalt kérdésköre a bolygónkat fenyegető ökológiai válság. Hajnal Klára gondolatmenetének kiindulópontja, hogy az ezredforduló óta folyamatosan mélyül az a „komplex globális válság, amelyben a társadalmi, gazdasági és környezeti problémák rendkívül bonyolult összefüggésrendszerben
jelentek meg.” (306.) A válság origója a természet és a civilizáció közti egyensúly
megbomlása, amit a végletekig fokoznak a modern termelési technológiák. Gyökeres
változtatásara, paradigmaváltásra, a fejlődés fogalmának alapvető újragondolására van
tehát szükség.10
Hajnal gondolatmenetéhez kapcsolódik Laborczi Pál cikke,11 amely alapvetően egy
tradicionalista modernitás-bírálat felől közelíti meg a kapitalista gazdasági rendszert, a
klímaváltozás elsődleges okát. A szerző a német–argentin közgazdász, Silvio Gesell
(1862–1930) pénzelméletét látja alkalmasnak arra, hogy a kapitalizmus megannyi
romboló hatása kiküszöbölhetővé váljon. Gesell teóriájához képest egy egészen más
típusú alternatívát kínál Marx kritikus újraolvasása, amely a francia értelmezési hagyományban „nem a reális szocializmus gyanús beteljesülését jelentette, hanem a tőkés
szervezeti doktrína ellenében felkínálható alternatívát, a létező kapitalizmus kritikai
átlátását, rendszerlogikájuk egyik értelmezési lehetőségét” – írja Étienne Balibar művét ismertetve A.Gergely András. (149.)
Azt, hogy az értelmiségen túl a társadalom széles rétegeit foglalkoztatja az útkeresés,
más törekvések – antiglobalista protestmozgalmaktól az egyes embert megszólító és
mozgósító művészeti projektekig – is igazolják. Bagi Judit alapos elemzésében az
1999-es seattle-i tömegtüntetések lefolyását vizsgálja, A.Gergely András pedig a brazil
Sebastião Salgado fotóművész Genesis című kiállításáról írt bírálatot. Erdős László
szintén az egyéni perspektívát helyezi előérbe az állatvédelemről írott cikkében: mindannyiunk személyes döntésétől függ, hogy az állatokra ne nyersanyagként, hanem
személyként tekintsünk, elősegítve az ipari állattartás – a globális klímaváltozás szempontjából is igen fontos – visszaszorulását.
Talán nem túlzás, hogy a tanulmányok mindegyike mögött felsejlik az aggodalom,
hogy az ökológiai válság fenyegető közelségében egyik megoldási lehetőség sem váltja
be a hozzá fűzött reményeket. Míg a gazdasági elméletek a politikai akarat nélkül nem
válhatnak gyakorlattá, addig a társadalmi mozgalmak az átgondolt vezetés és a közös
identitás hiánya miatt ítéltetnek bukásra, az egyéni döntések pedig végső soron kevésnek bizonyulnak a gyökeres változáshoz.
Az ökológiai válsággal szervesen összefüggő kérdéskör a migráció egész Európát megrázó problematikája, melyre ugyancsak több írás reflektál. Andits Petra katalán váro16

sok peremkerületeiben vizsgálta az új mecsetek felépítését, megnyitását kísérő nyilvános diskurzust. Megállapítása szerint a muszlim közösségek démonizálását az őslakosok áldozati szerepben való feltüntetése, illetve heroizálása kíséri a közbeszédben.
Bár az ellentét kibékíthetetlennek tűnik, a nagy hatású kultúrtörténész, Aleida Assmann kötetünkben ismertetett esszéje arra bátorít, hogy mégsem reménytelen a párbeszéd megteremtése. A 2015-ben kialakult menekültválság „szemmel láthatóvá tette a
nyugati társadalmak belső hasadását, halaszthatatlanná tette egy új társadalmi szerződés jogi, politikai és társadalmi keretfeltételeinek kialakítását.” (366.) A szerző a
szabadságjogok túlhangsúlyozásával szemben az emberi kötelességek tanára és az európai kultúra mélyrétegeiben gyökerező fogalmakra alapozza javaslatát. Azt, hogy a
migráció kérdése valóban nem megoldhatatlan probléma, történeti példa is igazolja. A
jugoszláviai menekültek befogadása arra utal, hogy egy elkötelezett kormányzat, nem
nélkülözve persze a nemzetközi segítséget, képes lehet a humanitárius válság kezelésére – ha a krízishelyzetben óhatatlanul magasra csapó idegenellenes indulatokat nem
saját belpolitikai helyzetének megerősítésére használja fel.
Hankiss Elemér emlékére
Hankiss Elemér alakja, kezdeményezései és az általa képviselt értékrend zsinórmértékül szolgált a Közös dolgaink projekt megindításához és működtetéséhez, ezért külön
örömmel közöltük az ő munkásságára emlékező, gondolatait értékelő, továbbvezető
írásokat.
Z. Karvalics László egy 2008-ban elhangzott, az Internet természetéről szóló előadás
és az azt követő levélváltás szövegét publikálja, kapcsolódva a nagy amerikai egyetemek gyakorlatához, amelyek „tervszerűen archiválják a legkiválóbb professzorok,
legnagyobb hatásúnak tartott kutatók, az ’égitestként világító nagy szellemek’
(luminaries) minden egyes személyes szövegét, beleértve az elektronikus levelezésüket
is, hogy az utókor számára megmaradjon az esély ezek felhasználására”. (440.)
A.Gergely András Hankiss talán legismertebb művéről, Az emberi kalandról készített a
legvégső kérdéseket feszegető esszét: „Tudunk-e ’itthon’ lenni még a világban, s van-e
még világ körülöttünk? Ha van, az a miénk-e még, köröttünk forog-e, vagy már régen a
periférián lakozunk, s fel sem ismerjük a margóra futás veszélyeit?” (468.) Végül
Trádler Henrietta a Helikon Kiadó Hankiss-emlékkötetéről és a Magyar Tudomány
különszámáról írt igen alapos recenziót, a két kötet visszaemlékezései, tanulmányai
alapján public intellectualként értelmezve, értékelve Hankiss személyét, kutatói és
filozófusi attitűdjét.
*
A kötet tanulmányai alapján kibontakozó összkép sem a magyarországi társadalomfejlődés és közpolitika kérdéseit, sem a világ helyzetét illetően nem igazán biztató. Mégis
abban a reményben készítettük el az összeállítást, hogy hozzájárulhatunk a legalapve-
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tőbb problémákról szóló diskurzushoz, és talán tehetünk néhány apró lépést a megoldása felé. Hogy ez mennyiben sikerült, sikerülhetett, annak megítélése – ahogy a felvetett kérdések, javaslatok továbbgondolása is – már az Olvasón múlik.
2020 decemberében
Erdős Zoltán, Kindl Melinda
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Az Alaptörvénybe foglalt módosítások
hatása az önkormányzatok szuverenitására
Fekete Sándor

A 2011. évi CLXXXIX. törvény – Magyarország helyi önkormányzatairól
Orbán Viktor a 2010-es választási kampányban egyik elsődleges céljaként említette,
hogy amennyiben az állampolgárok bizalmat szavaznak neki és pártjának, úgy teljes
közjogi reformot hajtanak végre, és a már számos sebből vérző alkotmány helyett egy
új alaptörvényt fognak alkotni. A 2010-ben lezajlott választásokat a Fidesz–KDNP
megnyerte, és a szavazatok összesítését követően világossá vált, hogy kétharmados
többség birtokában az ellenzék nélkül is elindíthatják az alkotmányozási folyamatot.
Ennek eredményeként 2011. április 18-án az Országgyűlés elfogadta az új alkotmányt,
Magyarország Alaptörvényét. Az előirányzottaknak megfelelően teljes közjogi reformot hajtottak végre, melynek során módosításra került az önkormányzati törvény is.
Ahhoz, hogy az 1990. évi Önkormányzati törvény1 és a 2011. évi Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény2 közötti különbségeket meg tudjuk ragadni, az alkotmányokban rögzített szabályokat kell megvizsgálnunk és a hiányzó láncszemeket feltárnunk.
Első lépésben fontos megfigyelnünk, hogy a két alapjogi dokumentum miként rendelkezik az önkormányzáshoz való jogról. Az Alkotmány a helyi önkormányzáshoz való
jogra épít és minimalista módon szabályozza az állam fennhatóságát az önkormányzatok felett. Ez nem meglepő, hiszen az Önkormányzati törvényt közvetlenül egy elnyomó diktatórikus rendszer megszűnését követően alkották meg, így elsődleges szempont
volt az állami kontroll drasztikus csökkentése. Az önkormányzatokat megillető alapjogok általánosak voltak, azaz minden önkormányzatra kiterjedtek. Sajnos azonban ez a
rendszer a sok apró önkormányzat és a túlszabályozás miatt finanszírozhatatlanná vált,
melyre az Alaptörvény próbál megoldást találni. Az Alaptörvény azonban az önkormányzáshoz való jogról nem rendelkezik, ehelyett a helyi közügy fogalmát emeli be a
törvény szövegébe. Úgy fogalmaz, hogy „Magyarországon a helyi közügyek intézése
és a helyi közhatalom gyakorlása érdekében helyi önkormányzatok működnek” (31.
cikk (1) bekezdés). A helyi önkormányzás jogát a települések és a megyék állampolgárainak kezébe adja, így kizárólag az önkormányzás jogának teljes elvonása sérti az
Alaptörvényt, mivel a helyi önkormányzáshoz való alapjog nem jelenik meg a törvényben. Az állampolgárok közvetlenül helyi népszavazás útján, míg közvetetten a választott képviselők segítségével gyakorolhatják az önkormányzati jogaikat. E jogok a helyi
közakarat kifejezését és a közakarat megvalósítását jelentik a törvény szerint. Ennek
23

megfelelően a törvény alanyainak nem maguk az önkormányzatok tekintendők, hanem
a települések lakói, akik közvetlenül vagy közvetve gyakorolják az önkormányzás jogát. A helyi közügyek a törvény szerint „a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, valamint a helyi önkormányzás és a lakossággal való együttműködés szervezeti,
személyi és anyagi feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak” (4 §). Vagyis feladatuk a lakosság igényeinek ellátásában és a jólétükhöz szükséges feltételek megteremtésében és biztosításában áll, így a törvény nemcsak szabályoz, hanem kötelességeket is
előír az önkormányzatok és az állampolgárok számára. Állampolgári kötelességként
enyhíteni a közösségi terhek viselését öngondoskodás révén, vagyis hozzájárulást a
lehetőségeikhez mérten a közösségi tevékenységek ellátásához. E feladatokat a helyi
önkormányzat rendeletben meghatározhatja, és be nem tartásuk esetén jogkövetkezményeket is gyakorolhat, vagyis felelősségre vonhatja a lakosokat. Azonban erkölcsi
korlátként a jóhiszeműség és a kölcsönös együttműködés figyelembe vételének elve ott
lebeg a törvény gyakorlása, érvényesítése során.
A helyi önkormányzati feladatokat az Alaptörvény 31. cikkének (1) bekezdése szabályozza, mely leírja, hogy a helyi önkormányzatok a helyi közügyek intézését és a helyi
közakarat gyakorlását látják el. Azonban az, hogy pontosan mi tekinthető helyi közügynek, nincs lefektetve a törvényben, így annak tisztázása a törvényhozásra marad.
Az Alaptörvény felsorolja azon jogokat, melyeket az önkormányzat elláthat a közügyek gyakorlása közben, így helyi szabályozás kérdése – rendelet és határozat útján –
a szervezeti és működési rend meghatározása, a vállalkozási jog, az adókivetési jog
vagy más önkormányzatokkal való társulás joga. Azonban az önkormányzati feladatés hatalommegosztásról sem a törvény, sem az Alaptörvény nem rendelkezik. És ezzel
eljutottunk egy fontos állomáshoz, melynek feltárása nélkül – az önkormányzatokról
lévén szó – nem mehetünk tovább. Ez pedig a decentralizáció–dekoncentráció, valamint a szubszidiaritás elvének kérdése.
Az állam hatalommegosztási rendszere két tengely mentén épül fel: a horizontális és a
vertikális tengely mentén.3 A horizontális tengely a klasszikus hármas hatalommegosztási elv, melyet manapság minden demokratikus berendezkedésű ország alapvető hatalomépítő elemként kezel. A vertikális megosztás az állami hatalom és a feladatok alsóbb szintekkel történő megosztását jelenti. Azonban a vertikális szinten a megosztás
nem történhet meg teljes mértékben, ugyanis a törvényhozó hatalom alkotmányozó
erejénél fogva módosíthatja a vertikális hatalmi rendszer hierarchikus szervezeteinek
jogkörét. Tehát az önkormányzatok esetében mindig meg kell felelni az éppen hatályos
törvényi kereteknek, így korlátlan szervezeti jogkörökről nem beszélhetünk egyetlen
intézményrendszer esetében sem. A központi és a helyi hatalommegosztás esetében
beszélhetünk decentralizált és dekoncentrált modellekről.4 A legnagyobb területi önállóság a föderatív jellegű országokban van, ahol az állam külön állami szintű jogosultságot ad a föderatív elemeknek. A mai országok a decentralizáció megvalósítására
törekszenek, hiszen az államhatalom megosztása feladatkörök és anyagi terhek áthárítását is jelenti, azontúl, hogy ezáltal érvényesül a vertikális hatalommegosztás elve is.
Decentralizáció esetén tehát egyaránt létrejön a hatalommegosztás és a munkamegosz24

tás, mely a helyi szervek nagyobb önállóságát eredményezi. Az önállóság azonban
nem jelent teljes szuverenitást, hiszen az állam részét képezi az önkormányzat is. „A
decentralizáció szűkebb értelemben a hatalom tényleges megosztása a területi döntéshozókkal, akiknek nincsenek a központi szerveknek szervezetileg alárendelve.”5
A dekoncentráció a hierarchián alapul, tehát a helyi–területi szervek alárendeltségét
jelenti a központi hatalomnak. Ez egyben a szabad döntési jog korlátozását is mutatja,
hiszen az ilyen alapokon szerveződő önkormányzat minden esetben a központi közigazgatási szerv felügyelete alatt működik. Hatalma pusztán közvetített hatalom, és
hatásköre csak a megadott feladat ellátására terjed ki. Ezek után fontos megemlítenünk
a szubszidiaritás elvét is, melynek tartalmi elemei már az ókorban is megjelentek,
azonban a gyakorlatban a II. világháborút követően kezdték széles körben alkalmazni,
majd vált az Európai Közösség alapelvévé. Az Európai Bizottság egykori francia elnöke, Jacques Delors a következő két aspektust jelölte meg a szubszidiaritás alapjaiként:
 mindenki gyakorolhassa a feladatkörét azon a szinten, ahol erre ő a legalkalma-

sabb;
 a központi hatóságok vállaljanak kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy minden

eszközt megadjanak mindenkinek a lehetőségeik teljes kiaknázásához.
A mai modern államokban a szubszidiaritás a hatalom korlátozásának és a beavatkozás
felügyeletének az elve, melyet a maastrichti szerződés emelt be az alapszerződésbe
(Európai Unió Alapszerződése, 5. cikk (1) bekezdés). Tekintettel arra, hogy ezek egységes elvek és modellek az önkormányzatiság fogalomkörét illetően, így a magyar
önkormányzati rendszert is ezen modellek szerint alkotta meg a struktúrát szabályozó
törvény.
Ezek után térjünk vissza a legújabb magyar Önkormányzati törvényhez. A törvény a II.
fejezet 13. cikk (1) bekezdésében részletesen leírja az önkormányzatok által ellátandó
feladatok körét. Ebben 21 tevékenységet jelöl meg a településrendezéstől, a kulturális
és a szociális feladatokon át a hulladékgazdálkodás és a vízműszolgáltatás ellátásáig.
Az új Önkormányzati törvény részletesebben szabályozza az önkormányzatok által
ellátandó feladatokat, beemelve új témákat, és állami felügyelet alá vonva eddigi önkormányzati feladatokat. A településfejlesztés, településrendezés mindkét törvényben
benne van, azonban a település-üzemeltetés megjelenése új fogalom, igaz, az ellátandó
feladatok közül néhány már a korábbi törvényben is megjelent.
Az új törvény az alábbi feladatokat emeli be a település-üzemeltetés közé: köztemetők
kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a kéményseprő-ipari
szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása,
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, valamint a gépjárművek
parkolásának biztosítása. Vagyis konkretizálja azon feladatokat, melyeket az önkormányzat köteles ellátni. Korábban e feladatok nem kerültek külön kijelölésre. A részletes szabályozás oka véleményünk szerint a szabályozás hiányából eredő jogviták meg-
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előzése. Az új önkormányzati törvényben a szociális ellátások és szolgáltatások beiktatásán túl helyet kap az önkormányzat szociális támogatás megállapításának joga is.
A Szociális törvény6 és az Önkormányzati törvény rendelkezik arról, hogy a szociálisan
rászoruló egyének számára a település önkormányzati képviselőtestülete az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételekkel pénzbeli szociális ellátást nyújtson,
ápolási díj és önkormányzati segély formájában, de más pénzbeli támogatásokat is
megállapíthat. Ezen kívül az önkormányzat természetbeni szociális ellátást is nyújthat,
és személyes gondoskodást rendelhet el a rászorulóknak.7 A közmunkaprogram bevezetése óta ennek megszervezése és biztosítása is önkormányzati feladat, igaz, az ehhez
szükséges anyagi források biztosításában az állam segítséget nyújt. Talán az állam szociális feladatain belül is helyet kaphatott volna, azonban mégis különálló szabályozásként szerepel a hajléktalanná vált emberek ellátása és rehabilitálása, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; ez a probléma iránt tanúsított egyre nagyobb
társadalmi érzékenység miatt kaphatott kitüntetett helyet a törvényben. Inkább vidéken
jelentős a törvénynek az a szabályozása, mely előírja, hogy az önkormányzatnak biztosítania kell a helyi kis- és őstermelők számára a jogszabályban meghatározott termékeik értékesítésének lehetőségét.
A törvényhozók ezzel próbálják elősegíteni a hazai kistermelői szektor fejlődését, valamint a magyar áru hazai pozíciójának erősítését. Sajnos ez a szabályozás sem segítette a mezőgazdasági őstermelői réteg csökkenő számának megállítását, ugyanis 2008tól évről-évre egyre kevesebb regisztrált őstermelőt tartanak számon. Erre a rétegre a
magyar termelői szektornak nagy szüksége lenne, így ez a kérdéskör folyton visszatérő
eleme a politikai diskurzusoknak. Ami szintén megjelent új, ellátandó feladatként, az a
települési hulladékszállítás megszervezése és biztosítása. Korábban ebből többször
származott probléma, ugyanis a hulladékkezelő vállalatok sok esetben nem tudtak
megegyezni az önkormányzatokkal, így a szemétszállítás biztosítása nem volt megoldott. A törvény az ilyen esetek megelőzése végett helyezi a hulladékgazdálkodási feladatokat az önkormányzatok kezébe.
A jelenlegi hazai politikai közbeszéd leginkább meghatározó témája a pedagógusok
megmozdulásai az oktatás nem megfelelő helyzete, és az anyagi juttatási rendszer miatt. Ezen okok szintén az Önkormányzati törvényben foglaltakra vezethetők vissza,
mivel korábban önkormányzati feladatkör volt az oktatási feladatok biztosítása, azonban az új Önkormányzati törvényben már csak az óvodai ellátás felügyelete tartozik
önkormányzati hatáskörbe, az oktatás átkerült az állam kezébe.
A 2011. évi Önkormányzati törvény hatása a magyar oktatási rendszerre
Hazánk oktatási rendszere a rendszerváltást követően – ahogyan sok más terület is –
jelentős átszervezésen ment keresztül. Magát az oktatást az 1993. évi LXXIX. törvény8
szabályozta. A törvény a községi, városi, fővárosi kerületi és megyei jogú városi önkormányzat feladataként jelölte meg az óvodai és a közoktatási feladatok megszerve26

zését és működésének felügyeletét. Az akkori törvény lehetővé tette, hogy az oktatási
feladatokat önkormányzati társulás keretében több önkormányzat együttesen is ellássa,
melyben „tag lehetett minden olyan önkormányzat, mely szakképzési feladatot ellátó
iskolát tartott fent”.9 A korábbi rendelkezés szerint tehát az önkormányzat volt az oktatási rendszer megszervezésének és biztosításának az alapja az óvodai neveléstől egészen az egyetemi képzésig.
Ezt a helyzetet gyökeresen átalakította az új Köznevelési törvény10 és az Önkormányzati törvény, mely az óvodák kivételével elvette az oktatási intézmények fenntartásának
jogát az önkormányzatoktól, s azt az állam kezébe adta. Pontosabban „köznevelési intézményt az állam, valamint e törvény keretei között a nemzetiségi önkormányzat, az
egyházi jogi személy, a vallási tevékenységet végző szervezet vagy más személy vagy
szervezet alapíthat és tarthat fenn, ha a tevékenység folytatásának jogát – jogszabályban foglaltak szerint – megszerezte” (2 § (3) bekezdés). A törvény azt is kimondja,
hogy az óvodai intézmény fenntartását az önkormányzat is biztosíthatja. Az állam
2012. szeptember 1-től létrehozta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot
(KLIK), melynek feladata az állami feladatellátásban részt vevő köznevelési intézmények fenntartása és a köznevelési intézmények hatékony, szakszerű és törvényes működtetése. A KLIK 198 tankerületben látta el a törvényben megjelölt feladatokat, többkevesebb sikerrel. Az intézmény már a működése megkezdését követően jelentős veszteséget termelt és az ellenzéki oktatási szakértők a a rendszerváltás óta létrehozott „legfeleslegesebb intézménynek” titulálták.

Az önkormányzati kiadások szerkezetének változása11

Tény, hogy az intézmény működtetése elég kaotikus képet mutat, és a felhalmozott
tartozás már a tízmilliárd forintot is átlépte, igaz, ennek törlesztése időközben megkezdődött. Részben az intézmény működési problémái, részben egyéb körülmények miatt
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került sor több pedagógus tüntetésre, melyek a közvélemény figyelmét is egyre inkább
az oktatás helyzetére irányították. Valószínűleg a társadalmi nyomásnak köszönhetően
jelentette be a kormány, hogy a KLIK-et megszünteti, és az újonnan létrehozandó intézmény csak fenntartói és munkáltatói feladatokat lát majd el, így minden más jogkör
visszakerül az iskolaigazgatókhoz. Az iskolaigazgatóknak lesz pénzállományuk is, így
nem kell minden egyes eszközbeszerzéshez a központi jóváhagyás, mely veszélyeztette
az iskolák mindennapi működését. Palkovics László oktatási államtitkár egy televíziós
nyilatkozatban elmondta, hogy az egyetemek működését az új intézmény nem fogja
befolyásolni, azok működése megfelelő.12
A törvénynek köszönhetően több oktatási intézmény fenntartása az egyházakhoz került
át, s a 2009–2010-es időszakhoz képest a 2014–2015-ös tanévre az egyházi tulajdonban lévő általános iskolák száma valamivel több mint százzal nőtt, míg a gimnáziumi
intézmények esetében ez a szám harminc. 2005 óta közel 200.000-rel kevesebben tanulnak a közoktatásban, miközben az egyházak akkor még csak ezreket, ma már negyedmillió diákot oktatnak. Az egyházi iskolákban a jobb anyagi lehetőségeknek – az
egyházi iskolák megkapják az állami támogatásokat és az egyháziakat is – köszönhetően egyre több tanulót íratnak be a szülők. Az, hogy az egyházi intézményben tanulók
száma egyre inkább növekszik, megegyezik a kormány céljaival.
A magyar önkormányzatok szuverenitásának változása
A magyar önkormányzati rendszernek rendkívüli jelentősége van egészen a középkor
óta. A magyar önkormányzatiság a vármegyék szuverenitásából ered, így bármilyen
vitás kérdés álljon is fenn az állam és az önkormányzat között, a történelmi gyökerek
menetrendszerűen előkerülnek az önkormányzati hatalom és függetlenség fontosságának alátámasztása érdekében. A rendszerváltás óta eltelt 29 évben az önkormányzatok
kötelezettségei és felügyelete gyakran változott. A rendszerváltáskor érthető módon a
törvényalkotók vissza akarták adni az önkormányzatoknak a törvény által megengedett
maximális szuverenitásukat, ami kezdetben jól működött, és azt örömmel fogadták az
állampolgárok is, azonban az évek előrehaladtával láthatóvá váltak a rendszer negatívumai is. Főként a megnövekedett feladataik miatt az önkormányzatok eladósodtak, és
2010-re az önkormányzatok adósságállománya elérte az 1200 milliárd forintot.
Az önkormányzatok érthető módon az államtól vártak megoldást a problémára, aminek
következtében a szuverenitásuk egy részét fel kellett adniuk az állam javára. Ezen áldozatnak tudható be az oktatási rendszer előbbiekben ismertetett átszervezése, miközben az önkormányzatok hitelfelvételi lehetőségei is beszűkültek. A központi forráselosztás rendszerén is változtattak, így az erősebb gazdasági potenciállal rendelkező települések kevesebb állami támogatást kapnak, mint a hátrányosabb helyzetben lévő
társaik. Az átalakítások előtt voltak néhányan, akik azt a nézőpontot képviselték, hogy
hazánknak a svéd önkormányzati modellt kellene átvennie, ahol a helyi önkormányzatok számát először 2498-ról 1037-re csökkentették, majd további csökkentések révén
278 helyhatóság maradt. Vagyis igen sok területi önkormányzatot megszüntettek vagy
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összevontak. Azonban ez a hazai viszonyok között elképzelhetetlen változtatás lett
volna, ugyanis a hazai helyi önkormányzatok történelmileg biztosított autonómiával
rendelkeznek.

Az önkormányzatok adósságállománya13

Az Alaptörvényben kialakított új szabályozás szakított a helyi önkormányzáshoz való
jog alapjogias megközelítésével, és lefektette, hogy az önkormányzatok hatásköreiket
(és nem alapjogaikat) csak a törvényesség keretei között gyakorolhatják, ezáltal megteremtve a lehetőséget az önkormányzatok jogainak széles körű korlátozására ugyanúgy,
mint a helyi közügyek országos közüggyé minősítésére. E rendelkezések csökkentik az
alkotmány által biztosított önkormányzati autonómiát. Az új szabályozás értelmében a
helyi önkormányzatok ellenőrzését az illetékes kormányhivatalok látják el, amelyek a
dekoncentrált feladatok összevonása révén jelentős státusz- és szerepköri bővülésen
mentek keresztül, és ezáltal a középszintű kormányzás színtere a megye lett. Az új
szabályozás eredménye egy, a centralizáció irányába elmozduló önkormányzati rendszer, mely a helyi önkormányzati rendszer funkcióinak jelentős csökkenésével, önállóságának korlátozásával járt együtt. Az állam az „éjjeliőr” szerepet elhagyva aktívan
beavatkozik a helyi és területi politikai és önkormányzati életbe. Az alapvető változásokat a következőkben lehet összefoglalni:
 az önkormányzati képviselők száma jelentősen csökkent;
 az eddigiektől eltérően ötéves választási ciklus került bevezetésre azzal az in-

dokkal, hogy a parlamenti ciklustól és választásoktól érdemes elmozdítani a helyi választásokat a magasabb részvétel és a kiegyensúlyozottabb politikai erőviszonyok reményében;
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 az önkormányzatok feladat- és szerepkörének csökkenése;
 a kormányhivatalok megjelenésével az önkormányzatok kezéből kikerültek a ha-

tósági feladatok;
 a törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén az önkormányzatok kö-

telező társulásának lehetősége, valamint a kétezer lakosnál kevesebbel rendelkező települések polgármesteri hivatalának megszüntetése;
 a törvényességi felügyelet szigorodása;
 az eladósodások miatt szigorodtak az önkormányzatok gazdálkodási feladatai;
 helyi szinten az egyik legfontosabb átalakítás az, hogy az önkormányzati szerve-

zeten belül tovább erősödött a polgármester szerepe, gyengítve a jegyzőét, így a
polgármester ellenőrzésére kevés lehetőség maradt.
Ezek voltak a legalapvetőbb pontok, melyek az új Önkormányzati törvényben változást
hoztak. Az egészen biztos, hogy a változások tényleges hatásainak vizsgálata ilyen
rövid idő elteltével még nem lehetséges, azonban kezdeti következtetéseket le lehet
vonni. Az új törvény láthatóan túlszabályozza az önkormányzatokat, ezáltal csorbítva
szuverenitásukat, és túlságosan nagy szerepet biztosítva az állam befolyásának. A megyei önkormányzatok és a helyi önkormányzatok eddig szoros kapcsolatainak megszűnése szintén jelentős problémák forrása lehet a jövőben. Tekintettel arra, hogy az alkotmányozás a kormányzó párt abszolút többségének köszönhetően viszonylag gyorsan végbement, így az Önkormányzati törvény megalkotása is komolyabb hatástanulmányok és az önkormányzatokkal történő egyeztetés hiányában valósult meg.
Mivel országunk tagja az Európai Uniónak, így alapvető törvényeinknek meg kell felelniük az Unió alapelveinek, és az önkormányzatiságról lévén szó, az Önkormányzatok Európai Chartájának is. Az, hogy a Chartában foglaltaknak megfelel-eaz új Alaptörvény és az Önkormányzati törvény, többekben kételyt ébresztett, sőt, az egyik jelentés, mely a magyarországi viszonyokat vizsgálta, kifejezetten az Önkormányzati törvényünk felülvizsgálatát javasolta a túlzott centralizáció miatt. Az tehát egyre nyilvánvalóbb, hogy az új szabályozás az eddigi tapasztalatok szerint felülvizsgálatra szorul, de e
felülvizsgálat a jelenlegi politikai irányvonalat szemlélve várhatóan nem a közeljövőben fog megvalósulni.
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Centralizált hatalommegosztás,
megtépázott demokrácia, jogállami végjáték
A.Gergely András

A hazai politikai tudományok felparcellázottságának és politikai tagoltságának belátásával nehéz arra a szaktudományos következtetésre jutni, hogy a mindennapi sajtóviták
és félhangos kötözködések, vagy elvont meta-teoretikus szárnyalások között a legcsekélyebb figyelem is fordulhat a hazai szakirodalom jogelméleti, alkotmányjogi vagy
jogantropológiai feltárása felé. S talán még ennél is ritkásabban járdogálnak kollégáink
a parlamenti joggyakorlat politikai szociológiai dimenziói, az alkotmányelméleti és
narratív közpolitikai belvilágok tájékán, ahonnan példaképpen az alábbi szakmunka is
vétetett.
Nem vagyok a tudományterület felkent szakembere, ám politikai aktorként legalább
annyira, mint politikatudományi kutatóként, talán mégiscsak jelzéssel élhetek, ha úgy
látom, alapozó szakmunka jelenik meg. Ez nem szokásunk – már ha nem áll érdekünkben –, nem kötelezettségünk, nem helyezkedésünk megoldása. Már jó ideje nincs hazai
politikatudományi kritika a tudásterületek és akadémiai intézmények kölcsönhatásait
érdemben érzékelő kutatók között sem, még kevésbé a társtudományok területéről „átolvasás” formájában, meg aztán elhatalmasodott a pártcsoportosítási, vagy besorolási
és hovatartozási kényszer, így a legkisebb esélye van annak, hogy a „köztes” területi
munkákra kellő figyelmet fordítunk.
Szaktudományi kritikai minősítésre magam sem vállalkozom, nem utolsósorban a kellő
jogalkalmazási és jogkodifikációs beavatottság hiányában. Azt azonban mégis megtehetem, hogy a partnerségre, a kölcsönhatások kialakult rendszerére, a respektálandó
szakismeret tudomásul vételére egy pillantásnyi figyelmet szánjak. Nem mert „értek
hozzá”, hanem mert érteni próbálnék – legalább a befogadásához, elfogadásához, a
róla való tudás fontosságának elismertetéséhez. S persze ennyi bevezető hangolás után
immár pompás koncertnek kellene következnie…
Most mégis inkább csak utalok a „játszó muzsikusokra”, a koncert-környezet és a miliő tónusaira, a díszletek és a szcenikai alkalmazások meglétére. Olyan kötettel teszem
ezt, melynek az Olvasó felé méltó módon közvetíthető vállalása, filozófiája, morálja,
vázlata és kibontása van, s ez nem politikai, hanem leginkább szakpolitikai, jogpolitikai, demokratikus jogelméleti. A Centralizált Magyarország – megtépázott jogvédelem. A hatalommegosztás rendszerének változásairól (2010–2014) című kötetről van
szó.1 A szerző Dr. Bárándy Gergely, jogi doktor, országgyűlési képviselő volt a magyar parlamentben, közjogi kabinetvezető, az ellenzéki helyzetbe jutott párt elnökségi
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tagja, az alkotmány-előkészítő eseti bizottság alelnöke, a Velencei Bizottság és a Monitoring Bizottság magyarországi jelenlétekor a frakció tárgyalódelegációjának tagja,
sok-sok alkalommal vezérszónok, s mint ilyen, hozzávetőlegesen az összes közjogi
tárgyú törvényjavaslat vitájában részt vett. Tehát olyan mennyiségű és rétegzettségű
tapasztalati tudás, szakértelem és felelős belátás avatott közvetítője lehet, hogy aligha
lehetséges kötetéből és munkáiból egy-egy hangsúlyos mondatot kiemelni, szempontot
fölidézni, nagy elméletet az égre vetíteni és felhőtlen derűvel körbefogni. Talán még
ennél is kevésbé lehet súlyán mérni a törvényalkotási folyamatban elvégzett elemzői
munkáját.
Ugyanakkor kell. Kell, mert itt éljük a parlamentáris demokráciánk (történetileg első és
relatíve legteljesebb többpárti képviseleti rendszerünk) papírformán harmincas életkorának forró napjait, amikor éppen a demokrácia képzetének és intézményes rendszerének egyre harsányabb lebontási és átalakítási munkálatai zajlanak, amikor a jogalkotási
folyamat várhatóan negyed-, sőt félszáz évre dönti el a jövőt, amikor a formálisan és
történetileg, politológiai és jogelméleti szempontból fajsúlyosnak tekinthető alkotmányozási rendszer a legszélesebb körű társadalmi jóváhagyásra várna (de nem vár, mert
megmondták neki, hogy már Ez AZ…! amire képzeletéből futhatja), és a sarkalatos
törvények megalkotásakor, beiktatásakor és a fékek, ellensúlyok, jogelvek és törvényi
passzusok éppen nem a demokratikus, hanem a burkoltan, vagy épp nyíltan leépített
rendszer (csak emlékeztetőül: „a centrális erőtér”) a megvalósulás kitűnő útján halad
tova.
El, tőlünk mindenesetre oly távolra, hogy oda már csak rakétával lehet üzenni, nem
parittyával. S a megépült nagy monstrum immár járja nyomasztó útját a bársonyos
átmenet 30. évfordulóján, az eszme-smirglizős gyakorlat és a fölszalámizási praktikum
megfelelő előzményei nyomában. Egyelőre csak nyomában, de nem kizárt, hogy később ő maga lesz A Rendszer. Ez azonban javarészt megírhatatlan. Nemcsak mert a
média, a könyvkiadás, a közlésmódok legtöbbje, a megengedő belátások, a szerkesztőségi félelmek, a kiadás-támogatási pályázati rendszer, a nyilvánosság fórumai, a befolyásra épülő hírgyár-erődítmények, a manipulált jogszolgáltatás, a megfélemlített
közszolgálatiság, a közvetlen tervutasításos rendszer egész logikája éppen ellene dolgozik. Hanem mert a közjogi válaszok célja, indoka, értelmezési mezeje, haszna, értelme, vitaképessége, konszenzusos bázisa mintegy egyetlen gesztus-értékű kifejezésre
épül: „oszt jónapot!” Ennyi a vitathatóság, az egyeztethetőség, a nyomásgyakorlás, a
háromoldalú egyensúlykeresés, a társadalmi közmegegyezés, a jogkodifikáció egész
eljárása, a fogalmak, a definíciók, az alkalmazási pástok, az érintettek (avagy megalázottak és megnyomorítottak) és a hatalomviselők közötti kommunikáció egész tétje és
magasztossága. Ennyi lett a közjog, az államjogi alapelvek, a képviseleti intézmények,
a törvény-előkészítés, törvényalkalmazás komplex rendszere és a pártok részvételi,
érdekképviseleti, felhatalmazottsági feladattudata közötti alku legfőbb kulcsszava. S
még illedelmes is, nem valami házelnöki leszólás csupán. Ha nem tetszik, nyugodtan
tiltakozz, ágálj, mondj nemet, berzenkedj, de mindhiába, mert kivárom, míg megunod,
s távozol, lemondasz, kimúlsz, esélytelenné válsz, nevetségessé teszünk, besározunk,
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leszavazunk számszerű többséggel, ha tetszik, ha nem, osztán csaszi, leoltottunk, kiiktattunk, elmentünk, maradsz magadnak a hüppögéseddel…!
Hát így a kezdet, az alaphang. Nem a szóbanforgó műé, hanem az enyém, az olvasóé, a
megérteni próbálkozóé. A Szerző ennél jóval méltányosabb. Nem is teheti, hogy ne
legyen az, de nem is célja. Az ötszáznegyvennégy oldal utolsó huszonkét oldala a hivatkozott jogi források, törvények, határozatok, alkotmánybírósági vélemények, európai joganyagok és irányelvek, nemzetközi jogi hivatkozások, módosító javaslatok,
országgyűlési határozatok, indoklások jegyzéke, a függelék további húsz oldala is a
közhivatalos állami dokumentumok másolata. A Bevezetéstől a Záró gondolatokig 481
oldal maga a kötet törzsanyaga. Erről kéne itt szépen, röviden, igazul és érthetően mesélnem „valamit”…

Ez persze esélytelen. A könyv négy nagyobb részre, ezeken belül is nagyobb fejezetekre (hol kettőre, hol ötre) osztja magát, korrekt jogi szakkönyvhöz méltóan római és
arab számozással ellátva, perfekt rendszerlogika szerint fölépítve. Publicisztikusabb
felületen ebből hozzávetőlegesen egyetlen oldal egyetlen nagyobb bekezdése lehetne
ismertethető. Szakjogászi aspektusban lehet, még ennyi sem, mert maga a közjog, a
hatalommegosztás rendszere, az alkotmányos intézményrendszer és a kormányzati
működésrend szakmai vitaanyagai akár egyetlen sor vagy fogalom célján, funkcióján,
tárgyalási fundamentumán és parlamentáris gyakorlatban érvényesítésre kerülő kulcs35

fogalmán akár étvizedre szóló formalizálást, pontosítást, módosítást, kiegészítést, érvényre juttatást, kihirdetést és jogállási szabályozást végez el egyeztető viták és hivatkozások tengere révén. Akkor hát maradhatunk annál, hogy egy efféle kötet ismertetője legyen talán egyetlen méltó szó, egyetlen hiteles minősítés, egyetlen alkalmatos jelző, korrekt kifejezés vagy közlés…
Ennek sem értelme, sem tartalma nem volna: szakkönyv ez. Mégpedig éppen ezért
nem lehet egyetlen szó vagy fogalom, ami leírja. S ha a két részre osztott címet veszem, az is már jogi fogalmakból és jelzői-minősítő karakterből, politológiai és köznyelvi tartalomból áll, mintegy összekarolva a hatalomgyakorlás legerősebb vádjainak
egyikével, a jog intézményének jogfosztásával vagy állapotrajzával. A centralizált Magyarország egyben a demokratikus centralizmus három évtizede után talán a legkeményebb politikai fogalomkör a jogérvényes hatalomtechnikákkal szembehelyezkedve! A
centralizált és kisajátított demokrácia pedig az időközben megtépázott jogrendszerrel
immár olyan kép, mely a léket kapott, zátonyra futott, vitorláját vesztett, lélekvesztővé
vált impozáns hajó elsüllyedés előtti utolsó pillanatát talán rögzíti, de boldoggá mégsem tesz. Állapotábra, kríziskezelési modell, szervezeti és rendszerleírás csupán egy
kivetíthető színes fotón – amelyet vagy újabb és rémesebb képek követnek az elbeszélésben, vagy (inkább) az áramszünet, a biztosíték totális kicsapása, a vaksötét.
Így, együtt, közösen, cím és alcím üzenete mégiscsak jó. És fontos. Kellünk egymásnak. Ha már ez sem lenne (mert lesz ilyen, sajnos), akkor ami marad, azt már nem jogrendszernek, intézményeit nem a hatalommegosztás jogelvének és a jogállamiság maradék fennállásának hívják, hanem – tessék jelzőt választani – poliarchiának, egypártrendszernek, mensevik többpártrendszernek, fülkeforradalmi puccsnak, egyeduralomnak, diktatúrának, parlamentáris királyságnak, elnöki rendszernek, népuralomnak,
anarchiának, válsághelyzetnek, satöbbi – ne kelljen politikaelméleti alapleckét fogalmaznom.
Biztosan tetszenek érteni, itt most nem egy jogtudományi közlöny alkalmi cikkének
jogszabály-módosító javaslatait korrekciós szempontokkal pontosító hozzászólás készül… Hanem mérlegelő válaszkeresés arra az alapkérdésre, hogy totálisan összedőlt-e
már a jog uralma, vagy csak megroppanással fenyeget – a kérdésre már eddig is szinte
válaszoltam. A kötet ezt még hitelesebben teszi. Igaz ugyan, hogy az intézményeket,
működésmódokat, joggyakorlatot, törvényszövegeket, módosító javaslatokat, korrekciós változatokat és rendszerszerű összefüggéseket látszólag száraz jognyelven ismerteti, de épp ettől válik még félelmesebbé az egész. Maradva a csalóka párhuzamnál: ha
a mérnök ízig-vérig pontos adatokkal közli, mitől fog összedőlni az egész konstrukció,
érdemes-e puszta adatpótlás-igénnyel, résztételek aprólékos újraszámlálgatásával elvitatni munkája értelmét, vagy ésszerűbb nyílegyenes menekülésbe kezdeni?! S ami itt
nem lényegtelen: a jogi „beszélt nyelv” árnyalt különbségtétele a jogszabályi elvontságok fölött mégiscsak ahhoz vezet, hogy meghallhatjuk a következmények előjeleit,
megnevezhetjük a pályamódosítási útvonalakat, cizellálhatunk a jogrend működésmódjainak és a jogállamiság fogalmi koncentrátumainak térfelén (nem is keveset), de alap-
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vetően a centralizáció csapdájába sodródó jogrendszer reccsenéseinek előjeleiből már
ki kell tudnunk hallani, mi lehet még a teendő.
A Szerző ezt nem hagyja rejtve. A félezer oldal nem az akut módon még érvényes közjogi vulkán aprólékos ismertetése csupán. Ez csak velejárója, a rendszeralkotó kritikai
aspektus elemi része, a tudományos beszédmód kelléke, s a hiteles érvelés háttere. De
maga az üzenet a kardinális kérdés, a jog fogalmának állagromlása, a jog védelmének
halaszthatatlan feladata, a jogosság hamisításának megnevezése, a jogtalanság felé
vezető utak nyomvonalának és útvezetésének térképre rajzolása, figyelmeztetés a fenyegető joganarchia és egypárti direktívarendszer előjeleire. Ezt pedig mértéktartó,
visszafogott, szakmai respektusra okkal adó, a támadhatóságot szakszerűséggel kivédő
szerzői vállalás tudja csak kivitelezni, ami itt kétségtelenül fennáll.
Hogyan tépázza meg tehát a jog a maga rendjét, ruházatát, következetességét, törvényességét, intézményi alapjait és képviseleti elveit, normáit és rendelkezéseit, amikor a
hatalom megosztásáról, s különösen ennek a 2010–2014 közötti rendszeréről van szó?
S lehet-e ezt még védeni, kinek, mivel, mi végre, meddig? A szerzői választ igencsak
jogszerűtlenül összegezhetném itt. A jognak a jogosult beszédre, a felelős közlés tisztaságára éppúgy kell építenie, mint a törvényi kodifikáltságra, részletjogi kezelésmódokra, törvényességi felügyeletre, jogbiztonságra, a képviseleti és alkotmányos rendszer
garanciáinak meglétére, s ennek intézményesített gyakorlatára. Erre pedig Bárándy úgy
szán számos fejezetet, hogy abban részt kap az intézményesség megannyi anomáliája,
a parlamenti kezdeményezések kudarcos kísérletsora, az elvitatások serege, a joghivatkozások és rendszerbomlasztási megoldások szimbolikus–politikai eljárásrendje, a
cselek és kiszorítósdi háborúskodás tengernyi történése is, időrendbe szedve és parlamentáris rendszeri joganyaggal alátámasztva.
Részemről ezért talán az aprólékos szakjogászi interpretációk sok-sok lábjegyzetnyi
hivatkozása helyett is a legméltóbb megoldás, ha a Szerző szándékát jeles kollégája,
Fleck Zoltán jog- és társadalomelméleti tanszékvezető körvonalazó szavaiból emelem
ide „értékítéletként” a kötet céljáról: „Nagy pusztítások után elengedhetetlen a pontos
leltár. Tudnunk kell, hogy mit vesztettünk el és hogyan, különben nincs esély az újjáépítésre. A rövid életű magyar alkotmányos demokrácia leépítésének történetét a jogalkotási folyamatot belülről szemlélő résztvevőtől ismerhetjük meg, így különös élmény a
részleteket, az emberi esetlegességeket és a rendszerépítés durvaságát egyszerre látni.
A rezsim alapjellemzői világosan tükröződnek létrehozóinak emberi minőségében. Sőt
az eljárás színvonala, az érvek és a végeredmény is teljes összhangban vannak: silány,
kaotikus és szabadsághiányos. A 2010 és 2014 közötti hatalomkoncentrációt, a nyers
uralmi akarat érvényesülését, vagyis a magyar alkotmányos rendszer halálát számos
tényező hozta létre, ezek elemző számbavétele fáradságos munkát igényel majd, és
megfelelő távolságot. És akkor jön majd el e pontos történetmesélés ideje, rá fogunk
jönni, hogy történelmi folyamatokat akkor tudunk értelmezni, ha a kortársak, a résztvevő birtokolják a tudást. Ez a könyv nem emlékezés, az események frissek, a borzalmas eredmény még annyira új, hogy egyelőre össze sem omlott, nem is láthatjuk még
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összes következményét. De láthatjuk természetét, ha vesszük a bátorságot meghallgatni
a pusztítás krónikáját.”2
A kötet – Fleck Zoltán kifejezésével – „az egyszerű (értsd: primitív) hatalomtechnikai
átalakítások” rendszerszerűségével, folyamatainak ábrázolásával és intézményes jogelveinek részletes bemutatásával tudományos, alkotmányelméleti és a politikai közösség egészét súlyosan érintő politológiai aspektusával a demokrácia védelmében emel
hangot, ennek értékeit tekinti alapnormának. A jogtörténet és a közjog históriája folyamatában és eseményeiben is egy kulturális korszak küzdelmeinek hordozója, ezért
messze nem indokolatlan, hogy Dr. Bárándy Gergely kötete a demokrácia tiszteletének
hangján ad kritikai összképet a magyar jogállamiság végjátékáról, az eseményleírásokban és jogtechnikai elvekben mutatkozó alkotmányossági válsághelyzet tegnapi állapotáról.
Kellemetlen könyv. Szakkönyv. Fejbevágóan vaskos, és még lesújtóbban pontos. Nem
való olyannak, aki nem kedveli, ha emlékeztetik tudnivalóira, az értékromlásra, a megtépázottság véghelyzetére, a közgondolkodás és a szakértelem felelősségére, korunk
udvari értelmiségének elfajzására, a mindenkire leselkedő válságállapot végső beteljesedésére. De hogy a jelek és értelmezések sok-sok árnyalatához egy pontosító heppi
endet csatoljak, a Szerző a kötetet így ajánlja: „Kicsi lányomnak, Aliznak. Ez volt, amikor születtél. Ígérem, jobb lesz, mire olvasod”.
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Kiegészítésként még annyit: aki veszi a fáradságot, hogy belemerítkezzen ebbe a mérgező közegbe, az nyugodtan számítson a legrosszabb következtetésekre. De hogy senki
ne tekinthesse elavultnak a kötet fókuszába emelt korszak történelmi „idejét”, jelzem:
már elkészült a második kötet a 2014 és 2018 közötti állapotrajzzal.3 És folytatása is
következik…! A második kötet ajánlásában e módosulás tükröződik imígyen: „Kicsi
lányomnak, Aliznak. Lemondtam, nem feladtam…”

2019. 04. 29.
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Orbán bárkája
Az autoriter állam és a kapitalizmus szövetsége
Tóth Márton

A Progress Könyvek című sorozat új kiadványát Antal Attila jogász, politikai szakértő,
a Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyének koordinátora írta. Könyvének már a címe is provokatív. A tartalomjegyzéket vizsgálva az olvasó már előre láthatja, hogy a szerző rendkívül sokrétűen vizsgálja a témát a mintegy 120 oldalas tanulmányban. A könyv mindenki számára érdekes lehet, aki szeretné jobban megérteni
napjaink eseményeit, legyen szó a hazai vagy a külföldi politikai tendenciákról.
A kötet elsősorban annak a válság-időszaknak a diagnózisa, amelyben élünk. A globális kapitalizmus elitje és az új-nacionalista nemzeti kormányok ugyanúgy saját maguk
megmentését tervezik; hagyják pusztulni a világot, hiszen nekik és szűk körüknek elkészül a bárka, amelynek segítségével túlélhetik a fenyegető kataklizmát. Ezzel a felfogással az a probléma, hogy a bárkára nem fog mindenki felférni, sőt elég kevesen
lesznek, akik felférnek majd. Ebből következik, hogy nem érdemes hinni sem a globális piac sikeres szereplőinek, sem a nemzeti populista erőknek, hiszen egyetlen céljuk
van: felsétálni a bárkára a többiek – köztük nagy valószínűség szerint, az olvasó – hátán.
A könyv túlmutat a jelenkor diagnózisán, ugyanis olyan gondolatébresztő lehetőségeket mutat be, amelyek a bárkaépítés alternatíváit jelenthetik egy olyan világban,
amelyben a globalizáció neoliberális elitje szövetségre lép a nacionalista–populista
erőkkel. A könyv megírásával a szerző a válságba jutott baloldal számára kínál lehetőséget saját identitásának újraértelmezéséhez.
A bárka
A szerző meglátása, hogy a világszerte egyre népszerűbb jobboldali populista–
nacionalista retorika által hangsúlyozott kapitalizmus-ellenesség hazugság, hiszen
mindössze másfajta kizsákmányolást alkalmaz, saját nemzeti tőkés osztályának kialakítása árán használja ki a leginkább rászoruló társadalmi osztályokat. Erre jó példa a
mai Magyarország, Orbán bárkája, amire csak a kedvezményezettek férnek fel, mindenki más lemarad róla.
Rávilágít arra az ellentmondásra, hogy a leszakadó társadalmi rétegek miért szavaznak
éppen ezekre a populista kormányokra, ha a problémáik jelentős részét ők okozzák. A
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leszakadóban lévő középosztálybeliek és a szegényebb társadalmi osztályhoz tartozók,
a gyűlöletpolitika és a státuszféltés miatt szavaznak az őket kizsákmányoló elit tagjaira, akik magukról azt állítják, ők az egyetlenek, akik megakadályozhatják a kapitalista
kizsákmányolást. Sőt a NER a készülődők USA-ból indult mozgalmához is hasonlítható: ők azok, akik valamilyen katasztrófára készülnek, készleteket halmoznak fel, bunkereket építenek a túlélés érdekében. Orbán Viktor azonban csak saját magának és
legszűkebb, leglojálisabb körének ad esélyt, ha bekövetkezne bármilyen társadalmi,
politikai, gazdasági vagy környezeti katasztrófa, hiszen akinek „semmije nincs, az anynyit is ér”.1 A demokrácia leépítésével egyszerre érte el az Orbán-rezsim, hogy a versenyben maradt piaci szereplők együttműködjenek az állami akarattal: „Orbán bárkájának tervei részben itthon készültek, magát a hajót is hazai alvállalkozók építik fel,
viszont külföldi alapanyagból, és az üzemanyag is elsősorban külföldről érkezik”.2 A
politikai alternatíva hiánya teszi teljessé a hazai összképet.
A könyvben többször szóba kerül a globális világ elitje (1%) és a világ többi része
(99%) közötti konfliktus; akár a neoliberális globalizációról, akár az autoriter nemzetállamokról van szó, a kevesek fennmaradásának kulcsa a nép kizsákmányolása. Meszsze vezet az a gondolatmenet, amelyben a szerző a globalizációt az amerikai álom
(hamis) ígérete elterjesztésének tekinti, hiszen az a hiú remény kapott szárnyra, mintha
bárkiből bármi lehetne; az igazság ezzel szemben az, hogy valójában a globalizáció
csak annak jelent korlátlan lehetőségeket, aki megteheti (utazás, oktatás, munkavállalás), a többiek pedig leszakadnak és elszigetelődnek.
A globális politikai elit és a nemzetállami politikai elit egymásra találása érhető tetten
a mai Magyarországon is. Kitapintható a kapitalizmus imperialista szemléletének gondolati hasonlósága azzal, amit Orbán Viktor is állít, miszerint „a haza nem lehet ellenzékben”. Ugyan a neoliberális kapitalizmus a gyenge nemzetállami kormányok térnyerésében érdekelt, azonban kész a kiegyezésre az autoriter nemzeti erőkkel is, amelyeknél jóval erősebb. Az IMF és a Világbank olyan hatalomra tett szert, amely túlmutat a
legerősebb szuverén államok gazdasági erején is, így képesek befolyásolni azokat.
A könyv egyik nagy erénye, hogy a kisebb hazai folyamatokat globális nézőpontba
helyezve szemléli. A szerző ennek a perspektívának köszönhetően jut arra a következtetésre, hogy a kapitalizmus globális veszélyeivel szemben az emberiség gyakorlatilag
védtelenné vált. Erre a legkézenfekvőbb példa, a környezetszennyezés következtében
egyre inkább elkerülhetetlenné vagy akár csak lassíthatatlanná váló klímaváltozás; ez
szorosan összefügg napjaink menekültellenes politikájának térnyerésével, hiszen a
közeljövőben olyan mértékű migráció várható, amelynek eddig csak előszelét érzékeltük. A demográfiai mutatók alakulása nemcsak hazánkban, de a fejlettebb országokban
is hasonló képet mutat, az elöregedő társadalom hamarosan fenntarthatatlanná teheti a
jelenlegi nyugdíjrendszereket. A globális egyensúly teljes hiányára utal az is, hogy a
fejlődő országokban soha nem látott mértékű a népességszám-növekedés, ami élelmezési, egészségügyi, és nem utolsó sorban migrációs kockázatokat hoz magával. A szerző véleménye az, hogy a hasonló problémákra sem az antidemokratikus neoliberális
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kapitalizmus, sem az ezzel kiegyező zsarnoki nemzetállamok nem tudnak megoldást
nyújtani. A kapitalizmus autoriter–neoliberális fordulata helyezte végleg a profitérdeket az élőlények és a környezet megóvása, tiszteletben tartása, vagy akár csak minimális figyelembevétele elé.
Antal Attila leszögezi, nem érdemes magunkat abba a hitbe ringatni, hogy a helyi autoriter vezetők nem tudják, hogy a klímakatasztrófa valós veszély. Azonban, ha megpróbálnák megfékezni a katasztrófát, akkor sérülne a lokális és globális elit fogyasztási
javakhoz való mértéktelen hozzáférése, nem is beszélve a Föld teljes népességének
életmód-változtatása nyomán kialakuló válságról, ami a kapitalizmus végéhez vezetne.
A szerző két különböző stratégiát különböztet meg, amelyet a helyi autoriter, struccpolitikát követő vezetők alkalmaznak.

Az első stratégiára jó példa Donald Trump klímaváltozást tagadó politikája, amelyben
politikai ellenfeleire süti azt a bélyeget, hogy a klímavédelemmel csak visszafogják az
USA gazdaságát. A másik stratégia a könyv címének is alapjául szolgáló „bárkaépítés”
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stratégiája: az elit tagjai saját maguk és szűk körük számára gazdasági és egyéb készleteket halmoznak fel, és elhitetik a néppel, hogy megvédik őket a közelgő válságtól.
Ehhez tökéletes eszköz a kerítés, ami távol tartja a még rosszabb helyzetben lévőket,
nehogy elvegyék azt a keveset, ami adott, másrészt hatalomban tartja az elitet, amely
azt a „nép védelme érdekében” emelte. Ebből következik a mű egyik kiemelkedő gondolata: napjaink újfeudális világában a globális és lokális elittől való távolság lesz az,
ami a túlélést meghatározó legfőbb tényezővé válik.3
Thomas Piketty kutatásaiból tudjuk – utal a szerző a francia sztárközgazdászra –, hogy
a globális összvagyon milyen mértékben centralizálódott az elit kezében, a szabadjára
engedett magántulajdon-alapú piacgazdaság eredményeként. Ennek következménye
napjainkban az újnacionalizmus erősödése, ami egyfajta, a kizsákmányoló globális elit
elleni lázadásként értelmezhető. Az újnacionalizmus azonban nem tudja (és nem is
akarja) megoldani ezt a helyzetet, egyrészt mert képtelen lenne rá, másrészt, mert a
neoliberális kapitalizmussal kiegyezve, a nemzeti vagyon felhasználásával saját (vagyis a globális elit helyi tagjai) helyzetének biztosítására törekszik, miközben az alatta
elhelyezkedő társadalmi osztályokat státuszféltéssel, idegenellenességgel, gyűlöletkeltéssel, állami rasszizmussal, egymás és mások elleni uszítással tartja irányítása alatt. A
fejlett országokban egyre inkább terjedő populista, újnacionalista politika előretörése
válságtünetként értelmezhető. Meglepő módon a globális–kapitalista elit együttműködik a nemzeti–populista erőkkel: a két erő egymással ellentétesnek tűnik, de ha belegondolunk, hogy a neoliberális kapitalizmus már a világháborúk között is együtt tudott
működni az autoriter államokkal, akkor már nem is olyan váratlan a kettő újbóli közeledése.
A könyv a magyar példán keresztül részletesen bemutatja, hogy az autoriter jobboldali
kormányok óriási kedvezményeket biztosítanak a multinacionális vállalatok számára,
amelyek ezért cserébe szemet hunynak az állami rasszizmus, az emberi jogok és a demokrácia leépítése felett. Antal Attila felsorolja, hogyan kedvez Orbán a kapitalizmus
csúcsszereplőinek, hogyan alakítja ki „hátországát”, vagyis a közpénzen hizlalt nemzeti oligarcháit. Az Orbán-rezsim önös érdekből kiszolgáltatja az ország lakosságát a
multinacionális vállalatoknak, amelyek olcsó erőforrásként tekintenek a magyar lakosságra, miközben a kormány gyűlöletkampánya eltereli a lakosság figyelmét arról, amit
a „nemzeti kormány” saját népe ellen tesz.
Orbán jó viszonyt ápol a nyugat-ellenes keleti zsarnokokkal (Putyin, Erdogan), miközben magát Európa védelmezőjének nevezi. Orbán 2010-től az IMF hitel felszámolására
törekedett, látszólag azért, hogy a gazdasági „szabadságharc” jegyében megszabadítsa
az országot a pénzügyi nyomástól, a valós indok azonban a nagyobb pénzügyi mozgástér biztosítása volt, melynek révén kialakíthatta a máig virágzó viszonyt a kiválasztott
multinacionális vállalatokkal és a hazai oligarchákkal. A szerző ezek után kifejti, hogyan kedveztek a legtehetősebbek számára az adópolitikával, majd sorra veszi azokat
jogszabályi változtatásokat, amelyeknek hatására a magyar munkavállalók még kiszolgáltatottabbá váltak – a „versenyképesség” nevében. Sok példa mellett a könyv a
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2017–2018-as „rabszolgatörvény” elfogadását is kiemeli – ez olyan tüntetéshullámot
eredményezett, ami megmutatta, hogy a magyarok – tekintélyes részének – elege van a
kapitalista érdekeket kiszolgáló, autoriter, ál-nemzeti politikából.
A magyar és az európai közpénzek magánvagyonná formálásával Orbán Viktor kialakította azt az oligarcha-klientúrát, amely biztosíthatja a hatalomban maradását. A középpontban ő maga és közeli családtagjai, legközelebbi szövetségesei – Tiborcz István,
Mészáros Lőrinc, Habony Árpád, Matolcsy György és Ádám, Garancsi István, Szíjj
László és Hernádi Zsolt – állnak, körülöttük azok a reménybeli új belépők csoportosulnak, akik bármit megtennének, hogy említésre méltó tagjai lehessenek ennek a körnek. Érdekes gondolat a szerző részéről, hogy az állam foglyul ejtésének (state capture)
ellentéteként tekint erre a berendezkedésre, hiszen itt a politikai akarat állami eszközökkel érvényesül, úgy, hogy az oligarchák versenyeznek a kegyekért és a közpénzekért. A verseny célja egyszerű: önmaguk bebiztosítása úgy, hogy közben a hatalmi
struktúra is fennmaradjon, míg a közérdek teljesen háttérbe szorul. Azáltal, hogy az
oligarchák alvállalkozókat bíznak meg, megvalósul a kapcsolat a piac mélyebben elhelyezkedő tagjaival is.
A költséges xenofób politika célja a lehető legnagyobb politikai tőke kovácsolása. Az
állami rasszizmussal kapcsolatban a szerző feleleveníti, hogy 2015-ben a Keleti pályaudvaron négy napon át feltartották a Németországba tartó, menekültekkel teli vonatokat – a sajtóban megjelent hírek és képek igazolták az emberekbe táplált félelmet, miszerint a migránsok elárasztanak majd bennünket. A szerző sorra veszi azokat a menekült-ellenes politikai lépéseket, amelyeket az Orbán-kormány tett annak érdekében,
hogy saját hatalmát bebetonozza. Ez 2018-ra a Soros György és Brüsszel elleni plakátkampányban csúcsosodott: kialakult egy kompakt összeesküvés-elméletet, mely szerint
Orbán Viktor az egyetlen, aki „végvári kapitányként” megvédheti Magyarországot, sőt
Európát az iszlámmal és a belső ellenségekkel (Soros György, civilek, Brüsszel) szemben.4
A nacionalizmuson túl
A szerző egyenesen fogalmaz, amikor kifejti, hogy elsősorban nem is a kormány nacionalista jellegével van baj, hanem azzal, hogy valójában olyan ál-nacionalistákkal van
dolgunk, akik nem a megoldást keresik a szemmel látható globális problémákra, hanem hasznot igyekeznek húzni azokból. Leszögezi, hogy a globális válság kezelése
lehetetlen öncélú nemzetállami érdekek mentén, csakis összehangolt cselekvéssel érhetünk el globális eredményeket. Mindezek felett túl kell tudni lépni mind az álnacionalisták módszerein, mind pedig a globális kapitalizmusból hasznot húzók érdekein. Ugyanígy a globális kapitalista intézkedések sem jelentenek megoldást, hiszen
ezek a nemzetállamok szuverenitását sértik meg.
A szerző nem – a gyakran tárgyalt – hibrid rendszerként értelmezi az Orbán-rendszert
és a hasonló rezsimeket, hanem egy elhúzódó kivételes állapotként jellemzi azok mű45

ködési elvét. Az adott kormányzat felfüggeszti a normális jogrendet, melynek helyére a
politikai döntések kerülnek; ez Magyarországon az Alaptörvény elfogadásával formálisan is megtörtént. A migránsválság állandó napirenden tartásával megvalósult az a
kivételes állapot, amelyben a politika bármit megtehet, hiszen mindent magyarázhat a
biztonság fenntartásával.
Érthetetlennek tűnik, hogy az emberek miért szavaznak egy olyan kormányra, amelyik
kihasználja és becsapja őket – ha azonban egyfajta politikai Stockholm-szindrómaként
tekintünk a kérdésre, az rögtön más megvilágításba kerül. A felső középosztálynak
kedvező lépésekkel (az alsóbb társadalmi réteghez tartozók kárára) érdekeltté teszik a
tehetősebbeket, hogy ne akarjanak elérni valódi strukturális változást a társadalomban,
vagyis érdekeltté válnak a jelenlegi politikai irány fenntartásában, amely saját kiváltságos helyzetüknek is kulcsa. Ezeket a társadalmi–gazdasági összefüggéseket a baloldalnak is meg kell értenie ahhoz, hogy reális alternatívát nyújthasson mind a középosztály, mind az alsó osztályok számára, vagyis új kiegyezésre van szükség a két réteg
között.
A baloldalnak meg kell találnia saját kapitalizmuskritikáját ahhoz, hogy az Orbánrendszert – és a más államokban is hasonló populista, nacionalista retorikát folytató
rezsimeket – leválthassa, hiszen a NER a neoliberális kapitalizmussal összhangban
működik. A globális válságokért elsősorban az autoriter kapitalizmus tehető felelőssé,
miközben kiélezi mind a globális, mind a lokális igazságtalanságokat. A kapitalizmus
bukása egy lassú politikai, gazdasági, társadalmi válság lesz, utána pedig egy eddig
ismeretlen rendszer következik. Ezért az ismeretlen rendszerért azonban nehezen tudjuk feladni azt a kapitalizmust, amely biztos katasztrófa felé vezeti a világot; olyan
ördögi kör ez, amelyet ismét a Stockholm-szindrómához lehet hasonlítani: a kapitalizmus kárvallottjai a kapitalista rendszer fennmaradásáért küzdenek.
Ahogyan az autoriter kapitalizmuson túl kell jutni, úgy a neoliberális globalizációt is
más útra kell terelni. A globalizációra akaszkodott autoriter kapitalizmus rendszerének
ismeretében joggal tartjuk hazugságnak azt az állítást, hogy a globalizáció demokráciát, jólétet, emberi jogokat, gazdasági fejlettséget exportált a világ többi részébe; valójában egy globális gyarmatbirodalmat alakított ki. A folyamat nyertese, a kapitalizmus
elitje elérte, hogy a középosztály is haszonélvezője lett a rendszernek. Eközben a periféria és fél-periféria elitje is bekapcsolódott a globális imperializmus által lehetővé tett
kizsákmányolásba – ennek egyik „csúcsteljesítménye” a NER is. A globalizáció elsősorban a kapitalista imperializmust globalizálta, amely gyakorlatilag rátapadt a globalizációs folyamatokra. Annak ellenére tehát, hogy a globalizáció eredendően a demokrácia kiterjesztését tűzte ki célul, a ráakaszkodó kapitalizmus miatt, legkésőbb a 21. századra antidemokratikussá vált.
A zsarnoki rezsimek hatékonyabban tudják érvényesíteni a globális elit tőke iránti igényét, úgy, hogy az autoriter állam, erős végrehajtó hatalma által kordában tartja a kizsákmányolt tömeget, miközben a piaci szereplők megkapják a gazdasági előnyöket. A
neoliberális globalizáció tehát tönkretette a nemzetállami szuverenitást, amelyet a ma46

gukat nacionalistának beállító nemzetállami politikai elitek saját hatalmuk biztosítása
érdekében még inkább kizsákmányolhatóvá tettek. Egy olyan, új transznacionális demokrácia kiépítésére van tehát szükség, ahol a nemzetállamok a globalizáció fontos
résztvevői, nem pedig ellenségei. Nemzeti szinten a zsarnoki államot, globális szinten
pedig az autoriter neoliberalizmust kell legyőzni.
Szükséges lenne, hogy az emberek többsége ne csak a nemzetállami kizsákmányolás
áldozataival, de az autoriter neoliberalizmus imperializmusa miatt menekülni kényszerülőkkel is szolidaritásra legyen képes. A Fidesz és a hozzá hasonló ál-nemzeti kormányok gazdasági és kulturális állagvédelmet és biztonságot ígérnek, közben olyan szolidaritás-hiányos állapotot idéznek elő a társadalomban, amelyben lehetetlen megértetni
az emberekkel a paradigmaváltás szükségességét.
Orbán bárkájának építése közben válságba jutott az egészségügy, az oktatás, a nyugdíjrendszer, a civil- és tudományos intézmények, miközben a politikai elit a társadalmi
feszültségeket hívta segítségül hatalmon maradása érdekében. Az összeomlás közelébe
került intézmények privatizációjával piaci alapra helyezik az ellátórendszereket, holott
a 2008-as szociális népszavazáson éppen ez ellen kampányoltak. Ennek következményeként a középrétegek további leszakadására számíthatunk, amelynek tagjai nem tudják majd megfizetni a megfelelő ellátást vagy oktatást. A társadalmi csoportok egymás
ellen uszítása lassan ténylegesen kettészakítja a magyar társadalmat. Akik még nem
törtek meg, azok az állami erőszakkal, ellehetetlenítéssel, feljelentésekkel találhatják
szembe magukat.
A szerző jelen kötetet gondolatébresztőnek szánja az elitnek kedvező politikával szemben, közben elmagyarázza, hogy egyszerre kell lebontani az összefonódott piaci és
állami autokráciát.

2019. 10. 24.

1. Lázár szerint akinek nincs semmije, az annyit is ér. Index.hu, 2011. márc. 19.
[https://index.hu/belfold/2011/03/19/lazar_szerint_akinek_nincs_semmije_az_annyit_is_er/]
(2019.10.20.)
2. Antal Attila: Orbán bárkája. Az autoriter állam és a kapitalizmus szövetsége. Noran Libro Kiadó,
Budapest, 2019.
3. Antal: Orbán bárkája i.m. 47.
4. Antal: Orbán bárkája i.m. 99.
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Kilátások, messzeségek, veszteségek
A haladás-kérdés Mellár Tamás szótárából
A.Gergely András

A közbeszédben gyakran kerül elő a szocializmus-kori „mechanizmus-reform” és a
„gulyás-kommunizmus”, melyek perspektíváit a gazdaságtudományi, közgazdasági
elemző írásaiban Mellár Tamás kritikai felülvizsgálattal illethette korábbi kötetében.1 Dolgozatainak aktualitását az idők próbájának ajánlotta, mondván: a perdöntő
értékítéletet nem is annyira a szakmai vagy politikai nyilvánosság mondja ki, hanem majd az Olvasók fogalmazzák meg. Nos, az „ígéret földjéből” az átok völgye
lett, de ennek fölismerése részint már megint késő, s Mellár igaza még súlyosabb
ítéletként figyelmeztet: ha a korai és reményteli gazdasági átmenet révén távolabb
kerültünk a lehetséges jövőtől, akkor már a mechanikus fejlődésmodellek totális
válságát élhetjük át napjainkban, ahol már szó sincs a lehetséges távlatokról, csak a
fejlődéshiányos visszatekintésről lehet értelmes álmokat szövögetni…
Mert hát minden progresszió annyit ér, amennyit önnön összhatásaként el tud számolni a változásban, talán azonnal, vagy legalább utólag. Néha viszont már csak
annyit érhet, amennyit a folytonosan aktív regresszió totálissá válásában csökkentő,
visszatartó, tompító ereje érvényesülni enged… Egy könyvsorozat, amelynek Progress a neve, talán ennél többet ígér: ugyanis azt a képzetet tükrözi, hogy van értelme halasztó hatályú, vagy a lehetséges jövőben még reményt látó bármely elgondolásnak, esetleg aktivitásnak, akarásnak, reményformálásnak. Mellár Tamás könynyeden bölcs kötete a Progress Könyvek sorozatában ilyen impressziót ígér. Elvesztegetett évek címen jelent meg a könyv, s alcímében a célpontot is „haladáskérdéssé” teszi: Gazdasági helyzetkép és kilátások a Fidesz nyolcéves kormányzása
után.2 Ekként mintegy visszatekintés-alapú még a jövőképe is, s persze a szerzőt
talán sosem kellett „félteni” attól, ne lett volna markáns értékelése, konzekvens
véleménye, vitát provokáló és vitastílusban is karakteres állásfoglalása szinte minden helyzetben – lett légyen ez egykori kormányfői tanácsadói szerep, oktatói státus a Corvinus Egyetemen a makrogazdaság tárgykörében, a Statisztikai Hivatal
elnöki posztja vagy az elmaradottság-kérdések doktoriskolai tárgyalása. Mostani
könyve, melynek a sorozat kötetei mintájára a „népszerű” politikatudomány, haladó gondolkodás és értelmezésre serkentő vitatkozás bűvkörében a progresszív rálátás a célja, a maga áttekintő rövidségében is tükrözi az ellenzéki álláspontot a második és harmadik Orbán-kormány gazdaságpolitikájának, irányítási rendszerének
egészéről, az előzményekre épülő „jelenpolitikáról” és a „kétharmados” győzelem
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utáni korrigálandó „rendszerváltás” igényéről, az államiság és a gazdaság új pályára állításáról, felzárkózási programról és ennek „unortodox” elveiről. Viszont –
hogy rögtön a kötet summázatát tükrözzem – ez nemigen sikeredett az államrend
egésze szempontjából, mert a piaci rendszer kiépülése helyett csak egy rigorózusan
haszonelvű és önérvényű ál-ortodoxia uralkodhatott el, mégpedig a visszafeudalizálódás révén, mely nemhogy nem hordoz modernizációt, de a felzárkózási
programot megtorpanássá változtatta, ezt visszaesésre épített nyerészkedésre, a
feltörekvő kelet-európaiságot pedig a NER hatalmi céljainak primér kiszolgálására
állította be a mindenütt jelenvaló és értelmetlen központosítások automatizmusaival. Gazdasági stabilitás és progresszív célok állnak a kormányzat „történelmi bűnével” szemben, a világgazdaság kedvező hatásait is csupán az uniós támogatások
mechanizmusainak kisajátításává sikerült „modernizáció” látszatával átformálni, a
klasszikus nyugati piacgazdaság több száz évével az elhamarkodott magángazdagodás rövid időszakát sikerült párhuzamba állítani, amiben a progressziónak csupán annyi esély jut, amennyit a friss hatalmi elit ideig-óráig saját haszonkulcsával
még kezelni hajlandó…
Mellár egyszerű szerkezetben, áttekinthető folyamatrajzban mutatja be az előzmények hatásait egy történeti folyamat három lépcsős vázlatával, s az útfüggőségi és
elmaradottsági trendeket 1870-ig visszatekintve a bevezető fejezetben a modernizációs prognózis nemzedékenkénti romlását is tükröző összképet kínálja. Erre azután a második fejezet „félresiklott rendszerváltás”-kérdése épül. Itt a válság és
transzformáció, duális gazdaság és fogyasztási kínálat-visszafogás, alacsony produktivitás és működési-szabályozási merevségek (száz év után) újra visszatérő
rendszerét mutatja meg, beleértve a mentális készségek, rugalmatlanságok, haszonelvűségek „nem-klasszikus” rendszertipológiáját is. Ösztövér egyszerűsítéssel az öt
nagyobb fejezet (és a kilátások reményeit sejtető befejező felhangolás) közül legalább négyben ezt a falsul értelmezett vagy erőszakkal–látszatokkal értelmeztetett
modernizációs félreértést ábrázolja – csöppet sem kímélve a belátható trendek minőség-nélküliségének, közhaszon-ellenességének, priváthaszon-hangoltságának és
„unortodoxan” felháborító mivoltának kritikai értékelhetőségét, a sarkalatos kérdések bírálatának jogosságát. S lehetne ugyan (a GDP-adatoktól vagy bizonyos mutatók ábrázolhatóságától megrettenő) bármiféle olvasói értetlenségre számítani, de
Mellár csöppet sem kíméli az esszé lehetőségei közötti adatközléseket, minősítéseket, pontosságokat, a hatalmi célok és miértek bírálatát, a teljesítmény nélküli „fejlődéselv” képtelenségének értékelési indokoltságát, a Nemzeti Együttműködés
Rendszerének álstabilitás- és közhasznúság-minősítési elvek szerinti elemzését úgy
kezünkbe adni, hogy ne kelljen minduntalan árindexek, foglalkoztatási egyensúlykomponensek, növekedési mutatók derivátumait szemünk elé tolnia, mégis az áttekintés érvényességét hitelesítse velük.

50

Mellár kötetének talán elsődleges erénye is, hogy a közérthető, esszé-jellegűen
szakszerű gondolatok és okfejtések nem „megterhelik” vagy ellentmondásra serkentik, hanem gondolkodni késztetik az olvasót. S lehet persze úgy lapozni, hogy a
fájdalmas látkép minden részlete a jelenlét, a cselekvő aktivitásunk hiányát tükrözi,
meg úgy is, hogy „a NER értékes éveket vesztegetett el azzal, hogy a hatalmi céloknak és rövid távú politikai stabilitásnak rendelte alá a gazdaságot”, emiatt pedig
felelősségre vonásnak, sőt vádiratnak kellene–illene várnia rá. De ennek momentán
esélytelen mivolta még nem indok arra, hogy „a NER rendszeréből fájdalmasan
hiányzó esélyteremtés rendszere” ne legyen maradandó „történelmi bűne” az orbáni
rendszernek, mely „a kedvező világgazdasági és nemzetközi helyzet, valamint a
jelentős európai uniós támogatások révén kialakult páratlan lehetőséget nem a
magyar gazdaság modernizálására és a nemzet felemelkedésének elősegítésére
használta, hanem a saját hatalmának bebetonozására”.3 A látens tervutasításos
rendszer évszázados mivolta, a bürokratikus túlhatalom ugyancsak másfél évszázada pedig részben a magyaros mentalitás csökevényei, a belenyugvás, át/ráhango51

lódás, megúszni és túlélni próbálkozás régről hordozott mintázatai mentén rendezi
el a társadalmi–gazdasági–ideológiai feltételrendszert, s ez sem mutat valaminő
radikális változások felé. Mellár már az Előszóban is jelzi: a magyar közállapotokról lehetséges „kincstári optimista” válasz éppúgy nem ad okot az ismét „utat vesztettünk” élményére, ahogyan a gazdaságkritikai aspektus vagy a történeti időből
keresett analógiák kész képletei sem.
Fontosabb ennél, hogy a gazdaság elméletének, a teoretikus vagy kritikus értelmiségnek, a rendszer szereplőinek lehessen önálló válasza az unortodoxia elfogadására, a felzárkózási és modernizációs esélyek eljátszásának miértjeire. Maga Mellár is
ezt keresi, mikor a „második Orbán-kormány ideológiai modelljére”, a centralizált
gazdaságra ráépülő képtelenségeket éppúgy problematikusnak látja a harmadik
fejezetben, mint az „egyensúly és/vagy növekedés” kérdéskörére adott „unortodoxia
modelljét” a negyedikben, vagy az „eredmények színe és fonákja” állapotrajzát az
ötödikben. A versenyképességi rangsorokat, költségvetési index-mutatókat, ésszerűtlenül működésképtelen nagy rendszerek hektikus, alkalmi és kiszámíthatatlan
kapkodásait a NER éppúgy nem tekinti elmélethiányosnak, mint ahogyan sikertelennek sem. Viszont az egyközpontú és félkarú irányítgatás egész rendszertelensége hosszú távra olyan tökéletlen perspektívákat rajzolhat elénk, melyek evidens
vesztesei nem mások, mint a kortárs magyar valóság eltűrői, a korszakos rögtönzés
kiszolgálói, tiltakozás helyett megbúvó attitűdöt mutató viselkedési modell további
szereplői. Itt és most idézetek nélkül, de sűrű tanulságokká fonva a kötet üzenetét,
talán az ötödik fejezetre (gazdaság, foglalkoztatás, egyensúly, infláció, kamat,
adóztatás, árfolyam, oktatás és egészségügy mint alaphiány) már hangsúlyosan
jellemző egzaktumok üzenet-értékét is ki lehetne emelni, mely a hatodik fejezet
„továbblépési lehetőségei” felé vezető reményteljesebb tónust éleszti.
A kötet olvastán két esély kínálkozik. Elsőképpen a marginalizáltság, sikertelenség
és ennek történelmi okokkal magyarázható útvesztési tényanyaga, kiegészülve a
sikerképes kormányzat bűv- és hódoló-körével, a magyar mentalitás életképtelenül
satnya (ámde annál folytonosabb) változataival és a manipulálhatósági gépezet
eredményességével. A másik esélyre Mellár nem ad konkrét választ a „továbblépés
lehetőségeit” tárgyaló, optimistán záródó fejezetben.4 Lehet ez szerzői retorikai
fogás, lehet a közgazdász beletörődő gesztusa is – mindenesetre az utolsó három
oldalon a szerző még rásegít egy „mi a teendő” típusú megoldásprogrammal, ám
ebben (számomra csöppet sem meggyőző, kicsinyég talán politikailag hangolt racionalitással) a pártszerveződések, az összefogás, a felvilágosítás, az érdekcsoportok
áthangolási igényével s hasonlókkal kecsegtet, dacolva a végső reménytelenséggel.
Csupán lekerekített kritikai felhang ez tőlem – de nem lettem meggyőzve…! Az
egyszemélyi akarattól, s ennek parttalanságától függővé vált egész államapparátusi
világ sem lett megfenyegetve, áthangolva, ellenzéki eszélyesség nevében felvilágosítva. Sajnálom is ezt, de belátom a szerzői visszafogottság tónusának racionális
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mögötteseit, ennélfogva azt is: a teendő kijelölésére nincs fixált útvonalterv és cselekvési harmónia, a jövő gyermekkorában belátható perspektívák pedig csupán
erőteljes visszafogottsággal redukálhatók arra a kijelentésre, miszerint csak „akkor
haladhatunk előre, ha tudjuk, hol vagyunk most, és milyen irányba akarunk menni,
továbbá hogy milyen nehézségekkel kell számolnunk…”5
Lehet – mint nyitó mondatomban jeleztem – Mellár korábbi írásai éppúgy, mint a
Progress progressziós hatástanulmányai vagy kötetei reménykeltően sejtetik a jövőt, de ezúttal mintha mégis csupán annyit üzenne aktuális könyvével: a totális
regresszióhoz képest már a minimális progresszió gondolata is felelőtlen ígéretként
hat, amivel óvatosan kell bánni. Magam is óvatosan bántam a kötettel, közben meg
számos kiváló megfogalmazása dacára is hitelesnek tetszőt olvastam benne, nem
pedig valamely gazdaságpolitikai jóslatot vagy retrospektív bűntudatot. Az olvasmány elért hatása tehát a fejlesztő remény, a progresszív képzet, a programos türelem, a belátó bölcselem serkentése. S végső soron ez is a progresszió eszköze, célja, mondandója lehet – ha már az ígéret földje mindegyre csak messzebbre kerül.

2019. 08. 26.

1. Mellár Tamás: Az ígéret földje még messzebbre került. (Cikkek és előadások a gazdaságpolitikáról). Konrad Adenauer Alapítvány, Budapest, 1997.
2. Mellár Tamás: Elvesztegetett évek. Gazdasági helyzetkép és kilátások a Fidesz nyolcéves kormányzása után. Progress Alapítvány – Noran Libro Kiadó, Budapest, 2018.
3. Mellár: Elvesztegetett évek i.m.
4. Mellár: Elvesztegetett évek i.m. 93-97.
5. Mellár: Elvesztegetett évek i.m. 99.
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A vidékfejlesztés sikerességét befolyásoló
„puha” tényezők és a Magyar Falu Program
első eredményei1
Finta István

Bevezetés
A fejlesztési rendszerek értékelésére, a várt, illetve valós eredmények mérésére napjainkban nagyon sok féle módszer kínálkozik. Az egyes módszerek eltérő fókusszal,
különböző hatékonysággal képesek értékelni, magyarázni a vidékfejlesztési politika
eredményességét, a célok megvalósulását, vagy éppen annak hiányát.
A módszerek sokféleségén túl az értékelés során alkalmazott különböző mutatók (pl.
input-output indikátor, eredményindikátor, hatásindikátor) még tovább bővítik azt a
kört, amely – az értékelő céljának megfelelően – az értékelés fókuszát határozhatja
meg. Népszerűnek tekinthetők az olyan számszerűsíthető mutatók, amelyek valamilyen
nagy mennyiséget (pl. nyolcezer kérelem) képesek reflektorfénybe állítani, melyekhez
további mutatók – melyek például a hatásokat mérnék – már csak elvétve társulnak.
Az értékeléseknek talán az a közös vonása, hogy a puha elemekkel, a szükséges humánerőforrás minősítésével csak nagyon érintőlegesen és óvatosan foglalkoznak, rendszerint a szervezetrendszerhez kötődően (ha egyáltalán sor kerül ilyenre). Odáig viszont egyetlen értékelés sem megy el, hogy a személyi állomány minőségét, alkalmasságát, kompetenciáit közelebbről is megvizsgálja.
Ez természetesen érthető abból a szempontból, hogy kifejezetten érzékeny emberi, de
akár (személyzet)politikai kérdések is felmerülhetnek, amit az értékelők mindeddig
tanácsosnak tartottak elkerülni. Ugyanakkor az sem hagyható figyelmen kívül, hogy az
adott humánerőforrás minősége, kapacitása alapvetően meghatározza egy program
sikerességét, vagy éppen annak kudarcát. A továbbiakban a magyar vidékfejlesztés
elmúlt tizenöt évének értékelésére leginkább az emberi tényezők, a humánerőforrás
helyzetének elemzése alapján kerül sor.
A kompetenciák, emberi tulajdonságok megítélése a szakirodalom, valamint a
magyar vidékfejlesztési gyakorlat tükrében
A magyar vidékfejlesztésben – akár az uniós csatlakozás előtti, akár az azutáni időszakot vizsgáljuk – az állam, az állam által kialakított és működtetett apparátus meghatá55

rozó szerepet játszott és játszik ma is. Az állam vidékfejlesztési politikájának meghatározó szeletét a közigazgatás (minisztériumok, minisztériumi háttérintézmények, központi államigazgatási szervek) rendszerén keresztül valósítja meg. A személyi állomány pedig minden szervezetrendszer egyik legfontosabb, meghatározó erőforrása.2
Éppen ezért a vidékfejlesztés intézményrendszerében éppúgy, mint a fejlesztéspolitika
más területén, különösen fontos (lenne) azon tudományos eredmények, módszerek
ismerete és alkalmazása, amelyek a közigazgatás-tudományban, vagy más rokontudományok területén születtek.
Bármelyik értékelési módszert vizsgáljuk, egyetlen esetben sem találkozunk olyan
értékelési szempontokkal, mint pl. a motiváltság, elhivatottság, küldetéstudat, önfeláldozás, önzetlenség és önzetlen segítőkészség, emocionális képesség, magasabb toleranciaszint. Kétségtelen, hogy a felsorolt emberi tulajdonságok semmiképp nem tartoznak az olyan „átlagos” követelmények közé, amelyek normál esetben elvárhatók
egy vezetőtől, vagy éppen munkavállalótól. Ugyanakkor nem átlagos helyzetben, vagyis amikor egy szervezet, vagy akár egy nagyobb közösség léte, fennmaradása a tét,
mesze nem elegendőek az átlagos emberi tulajdonságok, azoknál sokkal többre van
szükség. Ilyen nem átlagos helyzetet jelentett a LEADER-szervezetek számára a 2007–
2013-as programozási időszakot követő átmenet, melynek során másfél éven keresztül
nem biztosította az állam a finanszírozásukat.
A magyar vidékfejlesztés elmúlt évtizedében – intézményesített szinten is megjelenő
és tipizálható emberi tulajdonságok tekintetében – kifejezetten pozitív, és kifejezetten
negatív példákkal is találkozhatunk.3 A vidékfejlesztési intézményrendszer két fontos
szereplőjének rövidített nevében csupán egy betű az eltérés (MVH – Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal, MNVH – Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat), azonban szervezeti kultúrájukban, HR kapcsolataikban, emberi tulajdonságaikban, fényévnyi távolság
volt kimutatható. Az egykori MVH ügyintézését rendszerszinten is jellemezte a rugalmatlanság, a felelősség kerülése és a kockázat teljes szintű áthárítása a támogatást
igénylőkre. Ennek eredője – az értékelésekben szó szerint soha le nem írt, ám azokból
kikövetkeztethető módon – a hibától, pontosabban az Unió számára történő pénzviszszafizetés elkerülésétől való félelem volt.4 Az óvatosság természetesen érthető és méltányolható emberi és szervezeti tulajdonság, azonban az MVH esetén ezt olyan szintre
emelték, hogy az a kérelmek részleges vagy teljes elutasítását vonta maga után, a legkisebb eltérések esetén is. A szervezet rendkívül sikeresen hárított el minden olyan
külső újítási, változtatási igényt, ami a legkisebb mértékben is rontotta volna különlegesnek tekinthető szervezeti autonómiáját.
Tény, hogy 2012-ben, az első komolyabb, az egyszerűsítést célzó program, a Magyary
Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program kezdeményezéseinek döntő többségét is sikeresen hárította el az MVH. A logika, az érvelés alapja a „miért nem lehet megcsinálni”
kiindulópont volt, szemben a „hogyan oldjuk meg a problémát” felfogással. Ez a fajta
intézményi kultúra, amely a legkisebb ügyintézőig áthatotta és átformálta a rendszert,
nagyon komoly ellenérzést váltott ki mind a támogatást igénylők között (akiket aláren-
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delt „ügyfeleknek”, és nem a vidékfejlesztési programot megvalósító partnereknek
tekintettek), és később a politikusok körében is. A változáshoz a kormányzó párton
belüli politikai erőviszonyok átrendeződésére is szükség volt, amely 2014-ben vette
kezdetét. A pozitívnak semmiképpen nem tekinthető intézményi kultúra megváltoztatása a szervezet jelentős átalakítását, formális megszüntetését is igényelte, amelyre
2017. január 1-jével került sor. Mindez a humánerőforrás alapvető cseréjét is jelentette,
aminek egyik oka az volt, hogy a 2014 óta zajló változtatási törekvéseket a korábbi,
berögződött gondolkodásmódú dolgozók nem tudták elfogadni. Összességében az
mindenképp kiemelhető, hogy azok az emberi és szervezeti tulajdonságok, amelyek a
vidékfejlesztés egyik meghatározó jelentőségű szervezetét jellemezték, komoly károkat
okoztak, amelyek nem csak pénzben mérhetők (csalódottság, keserűség, ami párosult
az „én soha többet nem pályázok ide” állásponttal). Ugyanakkor az sem hallgatható el,
hogy az átszervezés jelentős eredményekkel járt abból a szempontból, hogy az MVH-t
váltó Magyar Államkincstár alkalmazásában álló dolgozókat ma már sokkal inkább
jellemzi a segítőkészség, a viszonylagos rugalmasság, és általában a jószándék. A humánerőforrás fluktuációja persze itt is feszegeti azt a kérdést, amelyet Max Weber óta
a bürokratikus szervezetek egyik fontos előnyének, pozitív sajátosságának tekintenek:
ez a szervezeti tulajdonság a stabilitás. Talán nem kétséges, hogy a stabilitás, és a humánerőforrás minőségi teljesítménye között nagyon szoros a kapcsolat (a megfelelő
tudás elsajátítása nem képzelhető el évente, vagy pár évente cserélődő állomány esetén). Ha pedig a stabilitást egy jól működő állami szervezetrendszer alapkövetelményének tekintjük, akkor a vidékfejlesztés egyik legfontosabb szervezetének, az irányító
hatóságnak (IH) a megítélése legalábbis problematikusnak tekinthető. Az IH vezetését,
illetve személyi állományát a csaknem választási ciklusonként változó nevű vidékfejlesztési tárca adta. 2008 és 2010 között két IH-vezető is tevékenykedett és ez az alsóbb
szinteken is éreztette hatását. A 2010-es kormányválást követően az IH személyi állománya szinte teljes egészében kicserélődött. 2014 után az IH Kecskemétre költözése
jelentette a következő nagy törést. Ekkor a vidékfejlesztési állomány szinte teljes egésze kicserélődött. A fluktuáció 2018-ig továbbra is igen jelentős maradt, majd 2019-től
az egyik vidékfejlesztésért felelős vezető (helyettes államtitkár) is távozott.
A tapasztalatok – különösen a személyes tapasztalatok – azt mutatják, hogy a nem
normatív típusú fejlesztési rendszerek esetén, ahol fontos a kreativitás, a jó
mérlegelőképesség, a differenciált megoldások kialakításának képessége, a komplex
fejlesztési igények megértése és az adekvát megoldások megtalálása, különösen nagy
jelentőséggel bír a gyakorlatban eltöltött idő. Ennek hiányát ugyan mérsékelheti a
jószándék és a segítőkészség, azonban ha ezek sincsenek – vagy elhalványulóban vannak – akkor a vidékfejlesztési program sikeres, közmegelégedést szolgáló megvalósításának igen csekély az esélye. A stabil államapparátus tehát nem csupán a közigazgatás
hagyományos területein alapkövetelménye a „jó állam” koncepciójának, de a fejlesztéspolitika – így a vidékfejlesztés – intézményrendszerében is.
A korábbiakban utaltam arra, hogy az eredményességet, a sikert alapvetően befolyásoló emberi tulajdonságok, kompetenciák egyik szélső értékét az MVH, míg a másik
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szélső értékét az MNVH képezte (köztes helyzetben pedig az irányító hatóság lehetett).
Kérdés, hogy mivel igazolható az MNVH, pontosabban annak személyi állományának
e pozitív minősítése. Az MNVH első időszakát Glatz Ferenc akadémikus elnöklése
mellett a „Párbeszéd a vidékért” szellemi–szakmai összefogás határozta meg. Később,
2010 végén egy új, szűkebb körű, operatív munkát is végző Elnökség alakult Csatári
Bálint vezetésével, aki korábban az MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi
Tudományos Intézet igazgatói tisztét is betöltötte. Az elnökség célja a magyar vidék
helyzetének jobbítását, felzárkóztatását célzó programok szakmai és civil támogatásának elősegítése volt egy olyan partneri együttműködés keretén belül, amely a vidéki
tájakat felelősen használók, gazdálkodók, települési és más helyi társadalmi csoportok,
szakmai és civil szervezetek között zajlik, az MNVH segítő közreműködése mellett.
Ha egy szervezet működésének sikerességét jelentő puha tényezőket kívánjuk összegezni, akkor azok az MNVH vezetésében világosan azonosíthatók. Ilyen tényezők különösen a kezdeményezés, a segítőkészség, a partneri kapcsolatkeresés, a széles körű
hálózatépítésre való törekvés (szemben pl. a szűkebb klientúra kiépítésével), a saját, és
a partneri kör kompetenciáinak fejlesztése iránti igény, és elkötelezettség, egyszóval a
jószándék vezette jobbítás igénye. Amiért érdemes, és szükséges e tulajdonságok kiemelése, az az éles kontraszt, amely a semleges, illetve közömbös és személytelen
(rosszabb esetben személyeskedő és rosszindulatú) hivatali, vagy politikai döntéshozókat elválasztja az olyan szervezetektől és személyektől akik, és amelyek nélkül elképzelhetetlen az elégedettséget, bizalmat felmutatni képes fejlesztéspolitika. Fontos, hogy
ismerjük ezeket az értékeket, és mutassunk is rá azokra, akik ezeket hordozni képesek.
Csatári Bálint ilyen értékhordozó szerepet töltött be az MNVH élén (is).
Az talán senki számára nem megkérdőjelezhető, hogy az imént bemutatott pozitív emberi tulajdonságok a hosszú távú sikeresség alapfeltételeit jelentik, de talán az sem
kétséges, hogy önmagában a jószándék nem elegendő. Ha a cselekvő jószándékot
gúzsba kötik túlbürokratizált eljárási szabályok, fojtogatják nemtelen politikai érdekek,
akkor nehéz utat törni, és kibontakoztatni azokat az értékeket, amelyek az egyébként
nemes célok megvalósulását szolgálnák. A 2014–2020 közötti időszakban az MNVH –
immár új vezetéssel – továbbra is törekszik céljainak megvalósítására, azonban érdemi
döntési kompetenciák hiányában csak nagyon jelentős erőfeszítések mellett képes segíteni a magyar vidék boldogulását.
A Magyar Falu Program első eredményeinek értékelése
A fontosabb vidékfejlesztési szereplők puha tulajdonságainak bemutatását követően
célszerűnek tűnik egy olyan új kezdeményezés értékelése, amely tisztán hazai forrásból táplálkozik, és kialakításában számos nem kormányzati szervezet és személy is
aktívan közreműködött. Annál is inkább fontosnak tűnik az első eredmények bemutatása, mert az eredmények és az emberi tényező közötti kapcsolat igen szorosnak tűnik.
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A tanulmány első részében a közigazgatás, illetőleg a közigazgatásban dolgozó személyekkel kapcsolatos – az eredményesség szempontjából meghatározó fontosságú –
tulajdonságok egyfajta összefüggéseinek bemutatására került sor. A fejlesztési programok alakulása szempontjából azonban nem hagyható figyelmen kívül egy még kevésbé vizsgált szegmens, mely a politikai közeget, az uralkodó politikai környezetet
jelenti. Hazánkban a mindenkori politika meghatározó befolyást képes gyakorolni a
közigazgatási rendszerek működésére, még akkor is, ha a közigazgatás politikai semlegességét szolgáló bizonyos demokratikus jogállami garanciák (átláthatóság egyenlő
bánásmód követelménye, társadalmi egyeztetés, jogszabályok előzetes hatásvizsgálata
stb.) ezt fékezni, vagy éppen kiküszöbölni hivatottak. A politikai szereplők esetén –
ahol a közigazgatásban bizonyos mértékben jelen levő belső kontroll sem létezik –
még inkább fontos kérdés, hogy rendelkeznek-e az olyan emberi tulajdonságokkal,
amelyek a fejlesztési programok, az egyes fejlesztési célok megvalósulását szolgálják,
egyenlő esélyek mellett.
A Magyar Falu Program számos célt kíván támogatni,5 melyek közül az egyik – a
nemzeti és helyi identitástudat erősítése önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények bevonásával – pályázati elbírálása már meg is történt. E pályázati cél azért is
tekinthető különösen fontosnak, mert a többi célkitűzés (pl. orvosi rendelő, szolgálati
lakás) messze nem érint olyan széles kört és nem tartalmaz olyan széles támogatási
lehetőséget, mint a jelzett konstrukcióban támogatható tevékenységek. Ezek között
lehetőség nyílik a mindenütt megtalálható, vagy kialakítható faluházak, közösségi terek felújítására, építésére, amely többnyire messze meghaladja a települések önerejét.
A Magyar Falu Program céljait viszonylag széles társadalmi részvétel mellett, valós
helyi igények alapján alakították ki. A célok helyessége nem tűnik vitathatónak, kérdés
azonban, hogy a végrehajtás milyen mértékben képes a legátfogóbb célkitűzések (pl.
népesség megőrzésének) megvalósulását szolgálni.
Mielőtt a konkrét eredmények értékelésére sor kerülne, célszerű bemutatni azt a politikai-közigazgatási közeget, amelyen keresztül a fejlesztéspolitikai támogatások realizálódhatnak. A tanulmány készítésének időpontja ugyan 2019., azonban a jelen állapotok
szempontjából is tanulságos előzmények jellemzésére egy 2007-ben készült tanulmány
megállapításait indokolt idézni. A szerzők már ebben az időszakban úgy látták, hogy a
minisztériumok közigazgatási vezetése jelentősen átpolitizálódott melynek okát abban
vélték felfedezni, hogy a mindenkori kormányok a politikai és a közigazgatási vezetők
között szükséges bizalmi viszonyt – az általános és a pártkultúra adott szintjén – csak
személyes bizalmi viszonyként tudták értelmezni. Holott a minisztériumok politikai és
közigazgatási vezetése közötti bizalmi viszonynak nem a személyes ismeretségre, hanem elsősorban arra kell épülnie, hogy mind a két vezetés a közjóért, az ezt szolgáló
kormányprogram megvalósításán munkálkodik és képes azt sikeresen végrehajtani.6 „A
közigazgatási vezetők személyes (politikai) bizalmon alapuló kiválasztása tehát nemcsak oda vezetett, hogy gyakran megfelelő közigazgatási gyakorlattal nem rendelkező
személyek lettek a minisztériumok közigazgatási csúcsvezetői, hanem azzal is járt, hogy
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a politikai és a közigazgatási vezetés közötti határvonal a minisztériumi struktúrában
lejjebb (a főosztályvezetői, osztályvezető szintre) tolódott.”7
A 2007-es időszakban a szakirodalom nem csupán az államigazgatásra, de a politikai
pártokra vonatkozóan is fontos megállapítást tett. Eszerint a politikai pártok működésére, kultúrájának fokára jellemző, hogy „figyelmen kívül hagyva az ország – sőt a saját
– hosszú távú érdekeit, az alapvető társadalmi, gazdasági összefüggéseket, a közgazdasági törvényszerűségeket. Ez az egyik és talán a legalapvetőbb oka annak, hogy a
közpolitika kialakítását, formálását nem lehet (nem szabad!) alárendelni sem a kormányzó, sem az ellenzéki pártok politikájának.”8
A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a közigazgatás stabilitása nem önmagáért való érték, hanem a sikeres közpolitika egyik záloga. A nem zsákmányelven
működő sikeres közpolitika annyival is több a pártpolitikánál, hogy kormányzati ciklusokon ível keresztül. A közpolitikáknak ezt a folytonosságát a stabil közigazgatás tudja
képviselni és érvényesíteni.9
Ha a támogatási rendszerek átpolitizáltsága jelentős, akkor az relatívvá teheti azokat a
(pályázatértékelési) szempontokat, amelyek objektív, vagy – mérlegelési lehetőség
esetén – a részrehajlástól mentes döntést biztosíthatják. Nagyon jelentős átpolitizáltság
esetén pedig kizárólag a pártpolitikai kapcsolatok erőssége határozhatja meg a támogatottak körét. (Utóbbira a rendszerváltás előtti korszakban volt példa, amit „kijárásos”
rendszernek neveztek.)10 Az átpolitizáltság, a személyes kapcsolatok jelentősége különösen a hazai forrásokra épülő programokat veszélyeztetheti, ahol már az uniós szabályozási és ellenőrzési rendszer sem jelenik meg.
A Magyar Falu Program nemzeti és helyi identitástudat erősítését támogató (eredményes) pályázatainak értékelése során országos szinten legfeljebb a program célkitűzéseinek megvalósulása vizsgálható, a politikai befolyás semmiképp. Megyei szinten –
ahol a szükséges információk rendelkezésre állnak – viszont már lehetőség nyílhat a
politikai befolyás értékelésére is.
A nemzeti és helyi identitástudat erősítését célzó pályázat szerint a „Kormány célul
tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó erejének növelését, a fiatalok helyben maradását, az elvándorlás visszaszorítását.” Statisztikai adatokkal is bizonyítható, hogy a
lakosságszám csökkenése leginkább a kis lélekszámú, valamint a hátrányos helyzetű
térségekben található településeket veszélyezteti, szemben a kedvezőbb helyzetű (nagyobb városok környezetében lévő), valamint jó foglalkoztató képességű (prosperáló
üzemekkel rendelkező) településekkel, amelyek a saját erőből történő fejlesztések mellett a lakosságszámukat is képesek növelni. Mindezekből az következhet, hogy leginkább azokat a településeket célszerű támogatni, ahol a lakosságszám csökkenése jelentős, és saját erőből nem képesek a lakosságot megtartó infrastrukturális beruházásokra.
Kérdés az, hogy a jelzett pályázati kiírás milyen mértékben szolgálta e célok elérését.
A vizsgálatok során figyelembe vettük a lakosságszámot (a felhívásban rögzített alapvető cél a kistelepülések támogatása), valamint a lakosságszám változását, illetve a
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települések gazdasági teljesítményét mérő adóerő-képességet, amely leginkább azt
mutatja, hogy egy település mire lehet képes önerőből, és mire nem.
Az 1. számú táblázat azt mutatja, hogy az 1500 fő feletti települések sokkal jelentősebb
számban szerepeltek a támogatottak között, mint a legkisebb lélekszámú települések.
Abszolút érték szerint a támogatási összeg aránytalansága a két szélső csoport között
még inkább szembetűnő: a különbség több mint kétszeres.
1. táblázat – A 2017. évi népességnagyság szerinti kvartilis csoportok
(Forrás: saját szerkesztés a közzétett döntési lista alapján:
https://www.kormany.hu/onkori_dontes.pdf)
A kvartilisek értékhatárait az 5000 fő alatti népességű települések körében számítottuk.
Alsó
értékhatár
(%)
Legnagyobb
népességű települések
Nagyobb
népességű települések
Kisebb
népességű települések
Legkisebb
népességű települések

Felső
értékhatár
(%)

Támogatott
települések
száma (db)

Támogatás
összege
(M Ft)

1 560

4 985

137

1 981

722

1 560

122

1 532

328

722

111

1 488

9

328

91

998

1/b. táblázat – Állandó népesség változása szerinti kvartilis csoportok 2000 és 2017
között (2017. évi adat a 2000. évi adat százalékában)
(Forrás: saját szerkesztés a közzétett döntési lista alapján)
Öt támogatott településnek nincs népességadata 2000-ben vagy 2017-ben.
A kvartilisek értékhatárait az 5000 fő alatti népességű települések körében számítottuk.
Alsó
értékhatár
(%)
Legjobb
helyzetű negyed
Jó
helyzetű negyed
Hátrányos
helyzetű negyed
Leghátrányosabb
helyzetű negyed

Felső
értékhatár
(%)

Támogatott
települések
száma (db)

Támogatás
összege
(M Ft)

99,59

315,00

111

1 507

91,42

99,59

123

1 607

84,62

91,42

107

1 502

40,62

84,62

116

1 342
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Az 1/b. táblázat a népességváltozással összefüggésben vizsgálja a támogatott települések számát, illetve a megítélt támogatás összegét. Az adatokból kitűnik, hogy 111
olyan település is részesült támogatásban, ahol a népesség nem csökken, hanem növekszik. Ha pedig az alig csökkenő, illetve a növekvő lakosságszámú településeket egy
kategóriának tekintjük, akkor az itt támogatásban részesült települések száma több
mint kétszerese azoknak, ahol a lakosságszám csökkenése jelentős. Ha kizárólag a
lakosságszám csökkenése lenne a támogatási jogosultság kritériuma, akkor a jelenleg
támogatottak csaknem fele nem is részesülhetett volna támogatásban.
Természetesen a lakosságszám növekedése mellett is lehet egy település kedvezőtlen
társadalmi–gazdasági helyzetű (elég a többségében, vagy egészében romák lakta
szegregátumokra gondolni). Éppen ezért érdemes figyelembe venni a gazdasági helyzetre valamilyen mértékben reagáló helyi adóerő-képességet is. Ha a 2. számú táblázat
adatait abból a szempontból vizsgáljuk, hogy vajon kapott-e, és milyen mértékben kapott támogatást olyan település, amely valószínűsíthetően saját forrásból is meg tudta
volna valósítani a helyi fejlesztést, akkor úgy tűnik, hogy létezik hozzávetőleg 98 település, amely – a források csaknem 20%-át felemésztve – részesült olyan támogatásban,
amelyet maga is képes lett volna előteremteni. Ha csupán azt vizsgáljuk, hogy a relatíve kedvező, és kedvezőtlen adóerő-képességgel rendelkező települések milyen arányban részesültek támogatásban, akkor megállapítható, hogy csaknem fele arányban a
támogatási forrás az amúgy is jobb helyzetű településekhez vándorolt.
2. táblázat – A 2016. évi egy főre jutó adóerő-képesség szerinti kvartilis csoportok
(Forrás: saját szerkesztés a közzétett döntési lista alapján)
Egy támogatott településnek nincs adata 2016-ban. A kvartilisek értékhatárait az 5000
fő alatti népességű települések körében számítottuk. Az iparűzési adót nem alkalmazó
településeket a számítások során a törvényelőkészítésben is használt módon, 9859 Ft/fő
átlagértékkel vettük figyelembe.
Alsó
értékhatár
(Ft)
Legnagyobb
népességű települések
Nagyobb
népességű települések

Felső
értékhatár
(Ft)

Támogatott
települések
száma (db)

Támogatás
összege
(M Ft)

13 519

2 842 841

98

1 164

9 825

13 519

116

1 607

Kisebb
népességű települések

5 484

9 825

140

1 801

Legkisebb
népességű települések

146

5 484

106

1 414

Mint ismeretes, a népességmegtartó erő és az egyes járások kedvezőtlen helyzete között szoros a kapcsolat. Ez azt is jelenti, hogy amennyiben cél a népességmegőrzés,
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akkor a hátrányosabb helyzetű térségek településeit célszerű preferálni, szemben a
kedvezőbb, vagy kifejezetten jó helyzetű térségek településeivel. A 3. számú táblázat
adataiból látszik, hogy a nem kedvezményezett (vagyis nem hátrányos helyzetű) járások települései kétszer nagyobb arányban részesültek támogatásban, mint a leginkább
hátrányos, komplex programmal fejlesztendő járások települései. A forráskoncentráció
itt is a jobb helyzetben lévő településekre irányul.
3. táblázat – A 2016. évi kedvezményezett járáskategóriák szerinti csoportok
(Forrás: saját szerkesztés a közzétett döntési lista alapján)
Az alsó és felső értékhatár oszlopában a fejlettséget jelző komplex mutató
szélsőértékeit tüntettük fel.
Alsó
értékhatár
Legnagyobb
népességű települések
Nagyobb
népességű települések
Kisebb
népességű települések
Legkisebb
népességű települések

Felső
értékhatár

Támogatott
települések
száma (db)

Támogatás
összege
(M Ft)

46,96

77,15

181

2 133

34,80

46,96

142

2 027

31,09

34,80

45

574

18,62

31,09

93

1 265

Az 1. számú térképről az is leolvasható, hogy hazánkban létezik tizenhét olyan leghátrányosabb helyzetű járás, ahol a támogatott települések száma nulla, vagy maximum
kettő. Mindeközben a sokkal jobb besorolású és helyzetű járások települései nagyságrenddel több támogatásban részesültek.

A pályázati döntés eredményei elvileg védhetők azzal, hogy a hátrányosabb helyzetű térségekből eleve kevesebb pályázat érkezett, vagy hogy a hátrányosabb helyzetű települések – a pontozás szempontjából – gyengébb pályázatokat nyújtottak be.
Ez az érvelés országos szinten – megfelelő információk hiányában – ugyan nem
cáfolható, azonban ha az indokok helytállóak is lennének, azok semmiképp nem
keletkeztetnek jogalapot olyan döntésekre, amelyek összhangja a program alapcéljaival legalábbis megkérdőjelezhetők.
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1. térkép – A támogatott települések száma és elhelyezkedése a kedvezményezetti besorolás szerint
járásokban (Forrás: saját szerkesztés a közzétett döntési lista alapján)

Ha az országos eredmények alakulásának okairól nem is áll rendelkezésre megfelelő
információ, Baranya megyét tekintve – a helyismeretnek köszönhetően – közelebbi
kép is alkotható (4. számú táblázat, 2. számú térkép).
4. táblázat – A Magyar Falu Program „Nemzeti és helyi identitástudat erősítése”
(MFP-NHI/2019) című felhívásának eredményei Baranya megyében
(Forrás: saját szerkesztés a közzétett döntési lista alapján)
Bólyi járás

Borjád, Kisbudmér, Nagybudmér, Pócsa, Szajk

5

Hegyháti járás

-

0

Komlói járás

Egyházaskozár

1

Mohácsi járás

Feked, Palotabozsok, Sárok, Sátorhely, Szűr

5

Pécsi járás

Ellend, Pogány

2

Pécsváradi járás

Erzsébet, Hidas

2

Sellyei járás

Hegyszentmárton, Okorág

2

Siklósi járás

Diósviszló, Drávaszerdahely, Egyházasharaszti, Villány,
Villánykövesd

5

Szentlőrinci járás

Zók

1

Szigetvári járás

Almamellék, Kisdobsza

2

64

Ha bárki megvizsgálja a Baranya megyei eredményeket – beleértve a támogatott településeket és a támogatás mértékét – akkor a megye politikai viszonyainak minimális
ismeretében is kirajzolódnak azok az erővonalak, amelyek a befolyás erősségét mutatják. Ezek az erővonalak személyekhez (befolyásos képviselő), illetve jó kormányzati
kapcsolatokkal rendelkező településekhez köthetők. A további részleteket nem boncolgatva, a politikai kapcsolatokat teljesen félretéve is szembetűnő lehet bárki számára,
hogy pl. Villány, a híres borvidék városi jogállású központja részesült támogatásban,
miközben az ország egyik leghátrányosabb helyzetű járásának – a Hegyháti járásnak –
egyetlen települése sem nyert, egyetlen pályázatot sem. Valószínűsíthető, hogy Villány
a viszonylag csekély összegű támogatást maga is elő tudta volna teremteni, az viszont
biztos, hogy a Hegyháti járás településeinek 90%-ka képtelen önerőből bármilyen érdemi fejlesztést megvalósítani.

2. térkép – A támogatott települések elhelyezkedése Baranya megye egyes járásaiban
(Magyar Falu Program „Nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című felhívás, MFP-NHI/2019)
(Forrás: saját szerkesztés a közzétett döntési lista alapján)

A Magyar Falu Program vizsgált pályázati kiírásának eredményei arra engednek következtetni, hogy a támogatások, valamint a pályázati alapcélok nem feltétlenül állnak
összhangban egymással. Ez persze betudható annak is, hogy ez volt az első nagyobb
jelentőségű kiírás, ahol a helyi–területi potentátok még erőteljesebben aktivizálták magukat, tekintettel a közelgő önkormányzati választásokra. Pozitív forgatókönyv esetén
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az is elképzelhető, hogy más források segítségével a program céljainak megfelelően
korrigálják az eredményeket (a tartalék listák erre elvi lehetőséget biztosítanak). Ha
ténylegesen felülvizsgálnák a végrehajtási gyakorlatot, akkor célszerű lenne a baranyaival azonos, vagy hasonló rossz gyakorlatok kiszűrése. A személyes kapcsolatok, a
politikai befolyás ilyen mértékű érvényesülése, sőt már-már kizárólagossága ugyanis
alapjaiban ingathatja meg azt az igen erős bizalmat, amely a program és meghirdetőinek irányában még jelen van a helyi testületek, a helyi polgármesterek körében.
Igaz, hogy a közigazgatás és a piaci szervezetek világában ismert és meghonosodott
humánerőforrás-fejlesztési módszereket alapvetően a politikai pártok alkotta közegben
lenne szükséges alkalmazni, ami szinte kizárólag az adott párt saját elhatározásán múlhat. Az alkalmazás, vagy elutasítás melletti döntés közvetlenül kihat bármely politikai
szervezet kultúrájának fejlődésére, vagy annak megrekedésére (rosszabb esetben akár
múltba fordulásához is vezethet).11 A politikai kultúra milyensége azonban közvetlenül
befolyásolja a közigazgatás működését, amely aztán valamilyen jelzéseket közvetítve
elér a lakosságig, a választópolgárokig. Egy program (pl. vidékfejlesztési program)
pedig a közigazgatási apparátuson keresztül valósul meg. A programok választópolgárok általi megítélése pedig nagyon gyakran és nagyon szorosan kötődik olyan (vezető) személyekhez kapcsolható emberi tulajdonságokhoz, amelyek alapján aztán valamilyenfajta pozitív vagy negatív kép alakul ki a választópolgárokban a program egészéről. A humánerőforrás- kompetencia fejlesztési módszerek alkalmazása (vagy annak hiánya) ilyen ok-okozati összefüggés szerint befolyásolhatja – sokszor döntő mértékben – az egyes programok, és politikusok, valamint a közigazgatási szervek megítélését.
Záró gondolatok
A hivatalos értékelések, de a tudományos, vagy éppen a szakmai közvélekedés is nagyon óvatos az olyan puha szempontok megítélésben, amelyek egyes emberekhez,
embercsoportokhoz, vagy éppen emberi tulajdonságok összessége alapján egy szervezethez köthetők. Ugyan ezek a tulajdonságok egy egész szervezetrendszer intézményi
kultúráját, és akár egy egész fejlesztési program sikerességét is döntően befolyásolhatják, ennek ellenére az értékelők szívesebben tartják maguktól megfelelő távolságban e
kérdések vizsgálatát. Kétségtelen, hogy olyan tulajdonságokról, kérdésekről van szó,
amelyek jelentős teret nyithatnak a szubjektív értékítéletnek (és ez akár e tanulmány
megállapításaira is igaz lehet). Részben pont ezért születtek olyan módszerek, amelyek
igyekeznek objektívvá, vagy inkább tárgyilagossá tenni a látszólag – vagy ténylegesen
– szubjektívnek tűnő megállapításokat. Ez természetesen nagyon nehéz, olykor talán
lehetetlennek tűnő vállalkozás. Ugyanakkor azok az esetek sem hagyhatók figyelmen
kívül, amelyek során a szubjektívnek ítélhető kérdésekben, egymástól függetlenül
szakemberek jelentős része azonos megállapításra jut. Ilyen helyzetben már inkább
objektív valóságról lehet szó, még akkor is, ha azt napjainkban nem feltétlenül rögzítik, és hivatalosan kevéssé vállalják fel. Ha viszont ez a feladat kizárólag a történet66

írókra marad, akkor az már kevéssé változtathat a múlt esetleg helytelen döntésein.
Amennyiben fontos az egyes programok céljainak tényleges megvalósítása, ha fontos a
támogatottak elégedettsége, és valós a fejlesztéspolitika átláthatósága, tisztasága és
egyszerűsége iránti igény, akkor a tudomány humánerőforrás-fejlesztésre vonatkozó,
ám a közigazgatásban nem feltétlenül meghonosodott módszereinek, eredményeinek
alkalmazását is célszerű lenne megfontolni.
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Tudomány és tudománypolitika
– 2019 Magyarországán
Beszélgetés Póla Péterrel,
az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Dunántúli Tudományos Osztály osztályvezetőjével

Az Akadémia körüli küzdelmek 2017 nyarán kezdődtek a költségvetés körüli vitákkal, a konfliktus viszont jóval mélyebben gyökerezik. Mik lehetnek az átalakítás valódi mozgatórugói?
– Ha a kormányzat a tudomány szabadságát akarja felszámolni, annak lehet olyan célja, hogy konzerválja a hatalmat. Potenciálisan gyengítheti ugyanis a hatalmat, ha valaki
megkérdőjelezi a politikusok azon megnyilatkozásait, amelyekkel a saját kutatásai
alapján nem érthet egyet. Nem elsősorban ideológiai, hanem szakmai egyet nem értésről van szó. Ha a kormányzat állít valamit, arra az lehet a válasz, hogy ez nem így van,
az eredményeink alapján nem ennyi a szegények száma, nem ilyenek a mélyszegénység mutatói, az oktatás nincs jó helyzetben. Ilyen értelemben a tudomány veszélyes
lehet a hatalomra.
Ha közelebbről tekintünk a kérdés anyagi vonatkozásaira, azt azonnal kizárhatjuk,
hogy az akadémiai kutatóhálózat fenntartása jelentősen terhelné a költségvetést. Tudjuk, hogy pl. stadionokra hány milliárd megy el, ehhez képest az Akadémia költségvetése nem jelentős tétel. A leggazdagabb magyar (tudjuk, ki) vagyonából az MTA kutatóintézet-hálózatát több mint tíz évig finanszírozható lenne.
Az MTA vagyonának viszont lehet jelentősége, de szerintem még ennél is többet nyom
a latban, hogy 2020 után megváltozik az EU finanszírozási struktúrája. Míg számottevően csökken majd az európai strukturális és beruházási alapok több eleme (például az
agrárköltségvetés), addig valószínűleg jelentősen növekedni fog a kutatás-fejlesztésre,
és azon belül nem csak az alkalmazott kutatásokra, vállalati innovációkra, hanem az
alapkutatásokra fordítható összegek aránya is. A vita tétje tehát – sarkosan fogalmazva
– az, hogy csökken az EU-s támogatások kormánytól független elosztása.
A minisztériumban alighanem már látják, hogy át fog alakulni az Unió finanszírozási
szisztémája: több pénz lesz ugyan kutatás-fejlesztésre, de azt nem a tagállamok kapják
meg, hogy a saját pályázati rendszereiken keresztül osszák tovább, hanem Brüsszelből
közvetlenül hívhatják majd le a kutatóintézetek vagy kutatócsoportok. Ebben a helyzetben a kormánynak úgy kell optimalizálnia az intézményrendszert, hogy minél több
pénzt vehessenek ki a pályázatokból. A kabinet kommunikációja szerint persze a cél a
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forrásabszorpció növelése, azaz, hogy az uniós támogatások minél nagyobb százalékét
tudjunk lehívni és hatékonyan felhasználni.
A hatalomtechnika és a pénz mellett a háttérben meghúzódhat egy harmadik ok is, az
alapkutatások természetének nem értése. Számomra ez tűnik ki Palkovics László megszólalásaiból. Palkovics a saját szakterületén, az alkalmazott kutatások és vállalati innovációk terén sokak szerint kiváló szakember, ugyanakkor mintha ő és tanácsadói
nem értenék a különbséget az alapkutatás és az alkalmazott kutatás között. Először
talán Kóka János miniszter idején erősödött meg az az igény, hogy a kutatások eredményei közvetlenül jelenjenek meg a nemzetgazdaság tényezői között.1 Ennek a gondolatnak ma is nagyon sok támogatója van bizonyos társadalmi csoportokban – szerintük a sok léhűtőt ki kell rakni a közszférából, ők is járuljanak hozzá a nemzeti össztermékhez. Nem értik, miért van szükség például filozófusokra, mi haszna van abból a
társadalomnak, ha valaki teszem azt Hegelről gondolkodik. Holott az alapkutatások
lényege nem az, hogy közvetlen gazdasági hasznot hajtanak.
Másrészt az alapkutatás lényege, hogy nem utasíthat arra sem a kormányzat, sem egy
vállalkozó, hogy találd fel mondjuk a lézert, a C-vitamint, vagy az aszpirint, mert az
csak egy alapkutatásnak lehet eredménye. Majd onnantól kezdve, hogy van lézer, el
lehet kezdeni kutatni az alkalmazási területeit. Ez különösen nehezen megfogható a
bölcsészet- és társadalomtudományok esetében; a hatásuk szinte sohasem mutatható ki
közvetlenül a GDP-ben, de alapvető fontosságú az, hogy az emberek gondolkodnak, és
hogy a gondolataik hatnak egymásra. Hosszú távon az a probléma az Akadémia – és
persze az egyetemek – megroppantásával, hogy ezt a fajta termékenyítő energiát csökkentik a társadalomban.
Fontos megjegyezni, hogy bár úgy tűnhet, az átlagembernél mi, kutatók, többet tudunk
az Akadémia átszervezéséről, de valójában még azok sem igazán tudnak érdemben
semmit, akik egyébként a tárgyaló delegációk tagjai. A minisztériumból alig kerül ki
érdemi információ, ráadásul a koncepciók is többször változtak: 2018 végén a miniszter kezdeményezte az Akadémia kutatóhálózatának átvilágítását – részben az Innovációs és Technológiai Minisztérium által delegált szakértőkkel –; azonban meg se várták
az átvilágítás eredményét, már meghirdették a tématerületi pályázatokat. Újabb és
újabb elképzelések látnak napvilágot, többnyire mindenféle alap nélkül, és ezekre kell
folyamatosan reagálnia az Akadémiának. Ha én többet erről, mint az átlagember, az
csupán azért lehet, mert a személyes érintettség okán szinte minden anyagot, pro és
kontra, elolvasok a témában.
Sokszor hangoztatott érv, hogy a kutatóintézetek jelenleg nem működnek hatékonyan, hogy számos kutató évekig lényegében semmit sem publikál. Valójában hogyan értékelhető az MTA hatékonysága? Nemzetközi összehasonlításban milyen az
MTA jelenlegi hálózatának teljesítménye?
– Nem ismerhetem az összes akadémiai kutatóintézet, kutatócsoport teljesítményét, de
csak arra az értékelésre hagyatkozva, amit az ITM felkérésére készített el az Akadémia, akkor nem érdemi problémát nem látunk.2 Az értékelést végző testület felét a mi70

nisztérium, felét az Akadémia delegálta, a munkában külföldi szakemberek is közreműködtek, vagyis valóban megbízható és pártatlan minősítés született. A nemrég közzétett eredmények alapján az MTA kutatóintézet-hálózata európai összehasonításban is
jól teljesít, különösen akkor, ha a teljesítményt az egy kutatóra jutó költségvetési kiadással vetjük össze.
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A teljesítményt mérhetjük a rangos, nemzetközi folyóiratokban közölt publikációk
számával, vagy számolhatjuk azt, hogy egy-egy publikációra hányan hivatkoznak.
Természetesen ebben a módszertanban is lehet hibát találni, de ez alapján – és ezt
használják Nyugat-Európában mindenhol – az akadémiai kutatóhálózat egésze jól teljesít.
A napi munkánkon is az látszik, hogy születnek fontos inspirációk. Bizonyára vannak
olyan akadémiai dolgozók, akik nagyon kevés valódi eredményt produkálnak, de azt
gondolom, hosszabb távon nem marad bent a rendszerben, aki alkalmatlan arra, hogy
kutató legyen, és főként nem marad bent a rendszerben, akiben nincsenek valódi inspirációk.
A kormányzat a Max Planck Intézet modelljét szeretné meghonosítani. Valóban errefelé halad-e az ügy? Milyen nemzetközi modellek léteznek, és ezek közül milyen
struktúra volna átültethető a magyar tudományosságba?
– Az Akadémia azzal nem támadható, hogy teljességgel rugalmatlan, és nem tud elképzelni semmilyen változást: a kutatóhálózatot nem egészen tíz éve, éppen Pálinkás
József elnöksége idején alakították át radikálisan.3 Arról persze mindig lehet és érdemes vitatkozni, hogy történjenek-e további változtatások, s ha igen, milyen irányban és
milyen módon. De a párbeszéd, az érintettek bevonása szükséges.
Magam kevésbé ismerem a Max Planck Intézet szervezetét, kicsit jobban tisztában
vagyok a francia Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) felépítésével és
működésével, ami szintén a példák között van. Mind a két szervezetre jellemző a jelentős állami szerepvállalás. A CNRS a tudományos kutatások országos központja, irányító testületébe a kormány is küld képviselőket. Miért lenne baj, ha Magyarországon is
egy hasonló rendszer működne? Volna az Akadémia, és az Akadémiától független,
vagy részben független kutatóhálózat. Önmagában ez nem ördögtől való, de amikor
úgy érzem, hogy Magyarországon demokratikus deficit van, hogy a kormány egy kicsit
túl sokat akar magának, és túl keveset enged a tudomány autonómiájának, akkor óvatosabban kezelem azt a lehetőséget, ami Franciaországban alapvetőenjól működik.
Önmagában nem abban látom a problémát, hogy az Akadémia helyett az állam tartaná
fenn a kutatóhálózatot. A baj ott kezdődik, hogy semmilyen bizalmam sincs ebben az
államban. Nekem majdnem mindegy, hogy kitől kapom a fizetésemet, csak fizesse
meg tisztességesen a munkámat, és hagyjon nyugodtan dolgozni. Ha viszont a fenntartó megpróbálja megszabni, mit kutassak, ott már sérülhet a kutatás szabadsága. Olykor
pedig már azt sem tartom kizártnak, hogy majd azt is meg akarja határozni, hogy mit
hozzak ki eredményként.
A másik lehetőség az volna, hogy a kutatóhálózatot áthelyezik az egyetemekhez. A
magyar egyetemek jórészt azért állnak rossz helyen a nemzetközi rangsorokban, mert a
kutatási teljesítmény, ami ezeknek a rangsoroknak egyik fontos tényezője, Magyarországon nagy részben az akadémiai kutatóhálózaton belül jelenik meg, és kevésbé az
egyetemeken. Ha az akadémiai kutatóhálózat 4000 kutatóját átirányítjuk az egyete72

mekhez, akkor ott erősíteni tudjuk a kutatási tevékenységet. Azok a kiváló kutatók,
akik lehet, hogy nem jó oktatók – hiszen a két szakma nem ugyanaz –, néhány alkalommal ismertetik az újabb kutatásaikat, és így disszeminálhatóak nem csak a konkrét
eredmények, hanem a kutatói tapasztalatok is. Ezzel nincs is elvi probléma, és először
a kormányzat is azt kommunikálta, hogy az egyetemek majd felszívják a mostani akadémiai dolgozókat – csakhogy az egyetemek már most is inkább leépíteni kényszerülnek. A Budapesten dolgozó kollégáim menjenek az ELTE-re, miközben tele vannak a
hírek azzal, hogy az ELTE megválik számos oktatójától? A vidéki felsőoktatási intézményeknél talán még nagyobb a probléma. Ha a költségvetésből előzőleg felfejlesztik
a felsőoktatást, akkor el tudom képzelni ezt a megoldást, de a két rendszer párhuzamos
leépítése biztosan nem hoz megoldást.

A Magyar Tudományos Akadémia székháza
(Nagy Alexandra felvétele, forrás: OSZK Digitális Képarchívum)

A kormányzat már évekkel ezelőtt megkezdte egy párhuzamos, elsősorban társadalom- és bölcsészettudományi intézményrendszer felállítását (a sort 2014 januárjában
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a Veritas Történetkutató Intézet nyitotta meg, és 2019 januárjában a Magyarságtudományi Intézet zárta). Elképzelhető-e valamilyen együttműködés vagy konstruktív
versenyhelyzet ezen intézetek és az MTA között?
– Bár az imént azt mondtam, hogy a párhuzamosságok megszüntetése akár logikus is
lehet, nem kell eleve félni a párhuzamosságoktól, legyen szó akár egyetemi, akár akadémiai, akár állami intézetek egymás mellett éléséről. Eddig is kiválóan együtt tudtunk
működni egyetemi kutatókkal, kutatócsoportokkal. Ha egy tisztességes kutató ül velem
szemben, aki a tudomány alapelvei szerint dolgozik – nem gondolom, hogy egy tudósnak politikailag semlegesnek kellene lennie; egyszerűen senki sem lehet semleges, de
ettől még ragaszkodhat ahhoz, hogy a tudomány alapelvei ne sérüljenek –, akkor nincs
akadálya a közös munkának. Amikor viszont az a benyomásom, hogy ez az újonnan
alapított intézetekben nem feltétlenül van így, akkor ez tőlem a jelen helyzetre adott
reakció, és nem egy általános vélemény.
Számos kutató már jelezte, hogy adandó alkalommal elhagyja az országot, nyugati
kutatóintézetekben dolgozik tovább4 – és nyilván magával viszi a kapcsolati tőkéjét is.
Másrészt viszont igen hosszú az MTA mellett kiálló intézetek listája,5 vagyis a mostani helyzet a szolidaritást is erősítheti. Milyen módon alakulhat át a magyar tudományosság nemzetközi beágyazottsága, kapcsolatrendszere?
– Nem gondolom, hogy ez a helyzet erősíti a nemzetközi kapcsolatrendszert, inkább
úgy látom, hogy a nemzetközi beágyazottság most válik láthatóvá az Akadémiával
egyébként nem foglalkozó közvélemény számára. Eddig csak tettük a dolgunkat közösen – a saját nemzetközi kapcsolatrendszeremre gondolva: francia, román, horvát, litván kollégákkal. Most már az átlagember számára is látható, hogy ezek a magyar kutatók számos nemzetközi projektben dolgoznak együtt külföldi kollégákkal és komoly
nemzetközi hálózatok alakultak.
Ami a kérdés első felét illeti, a kutatók elvándorlása nagyon is jellemző. A mostani
helyzetre három válasz lehetséges. A mozgékonyabb fiatal kutatókat, akiknek elég
széles a külföldi kapcsolatrendszerük, nagyon magas szinten beszélnek idegen nyelveket, és nagyon jók a saját szakterületükön, szívesen fogadják a külföldi intézetekben,
és ha úgy döntenek, hogy mennek, könnyen is mozdulnak. Van egy középgeneráció
(az én generációm), amelynek tagjai vagy azért, mert nem annyira kiváló a nyelvtudásuk, a kapcsolatrendszerük, a szakmai tudásuk, vagy azért, mert nagyon erősen kötődnek az országhoz – nem akarják a gyerekeiket is mozdítani, idősödő szüleiket itthon
hagyni, esetleg csak konzervatívabban gondolkodnak –, ők itthon maradnak, de egzisztenciális problémát jelent a megélhetésük: közülük kerülnek ki a legnagyobb arányban
a pályaelhagyók. Sarkosan fogalmazva az marad itthon és a szakmában, aki semmi
másra nem alkalmas, azaz várható egy nagyon erős kontraszelekció. És persze lesznek,
akik bárhol megállnák a helyüket, de annyira vérbeli kutatók, hogy máshogy nem tudják elképzelni az életüket – nekik lenne a legnehezebb a váltás: vagy szó szerint belepusztulnak, vagy összeszorított foggal dolgoznak tovább az új rendszerben. A két szélső érték a pályaelhagyás és a pályamegtartás külföldön; mind a két póluson tömeges
74

számban lesznek azok, akik egyébként jók, és akikre nagyon nagy szüksége lenne a
magyar tudománynak.
Hogyan értékelhető a hazai tudományos közösség MTA melletti kiállása?
– Borzasztóan nehéz erre válaszolni, mert ha cinikusan fogalmaznék, azt is kérdezhetném, hogyan értékelhető az MTA kutatóinak kiállása mondjuk az egészségügyi dolgozók vagy a pedagógusok ügyében? Ez persze nem teljesen jogos, mert több kollégámról tudom, hogy részt vesz tüntetéseken, a hangját hallatja bizonyos kérdésekben, szolidaritást vállal más szakmai csoportokkal. Persze ez kényes kérdés, mert ha egy kutató
állást foglal politikai vagy társadalmi ügyekben, arra az a jellemző válasz, hogy a tudományos munka nem fér össze a politikával. Szerintem mindennek van köze politikához, én ezt az óvatosságot a politika terepére merészkedéssel kapcsolatban nem gondolom egészségesnek. Egy társadalomkutató esetében különösen nem.
A magam részéről nagyon is fontosnak tartom, hogy másokért is kiálljunk, de először
mindenkinek saját magáért kell kiállnia. Az igazi baj akkor van, ha már saját magáért
sem képes egy közösség kiállni. Ilyen értelemben fontos és jó következménye az Akadémia körüli vitáknak, hogy a kutatóhálózatban dolgozók között nagyon erős összetartás alakult ki.
Milyen esélyt lát arra, hogy az egymástól eddig elszigetelt társadalmi és szakmai elégedetlenségek összekapcsolódnak, láthatóvá téve azt, hogy már nem csak egy-egy
szakpolitikai kérdésről van szó, hanem rendszerszintű problémáról?6
– Úgy látom, hogy minden szakmai csoportban vannak elégedetlenek, köztük egy kisebb létszámú „kemény mag”, van egy érdektelen tömeg, és végül vannak a nagyon
elégedettek – a megosztottság miatt nem fog kialakulni egy kritikus tömeg.
Azt érzem, hogy azok esetében, akik elégedettek a helyzetükkel, gyakran csak pszichológiai elégedettségről beszélhetünk. Sokan azt mondják, hogy valójában nem elégedettek, relatíve mégis azok, mert úgy érzik, hogy a kormány megvédi őket a migránsoktól,
hogy helyreállította a nemzeti önbecsülést, vagy hogy minden más párt rosszabbul
kormányozna. Van olyan ismerősöm, aki kitette a szekrényére a miniszterelnök arcképét; az ő élete semmiben sem jobb, de boldognak érzi magát attól, hogy van, akit
tisztelhet, és – ami nagyon fontos és elképesztően veszedelmes – minden rosszat másra
vetíthet ki. Ha nálunk nem jobb a helyzet, akkor annak bizonyára Brüsszel az oka,
vagy a kommunisták, a liberálisok, a zöldek,a gyíkemberek… Az ellenségkép-kreálás
tökéletesen működik azokban a társadalmi csoportokban, amelyeknek egyébként kimondottan rossz a helyzetük.
Hogy egyszer összekapcsolódnak-e a szakmai és társadalmi elégedetlenségek? Néha
azt gondolom, hogy ez nagyon közel van, aztán pedig úgy érzem, hogy sosem következik be.
2019. 04. 11.
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A hazai két tanítási nyelvű oktatás
a tudásalapú társadalomban1
Illik Péter

„A sikeres számítógépes keresés titka a megfelelő kérdésfeltevés.
Pontos kérdés hiányában a világ összes adatához való hozzáférésnek
sem volt semmi haszna.”
(Ken McClure)
Domschitz Mátyás vitaindítónak szánt írása2 a Facebook-hírfolyam részeként jutott el
hozzám – ez kiválóan példázza az információs társadalom egyik legfontosabb jellemzőjét, az információ mobilitását, amely jó esetben a konstruktív társadalmi vitát és
információszerzést szolgálná vagy szolgálhatná. Az írást alapvetően, mint történész és
15 éve angol nyelven történelem tárgyat tanító középiskolai tanár szemlélem, és élek
kérdésekkel vele szemben.
Első benyomásom az, hogy egy nagyon elméleti írásról van szó, ami felhívja a figyelmet arra a – szerintem – nem szerencsés tényre, hogy az oktatásról megnyilatkozók
zöme szakember, azon belül is elméleti szakember: akadémiai kutató, felsőoktatásbeli
szakértő, publicista, politológus vagy kormányzati-hivatali dolgozó. Így erre a rendszerre általában „makro szemmel” néznek. Ugyanakkor azok, akik a „mikro szinten”
vannak, akiknek élő kapcsolatuk van a középiskolával (szülők, diákok és tanárok) kevéssé vesznek részt a diskurzusban. Ez az oka annak, hogy nagyon gyakran kimaradnak olyan gyakorlati megfontolások az elemzésekből, mint például az, hogy idehaza a
középiskolai tanárok heti 22–26 órában tanítanak, míg Romániában és Lengyelországban is ez az óraszám 18.3 De ugyanígy érdemes lenne szemügyre venni a diákok túlterheltségét is, nem csak az óraszámokat (heti 32–36 óra), hanem az órák elosztását is,
vagyis hogy gyakran olyan órák (pl. matematika) kerülnek 6–7. tanórába, amelyek
megkívánnák a szellemi frissességet.
Második benyomásom pedig az, hogy e vitairat hazai közoktatásra vonatkozó állításai
mögött egy alapvető paradoxon húzódik meg, ami igen jellemző a – joggal – kritikus
hangütésű, elsősorban liberális4 szemléletű írásokra: mégpedig az, hogy a tudásalapú
tárasadalom csak úgy van. Nem, ezt kialakították, mégpedig éppen azok az emberek,
akik a korábbi „elavult oktatási szemléletben” kaptak nevelést, és a nem mai értelemben vett tudásalapú társadalomban nőttek fel. Az ellentmondás feloldása az, hogy a
korábbi, ma elavultnak tekintett módszerek is alkalmasak voltak gondolkodási készsé77

gek (kompetenciák) kialakítására, mint amilyen a problémamegoldási készség. Ha
ugyanis ez nem így lenne, nem alakultak volna ki a mai információs társadalmak bázisai: a régi rendszerben tanult emberek alkották meg a digitális technikát, az internetet
etc., és meg tudják oldani azokat a mai problémákat, amelyekre korábban azok hiányában nem is voltak rákényszerítve. Tehát a mai (hazai és európai) közoktatási rendszer
egy organikus, szerves fejlődés eredménye, amelyet nagyon nehéz rapid módon reformálni. Erre jó példa a 2005-ben hirtelen bevezetett kétszintű, kompetenciaalapú érettségi. Teljesen átalakult például a történelem érettségi, amelynek alapja az
okmagyarázás képessége lett – holott a tanító kollégák még nem ebben a szellemben
kaptak tanári képzést! Tehát az oktatás folyamatosan nem organikus reformoktól szenved, hanem jelenleg is változóban van. Ez önmagában kérdéses, hogy helyes-e?5 Jót
tesz-e a közoktatásnak (általában, illetve a magyarnak), hogy folyamatosan változik,
miközben hozzávetőleg 10–20 éves kifutásra van szükség az eredmények társadalmi
hatásainak mérésére?
„A polgárosodó középosztály és az elit jelentős önerőt szánt a saját és gyerekei oktatására. Megteremtette a szegény állami oktatás magasabb színvonalú alternatíváját. Kialakultak reform pedagógiai [így], elit általános és középiskolák; ezeket ma visszafejleszti az állam.”6 Megnézve a hazai közoktatási rendszert, elitiskolákról nem feltétlenül
lehet beszélni: vannak természetesen olyan alapítványi intézmények, amelyek kizárólag tandíjakból élnek, de ezek száma meglehetősen csekély.7 Ha viszont „elitiskola”
alatt a jó nevű budapesti középiskolákat értjük, akkor az „elit” definícióját kell újragondolnunk: ugyanis tény, hogy ide kerülnek a legjobb tanulmányi eredményekkel
rendelkező végző általános iskolások. Viszont felmerül a kérdés, hogy ezekben az iskolákban: (1) mekkora hozzáadott értéket termelnek a pedagógusok, valóban képzettebbek-e, jobbak-e, módszertanilag változatosabb eszközökkel rendelkeznek-e, mint
más intézmények tanárai? (2) jobbak-e a tanulás anyagi körülményei, mint más intézményekben? (3) Az intézményi rangsorok összeállítását képző mércék (mint az OKTV
helyezések, továbbtanulók aránya, kompetenciamérések eredményei) valóban alkalmasak-e az „elitség” mérésére?
Szóval tulajdonképpen mi is az az elitiskola?8 Itt egy példaként csak a mérőszámok
problémájára utalok, amely átvezet a hazai két tanítási nyelvű intézmények irányába.
Ezen intézmények ugyanis nem állnak jól a továbbtanulóik számát tekintve, mivel
diákjaik jelentős része külföldön tanul tovább, viszont a továbbtanulási arány számításakor csak a hazai felsőoktatásban továbbtanulók számát veszik figyelembe!9
A további kérdés tehát az, hogy a két tanítási nyelvű középiskolák10 a vitacikk szerzője
szerint elitiskoláknak tekinthetők-e? Ugyanis ezen iskolák zöme nem, vagy csak minimális tandíjat kér az oda jelentkezőktől, mégis a legalkalmasabb iskolatípus arra,
hogy megfeleljen az új kormányzati rendelkezésnek, miszerint 2020-tól csak középfokú nyelvvizsga birtokában lehet a felsőoktatásba felvételizni.11 A két tanítási nyelvű
iskolák rendszere12 nem csak a vitairat szerzőjének cikkéből maradt ki, de lényegében
a (mindenkori) magyar kormányzat gondolkodásából is. Erre álljon itt néhány példa:
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nincsenek külön államilag készített tankönyvek és idegen nyelvű atlaszok, a csoportbontások miatti nagyobb tanárigényt nem finanszírozza az állam, a magyar nyelvű
oktatásra kidolgozott kerettanterv ezekre az iskolákra is vonatkozik, ahogy az érettségi
követelmények is ugyanazok. Azaz tulajdonképpen az állam nem foglalkozik a két
tanítási nyelvű iskolákkal, amiből viszont következik, hogy ezek az intézmények számos területen meglehetősen autonómak, például teljesen egyedi hatáskörben oldják
meg a felmerülő problémákat.13 Azaz jelenleg rájuk paradox módon nem feltétlenül
igaz az alábbi kijelentés: „Magyarország számára, ha az országba a lakóit is beleértjük, akkor a szociálpolitika központú megoldás a legégetőbb. Ez ad megoldást a sűrűsödő társadalmi konfliktusokra és a felzárkózásra, azonban a politikai elit és az ország
erre van a legkevésbé felkészülve. Az ’erős állam’ kifejezésnek az oktatás terén ma
negatív jelentése van. Az iskolák ma szenvedik az erős államot, mert elveszítették az
autonómiájukat. A tudásalapú társadalom ’erős állam’ politikája nem az autonómiákba való részletes beavatkozást jelenti, hanem a célok széleskörű társadalmi vitán alapuló kijelölését, a feltételek biztosítását és a célhoz vezető intézményes eszközök kialakítását. Ez egy mindenki számára egyenlő mobilitási esélyt teremtő szociálpolitika és
oktatás lenne, amely alulról szélesíti a tudásalapú társadalomban dolgozni tudó középosztályt szociálpolitikával, oktatással és aktív munkaerő piaci [így] megoldásokkal.”14
Ebben a rendszerben tehát az alábbi elmélet is felveti a kérdést: hol a helye a két tanítási nyelvű iskoláknak a vitairat szerzőjének modelljében? Az angol nyelven való oktatás problémája a finn oktatási rendszerben is felmerült.15 „Az iskola néha egyenesen
maga okozza az egyenlőtlenségeket azzal, hogy a különböző kultúrával érkezett gyerekek között eleve ragsort állít fel, s az egyiket értéktelennek nyilvánítja. Az oktatást érdemes lenne a mindenkori lemaradó iskolák fejlesztésére koncentráltan végezni. Megszabható a szükséges kimeneti teljesítmény az egyes iskolatípusokhoz, illetve évfolyamokhoz, és megmérhető a kibocsátás teljesítménye. Ez alapján megtudható, hogy hol van
beavatkozásra szükség, és az oktatáspolitika a mindenkori lemaradó 10-20%-ra koncentrálhatna. Ezeket az iskolákat kell feljebb hozni oktatási, módszertani segítséggel,
szociális munkával, speciális és külön megfizetett tanári segítséggel, ellenőrzéssel.
Mindaddig kell ezt folytatni, míg az iskola el nem éri a meghatározott standardokat.
Aztán ismét meg kell találni a lemaradó 10-20%-ot, és fokozatosan ki lehet alakítani,
hogy a közoktatás mindenütt egyenlő és növekvő esélyeket adjon. Ez a modell működik
Finnországban.”16
A vitairat Az új munka készségei és az oktatás előtt álló kihívások című fejezete17 először elméleti reﬂexiót kíván, mielőtt visszacsatolom a két tanítási nyelvű oktatáshoz.
Csábító lenne azt mondani, hogy egy liberális és egy konzervatív oktatásszemlélet áll
szemben egymással, ami talán igaz is, ha e fogalmakat nem politikai értelemben, hanem inkább attitűdként értelmezzük. De talán ennél is szerencsésebb úgy fogalmazni,
hogy van egy pragmatikus és egy humanisztikus, elméleti megközelítés. Az előbbi az,
amely újabban tág reklámfelületet kapott, és bekerült a köztudatba. Ennek oka az lehet,
hogy ez a nézet szorosan összefonódik a kormányellenes, ellenzéki, modern oktatáspo79

litika gondolatával. Ami még érdekesebb, hogy azok, akik ezzel szemben a humanisztikus oktatásszemléletet vallják, nem igazán tudtak koherens válaszrendszert adni a
pragmatikus nézetekre.
Elsőként következzenek a pragmatikus elmélet legfontosabb állításai:18 (1) „Az agyukon átáramló információmennyiségből alig lesz használható tudás.”19 (2) „Nem azt
mondom, hogy mindez haszontalan ismeret, és a tananyag, ahogy van, hiábavaló. Azt
mondom, hogy a gyerekek agyán átáramló irtózatos információmennyiségből nem,
vagy csak alig lesz később használható tudás.”20 (3) „Ami szerintem elsősorban hiányzik, az a motiváció. A gyerekek nem értik, mert senki el nem magyarázza nekik, hogy
miért jó az nekik, ha megtanulnak adatsorokat. Mármint azon kívül, ha kis időre elraktározzák az elméjükben, akkor jó osztályzatokat kapnak, ha pedig nem, akár meg is
bukhatnak, és az ciki. Már a kicsik is azt hallják, hogy azért kell olvasni, mert különben
’buták lesznek.’ Büntetés-jutalmazás; dicséret-megszégyenítés. Ennyit tud a rendszer.”21 (4) „Az iskolának meg kell keresni a kapcsolódási pontokat a tanított ismeret
és a gyerek, mint személy között. Azt kéne kommunikálnia, hogy ez a világ valójában
fantasztikus, és az övék – minden ismeret segíti őket abban, hogy egyre inkább birtokba vehessék.”22 (5) „Van olyan, persze, hogy történelem és állampolgári ismeretek. De
a gyerekek nem tudják, hogy mi a politika. Néha az az érzésem, az iskola vagy óvni
akarja őket ettől, vagy ő maga sem tudja. Pedig a gyerekeket meg kell tanítani politizálni. Tudniuk kell, hogy működik a választási rendszer. Hogy mi a demokrácia, mi
annak az ellentéte, és milyen demokráciák vannak. Az iskolában nem tudják meg, mik
az állampolgári jogok és kötelességek, hogy mi az az állam, milyen formái és felfogásai léteznek. Mindezt úgy kéne megtanítani, hogy érezzék: a személyes életükről szól,
mert rövidesen, állampolgárként, bele kell szólniuk a politikába. A saját érdekükben.”23
A felsorolt igények alapján tehát ez a publicisztika is (számos hasonló van) joggal nevezhető pragmatikusnak, ugyanakkor az emberképe alapvetően liberális jellegű, illetve
az igényrendszerének megvalósíthatósága szempontjából idealista. A vita igénye nélkül érdemes megnézni az állítások mögötti elvi alapokat. (1) A diák nagy mennyiségű
információt kap, amelyből nem lesz használható tudás. Másképpen fogalmazva, menynyivel leszek jobb szakács például Londonban, ha a gimnáziumban rengeteg Arany
János-memoritert tanultam meg? A válasz a kognitív rendszer (idehaza szinte egyáltalán nem hangoztatott) fogalmával adható meg. Minden, amit megtanulunk, valamilyen
módon erősíti kognitív készségeinket, így a memoriterek javítják a mnemotechnikánkat. Tehát nagyon valószínű, hogy „szakácsunknak” sokkal gyorsabban fog menni a
magyar és az angol konyhai szakszavak elsajátítása. Azaz az Arany-versek megtanulása nem haszontalan, egyszerűen csak nem közvetlenül hasznosul. (2) A motiváció az
iskola és a pedagógus által adható, mégpedig logikus módon a tanulás céljainak kijelölésével. Ezen emberképpel pontosan az a probléma, hogy feltételezi, a megértés helyes
cselekvéshez vezet. Könnyen belátható, hogy ez nem igaz, hiszen az emberek túlnyomó többsége tisztában van az alkohol, cigaretta és drogfogyasztás drámai élettani hatásaival, ennek ellenére többen e szenvedélyek betegei. Tehát az ember képes tudása
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birtokában is permanensen az általa megértett önérdeke ellenében cselekedni. (3) A
középiskolai történelem tananyagnak része az állampolgári ismeretek és a szavazati
rendszer felépítése is. (4) Az iskola az életre készít fel, ezért oktasson mindent, ami az
életben szükséges. Egyrészt – meglátásom szerint – az életre csak az élet készít fel.
Másrészt az élet nagyon gyorsan tud változni, így nem biztos, hogy szerencsés folyamatosan az iskolát az élethez igazítani. A humanisztikus felfogás éppen azt mondja,
hogy az iskola olyan elméleti alapokat kell, hogy adjon, amelyek aztán alkalmazhatóak
a gyakorlatban. Ez azonban feltételezi, hogy a diák önállóan kíván gondolkodni és
alkalmazni bármit is a megtanultakból. Harmadsorban pedig egyre fokozódik az az
elvárás, gyakran az állam részéről is, hogy a diákokat naponta minél tovább bent kell
tartani az iskolában, mert az intézmény feladata mindent megtanítani. Ez nem így van.
Az iskola a gyermek fejlődésének egyik színtere csupán, a család és a társas közösségek mellett. Nem szerencsés mindennek a tanítását rá hárítani, és nem is alkalmas rá,
egyszerűen azért, mert nem lehet minden harmadik munkavállaló pedagógus (a mostani létszám a jelenlegi feladatok ellátására sem alkalmas), illetve a tanárnak is van családja, gyermekei, akiket szeretne ő felnevelni, nem pedig a kollégák által „neveltetni”.
A humanisztikus (vagy nevezzük konzervatívnak?) középiskola-kép egyik legkoherensebb összefoglalását a német Nobel-díjas fizikus, Werner Karl Heisenberg (1901–
1976) 1976-ban magyarra fordított cikke adja.24 (1) „Gyakran esik szó arról, hogy vajon nem túlságosan elméleti és élettől idegen-e az a tudás, amit a gimnáziumban elsajátítunk, s hogy vajon a technika és természettudomány korában megfelelő gyakorlati
irányú képzés nem készítene-e célszerűbben elő az életre? Ezzel a humanisztikus műveltség és a mai természettudomány viszonyának sokat taglalt kérdését érintjük.”25 (2)
„Melyek azok az okok, melyeket a humanisztikus gondolat képviselői mindig újból felhoznak az antik nyelvekkel és antik történelemmel való foglalkozás érdekében? Mindenekelőtt joggal hivatkoznak arra, hogy egész kulturális életünk, gondolkodásunk és
érzelemvilágunk az európai kultúrkör szellemi szubsztanciájában gyökerezik, tehát
abban a szellemi lényegben, amely az antik világban kezdődött, melynek kezdeténél ott
állt a görög művészet, a görög költészet és a görög filozófia, amely azután a kereszténységben az egyház létrehozásával megélte nagy fordulatát, s végül a középkor végén
a keresztény erkölcsnek az antik szellemi szabadsággal való nagyszerű egyesítésével a
világot mint Isten világát felfogta, s a felfedező utakkal, természettudománnyal és technikával alapjaiban átalakította. A modern élet minden területén, tehát minden olyan
esetben, amikor akár szisztematikusan, akár történetileg, akár pedig filozófiailag a
dolgok mélyére hatolunk, azokba a szellemi struktúrákba ütközünk, amelyek az antik
világban és a kereszténységben keletkeztek. Ezért a humanisztikus gimnázium mellett
fel lehetett hozni azt az érvet, hogy jó ezeket a struktúrákat ismerni még akkor is, ha a
gyakorlati élet számára erre az ismeretre sok esetben nincs szükség.”26 (3) „…európai
kultúránk egész ereje az elvi kérdésfeltevés és gyakorlati cselekvés közti szoros kapcsolatból ered, s mindig is ebből a kapcsolatból eredt. A gyakorlati cselekvésben más népek és más kultúrkörök éppolyan tapasztaltak voltak, mint a görögök. Ami azonban a
görög gondolkodást első pillanattól kezdve megkülönböztette más népek gondolkodá-
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sától, a görögségnek az a képessége volt, hogy a felvetett kérdést elvi síkra vitték s
ezáltal oly szempontokhoz jutottak, melyek segítségével a tapasztalati ismeretek tarka
sokrétűségét rendezni tudták s az emberi gondolkodás számára hozzáférhetővé tudták
tenni.”27 (4) „Azt a gondolatot, hogy a matematika valamilyen módon tapasztalatunk
képződményeire illik, rendkívül különösnek és izgalmasnak találtam, és úgy jártam
ezzel, ahogy néhány ritka esetben azokkal a szellemi kincsekkel járni szoktunk, amelyeket az iskola közvetít: az iskola rendszerint elvonultatja szemeink előtt a szellemi világ
különféle tájait anélkül, hogy e tájakban igazán otthonosakká válhatnánk. A tanár képessége szerint az iskolai oktatás e tájakat erősebb vagy gyengébb fénnyel világítja
meg, s a képek emlékezetünkben hosszabb vagy rövidebb ideig maradnak meg. Néhány
ritka esetben azonban egy tárgy, amely ily módon került a látótérbe, hirtelen elkezd
saját fénnyel világítani, először csak homályosan és bizonytalanul, majd mindig világosabban, s végül a belőle kiáradó fény gondolkodásunk mind szélesebb területére
behatol, más tárgyakra is áthat a végül életünk lényeges részévé válik.”28 (5) „Persze
azok, akik súlyt helyeznek arra, hogy az ifjúság az élet küzdelmeire gyakorlatibb kiképzésben részesüljön, ezzel szemben mindig felhozhatják, hogy ezeknek a szellemi alapoknak ismerete a gyakorlati élet számára nem jelent valami sokat. Arra van szükség,
mondják, hogy az életben való helytállásra a modern élet gyakorlati készségeit sajátítsuk el: tanítsunk tehát modern nyelveket, technikai módszereket, kereskedelmi és számolásbeli ügyességeket; a humanisztikus műveltség ezzel szemben csak ékszer, fényűzés, amit csak kevesen engedhetnek meg maguknak, azok ti. akiknek sorsuk a létért
való harcot a többi emberénél nagyobb mértékben megkönnyítette. Ez talán igaz sok
olyan ember számára, akik később az életben tisztán gyakorlati tevékenységet folytatnak s maguk nem kívánnak korunk szellemi alakításában részt venni. Aki azonban nem
akar ezzel megelégedni, aki valamilyen szakban, legyen az technika vagy orvostudomány, a dolgok mélyére akar hatolni, előbb vagy utóbb antik forrásokra bukkan, s
munkája számára sok előnyt jelent, ha a görögöktől megtanulta az elvekben való gondolkodást és az elvi kérdésfeltevés művészetét.”29
Látható tehát, hogy a középiskolai tanítás, és azon belül a történelemoktatás kapcsán is
két olvasat, két párhuzamos paradigma van jelen. Jellemző, hogy a tradicionális elvek
hígulása, erodálódása zajlik, de nem történt meg az átállás a liberális emberkép jegyében zajló képzésre. Amíg azonban nincs elméleti konszenzus, hogy a közoktatásnak
melyiket is kellene képviselnie, addig érdemes félretenni a problémát, és máshogyan,
módszertani, praktikus módon megközelíteni azt. Lehetne-e úgy tanítani (történelem)
szaktárgyat középiskolában, hogy információátadás, ha úgy tetszik, ténytanítás, és a
használható, praktikus, kompetenciaalapú tudás kombinálódjék?
Meglátásom szerint erre (is) ad választ a CLIL (Content and Language Integrated
Learning). Ennek szellemi szülőatyja az angol oktatás, így e módszer teoretikus háttere
is jórészt angol.30 E módszert idegennyelv-tanításra dolgozták ki, alkalmazható nyelvórán (pl. angol), illetve nem anyanyelven történő szaktárgy (pl. történelem angol nyelven) oktatása során. Ugyanakkor semmi nem zárja ki, hogy a tanár anyanyelven zajló
órán is használja. Lényege, hogy a tartalmat és a nyelvet együtt, egy integrált rendszer82

ben igyekszik elsajátíttatni a diákokkal, és a tudást – jelen esetben a történelmit – gyakorlativá próbálja tenni.
Természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni a középiskolai történelemtanítás hazai környezetét sem.31 A 2012. évi (és jelenleg is érvényben lévő) Nemzeti Alaptanterv32 és kerettanterv33 szerint 9–10. osztályban heti kettő, 11–12. osztályban heti három történelemórában kell dolgozni, ami kevesebb, mint korábban. Bár az is igaz,
hogy az iskolák ettől helyi szinten eltérhetnek pozitív irányba. A 2012 előtti tananyagtartalom-mennyiség nem nőtt, viszont jelentősen átstrukturálódott: 9. évfolyamon magyar és egyetemes történelemből is el kell jutni 1490-ig (korábban 10. év második feléig kellett ezt teljesíteni), 10. évfolyamon 1848-ig, 11. évfolyamon pedig 1945-ig. Mindezt heti két órában, ami a történelemórákat eszelős rohanássá teszi, amelynek során a
tanár rengeteget magyaráz, míg a diákok aktivitása kevés teret kap. A helyzet 12. évfolyamra lesz jobb, mert ott a tananyag „csak” 1945-től 2010-ig tart. Ezzel viszont az a
probléma, hogy a 2017. tavaszi történelem érettségi tartalmában – a korábbiakhoz hasonlóan – 80%-ban a 9–11. évfolyamos anyagot öleli fel, pont azt, amellyel végig rohanni kellett. Amelyik anyagrészekre a legtöbb idő jutott, azokból kérdezték a legkevesebbet. Azaz a kimeneti szabályozó nem fedte a bemenetit.34 (Ebben sem: a kétnyelvű történelemoktatás egyik „rákfenéje”, hogy 2012 óta világtörténetet angolul, a magyar történelmet magyarul kell tanítani, miközben a történelem angol nyelven tárgyból
az érettségi nyelve teljesen az angol.) Ebben a helyzetben nem lehet tisztán a CLIL
szerint tanítani, de mind az idegen nyelven, mind pedig a magyar nyelven történő középiskolai történelemoktatásban át lehet venni bizonyos feladatokat, ötleteket. Persze
fontos megjegyezni, hogy a hagyományos magyar elméleti és gyakorlati történelemoktatási módszertani kultúra is ismeri a munkáltatás fogalmát, és a gyakorlásnak, tanulási
aktivitásnak is számos lehetőségét veti fel. Ezeket nem ismertetem, de azért az az állítás megkockáztatható, hogy a gyakorlás a magyar középiskolai történelemtanításban
elválik az új információ elsajátításától, sokkal inkább annak konszolidálására szolgál.
A CLIL-ben ez teljesen más.
Álljon itt néhány példa. (1) A hazai történelemtanítás is ismeri a forrásolvasást, ellenben CLIL-ben egy tanár például mondatokra vágná fel a forrás szövegét, és nem csak
az lenne a feladat, ami egyébként (elolvasni, megérteni, a feladott kérdésekre válaszolni), hanem előbb sorrendbe kellene rakni. Azaz a szöveggel először mint nyelvi produktummal kell dolgozni, ami segíti például a szövegalkotási stratégiák megértését. Ha
ezt magyar nyelvű forrással csináljuk magyar történelemórán, akkor nem csak tematikusan valósul meg a történelem és a magyar nyelv és irodalom tantárgy integrációja
(azaz nem merül ki abban, hogy a magyar tanár néha tanít egy kis történelmet és viszont), hanem kompetencia szinten. Ha ugyanez a feladat angol nyelvű történelemórán,
akkor az angol és a történelem tárgyak között valósul meg a kompetencia alapú integráció.
(2) Nagyon fontosak a CLIL-rendszerben az ún. grafikus szervező elemek. Ezekkel
több feladat végezhető, időkerete változhat, kiadható papíron, vetíthető ppt-diára, vé-
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gezhető egyéni, páros és csoportmunkában is. Ilyen pl. a „spider diagram”. Itt egy központi téma megadható, pl. Károly Róbert uralkodása, amihez a diáknak kell a nagy
csoportokat (pl. belpolitika, gazdaságpolitika etc.) hozzárendelni és azokat feltölteni
tényekkel. Ez segít szó szerint leképezni egy olyan logikai struktúrát, amit lényegében
az érettségi esszé is elvár.
(3) A szókincsépítés magyarul is működik, mivel a történelmi szakszavak jó része nem
magyar, illetve jelentése egy anyanyelvi beszélő számára is új. A tervezett óra történelmi szakszavait ki lehet osztani tanulópároknak, akik megpróbálják megfejteni a
jelentést, de úgy is variálható, hogy a kifejezések mellé megkapják a definíciót, amivel
a szavakat össze lehet párosítani. Például Hunyadi Mátyás uralma kapcsán: reneszánsz,
Corvina, Fekete Sereg, füstadó, rendkívüli hadiadó etc. A definíciót grafikus elemhez
(pl. kép) is lehet párosítani.
Egy tudásalapú társadalomnak jelenleg alapja kell, hogy legyen a nyelvek (köztük is az
angol nyelv) ismerete. Ennek zászlóshajói idehaza a két tanítási nyelvű intézmények,
amelyek méltatlanul kevés helyet kapnak az oktatásról folyó jelenlegi közbeszédben,
illetve bennem is hiányérzetet keltett e kérdés tárgyalása a vitacikk oktatásról szóló
részében. Írásomban a két tanítási nyelvű oktatás kapcsán négy lényeges következtetést
vontam le. (1) Azok az elvek, amelyek mentén a hazai oktatás reformját sokan elképzelik, nem feltétlenül megkérdőjelezhetetlenek. (2) A magyar oktatásról véleményt
formálók – a szak- és a populáris irodalomban egyaránt – szinte teljesen mellőzik a két
tanítási nyelvű oktatást. (3) Vannak olyan módszertani megoldások, amelyek a sokak
által túl elméletinek tartott tárgyakat (így a történelem tárgyat) is gyakorlativá teszik.
(4) A két tanítási nyelvű iskolák modellje és oktatási módszerei sok szempontból példaként szolgálhatnának az egynyelvű oktatásban is.

2019. 09. 05.

1. Jelen cikket mindössze problémafelvetésnek szánom egy most következő tágabb kutatás, és CLIL
módszertan kidolgozása előtt. A tanulmány első megjelenése: Új Jel-Kép. Kommunikáció, Közvélemény, Média, (2018): 1. sz. 6-14.
[https://communicatio.hu/jelkep/2018/1/JelKep_2018_1_Illik_Peter.pdf] (2019.08.27.)
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(2019.08.27.)
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4. A kifejezést nem politikai, hanem szemléleti terminus technicusként használom, a későbbiekben
kitérek rá, és amint az kiderül majd, csak jobb híján vagyok kénytelen alkalmazni.
5. Az új, 2005. évi érettségi reform kapcsán: Halász Gábor: Érettségi reform – a változás menedzselése a közoktatásban. Új Pedagógiai Szemle, 56(2006): 1. sz.
[https://epa.oszk.hu/00000/00035/00099/2006-01-ko-Halasz-Erettsegi.html] (2019.08.27.)
6. Domschitz: Új világ i.m. 54
7. Vö. Ide járatja gyerekét az elit: ezek a legdrágább középiskolák Magyarországon. Eduline.hu,
2015. okt. 26.
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RL] (2019.08.27.)
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https://www.gyakorikerdesek.hu/kozoktatas-tanfolyamok__magyar-iskolak__4975723-mit-jelentazhogy-elit-iskola] (2019.08.27.)
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2016. okt. 7.
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(2019.08.27.)
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(2019.08.27.)
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kapcsolódó fejlesztési feladatokat a történelem tantárgyi kerettantervi tematikai egységekhez igazodva magyar nyelven köteles tanítani. Azaz történelem tárgyból a magyar történelmet magyarul, az
egyetemest angolul kell tanítani. [https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300004.EMM]
(2019.0.27.) Vö.: 100/1997. (V.13.) Korm. rendelet.
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Baranya megye egyes helytörténeti
érdekességei a Magyar Nemzeti
Digitális Archívumban
Szüts Etele

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft.
A Forum Hungaricum szakmai jogutódja a 2011 és 2016 között fennálló Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézetnek, amely többfunkciós közgyűjteményi intézményként – korábbi filmintézeti feladatai mellett − célul tűzte ki, hogy digitalizálja,
összegyűjtse és online elérhetővé tegye a magyar kulturális örökséget, vagyis a kéziratos és nyomtatott műveket, képző-, ipar- és építőművészeti, filmművészeti, zenei és
táncművészeti alkotásokat. Ennek folytatására 2017. január 1-jétől – a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet korábbi szakmai vezetésével és szakembergárdájával – a Forum Hungaricumot jelölték ki. A Forum Hungaricum emellett hozzájárul a
magyar nemzeti kultúrkincsek elérhetővé és újrafelhasználhatóvá tételéhez az
Europeana-n keresztül is, ezáltal Magyarországnak lehetősége nyílik, hogy rengeteg új
adattal, digitális dokumentummal bővítse az Európai Unió elektronikus könyvtárát.
A Forum Hungaricum feladatait kormányrendelet sorolja fel:2


közreműködés a kulturális javak digitalizálásában (közfeladati hivatkozás: a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény)3 (a továbbiakban: Kultv.) 42. § (2) bekezdés
c) pont cc) alpontja);



közreműködés a kulturális digitális adatbázisok metaadat-sztenderdjeinek és
nyilvántartó rendszereinek egységesítésében (közfeladati hivatkozás: a Kultv.
61. § (4) bekezdés e) pontja);



részvétel a nemzeti kulturális digitális kataszter kialakításában és közreműködés a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia végrehajtásában (a Kultv. 42. §
(4) bekezdés b) pontja);



a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet közfoglalkoztatói státuszához kapcsolódó valamennyi jog és kötelezettség, illetve feladatok;4



a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet európai uniós forrásból
finanszírozott, folyamatban lévő és fenntartási kötelezettséggel terhelt projektjei és az e projektekkel érintett közfeladatai: a Digitális Erőmű és a Nemzeti
Filmtörténeti Élménypark működtetése és fenntartása.
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Együttműködési modell5
A digitalizálási feladat kivitelezéséhez a jogelőd intézmény 2012−2013-ban elsők között vett részt az Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Programok
működési modelljének kialakításában. A programot a Nemzeti Művelődési Intézettel (a
jelenlegi Művelődési Intézet Nonprofit Kft.-vel) együtt dolgozta ki és nyújtotta be a
Belügyminisztériumnak. A cél a helyi közösségek megerősítése és a kultúra terjesztése
volt. A programok során a kulturális közfoglalkoztatottak olyan feladatokat látnak el,
amelyekre ma a kistelepüléseken, különösen a hátrányos helyzetű régiókban nincs humánerőforrás. A kulturális közfoglalkoztatott munkatársak országszerte különböző
partnerintézményeknél – nyilvános muzeális, könyvtári vagy levéltári közgyűjteményekben, alapítványi és egyházi gyűjteményekben, valamint kulturális feladatokat ellátó intézményekben, önkormányzatoknál, civil és művészeti szervezeteknél – dolgoznak
heti negyven órában.
A közfoglalkoztatási programok újabb ciklusának kezdetekor a közfoglalkoztatók pályáznak a Belügyminisztériumnál a foglalkoztatás keretösszegére, ez az összeg határozza meg az adott program során a közfoglalkoztatottak létszámát is. A szerződéseket
jellemzően a tárgyév márciusától a következő év február végéig kötjük meg az intézményekkel. A programba az intézmények jelentkezés alapján lépnek be és igényelnek
bizonyos dolgozói létszámot. A közfoglalkoztató és az intézmények között kétoldalú –
önkormányzati koordináció esetén háromoldalú – szerződések jönnek létre, melyeknek
része a program során létrehozott és a MaNDA DB adatbázisba feltöltött digitális kulturális javakkal kapcsolatos jogi rendelkezések megtétele. A szerződések fontos kötelező melléklete a munkaterv. A szerződő partnerintézmények saját hatáskörben döntik
el, mely gyűjteményrészüket digitalizálják a program keretében.
2013-tól kezdődően napjainkig több mint 180 – volt és jelenlegi – partnerintézmény
adja közre digitalizált dokumentumait a MaNDA DB adatbázison keresztül, az egymást követő digitalizálási programok segítségével. A partnerintézmények listája nagyon változatos,6 többek között megtalálhatóak rajta a nagy nemzeti közgyűjtemények
(könyvtár, múzeum, levéltár, filmarchívum), a megyei hatókörrel rendelkező városi
közgyűjtemények, kulturális és művelődési központok, színházak, különböző egyházak
gyűjteményei, nonprofit szervezetek és kisebb helyismereti gyűjteménnyel rendelkező
intézmények egyaránt.
2015 végén a Csorba Győző Könyvtár is csatlakozott a programhoz annak érdekében,
hogy szakmai támogatást kapjon a könyvtár Helyismereti Gyűjteményében található
baranyai kultúrkincsek digitális megőrzéséhez, továbbá a digitalizált gyűjteménye a
saját Baranyai DigiTár elnevezésű archívumán7 kívül megjelenhessen a MaNDA DB-n
és az Europeana Alapítvány archívumában.

88

Magyar Nemzeti Digitális Archívum
A MaNDA DB8 egy felhő alapú adatbázis, ami annak érdekében jött létre, hogy az
Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Programokban keletkezett kulturális örökségünk digitalizált példányai fennmaradjanak és széleskörűen elérhetővé váljanak. Az adatbázis célkitűzése a digitalizált, magyar vonatkozású szellemi, kulturális
örökség rendszerezése és nyilvánosságra hozatala a nagyközönség számára egy központi nyilvános online felületen, a hatályos szerzői jog keretei között. A gyűjtés – a
digitális tartalmak közzétételével – hozzájárul a közgyűjteményekben, közművelődési
intézményekben őrzött kulturális javak eljuttatásához a magyar társadalom, valamint a
határon túl élő magyar közösségek, illetve a nemzetközi érdeklődők számára; a tudományos kutatás elősegítéséhez; minőségi digitális tartalmak szolgáltatásához a közoktatás számára; illetve a helyi közösségek érdeklődési körébe tartozó, helyi gyűjtemények, események digitális lenyomatának az adott közösség felé való közvetítéséhez.
Betekintést nyújt partnerintézményei állományába, közzéteszi a kulturális tartalmakat,
amelyeknek fellelhetősége egységes adatbázis hiányában nehezebben lenne megvalósítható. Az adatbázis látogatói felülete angol nyelvű és akadálymentesített verzióban is
elérhető.

A Csorba Győző Könyvtár kép típusú dokumentumai a MaNDA DB-ben

A rendszer közepes szintű mappinget tartalmaz öt dokumentumtípusra (szöveg, kép,
hang, audiovizuális anyag, 3D modell), önálló leírórendszerrel. Maga a tárfelület egy
paraméterezhető adatbázishoz csatlakozik. Az adatbázisban 43 opcionális mező választható, amiből hét mező kitöltése kötelező:


Cím (ha ismert, a szerző is)



Nyelv: a dokumentum nyelve, többnyelvű dokumentum esetén mindegyik nyelv
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Licenc



Jogtulajdonos: az a személy (vagy ritkábban szervezet), amely a dokumentum
tulajdonjogai felett rendelkezik, szerzői joggal bír



Lead kép (nézőkép) feltöltése, minimum 400 pixel széles méretben



Bináris (digitális objektum) feltöltése



Tárgy: két-három kulcsszó, a dokumentum tárgyára, témájára utaló kifejezések. Lehetőség van szabadszavas tárgyszavazásra, de ajánlott az OSZK Tezaurusz/Köztaurusz használata.

További, erősen ajánlott metaadatmezők:


Leírás: a dokumentum tartalmának rövid, szabadon megfogalmazott, összegző
leírása



Időbeli vonatkozás: az eredeti (fizikai) dokumentum létrejöttéhez, tartalmához
köthető dátum vagy időszak



Térbeli vonatkozás: az eredeti dokumentum létrejöttéhez, tartalmához köthető
helyszín, a létrehozás helyszíne, vagy a könyv tartalmának térbeli vonatkozása



Forrás: az adatszolgáltató intézmény neve



Hozzáférési jogok: információ arról, hogy milyen feltételekkel érhető el az
eredeti tárgy.

Az adatbázis nyilvános felületén a cikk írásakor, 2020. július 1-jén 655.784 rekord és
11.405.225 metaadat érhető el.

Statisztika 2015–2020
A Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye 2015 decembere és 2020 júliusa
között 27.755 baranyai vonatkozású, különböző típusú (kép, szöveg, audiovizuális
anyag) digitalizált dokumentumot töltött fel a MaNDA DB adatbázisba, ami 13.397
adatbázis rekord9 között oszlik el. A digitalizált dokumentumok több mint a fele kép
típusú dokumentum, ezt követik szöveges dokumentumok és az audiovizuális dokumentumok.
A kép típusú dokumentumok zömét a Helyismereti Osztály saját fotó- és képeslapgyűjteménye, Tóth Tibor Endre pécsi képeslapgyűjteménye, Kistelegdi István fotógyűjteménye, valamint a Pécsi Országos Színházi Találkozóval (POSZT) kapcsolatos dokumentumok teszik ki.
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A Csorba Győző Könyvtár rekordjai a Magyar Nemzeti Digitális Archívumban

Szöveges dokumentumként jellemzően a pécsi színházakkal (Pécsi Nemzeti Színház,
Pécsi Harmadik Színház és Bóbita Bábszínház) kapcsolatos aprónyomtatványok, a
Rácz Aladár Közösségi Ház aprónyomtatványai és különböző helyi kiadású időszaki
kiadványok (Mohácsi Hírlap, Pécsváradi Hírmondó, huszonhat egyházi folyóirat stb.)
kerültek feltöltésre.
A könyvtár papíralapú dokumentumok mellett jelentős mennyiségű audiovizuális dokumentumot digitalizált. Többek között feldolgozásra kerültek az unikálisnak számító Lvov-Kertvárosi Közösségi Televízió műsorai, Rátgéber László kosárlabdaedző
archívuma, az MTV Pécsi Körzeti Stúdiójának műsorai és a pécsi önkormányzati
közgyűlések.
A felhasználáshoz kapcsolódó jogok
A Forum Hungaricum és a Csorba Győző Könyvtár között létrejött együttműködési
megállapodás kötelező része az Europeana Data Exchange Agreement (DEA10) című
dokumentumának mintájára kialakított jognyilatkozat. A dokumentum aláírásával a
könyvtár hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Forum Hungaricum dokumentumokat közvetítsen az Europeana felé, valamint felelősséget vállalt, hogy digitalizálásra és közzé-
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tételre csak jogtiszta vagy rendezett jogállású tartalmakat választ ki. Fontos kiemelni,
hogy a Forum Hungaricum nem vonja magához a keletkezett digitális tartalmak jogtulajdonlását.
Az adatbázis űrlapján az alábbi, jogi információk körébe tartozó metaadatok közül az
első kettő kötelező, a harmadik kitöltése erősen ajánlott:
1. Licenc: a digitalizált dokumentum, a digitális mű felhasználását hivatalosan
engedélyező vagy korlátozó szabály;
2. Jogtulajdonos: az a személy esetleg intézmény, aki/amely a dokumentum tulajdonjogai felett rendelkezik, illetve szerzői vagy jogkezelői joggal bír;
3. Hozzáférési jogok: információ arról, hogy az eredeti dokumentum, tárgy milyen feltételekkel, ingyenesen vagy díjszabással érhető el, illetve tekinthető
meg az adatszolgáltató intézményben.
A MaNDA DB adatbázisban összesen tizennégy11 különböző licencből lehet választani
a feltöltéskor. Ezek közül nyolc a Creative Commons (CC) nevű nemzetközi szervezet12 licence, a másik hat pedig a Rightsstatments.org13 szervezet licencei. A CC tulajdonképpen egy internetes egyoldalú felhasználási nyilatkozat, amelynek keretében a
jogtulajdonos szabványos keretek között adhat engedélyt művei felhasználására. A
könyvtár a különböző digitalizált dokumentumainak felhasználására öt licencet, azaz
felhasználási engedélyt határozott meg.
A könyvtár a legtöbb dokumentum esetében a CC BY-NC-ND (Nevezd meg! Ne add
el! Ne változtasd!) licencet határozta meg. Ez a legszigorúbb CC licenc, csak a letöltést
és a megosztást engedélyezi, amennyiben a felhasználók feltüntetik a műhöz kapcsolódó információkat (a szerző, illetve a jogtulajdonos nevét vagy álnevét, a mű címét), de
nem módosíthatják, nem készíthetnek belőle átdolgozást, azaz származékos művet,
illetve nem használhatják fel kereskedelmi célra.
A második legtöbbször használt licenc a PDM (The Public Domain Mark), ami azt
jelenti, hogy a mű nem tartozik a szerzői jog védelme alá, azaz közkincs. Ez a licenc
abban az esetben használható, ha a szerző halálát követően eltelt a 70 év védelmi idő,
vagy abban az esetben, ha a szerzője ismeretlen és a dokumentum első nyilvánosságra
hozatala óta eltelt 70 év. A közkincsként jelölt dokumentumokat nem védi a szerzői
jog, tehát bárki által felhasználhatók, másolhatók, módosíthatók. Ebben a kategóriában
jellemzően 70 évnél régebbi képeslapok, fotók kerültek feltöltésre.
A Kistelegdi Gyűjteményhez tartozó digitalizált fotók licence CC0 lett, ami azt jelenti,
hogy a szerző, Kistelegdi István a művét közkincsnek minősítette és ezzel együtt lemondott a szerzői jogairól.
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A Csorba Győző Könyvtár által használt licencek

A Pécsi Nemzeti Színház plakátjai és műsorfüzetei, valamint a helyi televíziók felvételeit tartalmazó audiovizuális dokumentumok esetében a CC BY-NC (Nevezd meg! Ne
add el!) licencet jelölte ki a könyvtár. Ez a licenc lehetővé teszi, hogy a dokumentumokat terjesszék, módosítsák, felhasználják, amennyiben feltüntetik a műhöz kapcsolódó információkat. A módosított, átdolgozott, azaz a származékos művekre nem vonatkoztathatók az eredeti műre vonatkozó feltételek. Fontos megszorítás viszont, hogy
a mű kereskedelmi célra nem használható fel.
Az ötödik felhasznált licenc a Minden jog fenntartva (In Copyright), azaz a mű szerzői
jogi védelem alá tartozik. Ezek a dokumentumok Tóth Tibor Endre pécsi képeslapgyűjteményébe tartoznak és a szerzői jogban és a kapcsolódó jogokban megengedett
módon szabad őket felhasználni. Egyéb felhasználási esetben a jogtulajdonos(ok) engedélyét szükséges megszerezni.

Europeana
A Forum Hungaricum a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiával14 összhangban
akkreditáltan15 megbízható aggregátorként a MaNDA DB-ből rendszeresen szolgáltat
kulturális örökségi elemeket az European felé. A Csorba Győző Könyvtárnak az
Europeana archívumában 13.277 rekordja érhető el.16 A magyarországi könyvtárak
közül csupán a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
(19.732 rekord) és a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár (17.558
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rekord) előzi meg. Azonban fontos megemlíteni, hogy a két könyvtár évekkel hamarabb
kezdte meg gyűjteményeik digitalizálását és feltöltését a MaNDA DB aggregációs adatbázisba.
Az Europeana munkatársai a páneurópai archívum anyagából heti rendszerességgel
tematikus galériákat, blogbejegyzéseket jelentetnek meg, amelyekben rendszerint válogatnak az általunk aggregált rekordok közül. Így a Csorba Győző Könyvtár adatbázistételei is többször szerepeltek már ezeken a felületeken, például az európai zsinagógákat,17 bányászatot18 vagy az ipari építészet örökségét19 bemutató galériákban.

Az Europeana Galériákban használt baranyai kultúrkincsek

Tematikus virtuális kiállítások
A Forum Hungaricum munkatársai a MaNDA adatbázis tételeiből rendszeresen állítanak össze tematikus virtuális kiállításokat.20 Célunk, hogy az adatbázisba feltöltött
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kulturális tartalmakat olyan új kontextusba helyezve mutassuk be, ahogy azok – térbeli, jogi vagy formai tulajdonságaik miatt – talán sosem kerülnének egy kiállítótérbe.
Többek között készítettünk kiállítást a pécsi kesztyűről, a pécsi villamosról, a Hotel
Kikeletről, a Pécsi Tudományegyetemről, a Pécsi Országos Kiállítás és Vásárról vagy
a Csorba Győző Könyvtár Kistelegdi Gyűjteményéről.21
Egyik legnépszerűbb összeállításunk az 1907. évi Pécsi Országos Kiállítás és Vásárról
szóló kiállítás.22 A vásár a maga korában azt a célt tűzte ki, hogy a nagyközönség számára bemutassa Magyarország iparát, mezőgazdaságát, háziiparát és művészetét, valamint erősítse a termelők és a fogyasztók kapcsolatát. Kevésbé köztudott, hogy a vásár bevételétől tették függővé a pécsi kultúrpalota megépülését. Jóllehet a vásár, ami
közel egymillió látogatót vonzott, sikeres volt, Pécs mégsem kapott kultúrpalotát. Virtuális kiállításunk – több más érdekesség bemutatása mellett – választ ad ennek miértjeire.

Részlet az 1907. évi Pécsi Országos Kiállítás és Vásárt
bemutató képeslapgyűjteményből

Dr. Kistelegdi István Ybl-díjas építészmérnök, a PTE Műszaki és Informatikai Kar
emeritus professora 2012-ben a könyvtár Helyismereti Gyűjteményének adományozta
a munkássága folyamán keletkezett fotógyűjteményét.23 Az adományozó 1972 és 1988
között előbb a Baranyaterv, majd a Pécsiterv tervezőjeként készítette a kollekciót alkotó több mint 5000 felvételt. A gyűjtemény részben lefedi Pécs és Baranya megye, valamint Somogy és Tolna megye állami építkezéseit az 1970-es évektől a rendszerváltásig. A Forum Hungaricum és a könyvtár együttműködésének köszönhetően a profeszszor úr magángyűjteményéből ma már mindenki számára szabadon, online elérhető
közkincs lett, melyből szintén készült egy tematikus virtuális kiállítás.
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Részlet a Kistelegdi Gyűjteményből

Népszerűsítés
A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia célrendszerének megfelelően különös figyelmet fordítunk a MaNDA DB aggregációs adatbázissal kapcsolatos kritikus tömeg
eléréséhez. A feladat kivitelezéséhez a tematikus virtuális kiállítások szerkesztése mellett aktív online marketingtevékenységet folytatunk az interneten leggyakrabban használt keresőmotorok és a közösségi média segítségével.24 Továbbá a feliratkozott olvasóinknak havi rendszerességgel – minden hónap utolsó munkanapján – hírlevelet küldünk ki, melyben az érdeklődők nemcsak aktuális híreinkről tájékozódhatnak, hanem a
legfrissebb virtuális kiállításainkat is megtekinthetik.
Összegzés
A Csorba Győző Könyvtár a Forum Hungaricummal együttműködésben az elmúlt öt
évben jelentős eredményeket ért el a baranyai vonatkozású kulturális örökség digitalizálása terén. A könyvtár Helyismereti Gyűjteményének digitalizálásával, és a nagyközönség számára való online közzétételével Baranya megye első számú, forrásértékű
kulturálisörökség-megosztójává vált. A Forum Hungaricum és a Csorba Győző Könyvtár kulturálisörökség-megőrző és -közreadó munkája jelenleg is tart, és ez – a tervek
szerint – a közeljövőben a megye épített örökségével is kiegészül. A további együttműködés célja a műemlékek, a történelmi épületek és a régészeti területek digitalizálása és online elérhető háromdimenziós modellek létrehozása.
2020. 07. 16.
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1. A tanulmány a Pécs Története Alapítvány és a Csorba Győző Könyvtár által közösen rendezett
Pécs-Baranya évszázadai, 4. című helytörténeti konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata.
2. 378/2016. (XII.2.) Korm. rendelet Egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában
működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint
egyes közfeladatok átvételéről. [http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198993.348782]
(2020.06.30.)
3. 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről. [https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700140.TV] (2020.07.13.)
4. 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról.
[https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1000375.kor] (2020.07.13.); 2011. évi CVI.
törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról. [https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100106.tv] (2020.07.13.)
5. Vass Johanna – Szüts Etele: Közgyűjtemények együttműködése a MaNDA országos digitalizálási
projektjeiben 2013–2016. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 63(2016): 12. sz. 478–493.
[https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/149/10415] (2020.06.30.)
6. Volt és jelenlegi partnerintézmények a MaNDA DB adatbázisban:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1avBbX1mjCDA83l3ST76-UXAEyog&usp=sharing
(202006.30.)
7. Pap Dávid Zoltán – Szüts Etele: A virtuális Baranya felépítése. A Helyismereti Gyűjtemény mint
digitális tartalomszolgáltató. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 27(2018): 12. sz. 3–7.
[https://epa.oszk.hu/01300/01367/00309/pdf/EPA01367_3K_2018_12_003-007.pdf] (2020.06.30.)
8. https://mandadb.hu/ (2020.06.30.)
9. A Csorba Győző Könyvtár rekordjai a Magyar Nemzeti Digitális Archívumban:
https://mandadb.hu/tart/kereses?HNDTYPE=SEARCH&name=doc&page=1&_clearfacets=true&_c
learfilters=true&fld_compound=&fac_organization=167 (2020.06.30.)
10. Biankó Data Exchange Agreement című dokumentum.
[https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/DEA/Europeana%20Data%20Exchange%20
Agreement%202019.pdf] (2020.07.01.)
11. Szerzői és személyiségi jogi tájékoztató 2.2. Forum Hungaricum Nonprofit. Kft., Budapest,
2020. 19.
[https://mandadb.hu/dokumentum/1097966/Szerzoi_es_szemelyisegi_jogi_tajekoztato_2_2.pdf]
(2020.07.01.)
12. Creative Commons („kreatív közjavak”) nonprofit szervezet licencei:
https://creativecommons.org/ (2020.07.01.)
13. Rightsstatements.org nonprofit szervezet licencei: https://rightsstatements.org/en/ (2020.07.01.)
14. Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (2017–2025). Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest, 2017.
[https://www.kormany.hu/download/9/ac/11000/K%C3%B6zgy%C5%B1jtem%C3%A9nyi%20Dig
italizl%C3%A1si%20Strat%C3%A9gia_2017-2025.pdf] (2020.06.28.)
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15. Szüts Etele: Aggregátorok akkreditációja az Europeana szolgáltatáshoz. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 66(2019): 5. sz. 287–292. [https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12093/13752]
(2020.06.28.)
16. Csorba Győző Könyvtár rekordjai az Europeana Collections-ben:
https://classic.europeana.eu/portal/hu/search?f%5BPROVIDER%5D%5B%5D=Forum+Hungaricu
m+Non-profit+Ltd.&q=&view=grid&f%5BDATA_PROVIDER%
5D%5B%5D=Csorba+Gy%C5%91z%C5%91+K%C3%B6nyvt%C3%A1r+-+P%C3%A9cs
(2020.06.30.)
17. Europeana Galleries. Synagogues: https://www.europeana.eu/en/galleries/synagogues
(2020.06.30.)
18. Europeana Galleries. Mining and miners: https://www.europeana.eu/en/galleries/mining-andminers (2020.06.30.)
19. Europeana Galleries. Industrial architecture across Europe:
https://www.europeana.eu/en/galleries/industrial-architecture-across-europe (2020.06.30.)
20. Kondákor Ferenc – Szüts Etele – Takács Eszter – Tompa Éva: A MaNDA adatbázisban található virtuális kiállítások bemutatása. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 26(2017): 10. sz. 16–19.
[https://epa.oszk.hu/01300/01367/00295/pdf/EPA01367_3K_2017_10_016-019.pdf] (2020.06.30.)
21. Péccsel kapcsolatos tematikus virtuális kiállítások: https://mandadb.hu/virtualis-kiallitasok#Pecs
(2020.06.30.)
22. Tematikus virtuális kiállítás az 1907. évi Pécsi Országos Kiállítás és Vásárról:
https://mandadb.hu/cikk/809813/1907_evi_Pecsi_Orszagos_Kiallitas_es_Vasar (2020.06.30.)
23. Szüts Etele: Kistelegdi Gyűjtemény – Magángyűjteményből közkincs. Tudományos és Műszaki
Tájékoztatás, 64(2017): 7–8. sz. 372–388. [https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/1026/10375]
(2020.06.30.)
24. Szüts Etele – Hegedűs Henriett – Kondákor Ferenc: @Kultúrkincs. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 29(2020): 4. sz. 3–11.
[https://epa.oszk.hu/01300/01367/00327/pdf/EPA01367_3K_2020_04_003-011.pdf] (2020.06.30.)
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Törésvonalak
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Az idő fogságától szabadon1
Forray R. Katalin

Az idő múlásának mind az észlelése, mind az értékelése kultúránként változik. A modern nyugati társadalomban az idő nagyon becsesnek tűnik, mert lineárisan van megszervezve: ha tervünk van, ha valamely cél felé törünk, rosszul tűrjük, ha megszakítják
tevékenységünket. Márpedig az előrelátás, a tervezés, a jutalom elhalasztásához való
alkalmazkodás mind olyan magatartások vagy az azokat formáló attitűdök, amelyek az
időnek a mi kultúránk szerinti értékelésén, érzékelésén és strukturálásán alapulnak.
Vekkerrel ébredünk, nézzük az órát, nehogy elkéssünk, sietünk, hogy mindent elvégezhessünk, amit tervbe vettünk, s a jól végzett munka jutalmával fekszünk le, lehetőleg időben, hogy eleget tudjunk aludni. Hétvégeken, szabadság idején aztán szabad
kikapcsolnunk az ébresztést, letenni a karórát, és hajnalig fennmaradni vagy éppen
aludni egész nap. Az ekként strukturált időt a munkavégzés dominálja. A munkanélküliségnek éppen az a legnagyobb veszélye, hogy az érintett kiszakad magatartását, sőt az
egész személyiségét formáló időkeretek közül, elveszti orientációját, széthullik.
Vannak azonban olyan kultúrák, kulturális csoportok, ahol az időérzékelésre és időgazdálkodásra nem ez a struktúra a jellemző. Vonzó a gondolat, hogy ezekről a csoportokról Bourdieu nyomán mint olyan térben is elkülönült egységekről – régiókról és az
ő értelmezése szerint etnikumokról – beszéljünk, amelyek különbözőségét és egyediségét nem a tér alakítja (alakította) ki, hanem az idő, a történelem. A területinek is nevezhető gondolkodásmód hajlik arra, hogy rangsorba állítsa gondolkodása tárgyait, a
különböző kultúrákat – régiókat és a régiók népét, az egyes etnikumokat – a fejlettség
történetileg elért foka szerint. Különösen hangsúlyos a rangsor léte azért, mert éppenséggel az időről van szó. Azaz arról, hogy az eddig elért fejlettségi szintet meghaladva
a csoport majd elér egy továbbit és még egy továbbit, míg el nem érkezik a mi modern
szintünkre – amelyhez képest „még csak” valamely alacsonyabb szinten időz. Ez az
evolucionizmus nem Bourdieu jellemzője, bár az előny–hátrány, megfosztottság és
annak korrekciója értelmezhető a fejlődés magasabb szintjéért folytatott versenyként,
mindenesetre szemben áll a multikulturalizmus alapértékével, a kulturális relativizmussal.2
Nem állítom, hogy a tradicionalizmus–modernizmus aspektus, amelyet a következőkben alkalmazok, teljesen szemben állna a kultúrák evolucionista felfogásával. Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy ezekkel a fogalmakkal nem a fejlődés időbeliségét
szeretném kifejezni, inkább eltérő fejlődési utakat, amelyek térben és időben találkoznak.
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Több teória létezik annak magyarázatára, hogyan maradhattak fönn nemcsak tradicionálisnak, de egyenesen archaikusnak tűnő kultúrák a modern Európában. A tradicionális kultúrák közé tartozik a cigány kultúra is. Nem szeretnék itt bonyolult elméleti fejtegetéseket idézni e kultúra mibenlétéről, ehelyett mindennapi kutatási tapasztalatokra
hivatkozom. Ha a cigányként definiált csoportot vizsgáljuk, nagy hasonlóság mutatkozik Európa vagy az euro-atlanti civilizáció bármely országát választva a tapasztalatgyűjtés színhelyéül. Magatartásában, életstílusában, megjelenésében a környező, domináns vagy többségi társadalmaktól különböző, egymáshoz azonban hasonló közösségekre gondolunk.
Nyilván nem valamennyi „etnikai cigány” vagy roma egyéni magatartásáról van itt
szó, hanem egyes, hagyományaikhoz ragaszkodó közösségeikről. Amikor életmódjukról, időgazdálkodásukról és perspektíváikról esik szó, ma már valójában senki sem
gondolja, hogy úgy kellene beilleszkedniük a társadalmi munkamegosztásba, ahogyan
térségünkben az államszocializmus a nyolcvanas évek végéig megkísérelte: a formális
iskolai végzettséghez, illetve annak hiányához alkalmazkodva ipari segédmunkásként,
betanított munkásként. A rendszerváltás és a tervirányításos gazdaság összeomlása
maga alá temette ezeket a kezdeményezéseket mindegyik volt szocialista országban. A
„mi lett volna, ha ...” kérdése itt nem olyan rossz kérdés, más vonatkozásban: a jóléti
országokban élő cigányság példája azt mutatja, hogy e közösségek legfeljebb átmenetileg, kényszermegoldásként engedik tagjaikat az ipari vagy ipari jellegű termelésben
beosztottként dolgozni.
Ipari forradalom és kapitalizmus
Történetileg az „időgazdálkodás”, az „időtakarékosság” az ipari munkával alakult ki.
„Az ipari munkával érdekházasságra lépett puritanizmus” – ahogyan Thompson szellemes tanulmányában fogalmaz – tanította az embereket az idő új értékelésére, kisgyerekkoruktól arra oktatva őket, hogy minden nappali órát munkával töltsenek, és hogy
az idő pénz.3 Az új értékrend és az új magatartásformák elterjedése nyomán nemzetek
sora emelkedett ki a szélsőséges nyomorból.
Az időtakarékosságra való rászorítás fő eszköze az ipari üzem, az ipari termelés szükségleteihez és racionalitásához alkalmazkodó időbeosztás, fegyelem. Ehhez a – főleg
protestáns – moralisták szolgáltatták az ideológiát, amint azt Max Webertől is jól tudjuk.
Ennek a szocializációnak még egy kiemelkedő fontosságú intézmény állt a szolgálatában: ez az iskola. Már a 18. század végén születtek olyan művek, amelyek az iskolát
úgy mutatták be és értékelték, hogy neki köszönhető a kisgyermekek munkához szoktatása 6-7 éves korban; az iskola, az iskolamesterek feladata, hogy rendszerességre,
fegyelemre és pontosságra nevelje a gyermekeket. Azaz az iskola ebben a vonatkozásban nem mint az ismeretek, a kultúra átörökítésének intézménye nyer fontosságot, hanem szocializációs – pedagógiai kifejezéssel: nevelési – jelentősége a hangsúlyos.
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Az előbb csak külső kényszerként megjelenő időnyomás a szocializáció során belsővé
válik, a személyiség része lesz. Ez egyénileg persze néhány év alatt lezajlik, de történelmileg hosszú folyamat eredménye. Thompson a folyamat kezdetét valahol az óra,
illetve a zsebóra, majd karóra feltalálásával és terjedésével jelzi. A folyamat csúcspontját jellemző módon az Újvilágban éri el: feltalálták a bélyegzőórát, időelemzési vizsgálatokat végeztek stb.
Mindez természetesen súlyos külső és belső konfliktusok során teljesedett ki, amelyek
a fejlett világban is jószerivel napjainkig tartottak. Eredményeként különvált a munkaidő és a szabadidő, a munka helye elkülönült a család lakóhelyétől, a munkára való
szocializálás (iskolázás, képzés) időben és térben is elkülönült a személyiség egyéb
vonásainak fejlesztésétől, a személyiség kibontakozásának szabadsága önálló fontosságot nyert, a verseny háttérbe szorította a közösségi értékeket, sőt a családot is, és így
tovább.
A kötött munkaidő, a szabadidő, a rendes évi szabadság – és a rendes munkaviszony
alapján különböző jogcímen járó szabadságok is ilyenek – e folyamat termékei, bár
más oldalról hosszú harcok árán született jogosítványok. A munkanélküliség – a kötött
munkaviszony, illetve az ilyen munkaviszonyokat kínáló munkahelyek hiánya – a
megfosztottság, az idő által strukturált magatartások diszfunkcionalitását okozza, innen
a személyiség egészét megrázó hatása.
E folyamat eredményei az ipari forradalom „darálóján” átment nemzedékek utódaiként
mi magunk vagyunk.
Az idő és tér a cigány gyermekek tradicionális szocializációjában
Azok a kultúrák, etnikumok, amelyek nem mentek át az ipari forradalom eme darálóján, hagyományos időrendet és időszemléletet hordoznak. A tradicionális cigány/roma
közösségek időfogalma is ilyen.
A kulturális konfliktus a modern társadalmi szervezet győzelmével oldódik meg, vagyis az archaikus vagy csak tradicionális kultúrák háttérbe szorulnak, néprajzi érdekességgé válnak. A problémát súlyosbítja, hogy a két fél egyike sincsen tisztában a másikkal, tévesen értelmezi a jelenségeket, faji–etnikai konfliktust él át kulturális sajátosságok eltérése helyett. Nézzük ezt meg közelebbről!
A 19. századi romantika cigány-képe a szabadságot hangsúlyozta nem teljesen alap
nélkül. A szabadság a mai cigányok életszervezésének is hangsúlyozott értéke. Ezzel
állítja önmagát szembe a roma az időnyomás alatt szenvedő gádzsóval – végezzen az
illető hagyományos paraszti vagy modernebb ipari munkát. A gádzsót is, a gádzsómunkát végző romát is élhetetlennek, kevéssé intelligensnek, szánalomra méltónak
tartják.
A hátrányos helyzet a neveléstudományban, illetve az oktatáspolitikában megfosztottságot jelent – ebben az értelemben használta a fogalmat már Kozma Tamás is a Hátrá103

nyos helyzet című alapművében. Ebben az esetben nem „hátrányos helyzetről” van szó,
hanem az élet szervezésének eltérő mintázatáról.4 (Eredménye azonban az iskolai sikertelenség lehet, amely nem a kedvezőtlen egyéni adottságokra, hanem az iskolázás
szempontjából kedvezőtlen társadalmi feltételekre vezethető vissza – tehát mégis csak
a „hátrányos helyzet” fogalmánál tartunk.)

Aprónak tűnő, de jelentős különbségek az alábbiak. A cigány család és közösség a
gyermeknek nagy mozgásteret – fizikai szabadságot – ad a közösség lakóhelyén. Azaz
a gyerekeket a család akkor tudja biztonságban, ha a közösség felügyelte térben mozog, bármilyen szabadon mozogjon is ott. A közösség felfogása szerint nincs biztonságban a gyermek akkor sem, ha a lakásba van bezárva. A lakótelepen lődörgő cigány
gyerekeket látva a nem cigány szemlélő talán hajlamos arra a következtetésre jutni,
hogy a cigányok nem törődnek a gyerekeikkel, hiszen „kizárják őket a lakásból”. A
roma szemlélő viszont a nem cigány gyermekek hiányát a szabad tereken úgy értelmezi, hogy a gádzsó családok nem törődnek gyermekeikkel, hiszen „bezárják őket a lakásba”. Egy másik példával illusztrálva az értékütközést, a cigány kisgyereknek „minden meg van engedve”, mindent kipróbálhat, ezért hogy ne essen baja, a család valamelyik tagja állandóan vigyáz rá: azaz egy megbízható, felelős személy fizikai jelenléte nélkülözhetetlennek látszik a kisgyermek mellett. Számukra a gádzsó család szeretetlen és óvatlan, mikor megbízható felügyelete nélkül engedi el például kisgyermekét
iskolai kirándulásra, ahol nincsen jelen a család megbízható tagja. Lehet, hogy ez a
személy maga is gyermek, ám a közösség tagja, akire – életkorától függetlenül rá lehet
bízni kistestvére felügyeletét. Fontos és sokak által leírt jellemző az azonnali szükséglet-kielégítés, az azonnali jutalom, illetve büntetés – a kultúránkban elsajátítható késleltetés a tervezés, az előrelátás alapja. Az éhes, síró csecsemő a hagyományok szerint
a cigány anya szégyene, mert csak a gádzsókra jellemző, hogy sírni engedik éhes ki104

csinyüket. Ilyen viselkedésbeli, mentális sajátosságokat írt le például Formoso franciaországi cigány közösségekben,5 de ettől függetlenül hasonló megfigyeléseket tettünk magunk is cigány közösségek életmódját és gyermeknevelési szokásait tanulmányozva.
A cigány közösségek hagyományos vagy modern „kultúra-specifikus” munka jellegű
tevékenységei kis mértékben igénylik az idővel való pontos és takarékos gazdálkodást.
A kereskedelmi tevékenységek (pl. használtcikk kereskedelem, házalás, ló-kereskedés,
saját maguk által készített vagy – újabban – vásárolt tárgyak eladása) egyik lényeges
eleme a szabad időgazdálkodás: valamikor délelőtt el kell indulni, és estére hazaérni. E
tekintetben nagyobb szabadságot élveznek a hagyományos paraszti életmódnál, hiszen
a cigány közösségeket alapvető tevékenységeik gyakorlásában nem kötik a természet
törvényei, sem pedig azok a felelősségek nem terhelik, amelyek a paraszti munka velejárói (pl. föld előkészítése, vetés, aratás, az állatok ellátása stb.) A gyűjtögetés (pl.
gyógynövény, színesfém) vagy a kéregetés sem igényel takarékosan felhasznált időt.
Természetesen van időkorlát és szabályozott idő ebben a tevékenységben is – az egyes
tevékenységelemek egymásutánisága, alkalmazkodás a partner időstruktúrájához és így
tovább –, azonban a korlátok nem nagyon kemények, alapegységei nem a percek, hanem legfeljebb az órák, még inkább a napszakok.
Nem egyéb puszta félreértésnél, hogy „a cigányok nem dolgoznak”, legfeljebb nem
abban az időben és térben kötött formában, ahogyan azt ma kultúránkban megszoktuk.
A nagycsaládról, a sok kisgyermekről való gondoskodás sok munkát, leleményességet,
alkalmazkodóképességet igényel. Alkalmasint több időt töltenek munka jellegű tevékenységgel, mint például középosztálybeli társaik, s ebből csak alacsony szinten tudják
családjuk fizikai szükségleteit kielégíteni.
További jellemzőjük, hogy jelentős részben otthon, azaz a közösség és a család lakóhelyén, a közösség kontrollja és támogatása mellett lehet végezni ezeket a munkatevékenységeket: a ló tartása, az eladásra szánt holmik válogatása, raktározása, a növények
szortírozása, vagy bizonyos famunkák is ilyenek. Ezeknek a munkáknak jó része nem
végezhető otthon – vásárlás–eladás, gyógynövénygyűjtés, vesszőszedés stb. –, a kapcsolódó tevékenységek, de legalábbis a tevékenységek értelmezése, legitimálása a lakóhelyen, illetve a közösségben történik. Ezzel is összefügg, hogy a gyermekek a közösségek egyenrangú tagjaiként, erejüktől telően részt vesznek a közös munkában.
Tehát nem különül el élesen a „munka” és a „szabadidő”, a „munka” és a család, a
közösség élete, nem különül el élesen a gyermek és a felnőtt tevékenysége. Egymásba
mennek át, elemeik cserélhetők, az élet szervezésében a társas együttlét, a közösség
folyamatai döntő jelentőségűek.
A szakképzés is a családban, a közösségben a családi szocializáció során mintegy észrevétlenül megy végbe, ezen a módon adják tovább az idősebb generációk az általuk
űzött mesterség minden csínját-bínját a fiataloknak – ugyanúgy, ahogyan a közösség
történetét, meséit, rítusait, táncait.
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Az így növekvő gyermek szocializációjában gyengébben fejlett, vagy hiányzik az időtakarékosságra épülő rendszeresség, pontosság, fegyelem dimenziója, nem elég fejlett
az előrelátásra épülő tervezés készsége és késztetése, és gyengébben fejlettek az olyan
személyiségvonások (pl. versenyszellem, individualizmus stb.), amelyek sikeressé
teszik az időnyomás alatt dolgozó társát. Ez a szocializáció viszont a családi szerepeknek nagy fontosságot ad, felkészít a közösségi kapcsolatokra, a szolidaritásra, a munka
és a szórakozás (szabadidő, családdal töltött idő) természetes, egymásba folyó átélésére, a mélyen szocializált munkaismeretekre.

Konfliktusok
A mondottakból következik, hogy nézetem szerint az ipari forradalom utáni társadalmak közösségei és szervezetei olyan időfogalmak és időbeli algoritmusok szerint működnek, amelyek más minőséget képviselnek a tradicionális közösségekével és szervezetekével összehasonlítva. A társadalom azonban dominanciájával és sikeres működésével asszimilációra készteti alcsoportjait, szubkultúráit is.
Az iskola – amely a szocializáció másodlagos terepeként a kulturális örökség átadásában döntő szerepet játszik – a kapitalizmus időfogalmával és időszervezésével operál.
Aki ehhez nem képes alkalmazkodni, az sikertelenségre ítéltetik. Ha a társadalom úgy
épül fel, hogy elsősorban az iskolai előrehaladáshoz rendelt társadalmi pozíciókat, sőt
életesélyeket, akkor az iskolai alulteljesítés vagy sikertelenség az egyén (család) teljes
életpályáját meghatározza.
Az iskolai követelmények ma is a klasszikus kapitalizmus időértékelését tükrözik: az
ipari termelés racionalizmusa által kialakított módon: percre megszabott megjelenési
kötelezettség, irányított együttműködés, a munka és szabadidő szabályozott szakaszai,
előre készülés az időben történő megjelenés perfekciójához, a „tanulás” és a közösség
életének teljes időbeni és térbeni szétválasztása és így tovább. Melegh Csilla könyvének címe – Az iskola időarcai – frappánsan fejezi ki ezt a meghatározottságot, a könyv
tartalma pedig sokoldalúan jeleníti meg az iskolai idő(k)nek a tanuló, a gyermek időjével való gyakori szembenállását.6
Mindezek tökéletes ellentmondásai a fent jelzett „cigányos” életvitelnek. Ráadásként
még hozzá kell fűzni, hogy ez az algoritmus alapjában véve nem, illetve nem csak a
gyermek életét szabályozza, hanem a felnőttét is – elismerve vagy látensen. Ugyanis a
kisgyermek – még a közösség kontrollja nélküli mozgást jobban megengedő modern
nyugatias kultúrákban is – nem eléggé felkészült ahhoz, hogy az iskolázást mint személyes tevékenységet önállóan végezze. A szülőknek, gondozóknak kell figyelniük az
időt, kiszámolniuk este, hánykor csörögjön az óra, meg kell tenniük, amit a felkészüléshez szükségesnek látnak (reggeliztetni, összecsomagolni, öltöztetni), a gyereket
óvodába/iskolába vinniük, kísérniük, majd pedig délután érte menni, hazakísérni, esetleg különórára vinni – és így tovább. Sőt az előző napi felkészülés is a családra rója
annak terhét, hogy iskolás gyermekük elkészítse a leckéjét, táskájában benne legyenek
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a másnapi órákhoz szükséges kellékek. Nemcsak a gyermeknek kell tehát végigmennie
a társadalmi szervezetben történő „másodlagos szocializáción”, hanem családjának,
illetve közösségének is. Ez utóbbi még nehezebb, ha gyermekként a szülők nem tanultak bele a tevékenységek algoritmusába. Még ha hajlandó is a család, a közösség
megtanulni és megcselekedni mindezt, kérdéses, hogy képes-e megfelelő módon viselkedni.
Nem gondolhatjuk, hogy a jelenlegi magyarországi romák negálják az iskolát, és mindazokat a kulturális javakat, amelyeket az iskola adni képes. Jól látják, hogy a szegénységből való szabadulás az iskolázás útján lehetséges, az iskola – sőt már az óvoda
is – olyan ismereteket, készségeket tud adni, illetve kifejleszteni, amelyeket a család
nem ad meg. Gondoljunk az alapvető kultúrtechnikákra, vagy arra az igényre, hogy
például a gyerek sikeres kereskedővé válásához szüksége van a „szép beszédre”, amit
az óvodában, iskolában sajátíthat el. Sokkal inkább arról van szó, hogy a mentalitást és
a viselkedést átható és meghatározó attitűdök, értékek, szokások egészét kellene módosítani. Ehhez pedig jelentős mértékű ösztönzők szükségesek – gondoljunk arra, hogy
az államszocializmus idején a cigányság körében csaknem ugyanakkora volt a munkaviszonyban állók aránya, mint a társadalom egészében. A tömeges munkanélküliség
annak a roma tömegnek a szocializációját szakította meg, amely éppen elkezdett beletanulni az idő szabdalta mindennapokba, a munka és a szabadidő ritmusába.
A „szabadság” fogalma az időnyomástól való mentesség értelmében ugyanis egészen
annak magától értetődő voltáig jut el, hogy a jómódú vagy éppen gazdag család fiatal
tagjainak nincsen órája, a gazdagon felszerelt házban nincsen vekker, esetleg megbízhatóan működő óra sem. Vajon értelmezhetjük-e ezt a hiány jeleként, azaz a fejletlenség mutatójaként? A kérdés költői: természetesen nem, hiszen ugyanezeket a „hiányokat” a gazdagság és a jólét következtében beköszönő szabadság mutatójaként is értelmezhetjük egy elit-kutatásban.
Ezzel szemben azt is látnunk kell, hogy az ipari forradalom nyomán kialakított kényszerek szüntették meg azt a szélsőséges nyomort, éhínséget, amely széles társadalmi
rétegeket sújtott évszázadokon keresztül. A társadalom nagyobb csoportjai aligha vonhatják ki magukat ebből a folyamatból. Kis csoportok meghúzódása a társadalom észrevétlen zugaiban, a „niche”-ekben lehetséges, miként Hollandiában, Angliában, Franciaországban, Írországban találhatunk tradicionális értékeket őrző kis közösségeket a
„travellercamp”-ek szigetein. Ám kérdéses, hogy százezres lélekszámú roma tömegek
kivonulása a társadalomból, a munka–szabadidő strukturált világából nem borítja-e fel
a társadalmi békét – nem jár-e azzal a következménnyel, hogy szabadságuk árát a gádzsóknak kell kifizetniük?
Margaret Mead elméleti tapasztalatokat összegező tanulmányában a kultúrákat a következőképpen csoportosítja: „postfiguratív” kultúrák a múlthoz kötődnek, legfontosabbak számukra a jól ismert ősök; a jelenhez kötődő „cofiguratív” kultúrák számára
igazodási pontot a kortárscsoportok jelentenek – Mead szerint az internetes kor mai
fiataljai olyan tapasztalatok birtokosai, amelyeknek a felnőttek nem részesei – a gene107

rációs szakadék soha nem volt olyan mély, mint manapság; a harmadik csoportba a
jövőre orientálódó „prefiguratív” kultúrák tartoznak, amelyek igazodási pontja az „ismeretlen gyermek”. Ezek a kultúrák együtt, egymás mellett léteznek, az átlépés egyik
kultúrából a másikba nem évszázadokat vesz igénybe, legfeljebb egy-két nemzedéket.
Példaként az 1928-ban megfigyelt, kőkorszaki kultúrájára büszke „manus” népre hivatkozik: a fejlődés vertikálisan felépülő időjében alacsonyan iskolázott proletárjai
lehettek volna egy olyan világnak, amelyre semmilyen hatásuk nincsen. Negyven évvel
később gyermekeit már a továbbtanulásra készíti fel, jogásznak, orvosnak készülnek.7

Kalmár Lajos felvételei

Jövőkép
Vajon a posztindusztriális vagy jóléti társadalom még mindig igényli azokat a puritán
időértékeket, amelyek segítettek kiszabadulni a nyomorból? Mi történik, ha egy automatizált világban problémát jelent a meghosszabbodott szabadidő? Vagy talán már el
is kezdődött ez a folyamat?
A kérdések implikálják a válaszokat: már ma is átéljük, hogy problémát okoz a szabadidő meghosszabbodása. A munkanélküliség okozta problémák, amelyeket a személyiség széthullása mutat látványosan, szintén az idő = pénz érték- és normarendszerében
következnek be. (Nem véletlen, hogy a tradicionálisan is szocializálódó nők ritkábban
halnak bele a nyugdíjazásba!) A munka teljes mennyiségének – elosztható mennyiségének – csökkenése esetleg kényszerűen tömeges méretű pszichózissal, a társadalmak
ilyen eredetű szétesésével fog járni.
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Talán ábrándos sci-finek látszik, mégis megfogalmazom. Évszázadokon át bújtak el az
iparszerű termelés és a tőke, a kapitalizmus szükségletei és igényei által formált társadalom zugaiban („niche”) azok a közösségek, amelyek az ipari forradalom, a kapitalizmus előtti közösségi viszonyokat, értékeket őrizték, konzerválták. Optimistán abban
reménykedem, hogy a gazdag országok társadalmai újra tanulják mindazt, amit az ipari
forradalom előtt még tudtak: a munka és a szabadidő, az otthon és a „munkahely” közötti falak leomlását, ezzel együtt a gazdagabb személyes és társas kapcsolatok értékét.
Ugyanaz nem ismétlődik újra, nem várható, hogy újjászülessen az ipari forradalom
előtti Európa. Ám az új helyzetben csak olyan viszonyokat lehet gyakorolni, amelyek
egyáltalán léteznek ember és ember között.
A hagyományaikat valamilyen szinten őrző roma közösségek ma néha bosszantóan
elitisztikusnak tűnő, pazarló időgazdálkodása és az ebből fakadó szociális értékek sora
olyan példatárrá válhat, amelyből meríteni lehet az emberközpontú társadalom felépítésében és kiépülésében.

2019. 06. 22.
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Ormánság
Kalmár Lajos képriportja1

A történet 1994-ben kezdődött. Lényegében véletlenül, egy alapítvány és annak munkája iránt érdeklődő belga lányt vittem el a kocsimmal az ormánsági falvakba, s ha már
ott voltam, fotóztam is. Az első diák előhívása után már tudtam, ezt én akarom. Azóta
megbízás nélkül, magamtól járok ide, viszek ruhát, cipőt, játékot, görbe kiskanalat...
Először csak a barátaimnak tetszett, aztán látták profik – én akkor feketeöves amatőr
voltam még –, végül kiállítások és több tucat új látogatás eredményeként 1999-ben
megpályáztam és megnyertem az ArtsLink ösztöndíjat. Akkoriban az összes egykori
keleti blokkból szabadult ország művészei pályázhattak valamennyi művészeti ágból.
Én voltam az egyetlen magyar és az egyetlen fotós. Szürreális érzés volt ülni a 42. utca
sarkán egy szibériai nyírfakéreg-faragó, egy mongol cirkuszigazgató, egy prágai kurátor, egy ukrán grafikus és még ki tudja, kik közt.
Az amerikai ösztöndíj ideje előtt megszerveztünk egy találkozót a New York Public
Library kurátorával, Julia Van Haftennel, aki fogadott és adományként befogadta az
anyag papírkép-változatát, ami azóta is megtekinthető ott. Ugyanezek a képek a PTE
Romológia Tanszékének folyosóján állandó kiállításként láthatóak.
Ma már életeket, teljes családokat fotózok. Vannak, akik gyerekkoruk óta szerepelnek
a képeimen, vannak, akik most akarnak jönni, vannak, akik a rokonaikat keresik a régi
képeken.
Idén tavasszal öt kocsirakomány ruha, cipő, liszt, cukor és játék ért célba. Az adományért cserébe sem könnyű az ormánsági embereket fotózni, vannak bizalmatlanok,
szégyellősek, helyi kemények, de más okok is vannak – eddig mindenki medvehagymát szedett, most epret.
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1. A teljes képsorozat elérhető:
https://www.facebook.com/lajos.kalmar.37/media_set?set=a.176378229696943... (2019.05.19.)
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Pusztító egyenlőtlenségek, befogadó
társadalmak, értelmező modellek
Ahogy a kirekesztés és a szétesés
működő rendszerré válik
A.Gergely András

Kísérlet ez az írás. Nem hírlapírói, nem irodalmi, de nem is „tudományos”, inkább
megértési, vagy értelmezési kísérlet. Olyan helyzetleíró, megismerés-kutató bölcselkedés, mely talán az „inkább növeli a bajt, aki elfedi” Ilyés Gyula-i intésből fakad, semmint a kulturális nyilvánosság elé dobható tudományos dilemmák szellőztetéséből.
Két könyvről lesz szó alább, terjedelmük együtt több mint nyolcszáz oldal, témájuk a
társadalmi rétegződés, az integráció és nehézségei – mondhatnánk, tökéletesen elvont
szakmai ügyek, hisz kit is érdekelne a tudomány maga…?!
A két opusz öt év különbséggel tűnt fel a kiadói láthatáron, szerkesztője ugyanaz,
meghatározó „atyamestere” egyazon szakember, s a különbség a kollégák még szélesebb vagy intimebb körében rejlik. Mégis más, újabb szempontok, együttesen másféle
értelmezés, optimistább válságjelek körüli körtánc jellemzi a későbbit. Valami változott közben, s nemcsak a tudástérben, hanem a társadalmiban is. „Mindent” persze
csak reménytelen összevisszaságban idézhetnék és ismertethetnék a két kötetből, ezért
az újabbat emelem ki hangsúlyosabban, körvonalazom részletesebben.
Az újságírói, de még a szűkebben vett szakmai megközelítés is kies örömmel veszi, ha
az ismertető jólélek mintegy „előolvassa”, értékeli és elhelyezi, megmondja a biztos
tudás bizonyos kondícióit, s röviden a lényeget. A szakmai szereplő azonban ezt csupán „sajtómunkának”, népszerű ismeretterjesztésnek, olykor csupán kiadói reklámnak
veszi/veheti, nem többnek. Neki szüksége van visszajelzésre, érdemi értékelésre, méltányos kritikára, elismerésre, összehasonlításra is, amire viszont az átlagolvasónak
nincs szüksége. Marad eztán a merev leosztás: szakmai ismertetés egy szakfolyóiratban, rövid zanza egy napilapban. Elkülönült terek, elváló értelmezések, kizárólagos
kommunikáció – avagy a megismerés jól indokolhatónak látszó teljes hiánya, mindkét
oldalon, s eltérő okból. Saját kísérletem ezért most kettős: adat is, meg értelmezés is,
közlés is, meg késztetés is, olvasat is, de sugallat ugyanakkor, fogyasztói aspektus,
egyben tudáspiaci kezdemény is.
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A hívószó mindkét kötet esetében a társadalmi struktúra és az integráció. Vagyis ahogyan egy emberekből álló világ felépül, összeáll, rétegekre osztható, önmagát is tagoló,
s önnön részeinek egysége vagy egésze egyben több is, mint számszerű teljesség, hisz
mögötte-alatta ott lapul a társadalom összetartó erőhatása is. Ez olykor hatalomként
jelenik meg, mint egy ház építésének akarása, kivitelezési terve és működtetési modellje, másfelől meg a szerkezet elemeinek, tartóoszlopainak, falainak és töltőanyagának
rétegeit, kompozícióit összetartó erőhatásokként is felfogható. Lássuk a „térelemek”
viszonyát: a „gépészeti” tartalmakat, a függelem vagy beékeltség mikéntjét, a rétegek
tartós állapotát, tömörségét, időtállóságát.

Persze, amikor így tekintünk egy parkolóházra, templomra, gyárépületre, hidegen távoli maradhat tőlünk. De ha a létesítmény maga a Társadalom, akkor elemei mi magunk
vagyunk, egymással állunk kompozíciós egységben, valaki konstruált, összerakott,
lebontott vagy újraformált – de persze jobbára kívülről, s nem mi magunk vagyunk,
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akik megépítjük a társadalom egészét. Még azt a kicsiny helyet, teret, szerepet is mások alkotják meg, amennyit egyáltalán betölthetünk. S ki mások, s miért s mit alkotnak, meddig és kinek a hasznára…?
A kötet, amelyről alább szólok, Kovách Imre szerkesztésében jelent meg, a Társadalmi
integráció – Az egyenlőtlenségek, az együttműködés, az újraelosztás és a hatalom szerkezete a magyar társadalomban címet viseli.1 A társadalmi struktúráról szól tehát, vagyis szerkezeti egészről, szervezeti teljességről, rétegeiről, összetételéről. Másik címkomponens az integráció, vagyis a befogadó-felfogó, keretet adó és összetartó mozzanat, a részek szerves összességének működési főelvét képviselő fogalom. A szerkesztő
társadalomkutató, szociológus, egyetemi oktató, akadémiai doktor, évtizedek óta elismert szaktekintély.
Ha van modellje vagy kiadói-szerkesztőségi alapmintája az olyan írásoknak, melyek
tanulmányként vagy kiadványok ismertetőjeként szerepelnek, megpróbálok annak
megfelelni – de ez egy tizenhárom tanulmányt tartalmazó, vaskosabb kötet esetében
sosem lehet sematikus, amiképpen a szóbanforgó kötetek sem sematikusak soha. Olykor azonban kétségtelen alapélmény lesz: mintha ezt már ismerném, erről már olvastam volna, itt vagy ott már tárgyalt témakört látnék benne, s vagy a szerző-szerkesztő
ugyanaz, tehát mintegy kész a „tapasztalat” a megismerésről, vagy a témakör ismétlődik… Sokszor így érzem magam, mikor az utóbbi évtizedek főbb társadalomtudományi műveit tekinteném át: vissza-visszaköszönnek címek, szerzői körök, tematikai univerzumok – holott épp így, éppen ezeket az írásokat még biztosan nem ismerhetem…!
Ekképpen jártam a Kovách Imre szerkesztette másik, korábbi kötettel is: mintha egyszer már írtam volna róla, mintha már visszaköszönnének a táblázatok, fejezetek témakörei, a kulcsszavak, s a szerzői kör… Ám ha közelebbről nézem, korántsem „megvolt
ismeret” ez, s épp e közeli pillantás „áttekintő” sémává válása téveszt meg. Ugyanis
számos kutatói és érdeklődési kör kíván integrációs mechanizmusokkal foglalkozni, s
bizonnyal ezek között sem utolsó Kovách Imre kutatástörténete, mely évtizedek óta
három-öt évenként vissza-visszatér a társadalmi integráció alapkérdéseinek kutatása, s
az eredmények összegzése felé. A szóban forgó, munkatársaival közösen szerkesztett
kötete is a Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon címet viseli; talán innen
a hasonlóság képzete!2
A kötetcím „ismétlése” vagy tematikus azonossága annyiban indokolt, hogy Kovách
szinte egész szakmai életútja a rétegződés kérdései, az integráció mechanizmusai, e
mechanizmusok és a társadalmi tagoltság alapkérdései körül keringett, ami talán korábban mechanikus strukturális modell névvel illethető lett volna, ma már egyre többször „integrációs” problematikaként jelezhető. Mindemellett újabb írásaiban jellegadó
szerepet nyert a kulturális tőke, az elbizonytalanodás, a normák és értékrendek társadalmakat átható tónusa – mondhatnám úgy is: valamely emberközelibb, életképszerű
megjelenítés. S éppen e szempontból izgalmas a „jelenkori” tónusú 2012-es kötet tartalmának összehasonlítása a 2017-es integrációs/dezintegrációs témaválasztással. A
korábbi – ezt fölöttébb hangsúlyozni kell! – rendkívül impozáns szerzőgárda bevoná125

sával készült, tizenöt-húsz oldalas tanulmányokból összeállított kötet önálló fejezetekre tagolja üzenetét az értékek és bizalom, a települések és régiók, a gazdaság és munka,
a befogadás és kizárás, valamint az egyének-csoportok-közösségek tematikai univerzumára építve. Evvel kontrasztban a 2017-es tanulmánykötet tematikáját az integrációs
mechanizmusok, a rétegződés és integráció, a normák és értékek, valamint a kapcsolatok összefoglaló fejezetcímek tekintik át. De kínálkozik a párhuzam (már a 2012-es
kötet bevezetőjében, Kovách Imre és Dupcsik Csaba szövegében) is arról: az utóbbi
„ötven év társadalomtudományi irodalmában (és ennek hatására a közbeszédben) a
társadalomszerkezet és az egyenlőtlenségek rendszere volt a domináns fogalmi keret,
amelyben a magyar társadalomról szóló elemzések megszülettek. Ez a paradigmává
vált tudományos beszédmód – annak ellenére, hogy ma is képes érvényes
(rész)eredményeket termelni – az ezredfordulón ’elfáradt’, és így kevésbé alkalmas a
jelenkori, minden korábbinál összetettebb, gyorsabb társadalmi változások követésére”.3 Az új elméleti „keretfeltételek” megalkotására vállalkozó kutatói kör a módszertani, forrásfeltárási, kritikai, interpretációs, összehasonlítási, másodelemzési, empirikus
és szemléleti különbségek, eltérések „feloldására” a társadalom átmeneti fázisában
éppen az integráció kulcsfogalmába vetíthető multi- vagy interdiszciplináris megközelítéseket tekinthette megoldásnak. Vagyis azt, hogy a „posztmodern” társadalomkutatás újabb fogalmait, helyenként lokálisabb, máskor univerzálisabb spektrumát egy
közbülső, még a vitás szerkezeti kérdések megoldása előtti problematika övezetébe
tereljék. Ekképpen a fogyasztás, az egyenlőtlenségek új rendszerei, a piaci szektorok
viszonya, a szociális függésrendek új dimenziói is oly módon kerülhettek immár a kötet (és az azt megelőző hosszabb kutatási periódus, vagyis több intézményes partnerség
kitermelte tudásanyag révén) összeállt tapasztalati anyagba, hogy azok újdonatúj rendszerré illeszthetők lehetnének. Ez a rendszerszemléleti igény van jelen immáron kézenfekvő módon, és kiemelt névvel az integráció fogalomkörében.
Kutatóként ugyan közvetlenül is érdekelne, hogy az integráció bűvkörében mennyi az
önkéntes, a belátásos, a kényszerű alkalmazkodás, mennyi a közvetlenül vagy közvetetten „késztetett” és kényszerített behódol(tat)ás. Vagyis esélyes az is, hogy integrációnak nevezzük a feltörekvés vágyát, a vele szembenálló alkalmazkodás politikáját, a
beillesztés programját és a szándékolt kívülmaradás vágyát, de ugyanúgy „vitatható”,
eltérően értelmezhető annak lehetősége is, hogy akar-e integrálódni valaki, s mibe,
miért, hogyan, mikor, mennyi idő alatt, milyen következményekkel… De ez maradjon
talán egy következő kötet kihívó problematikája. Amit itt nem tematizálnak, azt kár
számonkérni – csupán azért, mert esetleg más fogalmaim vannak, más szótáram alakult
ki az integrálás témakörében.
Az újabb kötethez visszatérve, úgy látom, talán éppen ebben a lényegi összefüggésben
látszik meghatározónak, ténylegesen ilyen perspektívából mutatkozik érvényesnek az
áttekintő 2012-es kötet horizontjához képest újjáformált, négyéves kutatási projekten
alapuló, kérdésfeltáró 2017-es könyv, mely – mint a beharangozó is jelzi – önképe
szerint „új szempontból tekint a társadalmi egyenlőtlenségekre. A kutatás eredményeként létrejött egy új egyenlőtlenség modell, amely sokkal több szempontot figyelembe
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vesz a korábbi, munkajellegre alapozott rétegződés modellekkel szemben, például a
kapcsolatokat, a szubjektív kirekesztettséget, a civil részvételt, a munkaintenzitást, az
intézményi bizalmat vagy a normaszegés elfogadását. Az új modell alkalmas az egyenlőtlenségek árnyaltabb kifejezésére, a dezintegráltság pontosabb mérésére, a középrétegek jellegzetességeinek a pontosabb leírására”.4 Kovách Imre mint projektvezető és
a kötet szerkesztője egyúttal az „Integrációs és dezintegrációs folyamatok a mai magyar társadalomban” kutatási program irányítója is, tehát egy fajsúlyos akadémiai projekt meghatározó irányváltását készíthette elő, amikor a vizsgálat egészén belül helyet
biztosított az új utak keresésének, melyek főirányába a jelenkori magyar társadalom
tagolódása és az egyenlőtlenségeket alakító folyamatok megismerési lehetősége kerülhetett közelebb az integrációs mechanizmusok, az újraelosztás és a területiség problematikáihoz. Itt két momentumra is érdemes hangsúlyt helyezni.

Egyfelől arra, hogy bár Kovách eredendő kutatási aspektusa a hajdani rétegződésmodellek megalkotásának időszakához (az 1980-as években Kolosi Tamás, Andorka
Rudolf, Angelusz Róbert, Tardos Róbert és több más „struktúra-kutató” alaptevékenységéhez) képest markánsan gyarapodott a vidék- és településszociológia sokféle tema127

tikájával. Erről idővel már maga is megállapítja, hogy a kulcsproblémák a kortárs empirikus vizsgálatok tükrében a modellek egzakt ismertetésén túl a társadalom politikai
integrációjának elemzése felé tértek el, „ami eddig teljesen elhanyagolt terület volt”, s
ezt gazdagítja immár„a jóléti és projektalapú redisztribúció” részletes, „úttörőnek számító” bemutatása, továbbá „a társadalmi tőke, a területiség és integráció összefüggéseinek leírása, a rétegződés, a normák, a fogyasztás és integráció összefüggéseinek az
elemzése, illetve a kapcsolatok integratív szerepének az elemzése”.5 A sokrétű és átfogó igényű megközelítés ezúttal az értéknormák, kapcsolatok és a lakóhelyiség dimenzióival is gazdagodik! Ez pedig fontos lépés, éppenséggel nem az integrációs problematikák ellenében, hanem azok irányában!
Másfelől a kutatás, szerkesztés, megértetés szempontjai között érdemi hangsúlyt kap a
rétegződés és változás, a társadalmi beilleszkedés és a viselkedésmodellek szerinti átvagy újratagolódás szempontja is. A kérdésről a kötet kifelé tükrözött képe szerint a
„magyar lakosság politikai viselkedését, cselekvéseit és értékorientációit valójában
nem igazán lehet megérteni az egyének réteghelyzetéből vagy strukturális pozíciójából
kiindulva. Nem a társadalom szerkezete és állapota határozza meg a politikát, hanem
sokkal inkább a politika integrálja a társadalmat” – szól a kardinális meglátás.6 Ez
pedig részint megerősíti az előző bekezdésben már megjelenő aspektust, részint pontosítja azt, tónust ad neki, aláhúzza a jelentőségét.
Kovách Imre több rendszerváltás utáni kötetéről nemcsak ismertetőket írtam, s nem
csupán kutatóintézeti kollégája voltam több évig, de épp az általa kialakított fiatal kutatói csoport egyre izgalmasabb és egyre mélyebb szakmai érdeklődésének kialakulásában látom Kovách eredményességét, semmint a további derivátumok és táblázatok
tartományaiban. Úgy vélem tehát (az itt idézett, Kovách által bevallott perspektívatorzulás mellett, sőt ennek ellenében is), hogy ami a struktúra-specifikus leíró modellalkotásban éppen az utóbbi másfél-két évtizedben nóvumként jeleníthető meg, az valójában a fókuszváltás, a horizont-tágulás mögöttes oka is lehetett. Ugyanis aminek egykor a társadalmi „struktúra-orientált” szervezeti adatok látószögében mindenkor prioritást kellett kapnia, szükségképpen egészült ki a nemcsak szervezet-specifikus, hanem
éppen az érték-orientált, gyakorlat-orientált (és idővel persze a haszon-orientált, piacorientált, gyakorlat-orientált, kommunikatív szférákat átható) másféle mikromodellek
társadalmi tényeivel és normatív rendszereivel, s nem utolsósorban az „adaptációs stratégiák” Habermas által kidolgozott, Papp Zsolt által közvetített másik kulcsfogalmával,
a kultúra-orientált aspektussal. Úgy látom, ezért úgy fogalmazom tehát, hogy a Max
Weber-i értékmentesség követelményével az 1980-as években még „objektiválható”
tudást legitimáló hazai struktúravizsgálatok (talán éppen a rendszerváltás során kibontakozni kezdő) kapitalizmus és polgári demokratikus tervszabályozási átalakítás következtében mintha igényt formálna immár arra, hogy a virtuálisan kialakult új társadalmi
struktúra és integrációs modell ellenoldalán végre elkezdje észrevenni a térbeli tagoltság szabta másságokat. E másságok között meg olyanokat, mint a polgári világ formális–ideológiai–értékrendi egyenlőségteremtő szabályozottságának hátterében meghúzódó esélyegyenlőtlenségi versenyhelyzetek, a gazdasági kihívásokból fakadó leszaka128

dást és anómiát, munkamigrációt és újraelosztási érdekversenyt, a politikai integráció
mögötteseként a politikai érdekcsoportok értékcsoportokká válását előidéző hatásokat.
De hasonlóképpen a rétegződésben a szegmentációt és a végletes-tömeges korosztályi
és területi leszakadások gyarapodó tömegét, a normák és értékek integrációs problematikái között a közhasznúság és esélykülönbségek elleni autonóm kezdeményezések
létét és hálózatait, a kapcsolatkutatásokban a társadalmi szerepek, mentális örökségek,
térségi függésrendek gazdag adatanyagát is, melyek a „társadalmi integráció” részeként képesek megfogalmazni a rászorultság, a közhasznúság, a leszakadás, a szolidaritás, avagy másképp megnevezve a korábbi struktúrát felülíró stratégiák meglétét, ezek
sokasodását és adaptációs modellekké erősödését, vagyis a tágabb értelemben vett kultúra-orientált modellek egyre figyelemfelhívóbb rendszerének megnyilvánulásait.
Az itt egy lendülettel felsorolt új aspektusok tehát alapjaikban is tükrözik a Kováchéletműhöz és annak tematikáihoz való viszonyulásom változását, az oeuvre bizonyos
tónusainak változását („innovációjának” érzékelését) is. A két kötet megjelenésének
időbeli eltérése ellenére a kutatási horizontok kereszteződését vagy párhuzamossá válását is jelzik, s erre akár ráfűzhető is lenne a tartalomjegyzékből kivilágló „funkcióváltozási” vagy funkció-orientált modell megannyi árulkodó eleme is. A 2017-es kötet
Kovách Imre által írt bevezetője, valamint a Kovách Imre, Hajdu Gábor, Gerő Márton,
Kristóf Luca és Szabó Andrea értelmezésében bemutatott integrációs modell7 mintegy
ráhangol az újraelosztás (Czibere Ibolya, Gerő Márton, Kovách Imre), a politikai integráció és az érdekcsoportok (Gerő Márton, Szabó Andrea), a társadalmi tőke integráló
hatásainak kérdései (Hajdu Gábor, Megyesi Boldizsár), továbbá mindezek területiséggel összefüggő dimenziói (Csurgó Bernadett, Csizmady Adrienne, Kovách Imre) közötti „mechanizmusok” megnevezhetőségére.8 Mindezt Kovách Imre, Kristóf Luca és
Szabó Andrea, valamint Huszár Ákos és Sik Endre által jegyzett résztémák követik a
rétegződés-mérés további perspektíváival.9 Ezután a fogyasztással, normákkal, értékekkel és segítési hajlandósággal foglalkozó fejezetben Kristóf Luca és Szabó Andrea,
valamint Koltai Júlia, Kristóf Luca és Simonovits Bori a Bourdieu-féle tőketípusok és
a Kolosi-féle státuscsoportok ellenpontjaként az életstílus, életmodell, magaskultúrafogyasztás, munkaerőpiaci integráltság empirikus anyagával igazolja egy újszerű kérdésfelvetés-komplexum kérdőíves megismerési lehetőségeit.10 A záró blokk a kapcsolatoké, a hálózati tipológiáé, naplók és kötődések „egocentrikus” viszonyrendszerének
kutatásáé, meg a lakóhelyé, ahol a társas kapcsolatok ugyancsak kitettek a régiók (így
például a társ-hiányt érzékletesen leírhatóvá tévő dunántúli, közép- és keletmagyarországi szegénységi környezetek) dezintegrációs, gyenge kötésekkel jellemezhető sodrásainak; ezeket a kérdéseket Albert Fruzsina, Dávid Beáta, Gerő Márton és
Hajdu Gábor, továbbá Dávid Beáta, Lukács Ágnes, Huszti Éva, Barna Ildikó, illetve
Koltai Júlia és Nemes Dóra szerzőcsapatai ismertetik meg részletesen az olvasóval.11
Utóbbiak révén mintegy térben is láthatóvá válik, miként rejlik az integráció/dezintegráció függő mutatója is a községi, szegénységi, térségi beilleszkedettség
eltérő modelljeiben, függő relációkban, innovációs kapcsolati potenciálokban vagy
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ezek hiányában, valamiféle bekebelezésben és kiszorításban egyaránt, „pluszok és mínuszok” egyenlegeinek kapcsolati naplóiban elkönyvelhető módon.
A teljes tartalomjegyzék, avagy az egyes írások kivonata reménytelen lenne, sőt épp az
érdeklődés fent jelzett „trendváltozása” miatt a legkevésbé sem lenne érdemes, tehát a
részleteket még ennél is kevésbé volna ildomos valamiféle „olvasati szentenciába”
fordítani, mint a tanulságos áttekintések módszerbeli (és interpretációk alapján is eltérő) tételeit. Ám talán bizonyosságot lelhetünk ama kihívásban, amit Kovách Imre és
munkatársai (mondjuk egy klasszikusabb paradigma alapján) a habermasi „rendszer”
és „életvilág” ontológiai különbségei közötti összhang kutatásával, a strukturális kérdések funkcionális lenyomatainak állapotrajzával mégiscsak megneveztek. Ami ezekből is harsányan kikiált, az a demokratikus átmenet révén megerősödött modell-értékek
málladozásának tapasztalata egyfelől, a cselekvéselméleti ésszerűség és az instrumentális/kommunikatív racionalitás klasszikus perspektívái a másik oldalról, melyek egy
deskriptív metódus részeiként már talán széleskörűen ismertek. Látható (és a szerzők
láttatják is), hogy az integrációs esélyek (elvileg magasabb, „makro-szintű”) modellezhetősége csak részben múlik a politikai, pártszerű, társadalmi rétegszerkezetre emlékeztető mikro-univerzumokon, mert egyre inkább szemmel látható, hogy mindezeket is
működtetni képesek és hajlamosak a nem-formális érintkezési utak, magánéleti pályák,
nyilvánossági relációk meghatározó komponensei. Ennyiben a társadalmi integráció
magában rejt valamely szocializációs és kulturális értékrendet is, sőt, ezek fontosságát
is kiemelik, közöttük mintegy „klasszikusan” is valamely erkölcsi-politikai célok (demokratikus feltételek melletti) képzetét, ezek kialkudásának igényét vagy esélyét is
lehetségessé tevő hatásokat. Ugyanakkor – mert a társadalom bázisait, materiális újratermelését elvégző makro-rendszer szervesen is kapcsolódhat/kapcsolódik az életvilág
belső racionalitásához –, ez megjelenik akár a térségi, akár a civil szerveződési, autonóm, nem-intézményes rendszer-követelmények jogi és morális-mentális szféráiban is.
Bár itt a rétegződési komponensekhez tapadó technikai-technológiai modernizációk
látványos területi különbségekkel tündökölnek, valahol messze mégis megokolt elvárásként, innovatív esélyként, a közösségi életvilágok szintjein pedig már az emberi
csoportok horizontján is lehetséges perspektívákként megjelenhetnek. Ennek hol része,
hol következménye vagy késői járuléka a közösségi anómiák jelenléte, az életvilág
gyarmatosítása, a kiszolgáltatottság minőségének árnyaltabb, de intenzívebb működtetése – amire persze az integráló rendszer tartós működésének feltételezésével már számítani is lehet. Vagyis: a struktúrában végbement változás még nem változtat a kultúrában! Sőt, a társas vagy társadalmi kiszolgáltatottság sem okvetlenül módosít az integrációs modelleken, hanem rejtett lehetőségként ott marad magában a rendszerben a
közösségi szintű szabadságfeltételek lehetséges igénye, továbbá a rendszer intézményei (nemzetgazdaság, párt–államhatalom, totalizált közigazgatás, civil jogérzékenység, mozgalom-szintű társas elégedetlenség) szféráiban valahol ott búvik meg a hiábavaló stratégiai és bürokratikus sikerképesség morális deficitje, az igazságosság mindenkori érzületének rejtekező minimuma, valamint a kialakult érdekkonfliktusok tompítására alkalmas ellenoldali mechanizmusok számos célrendszere, értékképzete. Ezek
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ugyan a struktúraformáló folyamatok terén talán kevéssé számszerűsíthetők, nem is
mindig „egyneműen” megnevezhetők, ám a szolidaritás, az egyeztethető érdekek vagy
megjeleníthető értékek terén mégis társas interakciókban kereshetnek önmegjelenítési
utat, s keresnek, sőt találnak is. S ez út, vagy ilyen utak, ezzel pedig az integráció további esélyeinek efféle mechanizmusai azok, amelyeknek változó alaptónusa, a széttagolódás és dezintegrálódás kíméletlenné válása volt a 2012-es kötetnek is alaphangja.
Kétségtelen, hogy az öt esztendővel későbbi tanulmányok az integrációs folyamatok
kevesebb, viszont mélyebb zavaraira, ezzel pedig a kulturális folyamatok zavaró leépülésére, kínos válságtüneti jellé válására mutatnak.
S lehet persze, hogy a morális, transzcendentális vagy kevésbé struktúraalkotó kölcsönhatások nem mérhetők ugyanúgy, mint a rétegképző vagy integráltsági mutatókkal
ékesíthető társadalmi tények – ám ezek jelenlétét talán már az efféle újabb integrációs
kutatások is méltóképpen tükrözhetik. Érdemes utalni a kötetben az érdekek integrációs mutatóira a Gerő Márton által felvetett aspektusok között, a szegmentáció és
prekariátus jellegadó jegyeire Sik Endre megfigyeléseiben, az újraelosztásnak a tudástőke vagy az értékmodellek vonzásköre szempontjából fontos momentumaira Czibere
Ibolya adatai szerint, a fogyasztás értékrendi normáira a Kristóf Luca és Simonovics
Bori által feldolgozott témakörök között, vagy a „kapcsolati naplózás” jelzéstára
szempontjából fontos komponensekre Albert Fruzsina, Dávid Beáta, Barna Ildikó és
munkatársaik írásaiban.
Valamiképp a 2017-es kötet egésze érzékenyebben bánik a ráhangoltság, a közhasznúság, a kiszolgáltatottság, az elfogadottság vagy beilleszkedettség apró rezzenéseinek
megfogalmazhatóságával is. S ez jó iránynak mondható, az előzmények tükrében fölöttébb. Ezzel együtt is érdemes utalni az emberi viszonyok jellemző racionalitásai, az
életvilág komponensei közötti érték-orientációk eltéréseinek különböző interpretációi,
és a rendszerszintű strukturális függésrendek egyenlőtlenségi modelleket kínáló magyarázatai közötti értelmezési különbségekre, valamint a mediatizált függésrendek és
újraelosztásra kerülő tőketulajdonok (pénz, tudás, térbeli tagoltság, mobilitások, hozott
készségek, befogadási érzékenységek stb.) változásai közepette megmutatkozó tünetekre. Ezek ugyanis legtöbbször (vagy jó eséllyel) a hatalom kizáró, elkülönítő médiumától elszenvedett kiszolgáltatottság (kizárás, háttérbe szorítottság, elesettség) bürokratikus mechanizmusait is visszaható módon erősítik, tehát sokszor még a megoldás–
segítés–kompenzálás jószándékú kísérletei is úgy hatnak vissza, hogy abból nem a
biztató változás, hanem a mélyebbé váló válságjelek, a begyűrődések és elmaszatolódások, esélytelenség-növekmények egyre kiterjedtebb összhatása következik. De
pont ezért, s egyre inkább érdemes figyelembe venni a társadalmi eligazodás, célok
és értékrendek akut változásai sorában, az integrációs jel-együttes, tünetek és következményeik terén mindazt, ami részben erősödő válságjel, részben gyengülő reakcióképesség, részben lemondó tűréshelyzet, jövőnélküli világkép alapélménye. Ha
tehát a „hasznossági” és érvényességi mutatóit vesszük, Kovách Imre és munkatársainak újabb kötete éppen ehhez, és a szakmai kutatási horizonton az új modellek lehetőségeihez, a társadalom integráltsági állapotának leképezési irányaihoz járul hozzá.
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Nem először, s reméljük, nem is utolsó kísérletként. A struktúra-orientált társadalomkép fokozódó kiegészülése a kultúra-orientált életképekkel nem csupán kutatási stratégiai problematika vagy folyamat, hanem a még valamely szinten létező társadalmi
helyzetérzékenység egyik állapotjelzője is.
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Látszatok zuhatagától
a félperiférikus orientalizmusig
Margináliák az orbáni alávetés rendszeréhez
A.Gergely András

Csupán egy ködös vasárnap délutánra való sejtés, tétova okfejtés hajt, amikor ez alábbi
kósza antipolitizálás kalandjába indulok. Nem próbálok sem magasröptű politikaelméleti, társadalomfilozófiai vagy morálteológiai kinyilatkoztatásokat összehordani, s ha
vázlatos jegyzeteim, kérdésfelvetéseim egyáltalán közlésképesek, a lehetséges kritikai
filozofálást és elméleti rendszeralkotást valamely látványosan vállalt tudásszkepticizmussal helyettesítő sejtésekként foglalom össze. A vétlen Olvasót, ki erre
tévedt, talán illő is lenne megkövetnem, ám ezt úgy teszem, hogy már bevezetőben is
elriasztom a továbbolvasástól. Itt valójában kósza kérdésfelvetések következnek, melyek nem minden értelemben véve látszatvilágok látszatvalóságai, de sok tekintetben
talán tükrözik a jeles dél-amerikai szkeptikus, Nicolás Gómez Dávila rejtőzködő szövegvalóságának hatását és némely arculatváltozásait, melyekben nyílttá válik a „rejtett
szöveg” sugallata a kortárs világról, amely a maga korszakos utálatosságában csupán
feljegyzésekre méltónak ítéltetik. Ítéltetik, de el nem fogadtatik. Sok-sok filozofikus
szentenciája közül az egyik igen sokat sejtetően körvonalazza a (valahol gondolatok és
sűrűre rótt sorok mellé firkantott) világképet, mely szerint a „[l]átszatok zuhatagában
az értékekben bukkan elő a valóság”. Könyvéről hosszasabban is írtam már,1 de most
nem idézgetni kívánom, és nem is ismételni Dávila nyűgösen és rendíthetetlenül peszszimista jegyzetgyűjteményét, csupán annak bevallására kényszerülök, hogy szórakoztatóan packázó hangnemben fogant filozofikussága fölöttébb serkentő hatású is tud
lenni.2 Világképében ugyanis nemcsak a kritikai filozofikus bölcselkedés szarkasztikus, vagy tán inkább reakciósnak tetsző alapállása szolgál a meghatározóan illúziómentes létmódot vállaló és a kortárs világban valamely politikai ideológia szolgálatába
állók szánalmasságát lenéző alaphanggá, hanem a kénytelen megalkuvás is: „Tiszta
lelkiismerettel foganatosíthatunk antiliberális intézkedéseket, mert a szabadság nem a
legfőbb érték” – írja egyik aforizmájában.3 Persze, ha életművét nem ismerjük, ha a
vérbő szocializmussal, katolikus konzervativizmussal vagy szkeptikus romanticizmussal totálisan szemben álló világa magyarázza is talán, mitől ilyen kitartóan érvényes
modernitás-kritikai értelmezése, ettől még nem kell kapaszkodnunk undok szavaiba. A
hetvenes évek közepe és a kilencvenes évek eleje közötti időszakban írott világnézeti
széljegyzetei mégis mintha provokálnának, megcsúfolnának, rajtakapnának azon, hogy
mi sem változott, semmi sem lett jobb azóta: „A modern korban két alternatíva kínál135

kozik: az anakronisztikus és az alantas állapot”.4 S ha ezt a társadalomképet (mit tagadjuk) a félig hallgatásból, félig klasszikusok meg-megolvasásából fakadó tisztességes szkepszis jellemzi is, éppen civilizációs elköteleződése volt a reneszánszban kapaszkodó, az újkorban felvilágosult, a világkapitalizmus korában már egyenesen szekuláris világkép, amely ellen Dávila a mindenkori „vulgárissal” küzdő, engesztelhetetlen értelmiségi szerepkört mutatja meg. Megmutatja mint olyat, mely nem éri be a civilizáció perspektíváinak a klasszikusok követésében, olykor vitatásában, vagy velük
folyó párbeszédben megnevező szereptudattal. Már nyilvánvalóan ott és akkor is indokolt lehetett a vulgaritásban a közhelyes gyalázatot, a hatalmi alázat követésében bűnt
sejtő enigmatikus elutasítás, mely ugyanakkor persze a mindenkori mentális száműzöttek igazának, az alkuképtelen mértéktartás morális alaptanának látja a korszellem regnálását. Riasztó, hogy eltelt huszon-harminc év, megannyiszor megfordult már tengelye körül a Föld, mégis nehéz totálisan érvénytelennek gondolni mindazt, ami akkor
talán csupán halovány sejtés volt, mégis a mában is sarkigazságnak hat Dávila szkeptikus világegészéből.
Amiért „követni” látszom, nem több, mint gondolatkísérlet. Miközben a magam számára hasznavehetetlennek látom az elnagyolt világképi tömörítvényeket vagy indulatos sodrásokat, melyekkel gyakran él, mégsem tudom pusztán lerázni magamról a kísértést, a megértés szándékát és feladatát: miben lehet mégiscsak igaza …? Persze Dávila is sejtet, tételez egyfajta „valódi civilizációt”, de épp azt üzeni róla: a modernitás
valamiképpen neobarbarizmus is, mégpedig a vesztesek öldöklése a valódi civilizáció
megszületésének és fenntartásának árnyékában: „Miközben a modern gép napról napra
bonyolultabb, a modern ember napról napra kezdetlegesebb”, s ha kellően jóllakott
vagy felpuffadt már, akkor „a legnagyobb gyalázathoz is alkalmazkodik”.5 E világnagy
gyalázat pedig épp a civilizációs perspektíva bedugaszolása valamely jövőtlen palackba, s éppen közvetlen elvétele annak, amit a civilizatorikus fejlődésben eddig bizalmi
alapon tételeztünk. Ő úgy látja: mint kínzóan őrlődő és ócska népszórakoztatásba, hamis szcientizmusba vagy alpári szórakozásokba örömmel hengerődző képmutatók,
csakis a fogyasztói tömegtársadalmak egyedei lehetünk, egyre enerváltabb és satnyuló
művészettel, orcátlan klérussal, kurafi elittel vagy hazug demokráciákra esküvő politizálókkal, akik a maguk vulgáris világait démonian-zsarnokian erőszakolják a technikai
fejlődésnek álcázott jelenünkre. A jóllehet, a múltban meglelt békék, az Istenben föllelhető tudatos arisztokratizmus morális fensége számára éppúgy tabu, mint a modernitások tabutörései, a beláthatóság látszata, a tudomány szolgálatkészsége és a politikai
fensőbbség alapjoga, de épp ezért nem hajlandó alkudni, s még kevésbé sarokba szorított állatként élni az életet. Röviden csak így: „A felkínált szabadságot elfogadó alattvaló az urával együtt védi is azt; amikor viszont az állampolgár maga akarja megteremteni a saját szabadságát, akkor védtelenül kiszolgáltatja minden erőszaknak”.6
Egyszóval maga a „reakciósság” Dávila számára nyilván nem politikai pártválasztás
kérdése. A „rendszer” látszatai ellen, a behódoló többségi konvencionális alkalmazkodással szemben, a kritikai összkép védelmében megfogalmazott és mindennemű
„egyenlősítéssel” szembeni morális vállalás viszont olyan történelmi felelősség, mely-
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nek a vedlő és megalkuvó hétköznapisággal szemben nem a „Nyugat alkonya” elfogadásában, hanem értékelvű elvitatásában van morális létjoga. Nem „felvilágosító” felvilágosodásban, hanem épp e kulturális és fejlődési csődöt elkerülni képes, a sötétség
ellenében a célt még a morális magasztosságban megnevezni hajlandó szereptudatban.

Lehet, ma már nem „úgy” kérdés a nyugat alkonyának elfogadása vagy elutasítása,
ahogyan egy évszázada volt. Lehet az is, hogy a világokat megosztó és konstans módon újrarajzoló világgazdasági folyamatok mindezt már nem engedik újrakérdezni,
vagy csak az újraelosztások új rendszereinek átalakult helyzetében, a gyarmatok és
gyarmatosítások még újabbkori rendszerében folytonossága vagy eldurvulása minden
hatásával, vagy még úgy sem. De nehéz elkerülni annak képzetét, hogy modernizációs
folyamatra, munkaerőválságra, gép és ember közötti „párviadalra” már többször is sor
került az egyetemes históriában, s nem mindig a szépelgő lelkek kerültek ki belőle
életképesen vagy alkotói teljükben. De hogy ez ma még mindig maradék-feudális vagy
újfeudális, liberálkapitalista-e vagy újpolgári, neotörzsi-e vagy új makrostruktúrák
részeleme csupán, azt meglehetősen nehezen lehetne eldönteni. „Dönteni” persze én
sem szeretnék, csupán tisztán látni, vagy legalább képesnek maradni arra, hogy keres137

sem a lehetséges magyarázatot, esetleg a látszatok zuhatagából kievickélni talán még
képes attitűdöt. Ez pedig lehet tőlem akár posztkapitalista vagy info-kritikai, antipopulista vagy antipolitikai is, nem a definícióhoz ragaszkodom.
Amit itt és így most keresgélek, az puszta hipotézis arról: lehetséges-e, hogy a magyar
Orbán-rendszer alávetés-technikája nem valami újdonatúj illiberális uralom-teória sebes követéséből és bevezetéséből fakad, hanem mindez az alávetés technikájának sokkal nagyobb trendben, akár ciklikus fordulatokban elhelyezkedő historikumát hordozza? Elementáris része egy gazdaságtörténeti szakasznak, a félperiférikus rendszerek
logikájának, s ennyiben nemcsak nem nóvum, de a mintegy százesztendős orientalizmus-szemlélet egyik újraírt/átírt verziója csupán, melynek megvan szinte a holnapja is,
nemcsak a közelmúltja?
Közelítésmódom, alábbi merengésem azonban nem Dávila tudományosan „mágikus
realizmusát” követi, hanem egy másfajta, de párhuzamos aspektust, melyet valahol
afrikanisztikai olvasmányaimból szedegettem össze inspirációként, hogy azután némely kortárs kritikai gondolkodóval egybeolvasva valami széljegyzet-félét illesszek
ide a mai magyar rendszerelmélet egy új irányáról. Nem mindig kritikai élc és veszélyérzet nélkül… Vagyis, talán csak továbbgondolom a Dávila regisztrálta alternatív valóságot: az anakronisztikus és az alantas állapotra osztottság vagylagosságát. Miért ne
lehetne mindezt szépen összekötni, harmóniába kulcsolni, egyszerre alantas és anakronisztikus eszközzé formálni…? S eddig miért nem lehetett, ha nem lehetett talán, vagy
miért is nem szóltunk róla…?
Nem vagyok afrikanista, s nem élek az apartheid vagy a konstans éhezés rendszerében,
sőt nem is kizárólag a hatvanas évek elejének, a gyarmati nyomás alól felszabadult
afrikai országok remélt közösségének, alulfejlett gazdaságának és kialakulatlan proletariátusának (gyakorta leginkább importált) osztálylogikáján keresztül nézem a fennálló viszonylatokat. De a legkevésbé sem tudom elkerülni, hogy a kolonializmus szakirodalmának szinte „maguktól kínálkozó” szociológiai vagy politikatudományi tézisei
idetolakodjanak képernyőmre. Egyáltalán nem lesz módom itt minden szükséges és
hasznos nézőpontot elősorolni, csupán „szemezgetek”, válogatok a lehetséges rálátások
közül. Sőt még a kínálkozó „antiimperialista”, gyarmati felszabadító szakirodalomból
is csak móddal keresgélek, mivel politikai antropológiai kutakodással töltött évtizedek
alatt ezekből számosat tudtam használni, s megannyit közülük (ha egykoron elavultnak
minősült is) később analógiásan használható tudásként értékelek ma már. Afrikával (de
lehetne ez éppenséggel Brazília, Mexikó vagy Venezuela is) foglalkozó kollégáim
egyre többször emelik ki azt a korszakos jelenséget, hogy a független afrikai országok
1958-as ghánai konferenciája és a portugál, spanyol, brit, belga vagy német gyarmati
területek felszabadult népeinek önszervező közösségei, egyéni államalakulatai és iparosodásnak indult térségei kellős közepén egyre inkább megjelenik az indiai, indonéz,
s mindenekelőtt a kínai tőke nyomásgyakorló hatása, továbbá az ágazati fejlesztések
egyre bővülő köre fog bele olyan rendszerváltásba, mely a kies magyar műszóval „keleti nyitásnak” nevezhető.7 Azt már Jack Woddis könyveiből,8 Georges Balandier feke-
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te-afrikai politikai antropológiájából,9 Wallerstein világgazdaság-teóriájának régi és
újabb változataiból,10 Jean Ziégler szociológiai kutatásaiból,11 Achille Mbembe
posztkolonializmus-áttekintéséből,12 Frantz Fanon évtizedekig mérvadónak tekintett
fajelmélet-kritikai munkásságából is tudjuk,13 miképpen alakult az éhezés, a rabszolgaság és a periférián élő vagy az alá zuhant népek gazdasági potenciálja az elmúlt évszázadban, s főképp miként formálódott az erről való egész teoretikus merengés ez idő
alatt. A kortárs eszmeáramlatok között az elmúlt tizenöt évben is fölerősödött az a kritikai tónus, mely nem kíván hódolni a jajongó-sajnálkozó posztgyarmati kórusműveknek, a nyugati világ bűnbánó lelkiségének, mely a gyarmatosítás és imperializmus bűnét megvallani hivatott nyugati morálfilozófiai örökség és európai humanista lelkiség
tükreként a modernitásban egyfajta kríziskudarcos attitűddel a humanizmus drámáját
az univerzalizmus küldetéstudatával vegyíti egybe. Ebbe mintegy „belelógott” az egzisztencialista, fenomenológiai filozófia, a morálteológia, a nietzschei „Isten halott”
problematika logikája és még a modernitás számos alternatív olvasata, no meg a
posztmodern világképek közül is egypár. S ha konkrét, élő közösségeket tekintünk
politológiai, vagy épp antropológiai pillantással illetve őket, feltűnik, hogy miben és
hogyan képes akár tényleges jelenléte nélkül is áthatni minden helyit, lokálisat,
autentikusat, hagyományosat és maradványosat is az örökség értéke és terhe,14 az uralom fenntartásának és biztosítékainak polgárháborút eredményező összefüggései,15 a
fejlődés illúziójának kitett bármely népeket elbódító illúzió,16 vagy akár az önuralom /
önkreatív / civilizatorikus szabadságosság esélye17 – mindezek egyformán „szenvednek” az átírás és újraértelmezés nyűgjeitől. Sőt, ahogyan Césaire hangsúlyozza: érdemes lenne itt és most nemcsak tisztán látni, de tisztán el is gondolni és ki is mondani,
hogy a gyarmatosítás nem egyszerűen vallási térítés, jószolgálati helyszín, önkéntességi terep, vagy a testvériség és közösségiség filantróp megnyilvánulása, az egészség és
járványok határainak átrajzolása, uralomkiterjesztés Isten nevében vagy a jog gyakorlásának értelmében, vagyis civilizatorikus áldás…, hanem épp végzetes döntés arról,
hogy a belső ellentmondások is kívülről rendezhetők, a helyi történelem is kénytelenkelletlen a világtörténelembe kell illeszkedjen, s az emberi, gazdasági, versenyképességi antagonizmusok is éppen a „jótevő” európaiaktól, „segítő” amerikaiaktól, „fejlesztő” keletiektől jönnek. És jönnek immár a különböző imperializmusokat időben meszszi-messzi távolságban is követő megoldásokkal, jönnek mindmáig.
Ezt a ráébredést, a kritikai hajlandóságot és az egész „hanyatló Nyugat” ismételt és
totális ránehézkedését az afrikai térségre nemcsak az antropológus Shils és amerikai
kutatócsoportja, de a hatalom mindenhol jelenlétét is kultúra-kritikával illető összehasonlító irodalomtörténész Edward Said Orientalizmusa18 ugyancsak olyan aspektusban
mutatja be, mely nem a Kelet kultúrájának őszinte hódolatával azonos, nem a keleti
kultúrák csodálatának 19. századi franciás hagyományát, vagy a brit gyarmatosítók
gyűjtőtevékenységét tükrözi csupán, hanem a megismerés és megértés keleti vagy
nyugati világlátáson alapuló különbségét sokkalta inkább hangsúlyozó birtokbevételi
eljárást is. Said optikáján át az európai civilizációs önkép (görög filoszokkal, Dantéval,
francia realista regénnyel, Marx osztályelméletével, Renan vagy Goethe keleti imázsá-
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val, Flaubert vagy Kipling rajzolataival, műgyűjtéssel és történetfelfogási missziótudattal együtt) valamelyest árulkodóan arról is vall, miképpen látják akár a regényírók
vagy történészek is, de a politikai bürokraták és a katonai befektetők ugyancsak olyan
„szűz terepnek” az egész Keletet, mely mintegy semmi másra nem vár, csupán a boldogító Nyugat méltó hódítására. Ugyanakkor Said is hangsúlyozza a keleti aspektusú
és a nyugati fókuszú gondolkodásmódok közötti átjárhatóságot, kölcsönhatásokat, sőt
átvételeket is, a Kelet-képek intézményesülését is, ezek mellett és fölött viszont a nyugati prioritást, mely a Kelet direkt pacifikálását tekinti irányadónak, meghódítását pedig a felette kiépíthető uralom megszerzési módjának, az átformálásra igényt tartó elgondolások prioritásának hangsúlyaival. Érdekes tehát, amint az orientalisztika, a kelet-iránti érdeklődés és a keleti műveltség európai hódításának ideája szép lassan átcsap az orientalizmus mint uralomképesség nyugati módon formált elméletévé. Aztán
meg nemcsak elméletévé, hanem a rendszerváltott kelet-európai vágyképek és presztízs-mutatványok egyik lehetséges útja-módjává is…
Mi több, a gyarmatosítás hatásának megjelenése a gyarmati térségek szerzőinek munkásságában, ízlésében, világképében és értékrendjében már nemcsak az ábrázolásmódok és szimbolikus kifejezésformák mentén rajzolódik ki, de magát a gyarmatosítást is
egyfajta hamisított, „fabulációs”, másképp szólva hazugságteremtő birodalmi terv részévé is változtatja. Erről Mbembe, vagy korábban Fanon, Achebe, LoBagola, Oyono
és más afrikai művészek európai humanizmushoz, kulturális örökséghez való viszonya,
az egész „négritude” irányzata és kultusza sok mindent elárul, de rejtve hagyja a gyarmatosítás értékalapú örökségének kétszínűségi dimenzióit. Mbembe részletesen kifejti,
miképpen támad látható szakadék a gyarmati körülmények és európai eszmények, helyi viszonyok és univerzális etikai normák, lokális életvilágok és egyetemesnek mondott világképek, vallások, szokásrendek fennállása, kizárólagossági harcai és értelmezési diskurzusai között. E diskurzusok változási potenciálja persze igen hektikus, de
bizonyosan érdemes lenne itt még számos árnyalatot tükröztetni az „eljövendő emberiség” szeretetteljes univerzumát sugárzó, ám helyi térítésben, infrastrukturális fejlesztésben, hatalmi befolyás vagy fegyvereladás terén is kellőképpen kíméletlen beavatkozásban, konkrétabban az energiapolitikai kifosztásban és az elektronikai szemétlerakóhely-kijelölésben megmutatkozó euro-afrikai klasszifikációban éppen ennek ellenkezőjét fölfedezni. A fehér és totalizáló uralom víziója a fekete alsóbbrendűség fölött, vagy
a fekete maszkot viselő álságosság belülről pusztító krízisei nem véletlenül lettek a
posztkoloniális gondolkodás vezérelvének segítői, ugyanakkor az „európai gyarmatosító humanizmus” elvadult arcának és állati énjének megerősítői. Achille Mbembe idézi Cornelius Castoriadis-t, aki szerint „a rasszizmus esetében az állati én így beszél:
’Egyedül én érek valamit. De én önmagamban csak akkor érek valamit, ha a többiek
önmagukban semmit sem érnek’.”19 Az efféle „humanizmusban” rejlő öntudatlan öngyűlölet, és ennek átszármaztatása a helyi kultúrákra, lényegében egy biopolitikai,
fajpolitikai játszma, mely korántsem a saját szabadság-egyenlőség-testvériség fogalom
távoli megtestesülését szolgálja, hanem a humanizmusnak mondott és univerzalizmusnak álcázott személyiség-módosító uralom sikeres tervét tükrözi. Ebben már semmi
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köze a jognak az igazságossághoz, a létkérdéseknek a békéhez – de annál erőteljesebb
az átalakulni képtelen szemléletmód és hatni akarás installálása, telepítése a gyarmati
térbe, erőnek erejével vagy konfliktusok generálásával, fegyverrel vagy lefizetéssel,
segélycsomagokkal vagy betegségek átadásával. Fanon ezt félszáz évvel ezelőtt mint
„nekropolitikai erőt” írta le, mely az élet betegséggé válásának és a betegség életté
álcázásának, a halált életnek, az életet pedig halálnak tekintő felfogást tette általánossá
a gyarmati térben, ahol a fajilag alacsonyabbrendűnek tételezett másik kizsákmányolásának vágya és a kiiktatására, kiirtására irányuló kísértés uralkodott el.
Mbembe okszerűen érvel amellett, hogy a kizsákmányoló, priméren felhalmozó törekvésben és időszakban jellegadóként „olyan személyiségről van szó, amely a gazdagságát a mások életéről és haláláról való döntés eszközének tekinti. Vagyis azt mondhatjuk, hogy a posztkoloniális gondolat nem a megszokott értelemben vett hatalom, hanem
az erő kritikája, azé az erőé, amely képtelen átalakulni. (…) A posztkoloniális gondolat, és ez a harmadik jellegzetessége, az összefonódás és az összehangolódás gondolata. Erről árulkodik az identitásról és a szubjektivitásról megfogalmazott kritikája. Ebből a szempontból azzal a nyugati illúzióval száll szembe, hogy a személyiség csak
akkor létezik, ha önmagába visszatérő módon, folyamatosan önmagára hagyatkozik,
saját lényegi és kimeríthetetlen szingularitására. A posztkoloniális gondolat ezzel
szemben azt állítja, hogy az identitás a sokféleségben és a szétszórtságban gyökerezik;
hogy az önmagunkra hagyatkozás csak két személy viszonyában, összeműködésében
jöhet létre. Ebben az összefüggésben a gyarmatosítás nem mechanikus és egyoldalú
uralomnak tűnik fel, amely az alávetett személyt némaságra és tétlenségre kényszeríti.
Épp ellenkezőleg, a gyarmatosított élő, beszélő, tudatos, cselekvő individuum, akinek
az identitása olyan folyamat eredménye, amely három elemből áll: az önmagába való
behatolásból, önmaga megsemmisítéséből, majd újraépítéséből”.20 De épp ellenkezőleg, a gyarmatosított élő, beszélő, tudatos, cselekvő individuum, akinek identitása egy
folyamat eredménye, s ebben önmaga megsemmisítése, majd újraépítése lehetőség,
viszont sikere nem garantált… Talán legharsányabb példa e téren Nelson Mandela
egész apartheid-ellenes életútja és annak máig tartó hatása, de további példákkal élhetnénk Afrika számos tájáról, Ázsia megannyi mozgalmáról, Dél-Amerika tucatnyi államáról, vagy akár az őslakos népek védelmében kinyilvánított nemzetközi szervezeti
törekvésekről. Ámde a részletesebb bóklászás közben az Olvasó kételye, hogy minek
is kell effélékről itt olvasnia, nehezen oldható fel – talán csak a címtől nem független
fentebbi állításomra visszautalva annyit próbálnék segíteni: a jelenkori magyar világban nem könnyű tudomásul venni, hogy a „Fényes Nyugat” helyett abba a kíméletlenül
haszonleső világba csöppentünk, amelyben a farkastörvények váltak uralkodóvá, s
amelynek kiterjedésére az öngyarmatosítás minden változatában számítani lehet, sőt
kell is. Meglehetősen sokan keresnek magyarázatot az orbáni értelmiségpolitikára,
melyben a „csak Én” evolúciós biológiai uralma minden ellenében dominál, vagy a
refeudalizálódásra, az új hűbériség rendszerének elfogadási attitűdjére, mely szinte
mindent áthat államigazgatástól színházakon át a jogszolgáltatásig, vagy a tiltakozási
potenciál relatív csökkenésére és hiányára, a butításpolitika NER-ekvivalens sziszté-
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mává változtatására, a társadalmi réteg-megkülönböztetések osztályelméleteket is
meghaladó mivoltára. Ezekre, ha nem is lehetséges közös alapválaszt adni, de elgondolkodtató, hogy úgyszintén változatai annak az orientalizmusnak, mely minden nyugatit csakis utálhatónak lát, a belőle várható hasznot azonban saját vállalkozási nyereségnek és eredeti tőkefelhalmozási alapnak is tekinti. Nincs szüksége az agráriumra,
csakis amennyiben ez új szolgákat vagy modern cselédeket termel, sem munkásokra,
amelyek osztályharcos gőgje rossz előképekkel terhelt, sem értelmiségre, mely csak
kritikai akadékoskodással nehezíti a kiváltságok rendszerét. Egy újfajta, „átírt”, átkonstruált orientalizmus ez, mely a félperifériára szorultsággal számol, de tartósítja is
azt, az importált tőkemodellt viszont nem a szociabilitás szerint, hanem a kiváltságosok előnyszerzési törekvései szerint formálja át. Böröcz József példaképpen már a birodalomépítés és keleti bővítés kulturális interferenciái szerint gondolja el a csatlakozás
előtti állapotokat (2001-ben),21 s a feudális, posztgyarmati alávetettségi modellek szerkezeti sajátosságai alapján tekinti át a szolga és a szegény rokon fogalmait (2017).22 Ez
az uralmi logika, megalázó lekezelés, lenéző gőg már szinte túl is van az
osztálytársadalmiság klasszikus problematikáin, s egyenesen az alávetés posztmodern
eszköztárához folyamodik, hogy mintegy dekonstruálja a nyugati tudástárat és annak
humanisztikus vagy szabadelvű vonásait, cserébe azért, hogy a „Nyugathoz képesti
Másik” szerepkörében megtestesítse önnön minősítő rendszerét, az „egyedül Én érek
valamit” kiváltságos tudatát, hétköznapi rasszizmusát.
Azt pedig már Wallerstein régi világgazdaság-elmélete alapján is tudjuk, hogy a tőkés
világgazdaság betolakodása roppant különböző, de egyáltalán nem csupán gazdaságossági racionalitás alapján érvényesül, hanem a legeltérőbb társadalmi folyamatok és
kapcsolódások rétegzett, integrált hálózataként. A piaci racionalitások és az alávetés
kognitív mechanizmusai – mint a gyarmatosítás diszkurzív, infrastrukturális komponensévé vált eszközök is – úgy válnak éppen most az öngyarmatosító megoldások részévé, hogy könnyen lehet belőlük az intézményesült és elfogadott nyugati tudáskészlet, normarend és értékrendszer komplex ellenoldala, mely még hosszú ideig e kialakult diskurzusrendből (ellenállásból, megvédésből, ellenségkép-formálásból, harcból,
körkörös önvédelmekből) formálja át önfenntartási energiáit. A „várva várt nyugattal”
sem történik egyéb, mint hogy vektor-jellegét lecserélik „keleti nyitásra”, s a demokráciával sem esik meg súlyosabb, mint hogy önmagát számolja föl a posztgyarmati tudástér perifériáján. Ennek nyomán már korántsem képtelen a tétova bölcsesség: ha
folytonosan autoriter rendszerről óberkodunk és vádaskodunk, talán ne feledjük, hogy
párhuzamosan a „nem vagyunk eléggé demokrácia” érve édeskevés…!23 Ez Dávila
tónusában még rendkívül konzisztens rendszerkritikai és morális tónusnak hatott, az
„afrikai szocializmusok” életvilágában mintegy „önkéntesen” importált osztályideológiai rend volt forgalmazható, a „demokratikus kapitalizmus” értelmező keretének kelet-közép-európai alkalmazását tekintve viszont gyanakvásra és belső ellenállásra érdemes államideológiai eszköztárrá intézményesült.24
Messzire kalandoztam… Talán még búcsúzóul hadd idézzek egy részletet Mbembe
okfejtéséből – nem minden tanulság nélkül való: „Dél-Afrika példája jól mutatja, hogy
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a ’kelj fel és járj’ parancsa mindenkihez szól, az ellenséghez és a tegnapi elnyomottakhoz egyaránt. Az álfelszabadítás ezzel szemben az, ha elhisszük, hogy elég csak megölni a gyarmatosítót és elfoglalni a helyét, hogy a kölcsönösségi viszony helyreálljon.
Dél-Afrika példája nyomán úgy gondolhatjuk, hogy a bosszúállás politikája csak a
Káin-komplexust termeli újra. Csak akkor emelkedhetünk túl a pusztítás és a harag
logikáján, ha feltesszük magunknak a fájdalmas kérdést: ’Mit tegyünk az ellenséggel?
Ki az én felebarátom? Hogyan válaszolhatok felelősen mindkét kérdésre?’ Vagyis a
megbékélés önmagában nem pótolhatja az igazságtevés radikális követelményét. Ahhoz, hogy a tegnapi térdre kényszerítettek, az elnyomás súlya alatt görnyedők felkelhessenek és járhassanak, igazságot kell tenni…”25
Ennek módjairól pedig talán az alaposabb helyzetelemző tanulmányok és kortárs
ideologémákat firtató kritikai kitekintések szolgálhatnak megerősítésül… Már ha ez
nem lenne túl késői és túl keserves jövőkép mindannyiunk számára.
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A Marx 200 vége,
avagy egy Marx-értelmezés leporoltatása
Balibar filozófiájában
A.Gergely András

A tavalyi év a komplimentek és emlékvilágok terén pazarul gazdag volt: elég az I. világháború centenáriumát, Görgeyt, Horthyt, Ceauşescut, Tisza Istvánt, Gavrilo
Principet, Nassert, a prágai tavaszt, Martin Luther Kinget, a diákforradalmakat, a Kennedy-merényletet, Miklós cár halálát és az északír konfliktusokat említeni… Ráadásul
a politikai gondolkodás jeles napjaihoz kapcsolódott Karl Marx születésének 200. évfordulója is. S ha az elméletek és a hatalmi függőség témakörére vetjük pillantásunk,
ugyancsak jubileumi kötet került a magyar könyvesboltok polcaira Louis Althusser:
Marx – az elmélet forradalma alakjában (1968), Althusser tanítványa, Étienne Balibar
pedig épp huszonöt éve publikálta alapművét La philosophie de Marx címen (1993). A
Typotex „Radikális gondolkodók” sorozatában kiadott, Marx filozófiája című mű példányait mindenesetre rögtön elkapkodták.1
Ugyanakkor ne tévesszen meg bennünket népszerűsége: tudományos könyvről van szó,
és nem ponyvaregényről. De regényes maga a tudáshistória, és benne az értelmezések
kalandja, a feldolgozások horizontja, a cselekmény minapisága és a nyomozás furfangja. Gyanakodjon, aki akar, olvassa máshogy, ha tetszik, essen neki osztályelméleti kritikával, vagy az „elavult államideológia” vehemens elutasításával, sőt akár az „ortodox
marxizmus” nyugati szemléletével… – Balibar mindenképp az egyik legnagyobb hatású francia filozófus, jószerivel talán az egyetlen a ma még élő marxisták közül (77
éves), akinek a Marx utáni gondolkodási konvenciók alapján még van, még lehet mondanivalója a 19. század egyik legfőbb szellemi forrásáról. Persze, kihívó és provokatív
gondolkodási cselnek tetszik talán egy filozófus gazdaságfilozófiai forrásmunkákat
elemző „dial-matos” cáfolata, vagy akár téziseinek filozófiatörténeti áttekintése, befogadás- és értelmezés-elméleti alaprajza, kronológiai és megismeréstörténeti alternatívákat vázoló felületvakolása is. Akik minden ilyesmiben valamiféle világméretű öszszeesküvés kisszerű tudós-cselét látják, legott fölkiálthatnak: minek a 21. században
ilyesmit kiadni?!
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Étienne Balibar (Tomislav Medak felvétele. Forrás: flickr.com)

Mindenesetre nyilván nem az „izmusról” van szó, s a szerző „A tanokat” nem szükségképpen valamiféle szemináriumi anyagként kivonatolta és intézményesítette, hogy
azoknak így éppen Marxhoz ne maradjon már semmi köze. A kelet-európai átalakulások egyik evidens következménye lett, hogy a „miért is olvassunk Marxot?” kérdésre a
legközhelyesebb válaszokat adhatta bárki, de mindenekelőtt ezt: „hát ne olvass, örülj
neki, hogy nem kötelező!” A gordiuszi csapást készséggel kiporciózók között azonban
sokszor épp az óvatossággal kísérletezők maradtak kisebbségben, s így végeredményben magát az „izmust” hajították a semmibe, vele Marxot is mindenestül, tőkeelmélettől filozófiai dialektikán át a kortárs politikai mozgalmárságig mindent egybemarkolva. Balibar épp ezt az anyagot, az életrajzi áttekintéstől az előzményekig, a kortárs gondolkodástól az utókor interpretációiig hivatkozható szakirodalmat is új alapokra helyezi. Nemcsak revideál, hanem el is igazít, nem csupán a megtévesztéseket és
az otromba összemosásokat tisztázza, vagy az egészet félreértő vitázók és hithű felhasználók vehemenciái között keres válaszokat, hanem maga is elgondolkodik az
alapkérdésen, miért is kell (még, és újra-) olvasnunk Marxot a 20. század végén vagy
azután is.
„Marxot nem a múlt emlékműveként, hanem időszerű szerzőként olvassuk. Egyrészt
azon kérdések miatt, melyeket feltett a filozófiának, másrészt azon fogalmak miatt, melyeket válaszul kínált. Arra szorítkozom majd, amit lényegesnek tartok, hogy olyan
eszközt adhassak az olvasó kezébe, amely segíti a tájékozódását Marx írásaiban, és
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bevezeti a róluk szóló vitákba. Szeretnék ezen kívül megvédeni egy kissé paradox tételt:
bármit gondoljunk is, nincs és soha nem is lesz marxista filozófia; viszont Marx jelentősége a filozófia számára nagyobb, mint valaha is volt. Először is abban kellene megegyeznünk, mit jelent a ’marxista filozófia’. A kifejezés két olyan, meglehetősen eltérő
dologra is vonatkozhat, amelyet a 19. század végén kidolgozott, majd a kommunista
állampártok által 1931 és 1945 után intézményesített ortodox marxizmus egymástól
elválaszthatatlannak tekintett: a szocialista mozgalom ’világnézete’, amely a munkásosztály történelmi szerepének gondolatára épül, és maga a rendszer, melyet Marxnak
tulajdonítottak. Jegyezzük meg rögtön, hogy a két elképzelés egyike sem kötődik szorosan a másikhoz. Kétségtelenül születtek különféle kifejezések arra, hogy leírják azt a
filozófiai tartalmat, amely közös Marx filozófiájában és a rá hivatkozó politikai–
társadalmi mozgalomban: leghíresebb közülük a dialektikus materializmus, ez a viszonylag késői fogalom, amelyet az a mód hívott életre, ahogyan Engels használta
Marx különféle tételeit. Mások vitatták, hogy a marxista filozófia megtalálható-e Marx
írásaiban, és azt állították, hogy csak később született meg, életművének jelentéséről,
elveiről és egyetemes érvényességéről szóló általánosabb és elvontabb gondolkodásként.”2
A szocialista mozgalmár világkép és a gazdasági–filozófiai kéziratok munkabér/tőkeprofit/tulajdon/pénz elméletének újraolvasata tehát részben homlokzatátfestésnek is tekinthető a politikai gazdaságtan klasszikus históriájában, de egyúttal
belső átrendezést, új konstrukciót, állagmegóváson túli dizájnt, szerkezeti rekonstrukciót is jelenthet az egy évszázaddal későbbi reálpolitikai miliőben. Ma már nem egészen szokatlan jelenség, ami egyébiránt a nem-szovjet-típusú marxista gondolkodás
francia hagyományában is mindmáig jelen volt/van, hogy egyesek olykor el is gondolkodnak azon, amit másképpen értelmezni sokan voltak képesek, felszínesen fölhasználni pedig még többen, de dekonstrukcióra alkalmassá tenni csak kevesek. Balibar
bevezető szavaira illik kortársa, Emmanuel Terray antropológus, afrikanista, politikai
gondolkodó találó megjegyzése: „A marxizmus úgy fest, mint lakóitól elhagyott palota:
üres már, de érintetlen, s mintegy előre látható, hogy nem marad véglegesen használaton kívül”.3 Balibar a fals módon „intézményesített” marxizmus helyett az újraolvasással felfedező útra invitál, s tette ezt eredetileg 1993-ban, amikor még a Nyugat egyik
lehetséges alternatívája volt a Kelet partnersége, s amúgy a nyugati világ számára
Marx nem a reális szocializmus gyanús beteljesülését jelentette, hanem a tőkés szervezeti doktrína ellenében felkínálható alternatívát, a létező kapitalizmus kritikai átlátását,
rendszerlogikájuk egyik értelmezési lehetőségét. „Azok az események, amelyek meghatározták annak a nagy ciklusnak (1890–1990) a végét, amikor a marxizmus szervezeti
doktrínaként funkcionált, egyetlen új elemet sem tettek hozzá magához a diszkusszióhoz
(...). Valójában sem egy társadalmi mozgalom világnézeteként, sem egy Marx nevű
szerző doktrínájaként vagy rendszereként nem létezik a marxista filozófia.”4 Úgy véli:
még azok is tudják ezt, akik számára a marxi életmű, a közgazdasági és társadalomtörténeti logikával összefoglalt rendszer nem pusztán „dialektikus materializmust” jelentett (ami sosem volt, maga a fogalom is későbbi), s azok is, akiknek olykor filozófia,
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olykor gazdaságtudomány, máskor rendszerelmélet, megint máskor történelmi vízió
volt, meg még azok is, akik nem-filozófiát, antifilozófiát vagy sajátos világértelmező
gondolkodásmódot láttak bele.
Balibar legfőképpen abban segít, hogy a marxizmus utáni Marx-értelmezéseket éppúgy
megértsük, mint az „ortodox marxizmus” tanításaival szemben megfogalmazott kritikákat, vagy éppenséggel az ortodox marxistákkal szembeni alternatív értelmezéseket
(ilyenek Lenin, Gramsci, Lukács, Walter Benjamin, Althusser reflexiói), ahogyan az
elődök és a kortársak (Kant, Feuerbach, Humboldt, Comte, Hobbes, Stirner, Engels)
koncepcióit is. Mindezeknek nemcsak a „marxizmushoz” nincs köze, de még ennél is
sokkal vitathatóbb szálak fűzik magához a Marxnál filozófiai problematikaként megfogalmazódó alapkérdésekhez (gazdaságtan, forradalom, idealizmus, szubjektum, ontológia, ideológia, fetisizmus, emberi lényeg, tudat, idő, okság, haladás stb.).

Megeshet, egyes kritikai olvasatok szerint Balibar könyve „tankönyv” (melyből persze
nem következik, hogy „kötelező irodalom” szemináriumi felmondásáról vagy bemagolt vizsgaanyagról lenne szó). Másfajta értékképzet szerint viszont mindaz, amit
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(mondjuk így: iskolásan, kézikönyv-szerűen) áttekint a marxi életműből, szinte építőkockánként is újfajta konstrukció összképét kínálja. Mégpedig nem pusztán Marx
munkássága tekintetében, hanem a mának szóló analógiákat illetően is. Az öt nagyobb
fejezet áttekintő időrendi képet is ad, de egyszersmind a párhuzamok, előfeltételek,
kortárs tudás és vitakultúra, elemző tanulságok és világnézeti rokonszenvek konstruktuma is. Kezdi a marxista filozófia és Marx filozófiája, a nem-filozófia és a dialektika
forrásvidékeinek áttekintésével (Althusser tanítványaként a mester szerinti) idealista
elméletekkel, az 1845-ben írt Tézisek Feuerbachról értelmezésével, az idealista filozófusok elméleti humanizmusának és historizmusának ismertetésével, a Német ideológia,
az ember vallás révén saját lényegétől elidegenedő sérülékenységének bemutatásával
(I-II. fejezet),5 majd folytatja a fétis és az árutermelés politikai gazdaságtanával, a forradalommal, az idealizmussal és a szubjektum, valamint „az emberi lényeg” ontológiai
kulcsproblémáival.6 A hatalom és függőség, a tudat autonómiája, az intellektuális és
ideológiai világegész működése, a szükségszerűség, idealizmus, eldologiasodás, az
emberi jogok kérdése, a bálványtól a fétisig húzódó erővonalak fogalmi seregszemléje
alkotja a III. fejezetet gondolatmenetét,7 hogy egyfajta „értékautonómiát” szem előtt
tartva a szerves értelmiség szerepét, az ideológiai államapparátust, a domináns ideológiák osztályállami prioritásait az értékek szimbolikájával tegye átláthatóvá, s a mindennapi élet fenomenológiáját már a pénz és a törvény nyelveként jellemezze, a „csereérték fetisizmusát” jellemző koncepciót megjelenítő „használati érték” fundamentális
kérdését a baudrillard-i kifutásig vezesse. A IV. fejezet8 már a történelem integráló és
oksági dialektikáját, az osztályharc jelenvalóságát, a valóságos ellentmondások és az
ökonomizmusok teóriáit (Engels és Lenin mint filozófusok és teoretikusok, akik dialektikusan materialista mozgalom-víziót faragtak a „tagadás tagadásából”), egyúttal az
idő és a haladás fogalmi hálóit is felöleli. A záró V. fejezet9 (a mellékletek, a kronológia és a bőséges szakirodalmi rendszerezés előtt) mintegy a megérteni vágyó, de a fonalat valahol elveszítő olvasóval kerül dialógusba, s a tudomány és a forradalom alapkérdéseit, a filozófiai életmű „cselekvésbe” átfordítható hasznát és evidens haszontalanságát vezeti fel, végül a Marx ellen és mellett kitermelődő tudás-partnerségek, ideológiák, mozgalmi tézisek, világképek általános és szakkérdéseket tárgyaló forrásirodalom foglalatát adja.
Érdemes persze azt is látni (ma már ez egyre egyértelműbb), hogy mindaz, ami Marxnál a társadalom átalakítására elszánt elidegenedés-ellenes (éppenséggel a Gazdaságifilozófiai kéziratok kora és alapértékei) idealizmusokkal szembeni kritikájába bepillantást enged, az gazdagon összefügg a mindenkor fennálló politikai rendszer(ek) értékelésével, a világkép-konstituálás szubjektív és gyakorlati normáival is: „Marx úgy gondolta, hogy a szubjektív cselekvés, amiről az idealizmus beszél, csupán nyoma, tagadása (egyszerre felismerése és félreismerése) egy valóságosabb, ’hatékonyabb’ cselekvésnek. Mondhatjuk úgy is: olyan cselekvésnek, mely egyszerre a külvilág konstituálása és önmagunk képzése (Bildung) vagy átformálása.”10 Mármost a marxi proletariátus-kép és az önkép-építmény Balibar szerint épphogy nem az idealizmus ellen hat,
hanem ellenkezőleg, a materializmust erősíti, miáltal az emberek többsége szembe
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kerül a vallási/politikai függésrendek gyakorlatával, az elidegenedő társadalmi közeggel, s ha ezt a világértelmezés forradalmi (értsd: jakobinus, dekadens polgár, iparosítás
martalékává vált proletár) mozgalmi céljaival teszi, akkor a világértelmezések új rendje immár egyenesen a kortárs környezet, a burzsoá–polgári társadalom felbomlását
idézheti elő (lásd a Szent család vagy a Kommunista kiáltvány világképét). Azután a
nemzetépítésben mesterkedő hatalmak (jobbára épp létfeltételeik új társadalmi alapértékeinek ellentmondóan) – leginkább a patriotizmus, a profitorientált magántulajdon,
az új idealizmus vagy az individualizmus révén – immár a szükségszerű osztály-alapú
konfliktusokat is magukkal hozzák: a proletárok ellentmondó helyzete és „egyre növekvő szembenállásuk az állammal és az uralkodó osztállyal szükségszerű következménye a modern társadalomszerkezetnek, de hamarosan megpróbálják majd szétrombolni
ezt a struktúrát.”11 Mindennek következménye, hogy „a jelenben cselekvés” tényekre
és aktualitásokra építő tervezetei korántsem a közösség-elvűség idealizált képeit öltik
magukra, hanem csak a valóságos mozgalmat szem előtt tartva épülhet ki mindez, ezért
a cselekvés-filozófia itt a „hatni, hatással lenni” megvalósítását tűzheti ki célként. Ezt
az elvet azonban a „cselekedj a világban” kanti kategorikus imperatívusza már mintegy
a hegeli fenomenológia felé mozdítja el, az „egyenlőség–szabadság–testvériség” elméletileg szentként tisztelt jelszava azonban ettől már mindenképp megvalósíthatatlanná
válik, a tagadás pedig a lázadásokhoz visz közelebb – s Marx erről beszél, amikor az
idealizmus materializmusba való átfordításának programját pártolja.12
Elgondolkodtató, értelmes, kihívóan továbbgondoló és vitatkozó monografikus áttekintést (bármily könnyed és világos a nyelvezete, átlátható a narratíva-rendszere) vétkes
dolog rövid vázlatpontokba szedve összefoglalni. Erre nálam Balibar sokkal inkább
képes, így további szövegek citálásától itt eltekintek. A kötetet olvasni érdemes, s a
róla született filozofikus interpretációk a kiadó weboldalán is megtalálhatóak.13 Ami itt
konklúzióként még helyet kell hogy kapjon, az pusztán hipotetikus utóhang: Balibar
(kétségtelenül nem mai, éppen negyedszázados, de érvényét korántsem vesztő!) monográfiája nem csupán Marxról szól, hanem kicsit az ezredvég kelet/nyugat problematikájáról, az elhasznált „dial-mat” végleges diszkreditálásáról, a nyugati filozófia útkereső világképeinek és megerősödő új rendszerképzeteinek kritikai ellenoldaláról ugyancsak, egyúttal valamiféle egészséges invitáció is mindez a lebutított szocializmus híveinek, akik már rég nem Marxot olvassák, hanem a sületlen és programos marxistákat,
amilyen Marx sosem volt. Balibar persze mintegy a saját filozófiáját is tükrözi Marx
filozófiájáról szólva, de segít abban is, hogy e poros marxizmus leporolása ne az egész
marxi életmű sutba dobásával végződjön. Mert annak nem csak, vagy nem elsősorban
a proletár, nem is a burzsoá, hanem a társadalom (s minden társadalom) öntudat és
kritika nélküli tudománytalansága, a politika és filozófia közötti közvetítő szerep leértékelése lesz csak következménye. Ez olyan botorság, amit sem Marx dialektikája, sem
a filozófia számára hozott világképi kontrasztja, sem az értelmező társadalom nem
érdemel meg.
Jócskán kérdéses persze, hogy 200 évvel később, a 21. században miképpen lehet még
újraértelmezni a világösszefüggések korábbi korszakában, azon belül is a globális ka152

pitalizmus valamiféle európai keretvilágában egykoron megalkotott gondolatmeneteket. Balibar kötetében erre válaszként sejtetések, utalások, egyes trendek alapján megrajzolható logikus interpretációk hangzanak el, de nem valamely végső érv, vagy a
„követőket” jellemző túlkommentáló megjegyzéstömeg alakjában, hanem a félreértettség és átpolitizáltság elleni állásfoglalásként. Mint tudásterületet bőszen elkerüli a
pártmarxizmus vagy mozgalmi fohászok bűvkörét, a szabad munka vagy a beruházási
piac leleményes indoktrinációs áthatását, de az „izmusossá” vált szolgai narratívákat is.
A „praxistól a termelésig”, az „ideológia vagy fetisizmus, hatalom és függőség” intellektuális módjaitól a csere, az eldologiasodás, az emberi jogok vagy a kötelezettségek
szimbolikája felé kitekintve „az idő és haladás”, az „ökonomizmus igazsága” és a „filozófiai életmű – a cselekvésben” alapján pedig valamiféle történelemfilozófia felé
megtett lépéseivel Balibar egy másik Marxot mutat föl, ellene és vele is gondolkodva,
tekintettel az eltelt időre és fölhalmozódott filozófiai hordalékra, a politikai szervezetek konfliktusos kapcsolataira, az egyetemi–oktatási világ részválaszaira, a „tagadás
tagadására” is.14 A 200 év során a filozófiai gondolkodás „egyetemi tudássá” avanzsálása és osztályharcos eszmévé silányodása egyszerre lehetett az ellentmondások időszerű hírnöke, a „transzindividuális” és interszubjektív világok konfrontatív mutatványa, a relációkon túl pedig a komplexitás igényének serkentője is.
Azok az olvasók – gondolkodók, akik számára tehát mindez nem „lezárt kérdés”, hanem a dialektika lehetőségeként és a jelenben való cselekvés egyik útjaként felfogható
opció inkább, mindezen újrakezdő problematizálásban nem az avíttságot látják, hanem
a világok és dolgok együttállásának egy verzióját, „ami Marxot nem egy szerényebb
programba szorítja vissza, hanem hosszú időre biztosítja neki a ’közvetítő’ helyét a
politika és a filozófia között.”15
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A művészérzelem pszichiátriája,
avagy a vágyaktól a pszichózis felé?
Gerevich József Teremtő vágyak című munkáiról
A.Gergely András

Nem tudományos közlés egy szakmai weboldal hasábjain? Miért itt, s miért épp ezt,
miért éppen így? Elfogultság a művészet, érzelem a tudományosság határain? Milyen
műfaj ez…? Esszé? Recenzió? Álcázott tanulmány…?
A válasz nem egyszerű, mégis azzá válhat egy szempillantás alatt, merthogy egyszerre
mindez. Tudós mű, egy köztiszteletben álló gondolkodó csaknem egy életmű szintjén
gazdag teoretikus kísérlete, s annak bűvösen választékos megjelenítése három elvarázsoló kötetben. Nehéz nem elfogultan, szeretetteljes hanggal, elkötelezettséggel és
fantáziadús méltatással körülvenni. A nehézség csupán annyi: egyetlen szerző három
opuszáról, sorozatként is és önálló kötetként is megálló művekről, mindegyikben tucatnyi rövid írásról és számtalan bámulatos képről van szó – hogyan lehet ezeket másképp bemutatni, mint elfogult bűvölettel? Talán csak körbetáncolni lehet, mint egy
szertartáson felmutatott varázskönyvet, bűbájos forrásmunkát…
Gerevich József „vágyművészeti” albumairól van szó. A szerző az 1980-as évek elején
társadalmi terápiával foglalkozó munkákkal és magas népszerűségi mutatókkal indult
el, pszichiáterként dolgozott, drogfogyasztásról, függőségekről, a vágyfüggő létmódok
lélektanáról jelentetett meg számtalan munkát. Gerevich mintegy négyszáz tudományos közleménye alapvetően a drogok, az alkoholkitettség, az agresszió tárgykörében
fogant, de több írásában a művészetpszichológia, a pszichiátria és az alkotóművészet
határán bolyongók, az „esendők” és „érzők” konstruktív irányultságainak kulcskérdéseit is tárgyalta.
Az újabban megjelent, egyelőre három részből álló sorozat indító kötete a Teremtő
vágyak. Művészek és múzsák címet viseli,1 mely a szerző szándéka szerint amolyan
„szöveggyűjteményt” kínál a művészetek iránt fogékony, műalkotásokat és művészi
sorsokat a maguk teljességében befogadni kívánó közönségnek. E tudós program
végigvitelével azonban semmivel sem vállalt kevesebbet, mint hogy bemutatja a művészettörténet legkiemelkedőbb műveinek születését, és témaköreiét, felszínre segítve
a rejtett jelentéstartalmakat, s teszi ezt lenyűgöző képrészletekkel és impozáns leírásokkal tarkítva. Ráadásul nem a „magas” műtörténet, hanem inkább a befogadás-
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lélektan és közléspszichológia nézőpontjából közelíti meg a kérdést, egyszerre nyújtva
értelmezést, kérdésfeltevést, tételezést, érzületet, diagnózist és egyben terápiát.
A távolságtartóan leíró interpretáció innentől már szükségképpen elvadul… A megannyi, hatalmas befektetéssel és elmélyült tipográfiai tudással megalkotott („nyugati”) múzeumi albumokat is felülmúlóan pompázik ez a kötet (nem különben a másik
kettő). A munka annyiban mégiscsak eltér a szisztematikus művészethistóriai közléstől, hogy a művel való találkozásból indul ki, sőt a mű keletkezéstörténetében is magát
a találkozást, a teremtő „érintést” tekinti kiindulópontnak. Innen jut el a megértés, a
keletkezés, a közlés, a sugallat, a mester és tanítvány közti viszony, a modellkeresés, a
múzsák szerepe, az alkotótárs, a kapcsolatfüggőség, a rejtett önkifejezések, az alkotásterápia, a vágyteljesítő fantázia, a vágyak titokzatos útjai, a találkozásélmény és a műalkotás-inspiráció mélyrétegeinek fölszínre hozásához. A „minden élmény végső értelme” szempontjából vizsgált műalkotások mintegy dialógusban elbeszélt állapotrajzai olyan „típuscsoportokba” szerveződnek, amely felosztásnak általában a műtörténeti
elemzés messze nem mindenben képes megfelelni. Merthogy a stílus, a formai jegyek,
a képi tartalmak osztályozásán túli világot kiegészíti „a festő és a mű közötti szubjektív
viszony” lélektudományi elemzésével. Ez egyszerre ikonográfia és megfejthetetlen
rácsodálkozások pszichológiája, ezenfelül magához a tárgyakhoz (pl. Van Gogh és
Gauguin tragikus barátságát szimbolizáló két üres székhez, a Madonna-festészetben a
Szent, a Szűz és az Anya jelképiségének hátterében meghúzódó Nő figurájához, egy
firenzei reneszánsz festő Toscanában megformált alakján látható fülbevalóhoz, mely a
korabeli zsidó nők viselete volt stb.), vagyis a tárgyakon túli mélyebb jelentéstörténethez vezeti el az olvasót. Az alkotások „puszta” műtörténeti bemutatása tehát nem
szándéka a szerzőnek, ám a kiválasztott festmények keletkezési körülményeihez visz
vissza, kettős szemszögből elbeszélve azokat. Vagyis az alkotó mindig egy másik személlyel (baráttal, partnerrel, múzsával, alkotótárssal) együtt „szólal meg”, aki a mester
élethelyzetére, érzelmi állapotára, szexusára, életfordulataira, sikereire, kibontakozására is hatást gyakorolt, s ezáltal „avatta” a kor(szak) legmeghatározóbb személyiségévé,
az utókor bámulatára méltó személlyé. Életművek és életutak összefüggései, inspirációk és vágyak, ki- és beteljesedések, viszontagságok és sérülések vaskos tárháza a műtörténet. A kötet az alkotáslélektan mellett a „függéslélektannak” is helyet ad, ezáltal
pedig nem „skatulyázza”, hanem komplexebben láthatóvá és mélységeiben érthetővé
teszi mindazokat, akik ámulatára múzeumba járunk.
Lélekművészet mindez – műfajkör, stílusirány, kevert módszertan egyszerre… A Magyar Tudományos Művek Tára ezt a három kötetet a „nem besorolt” kategóriába helyezi, mintegy „tudományon kívül” (ez kérdőjellel ékes kiemelés!), vagy értetlenséggel
vegyesen – talán mert nem tisztán addiktológiai, műtörténeti, szociálpszichológiai
vagy műismertető munka, nem térkép, nem objektum, nem katalogizáló eljárás stb.?!
Lehetséges, hogy a „művészetlélektan” egybegyúrt tárgyfogalma még mostanáig sem
jutott el odáig, hogy a tudomány rangjára emelkedjen? Lehet, hogy a medicina, a művészeti torzó-szakirodalom, az „intimitás útvesztői” (ez Gerevich 2016-os kötetének is
alcíme) vagy az ópiumfogyasztás mint a bűnök tere a művészi alkotáslélektanban nem
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kaphat önálló tudásteret? Elképzelhető, hogy a kommunikáció változatainak, a tabukutatásnak, a párkapcsolati intimitásoknak, a testiségben rejlő izgalmas mítoszvilágnak
szinte egyetlen „tudásterületi” klasszifikációja sem képes válaszolni a Gerevich által
föltett kérdésekre? Nem vagyok hivatott mindezekre a kérdésekre magyarázatot találni.
Annyi bizonyos, hogy ha a szerző nem is tett semmi mást, csupán egy vagy több rendkívül izgalmas művészetlélektani kötetet szerkesztett forrásanyaggá, akkor már megtette, amit a közérdeklődés számára kínálható művészetesztétikai és alkotáspoétikai
igények gyarapításával megtehetett!

A Teremtő vágyak című kötet vállalása (Picasso nyomán…) „a művészt és múzsáját
egymásba fonódó, szimbiotikus viszonyban láttató” dualitás megjelenítése. Az öt nagyobb fejezetre (s azon belül számos kettős portréra) tagolt könyv a szerelmi frusztrációkkal, a csalódások képi tükreivel indít. A második fejezetben összehangolt heteroszexuális kapcsolatok és válságok sérüléstörténetét, addikciós hatásait mutatja be a
szerző, a harmadikban a fizikai és a pszichikai erőszak kap teret az autoriter apák, agresszív apa–gyermek kapcsolatok, szexuális abúzusok bemutatása révén, a negyedikben az „Eltaszított múzsák” kegyetlen visszahatásainak példatára olvasható, az ötödikben pedig a tragikus végkifejletek, betegségből fölépülő erő, a „mélybe zuhantak” és
„Paradicsomból kiűzöttek” lázadásai, talpra állásai jelennek meg. A záró, hatodik feje157

zet a boldogsággal, eufóriával, viszontagságokkal szegélyezett utak („Lolita-effektus”,
„gutaütés expresszionizmusa”, fürdőszoba-kibontakozások, fekete mágia és a halott
anya feltámasztása) végtelen kanyarulatain vezeti végig az olvasót értő kísérőként. A
találkozások és kapcsolattörténetek árnyainak és fényeinek ekképpeni mélyrétegkövetései biztosan nem kelthetik az „akadémikus” szférában a megismerő alázat benyomását, melynek ugyanakkor nem csupán a művészetlélektan adna alapot, de a művészlélektan és a társadalom kommunikatív szféráinak erőteljesebb találkozásai is példatárul szolgálhatnak.
A Teremtő vágyak tematikus válogatása csupán első a sorban, ezt egy évre rá követte a
Múzsák és festők. Teremtő vágyak 2. címet viselő kötet,2 amelyben ha lehet, a fennebbi
képek és képzetek még tovább is részletezhető szférái felé csábít Gerevich. „Az alkotások keletkezésének lélektani titkait kutattam, és vágyakat találtam – beteljesületlen és
beteljesült vágyakat. Azt vettem észre, hogy sokszor két ember találkozása indítja el az
alkotás és a vágyak folyamatát. Sokféle találkozásélmény hozhat létre műalkotásokat.
Szerelmi csalódás, átmeneti vagy tartós boldogság, a boldogság látszatát keltő érzelmi
függőség és súlyos, nehezen feldolgozható trauma egyaránt vezethet remekművek születéséhez. Akárhogyan is jönnek létre az alkotások, a néző gyönyörködik a végeredményben vagy elszörnyed tőle, felkavarja vagy megnyugtatja” – írja a kötet bevezetőjében a szerző. „Kémiai találkozások” – hangzik átfogóan a kiváló esztéta, Földényi F.
László kötetnyitó kulcsmondata, mely jelzi azt is, hogy a képkultusz és a képözön közötti vékony mezsgyén a műtörténészek csak mintegy főirányokat jelölnek ki, a műértelmezés igénye azonban akár pedagógiai, akár lélekmérnökségi, akár műkritikai szférákon túli belátásokat is meghaladhat. A képek „projekciós felülete”, a festmény lüktetése, az ábrázolat és a mögötte rejtőzködő élet szimbiotikus kölcsönhatásai, így azok
„legfőbb identitásjegyként” a megragadhatatlanságot is magukba foglalják: „a pszichológia és az esztétika, a motívumkeresés és az autonóm vizualitás kényes egyensúlyának
példái az egyes elemzések”, s ez egyensúlyok egyre bonyolultabbak, vonzerejük lezáratlannak és lezárhatatlannak látszik.3
A kötet írásai valóban nem könnyen besorolhatóak. Egyszerre nevelnek látásra, ösztönöznek elmélyedésre és láthatatlanságok észrevétele, különböző „háttértudások” csatolására – feltáró és megértő attitűd nélkül alighanem csupán a képfelület pillanatnyi
visszfényét láthatjuk meg. Picasso, Cézanne, Klimt, Matisse, Leonardo, Modigliani,
Gulácsy, Pollock, Fouquet, Fra Filippo Lippi, Rembrandt, Márffy, Ernst és megannyi
más műtörténeti „ikon” – összesen huszonkét festő-párharc – analízise folyik itt nyolc
fejezetben, ahol mélységek és zuhanások, boldogságok és önvizsgálatok, szemérmességek és háborítottságok, érzelmi függések és időreszketések, dühök és halálok, érzékiségek és tündöklés-performanszok, szentségtörő merészségek és csendesen megfagyott múzsai állapotok, szemfényvesztés és örök vakság intimitásai váltják egymást.
Érdemes tehát a könyvet a végtelen elbeszélések, a lélektudomány őserdeinek és lényeinek rejtekező vallomásaként olvasni!
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Azonban, még mielőtt teljesnek érzékelnénk az első vagy második kötetet, érdemes
belátni a már induláskor is világló perspektívát. Továbbra is a találkozások és festmények viszonyrendjét keresi-követi Gerevich. A trilógia harmadik, Szerelmek, múzsák,
szeretők. Teremtő vágyak 3. címmel nemrég megjelent kötete4 többféle festménytörténeti vonatkozást, az alkotók és közegük világából megannyi magyar művészt és kevésbé ismert, vagy nem ily közelségből ismeretes szereplőt vonultat el. A folytatásos műtörténeti eposz egyes jelenetei az alkotók élettörténetének egy-egy műből fölfejthető
sorsvonulatát ábrázolják. A pszichoanalitikus-pszichiáter munkáját immár Hárdi István
és Tényi Tamás előszava, valamint Sárosdy Judit értő összegzése is keretbe foglalja. Itt
a vágyteljesítés, az egymást keresztező vonzások, a kölcsönös függőségek, a műalkotásba foglalt szakítás, az elbocsátó gesztusoktól a vizualizált halálig ívelő szimbolika, a
pártában maradt múzsák, eltaszított intimitások és hideglelős tárgyiasságok, önvizsgáló
szorongások és szürrealista rémálmok felváltva szállítják a megértések kegytárgyait, a
szerelmi frusztrációk válási tragédiába vagy örök függések reménytelenségébe fulladt
sorsképleteit. Max Beckmann és Mathildája, Amrita Sher-Gil mesebelisége, RipplRónai József és Bányai Elza démoni konspirációi, Ország Lili és Bálint Endre fényjelei, Czigány Dezső és Szilasi Borbála „kiterjesztett öngyilkossága”, vagy Berény Róbert és Breuer Etelka hangszerpárbaja egyképpen azt szolgálja, hogy a Múzsavariációk című zárójelenetben Gerevich tipologizálja – Picasso szavaival – „a kétféle
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nő: az istennő és a lábtörlő” közötti változatokat: a láthatatlan, az elérhetetlen, a férfi,
az elcsúfított és megnyomorított, a kényszermúzsa, a klasszikus és az alkotó múzsa
bonyolult lélekpagodáját. Rózsák tövisekkel, a szexuális vágy elfojtásokkal, a szerelem
életpusztító kölcsönhatásokkal, a siker tragikummal, bűvölt boldogság reménytelen
kitettséggel együtt jelenik meg a képek és sorsok között. Rálátás és megértés, beismerés és kutatás bújik meg minden festmény mögött, minden esszészerű portréban, intimitásban, érzületi okfejtésben, kapcsolati érintésben.
Itt a huszonhárom újabb történet a lehetséges képtelenségét, a kép lehetetlenségét, s a
perszonalizált problematikák végtelen sokaságát tárja elénk. Kiderül, hogy a szerelmes
képrajz, a vágyfestészet, a képzelet lélek-albuma sokkal-sokkal dúsabb és elátkozottabb, mint egy könyvespolcnyi művészettörténeti lapozó. Gerevich nemcsak azzal lep
meg bennünket, hogy feltárja, megismeri, feldolgozza, megérti, értelmezi és kontextualizálja a műveket és azok alkotóit, hanem a művészeti vágy-ipar folytonosságában bekövetkező üzemi baleseteket és termelési melléktermékeket is magába foglaló embersorsokat egyaránt bevonja az értelmezés folyamatába. Érkezhet immár a negyedik kötet, a sorozat szárnyalóan folytatható, s még messze a lehetséges betetőzés. Olyasmi
talán, mint a szerelemről alkotott (talán kevéssé közkeletű Martin Buber-i) értelmezés,
mely a szerelem legfőbb tartalmának a szerelem felé törekvést látja. Valahol talán Gerevich is ezt, no meg a megértés felé törekvő megértésben láthatja végső értelmét trilógiája teljességének…

2019. 08. 06.

1. Gerevich József: Teremtő vágyak. Művészek és múzsák. Noran Libro, Budapest, 2016. S ne mulasszuk el kiemelten jelezni: a tipográfia Horváth Edit megejtően hatásos, tiszta, látványos munkája.
2. Gerevich József: Múzsák és festők. Teremtő vágyak 2. Noran Libro, Budapest, 2017.
3. Földényi F. László: Kémiai találkozások. In: Gerevich: Múzsák és festők i.m. 9.
4. Gerevich József: Szerelmek, múzsák, szeretők. Teremtő vágyak 3. Noran Libro, Budapest, 2018.
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Art Market Budapest 2019
Illés Anett képriportja

Az Art Market Budapest 2011 óta Közép- és Kelet-Európa egyik legjelentősebb képzőművészeti vására, melynek indulása óta a budapesti Millenáris Park ad helyet. Küldetésének megfelelően „kiemelten kezeli az újszerű, inspiráló művészeti tartalmakat, a
jövő épp most felemelkedő sztárjait, olyan friss művészeti inspirációkra épít, amelyek
épp annyira táplálkozhatnak a feltörekvő régiók – kiemelten a poszt-kommunista keleteurópai országok –, mint a fejlett Nyugat új, progresszív generációjának művészetéből
vagy más kontinensek Európában még kevéssé felfedezett művészeti választékából.”1
A vásár minden évben komoly nemzetközi visszhangot vált ki, és folyamatosan nő a
jelentkező galériák, szervezetek és művészek száma is; idén 5 földrész 26 országának
41 városából érkeztek kiállítók. Az alkotók és alkotóközösségek bemutatkozása a négy
nap alatt az Inside Art című nemzetközi konferenciával, kerekasztal-beszélgetésekkel,
performanszokkal, filmvetítésekkel és színes múzeumpedagógiai foglalkozásokkal,
tárlatvezetésekkel egészül ki. Idén összesen mintegy 50 program várta az érdeklődőket
a Millenáris Parkban és más budapesti helyszíneken. A kísérőesemények közül kiemelkedik a vásár fotószekciója, az Art Photo Budapest és a Budapest Photo Weekend.
A közép-európai együttműködés jegyében 2018-ban kapcsolódott az Art Market Budapest eseményeihez a Visegrad Contemporary című program, amely a visegrádi országok kortárs művészetéről ad körképet, és amelyhez idén Szerbia is csatlakozott.
A vásár díszvendége idén Oroszország volt; ez – az előző évek gyakorlatához hasonlóan – sokban meghatározta a kísérőesemények tematikáját. Az ART:RUS elnevezésű
fesztivál Oroszország kortárs képzőművészetéből mutatott be egy igen gazdag válogatást. A legismertebb orosz művészek között számon tartott Oleg Kulik kimondottan az
Art Marketre készített performansszal, valamint a Velencei Biennálén már bemutatott
fotósorozattal jelentkezett.
A vásár igazi sztárja az idén 86 éves Michelangelo Pistoletto. A Harmadik paradicsom
címet viselő projektjének egy szimbolikus alkotásával, az Újraegyesített alma című
nagyméretű objekttel érkezett. Többnapos programja a természet és a technika összeegyeztethetőségére kérdez rá, illeszkedik a klímaváltozás témájához, amelyre több kiállító is reflektált műveivel.2
Annak ellenére, hogy a szervezők a belépést – idén először – jegyvásárláshoz kötötték,
a Millenáris Park rengeteg érdeklődőt fogadott a hétvégi napokon: összesen mintegy
harmincezer látogató fordult meg a vásáron. Hogy kiállítói szempontból mennyire érdemes részt venni az Art Marketen, arról természetesen megoszlanak a vélemények.
Annyi azonban bizonyos, hogy a vásár kapcsolatteremtő fórumként is működik, ahol a
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szakma találkozhat a közönséggel, és ahol az érdeklődők közelről kísérhetik figyelemmel olyan alkotók munkásságát, akiket különben ritkán látnánk együtt, egy térben.
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1. https://artmarketbudapest.hu/hu/ (2019.11.09.)
2. A vásár katalógusa: https://issuu.com/artmarketbudapest/docs/amb_19_catalogue_issuu
(2019.11.09.)
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4.
Emigráns magyarok
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Magyar diaszpóra Finnországban
Interjú Jelinkó Árpáddal,
a Finnországi Magyarok Egyesületének elnökével

Milyen múltra tekinthet vissza a finnországi magyar diaszpóra? Milyen hullámokban, milyen társadalmi rétegekhez tartozó magyarok érkeztek?
– Előre kell bocsátanom, hogy Finnországban kis magyar közösség él, amelynek létszáma nem haladja meg a 3000 főt. Közülük is több százan a Magyarországgal határos
területekről érkeztek, és ezért más országok állampolgáraként kerültek nyilvántartásba.
Nincs pontos ismeretünk arról, hogy a második világháborút követő időszakban – egészen a rendszerváltásig – történt-e nagyobb arányú áttelepülés. Talán egyedül a 40-50
zenetanár és családjuk több éves szerződéssel induló, majd letelepedéssel végződő
érkezése volt hullámnak nevezhető a hatvanas évek vége, hetvenes évek közepe táján.
A Magyarországról politikai okból elmenekültek közül az északi országokba indulók
döntő hányada Svédország felé vette az irányt. Finnország akkor a Szovjetunióval érvényben levő Barátsági és Együttműködési Egyezménye miatt még 1956-ban sem mert
politikai menedékjogot adni a magyar menekülteknek.

Észak-Európa országaiban élő magyar állampolgárok, 2017 (forrás: EUROSTAT)
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1990-ben összesen 522 magyar állampolgársággal is rendelkező ember élt az országban, a magyar anyanyelvűek száma pedig 573 volt. Az utóbbi húsz évben – részben az
EU szabad mozgást lehetővé tevő szabályozása következtében – felgyorsult az áttelepülés folyamata és mára mindkét szám megtöbbszöröződött: 1926 magyar állampolgár
és 2962 magyar anyanyelvű lakos szerepel a Finn Statisztikai Hivatal 2018. évi nyilvántartásában.
A mostanában érkezők zöme 40 év alatti és közülük sokan felsőfokú végzettséggel
rendelkeznek. Nem kevés a szakmunkás, de bőven akadnak szakmai végzettség nélkül
szerencsét próbálók is.
Milyen lehetőségei vannak a diaszpóra tagjainak arra, hogy kapcsolatot tartsanak
egymással és az anyaországgal, hogy megéljék a nemzeti identitásukat? Számíthatnak-e például anyaországi, vagy finnországi támogatásokra? Kialakultak-e partnerkapcsolatok magyarországi és finnországi magyar szervezetek között?
– Finnországban egyetlen országos magyar szervezet működik, a Finnországi Magyarok Egyesülete.1 Szervezetünk tagjainak létszáma az országban lakó magyarok mintegy egytizedét, évente változóan 250-350 főt tesz ki. Az Egyesület tevékenysége elsősorban az ország déli részére – harmadára–felére – terjed ki, mivel ott él a magyarok
döntő többsége. Programjaink mindenki számára nyitottak, így minden magyarul értő
érdeklődő részt vehet a magyar nyelvet és kultúrát népszerűsítő, a nemzeti identitás
megőrzését segítő kulturális programjainkon, közösségi rendezvényeinken.
A magyarországi Bethlen Gábor Alap évi rendszerességgel nyújt néhány ezer eurós
támogatást az egyesületünknek, ami lehetővé teszi egy–két magas színvonalú magyarországi kulturális projekt megvalósítását. Több programunkban kisebb-nagyobb anyagi
vagy logisztikai támogatással, pl. helyszín biztosításával segít a Helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központ is. Közös erőfeszítésünk eredményeképpen éppen
ezekben a napokban került közönség elé az Örkény Színház Diggerdrájver című előadása Helsinkiben.
A finn szervezetek közül a legszorosabb kapcsolatot a Finn–Magyar Társasággal tartjuk, amely magyarbarát finnek ezreit fogja össze országos szinten. Velük is számos
közös programot valósítunk meg. A Társaság tagjai közülük nem kevesen tanulnak
magyarul, ezért rendszeresen meghívjuk őket is a programjainkra.
Mind a Finnországi Magyarok Egyesületének tagjai, mind a szervezeten kívül álló
magyarok zöme kapcsolatban áll egymással az Egyesület által menedzselt Magyar
Lista nevű levelező felületen, vagy a tőlünk független Finnországi Magyarok –
Suomen unkarilaiset Facebook-oldalon.
A repülőút Budapestig alig több kettő óránál és több légitársaság is naponta vagy hetente többször indít járatokat Magyarországra. Alig van olyan itt élő magyar, aki ne
járna évente több alkalommal Magyarországon.
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Helsinki (Jaakko Kemppainen felvétele. Forrás: unsplash.com)

A Finnországi Magyarok Egyesülete mellett kisebb magyar réteg közösségek is működnek, mint pl. Helsinki környékén az óvodásokat összefogó Bóbita klub vagy a fiatalok kedvenc baráti köre, a Magyar kedd. De a magyar néptánc kedvelői is élhetnek
szenvedélyüknek a Magyar Táncház révén. Emellett a nagyobb magyar közösséggel
rendelkező városokban találkozhatnak egymással a magyarul beszélők – igaz, inkább
alkalmi rendezvények közös megszervezése révén. Egyedül Tampere városában működik egy rendszeres programokat szervező, állandó magyar közösség.
Mindezek mellett sokakat fog össze a két vallásos gyülekezet, amelyek közül a helsinki havonta szervez magyar nyelvű istentiszteletet.
A felsoroltak egy része vagy szoros, vagy alkalmi kapcsolatban van elsősorban a Finnországi Magyarok Egyesületével, de egymással is, hiszen sok az átfedés a tagok között.
A nemzetmegtartó erők közül az anyanyelv az egyik legfontosabb tényező. Milyen
lehetőségeik vannak a finnországi magyaroknak az anyanyelvük ápolására, vagy
akár a másod- vagy harmad-generáció esetében annak visszatanulására?
– Finnországban az iskolák, illetve az önkormányzatok minden olyan esetben lehetővé
teszik az anyanyelv rendszeres és szervezett oktatását, ahol egy minimális létszám,
általában 5-6 fős csoport kialakulhat. Ez heti egy alkalommal (többnyire egyik munkanapon) több órás óraszámban történik. A tanárokat az önkormányzat fizeti.
Emellett a közösségi rendezvényeken nyílik lehetőségük a magyar nyelv gyakorlására
kicsiknek és nagyoknak. A magyar rádiók és televíziós csatornák országszerte elérhe-
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tőek, így a szülők akár minden nap több órában is magyar nyelvi „fürdőben” részesíthetik gyermekeiket.
Gyakran elhangzó vélemény, hogy aki egyszer kivándorol Magyarországról, az többet nem kíván magyar közösséghez csatlakozni, és nem akar hazatérni sem – a statisztikák ugyanakkor azt mutatják, hogy a negatív trend megfordult, a magyar népesség elvándorlása néhány éve egyre lassul.2 A mai magyar diaszpórára mekkora a
vonzereje a skandináv jóléti modellnek (amelynek egyik elemét, a finn oktatási rendszert lépten-nyomon példaként emlegetik Magyarországon3)? Mekkora a fluktuáció,
a hazatérési hajlandóság a finnországi magyarok körében?
– Érdemi hazatérési hullám nem figyelhető meg a finnországi magyarok körében, de a
bevándorlók számának növekedési üteme valóban lassulni látszik.
A konkrét munkalehetőség, segítséget ígérő meghívás vagy legalább az angol nyelv
ismerete nélkül Finnországba érkezők egy része kezdetekben csak bukdácsol, keresi a
megkapaszkodás lehetőségét. Ha ez nem sikerül vagy túl nehéznek ígérkezik, sokan
továbbállnak, más országban próbálkoznak, kisebb részük talán haza is tér. Nem egy
olyan embert ismerünk, aki csak harmadik nekifutásra tudott gyökeret verni az országban.
A finn szociális háló csak azoknak nyújt – nem is akármilyen – biztonságot, akiknek
sikerült munkába állniuk és hivatalosan bekerültek a rendszerbe. Ez annyira kedvező,
hogy nyomós indok nélkül egészen biztosan senki nem kíván belőle kilépve a hazatérés bizonytalan útjára lépni. Takarítóként, vagy minimális, rövid idő alatt megszerezhető képzettséget kívánó munkakörben akár komoly szaktudású, de a nyelvet még nem
beszélő emberek is „tömegével” helyezkednek el azzal a céllal, hogy miután megtanultak finnül, válogathassanak a hiányszakmákban meglehetősen sok munkalehetőség
közül.
Vannak azonban olyanok is, akik a hazatérés mellett döntenek, de számuk, arányuk
alacsony az itt élők körében. Szomorúan kell megállapítani, hogy nincs komoly remény arra, hogy valaki, aki Finnországban munkát talált és legalább néhány évet annak
biztonságában eltöltött, visszavágyjon Magyarországra. Az életszínvonal, a szociális
biztonság, a világszínvonalú, a gyermekek egyéni fejlődését támogató oktatási rendszer, az igen magas színvonalú egészségügyi ellátó rendszer, a társadalmi nyugalom és
a szociális biztonság messze meghaladja az otthonit. A gyermeke jövőjét előtérbe helyező szülő gyakran erős honvágya ellenére is a maradás mellett dönt. Semmifajta hazatelepülési hullám nem észlelhető.
Csupán a nyugdíjasok körében vehető észre hazatelepülési szándék, az ebbe az irányba
tett lépések. Én magam is azt tervezem, hogy finn feleségemmel nyugdíjasként magyarországi otthonomba települök majd vissza. De csak úgy, hogy megtartom a finn
szociális rendszerhez való tartozásomat és a jelenleg – konkrét családi tapasztalatok
alapján – igen ijesztőnek tűnő magyar egészségügyi ellátás helyett azonnal a finn rendszerbe térek vissza, ha komolyabb kezelésre lesz szükségem.
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Helsinki, Aleksanterinkatu (Tapio Haaja felvétele. Forrás: unsplash.com)

A hazatelepülések egyik oka az, ha megszűnik a finnországi munkahely; pl. a Nokia
összeomlása után néhányan hazatértek, de a többség hamarosan új munkahelyet talált
hiányszakmát képviselő képzettségével. A nyugdíjasok hazatérésének oka ugyanakkor
az lehet, hogy aki nem dolgozott évtizedekig Finnországban, annak olyan kevés a finn
nyugdíja, hogy abból nehéz volna megélni.
Milyen kapcsolat alakult ki az előző évtizedekben a finn társadalommal, állami és
civil szervezetekkel? Milyen a megítélése a helyi magyaroknak, magyar közösségeknek? Változott-e az utóbbi években, évtizedekben a két nép közötti rokonság, összetartozás-tudat érzése a közbeszédben?
– Ami az első kérdést illeti, komolyabb finn államigazgatási vagy társadalmi támogatásra eddig nem volt szükségünk, mert itt a civil szervezetek szabadon szerveződhetnek
és tevékenységüket pozitív államigazgatási és társadalmi környezetben fejthetik ki.
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A történelmileg kialakult és a finnekben nagyon erőssé vált rokoni–baráti érzés mind a
mai napig generációról generációra öröklődik. A nyelvrokonság, amit a másik nép
nyelvét legalább alapfokon elsajátító magyar vagy finn azonnal megdönthetetlen tényként ismer el, szerintem a jövőben is megmarad majd egyfajta kovásznak. A finn állam
a kapcsolattartást mind a mai napig támogatja, többek közt a magyarbarát finneket
tömörítő, több ezres tagságát országszerte összefogó Finn–Magyar Társaság segítése
révén,4 vagy a számos finn és magyar település közti testvérvárosi kapcsolatok támogatásával. Véleményem szerint az sem fog ezen sokat változtatni, hogy a magyar kormány mostanában egy minden alapot nélkülöző finn ellenes politikai kampányt indított. Emiatt sok finn barátom sértve érezte magát, de a többségük ezt politikai indíttatású hecckampánynak tekinti. Minden itt élő magyar segít, hogy elválasszuk a kormányzati politikai kampányt a népek közötti sokszintű és ezerszínű kapcsolatok körétől.
Visszafelé, azaz Magyarország irányába pedig közvetítjük mindazt, amit érdemesnek
gondolunk megismerni Finnország szépségéből, sikereiből, eredményeiből. Elég, ha
valaki beleolvas dr. Judit Mäkinen Finnországot magyar nyelven bemutató internetes
cikksorozatába5 – csupán ennek alapján rövid idő alatt megszereti nyelvrokonainkat.
Magyarként Finnországban kivételezett helyzetben vagyunk, őszinte és segítőkész
barátok között élünk.

2019. 11. 29.

1. https://magyarok.fi/ (2019.11.29.)
2. Hárs Ágnes: Növekvő elvándorlás – lehetőségek, remények munkaerőpiaci hatások. In: Társadalmi riport 2018. Szerk.: Kolosi Tamás – Tóth István György. TÁRKI, Budapest, [2018.] 87-88.
[https://www.tarki.hu/sites/default/files/trip2018/081-105_Hars_elvandorlas.pdf] (2019.11.29.);
Gödri Irén: Nemzetközi vándorlás. In: Demográfiai portré 2018. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. Szerk.: Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt. KSH Népességtudományi Kutatóintézet,
Budapest, 2018. 254-255, 259.
[http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografiaiportre/article/view/2739]
(2019.11.29.)
3. Pl.: Ezért olyan jók a finn iskolák: ezeket a módszereket itthon is használni lehetne. Eduline.hu,
2017. okt. 27. [https://eduline.hu/kozoktatas/A_finn_oktatas_titkai_XWFBKO] (2019.11.29.); A
finn oktatási rendszer magyar szemmel. Átlátszó.hu, 2019. júl. 31.
[https://annyit.atlatszo.hu/2019/07/31/a-finn-oktatasi-rendszer-magyar-szemmel/] (2019.11.29.)
4. https://suomiunkari.fi/ (2019.11.29.)
5. https://finnorszagilevelek.com/ (2019.11.29.)
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Közös dolgaink
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Kelet-közép-európai közhelyeink1
Fried István

„A legtöbb közhely azért ellenszenves,
mert aki mondja, úgy viselkedik, mintha ő találta volna ki.”
Éri-Halász Imre: Ki ne mondja (1943)
1815-től szótárazható, akkor még kötőjellel írva, a köz-hely, nem térbeli megnevezésként, hanem nyelvi formulaként értve. A nyelvújítás vezéregyéniségétől, Kazinczy
Ferenctől idézhető az alábbi fordulat: „Ez [a compliment] nem a mindennapi közhelyekből van véve.”2 Amiből természetszerűleg következik, hogy a mindennapi
nyelvhasználatban, társasági érintkezésben fölös számban bukkannak föl olyan nyelvi
klisék, amelyek egy tárgyszerűen gondolkodó, „idegen” személyben a beszéd-panelek
„képét” hívják elő; a társaságban éppen ellenkezőleg, a hasonlóképpen „gondolattalan”, előzetes megegyezésen alapuló, így a mondás ürességét elfogadó viszonzást képesek jelezni. A közhely része a (városi) létezésnek, amelybe integrálódott, és amelynek helyenként beszédtémáit, helyenként beszédmódját integrálta, illetőleg amelyben
esetleg önálló életre kel. Magyarországon akkor neveződött néven, amikor a nyelvi
mozgalom kezdett kibontakozni, a nyelvújítás, a normaként szolgáló, általánosan elfogadott irodalmi nyelv körül kérdések vetődtek föl, azaz abban az időben, amikor a
névadó Kazinczy Ferenc a „szokott”-ról és a szokatlanról epigrammát szerzett. „Nekem
az kecses, ami szokatlan” – jelölte meg nyelvesztétikai ideálját,3 márpedig a közhely
egyik (lényegi) megkülönböztető sajátossága, hogy a beválttal, a túlontúl ismerttel, a
„megszokott”-tal él, annak ismertségét helyezi a személyek közti érintkezések középpontjába. Így többé-kevésbé biztosítva van a kölcsönös megértés lehetősége, hiszen a
lényegit megkerülőn, a majdnem semmin, a megszokotton nincsen mit nem érteni, ez
nem ad lehetőséget a többféle értésre, megkerüli az önálló gondolkodást, hiszen igényli
(ismétlek) a megszokott tartományába való belépést.
Két megjegyzés feltétlenül idekívánkozik:
1) A közhelyek, a nyelvi panelek majdnem mindig csupán egyetlen nyelvi közösségen
belül keltik a bennfentesség, az összetartozás, a hasonlóképpen gondolkodás hatását.
Amint kilépnénk a nyelvi közösség kereteiből, a lefordíthatatlanság kérdésével kerülünk szembe. A cinikus, semmit mondó „Ez van, ezt kell szeretni” kifejezés egyetlen
más nyelvre sem ültethető át; és amennyiben körülírjuk (németül vagy franciául), egészen más asszociációs láncot indít el.
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2) A közhelyek olyan nyelvi panelek, amelyek nem csupán a közvetlen társasági érintkezésben, a társasági, az interperszonális „jópofaság”-ban jelennek meg, hanem a politikai, a nemzetközi stb. jelenségek kurta-furcsa minősítésében is, a megnevezettek félreértéseket, ellentéteket generálhatnak, s a népképzetekkel, az „idegen” lebecsülésével,
imagológiai téveszmékkel rokonulnak.
Nem árt az utóbbiakra néhány, kevéssé ismert példát hozni. Virág Benedek A versengő
hazafiakhoz című versének egy kitétele („mint részeg vad rácok”) valójában a korszak
egyik nyelvi paneljét foglalta versbe.4 Ezt Lukijan Mušicki szerb költő ingterülten tette
szóvá, Vitkovics Mihály, a közvetítő szerb–magyar költő–író azzal próbálta menteni a
kínos helyzetet, miszerint sajtóhibáról van szó, a rác helyett trák értendő. Csakhogy
Berzsenyi Dániel 1805-re datált A felkölt nemességhez című ódája5 ugyanezt a panelt
más összefüggések közé helyezi, az összefogás költői képének tényezői közé avatja, s
nemcsak a ’részeg’ jelzőt hagyja el, hanem a ’vad’-nak is más jelentésárnyalatot kölcsönöz:
„Az ütközet közt állni tudó, kemény
Horvátok és vad Ráczok erős hada
Táborba szállott, hogy kövesse
A Magyarok rohanó lovagját.”
És nem egészen mellékesen: a közhelyeknek, a sztereotip nyelvi fordulatoknak, megnevezéseknek hírértéke, sőt, stílusértéke is lehet egy más, meglepő szövegkörnyezetbe
helyezve. Arról nem is szólva, hogy a közhely kifordítása, közhelyek kontaminálása
egy humoros szituáció, egy „nyelvi helyzetkomikum” szerveződéséhez tevékenyen
járulhat hozzá, vö. „tiszta vizet önt kártyái közé”, vagy az egykori miniszterelnöknek,
Gömbös Gyulának tulajdonított (Esterházy Péter által „felújított”6) fordulat: „a nemzet
hajója kardélen táncol”. Babits Mihály regénye, a Halálfiai cselekménye során pontosan dokumentálható, mint üresednek ki klasszikus idézetek, például Berzsenyiverssorok, mint függetlenednek líraiságuktól, illeszkednek be egy átlag-nemesi politikai-morális mentalitás szókincsébe, válnak sztereotippá, közhelyesednek. Egy másik, a
korábbihoz hasonló interetnikus szólás viszont azt mutatja, hogy az évszázadok során
mint csökken a sértő–megbélyegző jelleg. Az „ez nekem kínaiul van” kijelentés csupán
annyit jelent, hogy számomra érthetetlen, nem tartalmaz ellenséges–elítélő vonást,
mely sértené a kínai nép érzékenységét. A „csehül áll” egy változata Vörösmarty
Csongor és Tündéjében is felbukkan (’csehül van’ alakban), Petőfi Dobzse Lászlójában
szintén olvasható; használata során nemigen hangsúlyozódik sem Csehország szomorú
sorsa a harmincéves háborúban, sem más történelmi esemény, pusztán a különféleképpen, azaz nem bizonyosan és nem mindig negatíve kijelentett rosszérzés, visszás helyzet nyelvi formába öltözése. Ennek ellentettje a cseh nyelvből is idézhető. A ’jedno za
uherský rok’ jelentése: ’sohanapján’, minthogy a csehek és magyarok körében a latin
formulák kivesztek/kivesznek, az 1930-as évek értelmiségi szóhasználatban a hasonló
jelentésű ’ad calendas Graecas’-t már a lakosság egy töredéke értheti csupán. Persze, a
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rómaiak a görögökkel kapcsolatban hangoztatták az idők szinte végtelenségéig elodázott tennivalót. A ’nemlův mad’arsky’ – ez hangzik föl egy cseh dialógusban – szó
szerint azt jelenti, ne beszélj magyarul, azaz ne beszélj érthetetlenül. Hiszen a szláv
nyelveket egy úgy-ahogy értő cseh számára a nem szláv nyelvcsaládba tartozó magyar
nem tartozik az érthetőség tartományába. S ha a példák az idegenség kifejeződését
demonstrálják is, ebből az idegenségből lassan-lassan kivész a sztereotípiában eredetileg talán létező rosszindulat. A magyarok egy magyar szituációra, a csehek egy cseh
szituációra alkalmazzák azt a nyelvi fordulatot, amely immár nem tartalmazza a népképzetre vonatkoztatott jelentést.

Ad calendas Graecas
Részlet Baranyai Decsi János Adagiorum Graecolatinoungaricorum című művéből
Bártfa, Klösz Jakab, 1598. (RMK I. 298) 36.

A közhelyekkel együtt kell élni. A politikai jellegűekkel is, sajnos. Éri-Halász Imre
megjegyzése ma sem veszített időszerűségéből: „Hogy micsoda visszaélés folyik a
hazafiság jelszavával és milyen kártékony szemfényvesztés egyes ’politikusok’ propaganda-szónoklataiban, az mindenki előtt ismeretes.”7 A közhelyek (nemcsak a politikaiak, legalább oly mértékben az irodalmiak is) öröklődnek, a történeti hagyomány
részét alkothatják. Bizonyos korok szláv prózai epikájában a démoni magyar nő alakja
tűnik föl, emögött egyként lelhetünk társadalomtörténeti és lélektani okokat (jól érzékelhető ez például Miroslav Krleža esetében), Jókainál pedig a sok rokonszenves szláv
szereplő mellett fel-felbukkan a félművelt pánszláv uszítóé. Mind-mind egy-egy közhellyé lett, nem feltétlenül össz-társadalmi, de nagy valószínűséggel értelmiségi–
nemzeti szemléletből lett vissza-visszatérő, sztereotippá váló irodalmi alakká. A kutatás nem mellőzheti ezeknek a sztereotípiáknak az átvilágítását, létrejöttének, szerkezetének, „hatástörténeté”-nek elemzését. Rámutatva arra, hogy (tovább-élő) közhelyek…
A közhely rokonságában a sztereotip szólás mellett ott van a frázis, az elcsépelt ötlet, a
triviális megszólalás, a klisé. Nem árt leleplezni, rámutatni arra, hogy mímeli az eredetiséget, miközben meglehetősen silány utánzás. Mindenesetre a differenciált beszédmód, ha lehetséges (és miért ne lenne lehetséges?) kerüli, bevonja magát a nyelvet
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társszerzőként a közlésbe. Akkor messze távoztatja a közhelyet? Aligha, inkább felhasználja, mondandójában kijelöli helyét, nem megnemesíti, hanem oda illeszti, ahová
való. De ez már irodalom…
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A barátság szerepe a (közös) kultúra
(eltérő) értelmezéseiben1
Balatonyi Judit

2005 és 2015 közötti gyimesi kutatásaim során a magyar és román lakodalmak néprajzi, kulturális antropológiai vizsgálatára vállalkoztam, s mindezzel, a rituális élet egy
szegmense mentén a maga komplexitásában próbáltam megragadni a helyi társadalom
működését.1 Elsősorban a román–magyar együttélés, a rokonság, a barátság és a szerelmi kapcsolatok dinamikája érdekelt, és a lakodalom apropóján a különféle identitásokat is vizsgáltam. Kutatói perspektívámat a kultúra és a hagyomány konstruktivista
felfogása határozta meg: a lakodalmakat gyakorlatok és értelmezések konstitutív, öszszetett, ismétlődő folyamataiként közelítettem meg.2 Nemcsak a gyimesi lakodalmi
kultúrát, hanem a kultúrához tapadó, a kultúrát eszközként is felhasználó magyar, román és csángó identitásokat, a magyar–román különbségtételt sem valami eleve adott
dologként, hanem sokkal inkább szabályozó normákként és társadalmi jelentésekként
fogtam fel.3
A terepmunkáim során több érdekes ellentmondást figyeltem meg a gyimesi magyar és
a román lakodalmi kultúra és a helyi identitások összefüggéseivel kapcsolatban. Egyrészt meggyőződhettem arról, hogy a román és magyar lakodalmak és a turistáknak,
illetve a helyi közösségnek bemutatott gyermek vagy felnőtt szereplőkkel előadott ún.
„lakodalmasok” szinte teljesen egyformák. A magyar és a román szereplők gyakorlatilag ugyanazt a táncos–zenés repertoárt vonultatják fel, és megtévesztően hasonló lakodalmi rítusokat és rítusszövegeket prezentálnak. „Cine Daus no striga din ăst pahar no
să bea!”; „Aki nem kiáltja, Deusz, nem iszik belőle!” – adják ki a lakodalmi Deuszpálinkát és a süteményt a románok éppúgy, ahogy a magyarok. A lakodalmi rítusok
hasonlósága elsősorban a hosszú távú gyimesi magyar és román együttéléssel magyarázható. A gyimesi román és magyar népesség kölcsönösen hatott egymás kultúrájára,
a „nyugati” és „keleti” kulturális rendszerek érintkezési felületén létrejött egy harmadik kultúra – ezt az egyszerűség kedvéért nevezzük gyimesi kultúrának. Az igazsághoz
hozzátartozik, hogy nem az „egész” helyi kultúrán osztoznak: vallási életük, gazdasági
és politikai tevékenységeik, emberi kapcsolataik, közös történelmük, kulturális és
kommunikatív emlékezetük ugyan számos ponton összeköti, de egyben el is választja
őket egymástól; mindezzel kapcsolatos kulturális tudásaikat az iskolai oktatás, az egyházi élet és alapvetően a szocializáció során újra is termelik, illetve újra is írják azokat.
Elsősorban a helyi folklór és a klasszikus értelemben vett hagyományok, így a helyi
lakodalmak területén közösködnek.
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Ez a nagyon hasonló gyimesi lakodalmi kultúra az egyéni és közösségi értelmezések, s
a hozzájuk rendelt identitások tekintetében azonban polarizált. Pontosabban: különbség
mutatkozik az átpolitizált nyilvános diskurzusok és az egyéni lakodalomértelmezések
között. Míg a helyi tudáselit, elsősorban a helyi tanárok, papok, és a turizmus szálait
mozgató szakemberek a gyimesi lakodalmat román vagy éppen magyar lakodalomként
viszik színpadra, a közös lakodalmi kultúrát etnikai alapon kisajátítják, és ezzel különféle határkonstrukciós mechanizmusokat léptetnek életbe, addig az „igazi” lakodalmak,
és a lakodalmak mindennapi értelmezései során a rítusok magyarként vagy éppen románként való meghatározása, azonosítása már nem ilyen automatikus. A helyi román
értelmiségiek a gyimesi lakodalmi kalácsot deusperec, deus, daus colac neveken emlegetik, s a kifejezéssel a román Dumnezeu (’Isten’) szót, illetve alkalmanként Szent
Jánost és egy román tündéralakot is kapcsolatba hozzák. A magyar interpretációk szerint a Deusz szó a nyugati kereszténység latin szertartásnyelvéből került a gyimesi magyar áldásszövegbe, s vált egyben a pálinka és sütemény elnevezésévé is. Az áldásszöveget és a kalácsot ősi román és ortodox, illetve magyar és római katolikus eredetűnek
tekintik. Az igazi lakodalmak résztvevői szituáció- és kontextusfüggően vagy a különbségeket, vagy a kulturális hasonlóságokat hangsúlyozzák. A határépítés narratív és
rituális stratégiái mellett szép számmal találkozhatunk határátlépésekkel is. A nyilvános kultúra- és identitásreprezentációk tehát nem minden esetben egyeztethetők össze
az egyéni élményekkel és a mindennapi társadalmi gyakorlatokkal.
Írásomban arra vállalkozom, hogy röviden számba vegyem a gyimesi lakodalmi rítusok, és a lakodalomértelmezések terén megmutatkozó etnikus határátlépések és határkonstrukciós kísérletek lehetséges okait és módjait. Arra keresem a választ, hogy a
gyimesi lakodalmak magyar vagy éppen román résztvevői a lakodalmi eseményeket
szemlélve, esetenként azokba belebonyolódva, hogyan és miért beszélnek – ha beszélnek – a lakodalmi rítusok etnikus vonatkozásairól: mi okból nevezik a helyi lakodalmakat, bizonyos lakodalmi rítusokat románnak, magyarnak, vagy éppen csángónak,
esetleg gyimesinek? A következőkben amellett érvelek, hogy a képlékeny lakodalmi
identitás-reprezentációk hátterében, sok egyéb tényező mellett – bár nehezen bizonyítható, mégis meggyőződésem szerint – az intra- és transzkulturális barátságok, illetőleg
bizonyos gyimesi barátságtípusok játszanak kiemelt szerepet.
Miért a barátság? – A barátságok identifikációs szerepe
Ahogy azt a kortárs társadalomnéprajzi és szociálantropológiai kutatások, illetőleg már
Edmund Leach és Max Gluckman sokkal korábbi kutatásai is több ízben igazolták, a
közösségek, így a lakodalmi násznép sem feltétlenül jelenti a harmónia és a kohézió
terepét,4 hanem az sokkal inkább jellemezhető az egyenlőtlenség és a verseny fogalmaival. Én sem csupán a harmonikus közösségi lakodalmi diskurzusokra, hanem a közösségen belül megfogalmazódó dinamikus értelmezésekre is figyeltem. Mert bár szinte
mindig van egy győztes közösségi reprezentáció – hogy tudniillik jó volt vagy rossz
volt a lakodalom, elég volt-e az étel, ügyesek voltak-e a fiatalok –, s mindez a lakoda186

lom híreként gyakran szárnyra is kel a faluban, számos elképzelés ugyanakkor megmarad az egyes lakodalmi mikroközösségek, beszélgető-társaságok, baráti társaságok
körein belül. Előfordul továbbá, hogy kisebb baráti körök ideiglenesen egyesülnek,
illetve jellemző az is, hogy egyesek felkeresik más baráti körökhöz csatlakozott ismerőseiket és szóba elegyednek velük. Így egymással párhuzamosan többféle, akár egymással versengő interpretáció is forgalomba kerülhet. Megfigyeléseim szerint a lakodalmi násznép alapvetően baráti körök szerint szerveződik. A lakodalmi ceremóniamester az ültetés során külön ki is emeli, hogy mindenki a barátai mellett foglaljon
helyet: „A többi vendégnek pedig nem mondom el, hogy hova üljenek, mindenki megtalálja a saját baráti körét, a saját maga helyét” (2008). Az olyan lakodalmakat, ahol a
résztvevők nem találnak jó baráti társaságot, rossz lakodalmaknak, rossz mulatságnak
tekintik: „Annyit sírt volt egész éjjel, annyit, hogy én is kellett sírjak vele […], hogy
nem kapta meg a baráti társaságot se, egész éjjel sírt” – mesélte egy édesanya huszonéves leánya kellemetlen lakodalmi élményét még 2007-ben. S e lakodalmakban szerveződő ideiglenes baráti társaságok, baráti körök mikrocsoportjai és kapcsolati szálai
mentén gyakran fogalmazódnak meg olyan identitás-narratívák, amelyek vagy az etnikus határkonstrukciót vagy a határok ideiglenes felülírását szolgálják.
A baráti kapcsolatok efféle funkcióiról, összefüggéseiről ez idáig keveset tudhattunk,
ugyanis néhány kivételtől eltekintve a hazai és a nemzetközi néprajzi és antropológiai
kutatások egészen a közelmúltig mellőzték a barátság-tematikát.5 A korábbi kutatások
során az antropológusok figyelmét lekötötte a rokonsági és a szomszédsági viszonyok
vizsgálata. Elsősorban az erős, megkötő kapcsolatokat elemezték, a lazább kötésű ismeretségeknek nem szenteltek kellő figyelmet, és nem ismerték fel, a gyakran a rokonság, vagy éppen a szomszédság fogalmait is átfedő, azokkal érintkező barátság fontosságát. Tehát az emberi kapcsolatok szomszédság-, illetve közösségszintű megközelítése gyakran elhomályosította a barátságok szerepét. S ha előtérbe is került a barátság
intézménye, akkor is inkább annak formális aspektusaira, a kötelezettségek cseréjére, a
munkakapcsolatokra és a rituális rokonságra,6 vagy a patrónus–kliens viszony vizsgálatára figyeltek.7 Én viszont a barátság formális vonásai mellett figyelni kezdtem az
informális, személyes tényezőkre, így például a barátságok identitásokra gyakorolt
hatásaira is. Alaposan körüljártam a gyimesiek különféle, kontextusfüggő barátságmeghatározásait, és számba vettem az egyes barátságtípusokat, s azok mindennapi
szerepét is.
Először bemutatom az egyes barátságtípusokat az identitásokkal összefüggésben. A
gyimesiek a megélt érzelmek terén különbséget tesznek a közeli barátságaik: szívbéli
barátságaik, pajtásbarátságaik, jó szomszédjaik, családi barátságaik, különösen szeretett komáik, illetve lazább, felszínesebb ismeretségeik és barátságaik között. A barátság nem egy bizonyos típusú viszonynak, hanem sokkal inkább az emberi kapcsolatok
egy aspektusának tekinthető. Mind a közeli, mind a felszínesebb barátok között feltűnhetnek a rokonok, családtagok, szomszédok, komák, iskolatársak, munkatársak, gyimesi románok, magyarok, vagy akár magyarországiak is. Míg az idősek elsősorban a
kötelezettségeken, kölcsönös függőségen alapuló baráti kapcsolataik fontosságát hang187

súlyozzák, addig a fiatalok a haszonalapú barátságokkal szemben azokat az önkéntes
és intim barátságaikat említik, amelyekben kifejezhetik az egyéniségüket, megélhetik,
megerősíthetik különféle identitásaikat, s amelyekben szabadok – őszinték – lehetnek.
A közeli barátságok mellett még fontosak azok a nem túl mély, foucault-i értelemben
vett „anyagi terekhez” – iskolákhoz, munkahelyekhez, lakóhelyhez – köthető, nem túl
közeli ismerősök is, akikkel szívesen töltenek együtt időt.8
Megfigyelésem szerint jelentős különbség van a közeli és a lazább, felszínesebb barátságok identitásokra gyakorolt hatásai között. Ez utóbbiak esetében a barátok érzékenyen kerülik az etnikus, vagy bármilyen másfajta feszültségeket, ellentmondásokat, és
inkább az azonosságokat, a közös tényezőket keresik. Nem avatkoznak bele egymás
életvezetésébe, gyereknevelésébe stb. Saját magukat gyakran egymás falutársainak,
magyarnak, románnak, gyimesinek és más hasonlónak tekintik. A közeli barátságoknak – legyen szó akár az adott csoporton belüli vagy kívüli barátságokról – fontos szerepük van az identitással kapcsolatos reflexiók kialakításában és az identitáskrízisek
kezelésében is, továbbá a helyi kultúrával kapcsolatos ismereteik formálását is segítik.
Az ilyen közeli barátságokon belül gyakran támadnak parázs viták, konfliktusok; különböző vélemények is egymásnak feszülhetnek. Megint máskor, ezzel ellenkezőleg,
egymás elképzeléseit és etnikus, vallási, helyi vagy éppen kulturális identitásait, illetve
az identitásaik valamelyikét is megerősítik. A transzkulturális román–magyar barátságok különösen érdekesen hatnak az egyén identitásaira: a kulturális hasonlóságok és az
etnikus–vallási különbségek is megfogalmazásra kerülhetnek általa (ugyanezt igazolta
Agnes Brandt a maorik és pakehák, vagyis Új-Zélandon élő őslakos polinéziai népcsoport és a betelepült fehérek közötti barátságok esetében is9). A transzkulturális baráti
együttlétek és beszélgetések során számos alkalommal megkérdőjeleződnek az etnikus
és vallási csoportok, identitások közötti határok, elmosódnak a különbségek, és alkalmanként újféle azonosságok is létrejöhetnek: ilyen közös nevezőnek tekinthetjük a
„gyimesi csángók”, vagy éppen a „gyimesiek” nyitottabb kategóriáit. Megint máskor
inkább a különbségek kerülnek a középpontba. Pontosabban a különbségek diszkurzív
előállításával az összetett, többrétegű identitásaikat is támogatják: így kerülnek megerősítésre például az ortodox román, ortodox magyar, csángó magyar és román, illetve
ortodox magyar, ortodox román önazonosságok. A kulturális és vallási különbségekről
való beszéddel az ismeretlen és az ismert világokat, továbbá a köztük lévő átmenet
lehetőségét egyaránt megteremtik, az idegenség/a másság domesztikációját is lehetővé
teszik. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy ez az idegen világ valójában nem jelent teljes
idegenséget. Míg a gyimesközéploki, gyimesfelsőloki magyarok (a két település szinte
színmagyar lakosságú) és a gyimesbükki románok között valóban többféle, s leginkább
vallási természetű másság-konstrukcióval találkozhatunk, addig a gyimesbükki magyar
és román barátságok esetében – köszönhetően a gyakori vegyes házasságoknak, vallásés felekezetváltásoknak, a többirányú vallási szocializációnak, a közös ünnepeknek és
a lakodalmaknak – az egymás világaiba való átmenet sokkal gördülékenyebb. A különbség és a hasonlóság véleményem szerint nem valami adott dolog, hanem a folyamatos interakciók hozzák létre hol az egyiket, s hol a másikat.
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Lakodalmak és lakodalomértelmezések
Mindezek a szituációfüggő, közeli vagy éppen lazább baráti társaságokra eltérő módon
jellemző identitás-konstrukciós kísérletek a lakodalmakban is tetten érhetők. A közeli
barátok társaságában a különbségek és azonosságok is kifejezésre kerülhetnek, a lazább ismeretségi körökben elsősorban az azonosságok, vagy inkább az „identitáshelyek” szabadon hagyása a jellemző. Az olyan vegyes násznép esetén, ahol a másik
etnikum képviselői a távolibb barátok, idegenek köreiből kerülnek ki, a résztvevők
kerülik a „magyarkodást” vagy a „románkodást”, nem énekelnek például nemzeti himnuszokat. A közeli, intim intrakulturális vagy éppen transzkulturális baráti társaságok
esetében inkább elő szokott fordulni, hogy a résztvevők valamelyik részleges identitása
felmutatásra vagy éppen azonosításra kerül, illetve különösen a vegyes etnikumú közegben nagyon gyakoriak az új azonosság-reprezentációk is: bizonyos gyakorlatok
helyi sajátosságként való megnevezése. Így például megesik, hogy a lakodalmi sütemények és röviditalok népies eláldását és elkínálását román, vagy éppen magyar eredetű rítusnak tekintik, megint máskor mindezt közös, gyimesi sajátosságnak nevezik, ha
mindez szóba kerül. Előfordul az is, hogy dicsérően szólnak azokról a románokról,
akik még ragaszkodnak bizonyos hagyományos, csángó lakodalmi szokáshoz: hogy ők
még jobban őrzik a közös régi gyimesi szokásokat, mint a magyarok, hiszen még megsütik a lakodalmi perecet és alkalmanként vőfélypálcákat is készítenek. Sőt megfigyelhető az is, hogy a más etnikumhoz tartozó lakodalmi vendégek segédkeznek a fiatal
házasok identitásának erősítésében. Egy 2014-es gyimesközéploki magyar lakodalomban például a vőlegény barátai, köztük egy ortodox román házaspár is, gyimesi táncokat adott elő a mulatság alatt. S bár e közös gyimesi táncokat a románok is sajátjuknak
tartják („frumos dans din Zona mea” – mondják), ez esetben a hagyományőrző tánc a
gyimesi magyar identitás erősítését szolgálta, a fiatalok piros–fehér–zöld virágcsokrot
is kaptak ajándékba a táncosoktól. Vagy egy 2013-as gyimesbükki román lakodalom
során, a vőlegény frissen borotvált arca etnikus identitásreprezentációként értelmeződött mind a magyar, mind a román barátok körében, a férfit közeli barátai azzal ugratták, hogy a román lakodalmi szokások miatt borotválkozott meg (amúgy Gyimesben
szinte kivételszámba megy, ha valaki szakállt visel, vagyis minden helyi vőlegény arca
frissen borotvált ilyenkor). A menyasszony és a vőlegény búcsúztatása, az ara kikérése
és a templomi esküvők eseményei különösen sokféle identifikációs gyakorlatnak és
értelmezésnek adnak teret. Ezekre az alkalmakra ugyanis csupán a nagyon közeli barátok mennek el, illetve azok a személyek, akiktől aktuális lakodalmi tisztségük ezt megkívánja (például a násznagyok, a nagykeresztszülők, a násztársak), s e nagyon közeli
vegyes etnikumú és/vagy vallású barátok társaságában inkább van helye a hasonlóságok kiemelése mellett a különbségek hangsúlyozásának is.
Összegzés
Mire következtethetünk mindebből? Láthattuk, hogy a gyimesi magyar és román lakodalmi rítusok nem eleve adott, kész közösségi produktumok: a lakodalmak etnikus
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értelmezései szituatívan változhatnak. Igaz ugyan, hogy a helyi tudáselit törekszik egy
kész, örökségesített lakodalmi kultúra felmutatására, s ezzel együtt „öröktől adott”
kollektív identitások kialakítására, ám ugyanakkor a „hétköznapi embereknek” is van
lehetőségük a kísérletezésre, a változtatásra, az egyéni értelmezésre. Ebben kiemelt
szerepe van a barátságoknak. A barátságok komplexebb vizsgálatával, beleértve ebbe
az intézményesített formákon túl az intimebb, közeli barátságokat is, azt szerettem
volna bizonyítani, hogy ez a néprajzi és antropológiai kutatásokban alapvetően mindmáig mellőzött téma a társadalmi életvilágok újabb, eddig kevésbé vizsgált dimenzióira nyithat ajtót. Gyimes esetében legalábbis a baráti kapcsolatoknak a mindennapok és
a lakodalmi események során egyaránt fontos szerepük van a társadalmi integráció
illetve a különbségtétel, az identitásalakítás mikroszintű, érzelmekkel és feszültségekkel tarkított folyamataiban. A barátságot mindezek alapján olyan centrifugális erőként
határozhatjuk meg, amelynek segítségével az egyének folyamatosan eltávolodhatnak
regionális, vallási, kulturális, etnikus és nemzeti identitásaik valamelyikétől, hogy a
heterogenitás, az újabb és újabb azonosságok hangsúlyozása felé haladjanak tovább.10
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Magyar és román pünkösdi ünnepek
az ezeréves határon –
ünnepi versengések és együttműködések1
Balatonyi Judit

A búcsújáróhelyek, búcsús ünnepek interetnikus konfliktusokban, valamint a különbség-konstrukciókban játszott szerepe az elmúlt évtizedekben került a nemzetközi, és
részben a hazai vallásantropológiai és politikai antropológiai kutatások középpontjába,
emellett élénk szakmai figyelem kíséri a különböző vallásos és etnikus csoportok közötti ünnepi együttműködéseket is. Ismerünk olyan kutatásokat, amelyek egy-egy
kegyhely jelenkori vagy múltbeli interetnikus és interkonfesszionális használatával
foglalkoznak. Tüskés Gábor és Knapp Éva például a barokk kori zarándoklatok osztrák–magyar interetnikus kapcsolatait elemezte,2 Peti Lehel egy, a posztszocializmusban országos jelentőségűvé váló romániai kegyhely kapcsán létrejött interetnikus és
felekezeti viszonyokat vizsgálta,3 Marijana Belaj és Zvonko Martić pedig a boszniahercegovinai kegyhelyek interetnikus használatával foglalkozott.4 Kutatásaik elsősorban a vallási különbségek ideiglenes felfüggesztését, a kegyhelyek közös használatát
és az együttműködést példázták. Megint mások, így például Robert Hayden és Ronan
James Head, az egyes kegyhelyek társadalmi, politikai és vallási konfliktusokban betöltött szerepét tanulmányozták.5 Ugyanakkor az egyes ünnepi események során működésbe lépő etnikus és/vagy vallási természetű különbségkonstrukciós törekvések és
az azokat ideiglenesen felfüggesztő, felülíró ünnepi együttműködések együttes vizsgálatával mindezidáig kevesen foglalkoztak. Írásomban erre vállalkozom.
2011-től volt szerencsém megfigyelni két olyan, a közelmúltban egyazon településen
létesített, eltérő vallási felekezethez tartozó búcsújáróhely és ünnepi esemény kialakulását és formálódását, amelyek egyrészt egymással rivalizálnak – ugyanazon ünnep (s
részben a tér és idő) etnikus, vallási kisajátítását célozzák –, másrészt viszont az ünnepek rituális ideje alatt interetnikus és interkonfesszionális együttműködések is megfigyelhetőek. A magyar és román vegyes lakosságú Gyimesbükkön (Románia, Bákó
megye) 2008 óta évente megrendezésre kerülő pünkösdvasárnapi római katolikus ünnepről (amely elsősorban a Magyarországról és Erdély más településeiről érkező zarándokokat és turistákat vonzza), és az arra válaszul 2011-ben létrehozott román ortodox Rusalii fesztiválról (a helyi és környékbeli románok ünnepe) van szó. A szervezők
az újonnan kitalált nagyobb, látványosabb pünkösdi ünnepek megrendezésével a kisebb, helyi szintű ünnepi miséket és liturgiákat próbálták újabb meder(ek)be terelni,
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illetve alternatívákat kínálni a helyiek körében is rendkívül népszerű csíksomlyói pünkösdi búcsú és zarándoklat mellett/helyett. A korábbi gyimesi pünkösdi ünnepek során
a helyi katolikusok és ortodoxok egyaránt a Szentlélek eljövetelét ünnepelték, gyakran
közösen, illetve egymással párhuzamosan, külön-külön is. Elsősorban az ortodox ünnep halotti vonásai mutattak eltérést. Az ortodox hívek ilyenkor a templomban és hozzátartozóik sírjánál is gyertyákat gyújtottak, illetve a pünkösdvasárnap előtti szombaton az elhunyt családtagok emlékére a halottak szombatját is megülték.6 Ezek az ünnepi egybefonódások nagyrészt a gyimesi magyar és román etnikai csoportok közötti
évszázados együttéléssel magyarázhatók. A 18. század végétől a román pásztorok betelepülésével a térség lakosságának felekezeti összetétele fokozatosan megváltozott, egy
görögkatolikus román kisebbségű és római katolikus magyar többségű populáció alakult ki. Fontos adalék, hogy a görögkatolikus egyházat 1948-ban központilag betiltották, és a gyimesbükki görögkatolikus parókiát és a templomot az ortodox egyház vette
át. Az egykori görögkatolikus híveknek választaniuk kellett a római katolikus, illetve a
román ortodox egyház között. Tehát a ma itt élő román ortodoxok és római katolikusok
elődeinek kis hányada görögkatolikus, többségük pedig római katolikus volt. Hangsúlyozni kell azt is, hogy a görögkatolikus egyház betiltásával egy időben erősödött meg
a vallási alapú, tudatos etnikai elkülönülés, az etnikus határok és a különbségek megkonstruálása és újraépítése. Legalábbis a társadalom mezoszintjein – a helyi tudáselit
és a helyi egyház interpretációjában és a nyilvános politikai rítusok és diskurzusok
tekintetében ezek a határképző mechanizmusok érvényesülnek. Ugyanakkor ezek az
újrarajzolt etnikus és vallási határok a mindennapi emberi kapcsolatok és viszonyok
esetében egyáltalán nem ilyen élesek, sőt kontextusfüggően változhatnak.
A gyimesi pünkösdi ünnepek során megfigyelhető ünnepi együttműködések és a különbségkonstrukciók pontosan e két, egymással többszörösen összefonódó „szint”-en
érhetők tetten. Az etnikus és vallási rivalizálás, a határkonstrukció elsősorban a helyi
és nem helyi román és magyar politikai és tudáselit által formált nyilvános ünnepi rítusok és diskurzusok szintjén érhető tetten (ha úgy tetszik, ez a jéghegy csúcsa). Ezt igazolta a gyimesi magyar pünkösdi ünnepek kapcsán a 2015-ben fiatalon elhunyt Ilyés
Zoltán is, aki amellett érvelt, hogy az ünnep elsősorban a nemzeti érzések, a magyar
kisebbséggel való szolidaritás és ideológiai összetartozás megélését biztosítja a résztvevők számára.7 Ilyés az ünnep egyik központi helyszínén, a gyimesbükki „vasúti őrház”-ban elhelyezett emlékkönyv bejegyzéseit áttekintve azt is kimutatta, hogy a máshonnan érkező „nemzeti zarándok”-ok az ünnep ezen üzenetével jórészt azonosulni is
tudnak, sőt gyakorlatilag ez motiválja őket az ünnepen való részvételre.8 Ugyanakkor a
kutatásaim során számos példát találtam a közös, interetnikus és interkonfesszionális
ünneplésekre, és a hivatalos üzenetektől eltérő ünnepélmények megfogalmazására is,
elsősorban a helyiek, s részben az „idegen” zarándokok körében. Így például, miután
megvizsgáltam egy másik ünnepi tér, egy templom emlékkönyvi bejegyzéseit is, azt
vettem észre, hogy a vallásos térben elhelyezett füzetben már nem a nemzeti összetartozás és a nemzeti emlékezet szólamai ismétlődnek, hanem inkább vallásos és személyes gondolatok kerülnek előtérbe. Tehát a román és magyar pünkösdi ünnepek nyilvá-
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nos üzenetei és az ünneplő románok és magyarok egyéni ünneplési gyakorlatai, élményei között ellentmondásokat, nehezen összefésülhető szálakat fedeztem fel, vagyis az
ünnepek hivatalos üzenetei, rítusai nem minden esetben érik el a „kívánt hatás”-t. Írásomban ezért a hivatalos, nyilvános diskurzusok és rítusok (etnikus és vallási egységés különbségkonstrukció, vallási, politikai és társadalmi konfliktusok), valamint az
egyéni ünnepélmények (interetnikus együttműködés, kölcsönösség, elhatárolódás stb.)
közötti ellentmondások és feszültségek megértésére és feloldására törekszem. Mindehhez igyekszem feltárni az ünnepek szervezőinek intencióit, a hivatalos ünnepértelmezéseket, a nyilvános rítusokat, valamint az egyéni ünnepi gyakorlatokat és ünnepi tapasztalatokat, illetve mindezek összefüggéseit.

Gyimesbükk látképe (Forrás: Wikimedia Commons)

Nyilvános rítusok és üzenetek –
vallási, etnikus rivalizáció és különbségkonstrukció
Elsőként azt veszem számba, hogy milyen csoportok formálják a hivatalos ünnepértelmezéseket, a különféle nyilvános diskurzusokat, kik alakítják az ünnepi rítusokat,
s mindezzel mik a céljaik. Hogyan formálódnak a magyar és román pünkösdi ünnepek
a vallás és a politika erőterében, illetve a különféle gazdasági fejlesztések, beruházások
„árnyékában”, hogyan működnek egymás mellett, és hogyan hatnak egymásra – illetve
a szervezők, milyen kulturális reakciókat adnak egymás ünnepeire. Azt feltételezem,
hogy az ünnepekkel kapcsolatban forgalmazott különféle hivatalos ünnepi narratívák,
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az ünnepek szerepét, múltját és funkcióját kiemelő nyilvános történetek és emlékezetek
a közösségi struktúra és a különféle helyi identitások alakítását, finomhangolását szolgálják.9
A római katolikus búcsús ünnep esetében egy jól körülhatárolható csoport, helyi és
magyarországi szervezők közös fellépéséről beszélhetünk. Eredeti elképzeléseik szerint a magyar múlt és a katolikus vallás emlékeit, az első katolikus templomot, a
kontumáci kápolnát és az egykori vesztegzár és vámház épületeinek romjait kívánták
felújítani és emlékhellyé alakítani. Ehhez adódott hozzá az ünnep ötlete, az, hogy a
felújítások a pünkösd keretében megünnepelhetők, láthatóvá tehetők. Azt próbálták
elérni, hogy Gyimesbükk valamilyen formában kapcsolódjék a csíksomlyói búcsú vallási–politikai eseményeihez, egy jól működő vallási–nemzeti esemény fősodrához. Az
ünnepnek egy viszonylag állandó rítusforgatókönyvet dolgoztak ki, amelyet évről évre
újabb felújított épületek átadása, avatások és a különféle kulturális programok tesznek
változatossá. A gyimesbükki vasútállomáson népviseletbe öltözött helyiek – néhányan
lóháton, zeneszóval, virágokkal, süteménnyel és pálinkával felszerelkezve – magyarországiakkal, moldvaiakkal, Erdély más településeiről érkező csoportokkal és magánszemélyekkel közösön várják a Magyarországról érkező zarándokvonatot. A szervezők
a vonatvárással a Magyar Királyi Honvédség alakulatainak 1940-es gyimesi bevonulásának állítanak emléket, illetve próbálják elérni, hogy a résztvevők újraéljék, megéljék
a múlt eseményeit. A vonat beérkezése után a résztvevők közösen átvonulnak a
kontumáci kápolnához, ahol ünnepi műsorokra, táncos–zenés programokra, megemlékezésekre és avatásokra kerül sor és római katolikus szentmisét is celebrálnak. A
kontumáci kápolnát a különféle ünnepi szónoklatokban, ahogy a marketing kiadványokban (pl. a különféle programfüzetekben) a térség első templomának nevezik. A kápolna szabadtéri színpadán és a 2010-ben felavatott hősi emlékműnél is különféle
megemlékezések és szónoklatok hangzanak el. A hősi emlékmű azoknak a Gyimesbükkön született vagy a Gyimesi-szoros védelmében elesett katonáknak állít emléket,
akik részt vettek a két világháború valamelyikében, illetve emléktáblával tisztelegnek
az 1848-as, az 1956-os és az 1989-es forradalmak áldozatai előtt is. Az emlékmű létrehozásában fontos szempont volt, hogy a térségben korábban csak a román háborús
hősöknek volt emlékműve a gyimesbükki ezeréves határ „román” oldalán. Az ünnepi
eseménysorozat utolsó felvonását a gyimesbükki vasúti őrháznál tartott köszöntőbeszédek jelentik, ahova a nosztalgiavonat nagy ováció közepette fel is megy. Ezt a harmadik helyszínt „Ezeréves határnak” is nevezik, hiszen az őrház nem messze található
a hajdani határon álló Rákóczi-vártól. A szervezők az ünnepi rítusokkal, emlékezési
szertartásokkal, és az ünnepi beszédekkel elsősorban a résztvevők nemzeti és vallási
(római katolikus) identitásait próbálják megerősíteni és újraalkotni. A helyi és nemzeti
múlt, a vallás, és a közös kultúra felmutatására, továbbadására törekednek. Mindebben
kiemelt szerepet tulajdonítanak a helyi és nemzeti hősöknek, ősöknek és a római katolikus egyház szentjeinek is. Az ünnepi programokban feltűnik Szent László alakja,
minden évben megemlékeznek a Gyimesben elesett hősi halottakról, vagy (ahogy
2014-ben) a madéfalvi veszedelem áldozatairól is. A pünkösdi alkalmak teret enged-
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nek a különböző vallási, politikai eseményeknek, a gazdasági beruházásoknak, és a
tömegszórakoztatásnak is.
2008-ban a magyar pünkösdvasárnapi búcsú ellensúlyozására a gyimesbükki és
palánkai román tudáselit „ellen-rendezvényt” kezdeményezett a palánkai Rebreanuemlékműnél, de ezt a bákói hatóságok biztonsági megfontolásokból nem engedélyezték. Politikai válaszreakcióként – a 2010-ben felavatott magyar hősi emlékmű közelében – 2012 októberében egy újabb román hősi emlékművet avattak. 2011 pünkösd
vasárnapján pedig, amikor a római katolikus és az ortodox húsvét, s ezáltal a pünkösd
is kivételesen egyazon napra esett, a gyimesbükki ortodox egyház nagyszabású, ünnepi
ellendemonstrációt tervezett, melyet a település magyar polgármestere és Bákó megye
prefektusa is engedélyezett. Rusalii a Kárpátok közepén elnevezéssel szent liturgiát
tartottak a gyimesbükki ortodox templom kertjében, ünnepelve a pünkösdöt és megemlékezve a hősi hallottakról. Egy olyan román nemzeti–vallási ünnepség hagyományát
próbálták megteremteni, amilyennek a korábbi években csupán a gyimesi magyarok
rendelkeztek. Az új ünnepi tematikával, az ünnep látványosabbá tételével a helyi román ortodox közösség számára kívántak alternatívát adni a körükben is népszerű pünkösdi magyar csíksomlyói és gyimesbükki ünnepek helyett. A 2011-től szerveződő
ortodox pünkösdi fesztivál apropóján a helyi ortodox egyház saját tereket, ünnepi rítusokat és az ünnep etnicizált emlékezetét kezdte el kialakítani és forgalmazni. Az ünnep
egyik reprezentatív helyszíne a gyimesbükki Szent Mihály és Gábriel Arkangyalok
ortodox temploma lett. A kiválasztás oka elsősorban az volt, hogy Gyimesbükkön ez
volt az első, 1800-ban a helyi románok által emelt görögkatolikus kőtemplom, amelyet
ők az igaz hit templomának tekintenek. Az ortodox templomkert mellett az első gyimesbükki görögkatolikus fakápolna emlékhelye is fontos ünnepi helyszín lett, melyet
Gyimes legrégebbi román szakrális emlékhelyeként tartanak számon. A helyi egyház
képviselői és több gyimesi román értelmiségi is amellett érvel, hogy ez a fakápolna
már jóval a katolikus kontumáci templom létesítése előtt is állhatott. Az egykori kápolna helyszínét, egy katonai térkép alapján egy gyimesbükki domboldalon, a Podişon
azonosítottak be, s azt bádogtetővel fedett kereszttel jelölték meg. Míg az első évben
az ünnepet az ortodox templom kertjében tartották, a második évtől a szent liturgiát
körmenettel, és a Podişra tett zarándoklattal egészítették ki. A pünkösdi ünnep vonatkozásában egy olyan rituális idő, az ünnephez kapcsolt olyan rituális múlt kialakítására
törekednek, amely lényegében a helyi etnicizált történelem dákoromán kontinuitás
mítoszával kevert változatát adja. Az I. és II. világháborús honvédő hősök tettei mellett
a dicsőséges ókori idők határvédelméről is megemlékeznek. Az elmúlt években a fesztiválhoz kapcsolódó nyilvános reprezentációkba egyre több olyan elem épült be,
amellyel a pünkösdi ünnepségek ortodox liturgikus rítusai mellett a bizánci keresztény
szokások és a kereszténység előtti pogány, dák–trák, illetve római elemeket, és egyben
azok továbbélését hangsúlyozták. Az ünnep hivatalos ortodox keresztény értelmezését
követve a pünkösd eredetét, annak végső formájának kialakulását az apostoli időkhöz
kötik, ugyanakkor kiemelik egy ókori rózsaünneppel, a Rosaliához való feltételezett
kapcsolatait is. A helyi tanárok kérésére a gyimesi ortodox gyermekek és sok felnőtt
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színes bazsarózsákkal, illetve más virágokkal érkezik a pünkösdvasárnapi liturgiára és
körmenetre – a virágok szimbolikáját és rituális jelentőségét, illetve az ünnep halotti
jellegét a római Rosalia hagyományaira vezetik vissza, sőt azt inkább egy még korábbi
dák–trák hagyománynak tekintik. Maga az ortodox pünkösd a román kultúra ősiségének reprezentánsaként értelmeződik, amelyben különféle ókori pogány és keresztény
kultuszok, rítusok forrnak össze egy román egésszé, amely így sokkal autentikusabbnak és ősibbnek mutatkozik, mint a római katolikus pünkösd.

Gyimesbükk, az egykori legkeletibb MÁV-őrház az Ezeréves határon
(Forrás: Wikimedia Commons)

Egyéni ünnepi élmények – ünnepi együttműködések, különbségek felfüggesztése
A gyimesi román pünkösdi ünnep elsősorban a helyiek ünnepe: arra kiváltképp a
gyimesbükkiek (többségében ortodox románok és magyarok) mennek el, és a környező
románok lakta településekről, így Ágasról és Palánkáról érkeznek még résztvevők. Az
évek során az ünnepség visszakerült a helyi hatáskörű rendezvények közé, s nem vált
összromán nemzeti–vallási fesztivállá, ugyanakkor egyre kedveltebb, elfogadottabb
lett a helyiek körében. Gyakorlatilag a saját egykori pünkösdi ünnepük vett fel újabb
jelentéseket és rítusokat, mint például a hősökre való emlékezést. A helyeik elsősorban
a szent liturgia és a körmenet egységesítő erejét emelik ki élményforrásként, a a viseletbe öltözött emberek sokaságát tartják különösen szépnek: „Doamne ce frumos!”, „E
frumos. Doamne ajutane Maria!”, „Frumos Doamne ajuta!”
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Más a helyzet a gyimesi magyar pünkösdi ünnep esetében, amelyre elsősorban a magyarországi és Erdély más részeiről érkező zarándokok, élmény-, illetve örökségturisták érkeznek nagy számban, ugyanakkor a gyimesiek létszáma elenyésző. Bár az első
években valamelyest nőtt is a számuk, a harmadik–negyedik évtől stagnálni kezdett. A
helyiek kezdeti, első néhány évre jellemző lelkesedése az utóbbi években határozottan
enyhülni látszik, a kezdeti, nagyon pozitív támogató vélemények egyre inkább átcsaptak a semleges, illetve negatív megítélésbe. Így például, míg az első években a gyimesbükki vonatvárást érzelemdús, megható eseménynek nevezték: „Előre olyan megható volt nekem is, pedig én nem éltem azt a magyar időt”; „Tényleg, mert nekem nagyon megható volt, amikor megérkezett”; „A legszebb rész szerintem” (2011), és így
tovább. Újabban azonban már az esemény elüzletiesedését is kiemelik: „Amikor az
ember mélyebben belébonyolódik, akkor ez csak néhány embernek üzlet, egyéb sehol
semmi” (2014). A vonatok fogadásában résztvevő gyimesi (gyimesközéploki és gyimesbükki) hagyományőrző zenészek és táncosok egyre inkább munkának tekintik az
ünnepen való részvételt, úgy látják, hogy tulajdonképpen a megrendelők, a főszervezők igényeit teljesítik: „Mi csak ilyen bábok vagyunk, mi csináljuk az erdőtüzet, a látványosságot” (2014). A gyimesiek közül többek azt hangsúlyozzák, hogy a gyimesbükki pünkösdi ünnepeknek semmi köze nincs a pünkösdhöz, hanem a papok, és a
fontos emberek kívánják az ünnepekhez kötni: „Egybeesik a pünkösddel, de nem szinte
ugyanarról szól”; „Nem a pünkösdről szól” (2011). Az ünnepek politikai szerepét a
román Rusalii ünnepség kapcsán is kiemelik. A helyiek egyrészt felismerték annak
demonstrációs, ellendemonstrációs szerepét. „A pünkösdöt is ünnepelték, de azér’,
hogy a határnál ne csak a magyarok ünnepeljenek. […] Biztos, biztos, hogy ne csak a
magyarok ünnepeljenek” (2011). Másrészt azt is kiemelik, hogy az ünnepek hivatalos
üzenetei nem tükrözik a mindennapok és ünnepek valódi interetnikus és -konfeszszionális gyakorlatait, s a pünkösdi ünnepek lényegében a fejük felett zajlanak, azok
elsősorban a helyi és nem helyi tudáselit politikai–vallási különbség- és határkonstrukciós kísérleteit tükrözik: „Van egy ilyen, mondjuk, hogy ott a községben nincs miért, ha
szomszéd az román, tiszteletben tartják”; „Nem az itteniek, a helybeliek csinálják a
bajt, hanem aki jön, aki Bukarestből vagy Jásból idejön […] Jó hogy itt a szegény ember megvan. Jól megvagyunk, barátok, komák, lakodalomba híjják, mulatnak. Így jól
megvan az egyszerű ember…”; „Egyik a más ünnepét tiszteletbe’ tartsa” – fejtette ki a
véleményét egy negyvenéves gyimesközéploki nő még 2011-ben. A helyiek gyakran a
szervezők intencióival ellentétes, illetve azoktól eltérő értelmezéseket is kialakítanak
az egyes rítusok, vagy éppen terek kapcsán is. Így például a 2011-es hídavatás során a
különféle avatóbeszédekben megjelenő „nemzeteket összekötő” vagy éppen „megmaradás”-üzenetek szólamai nem érték el a szándékolt hatást. Hiába hangzott el a gyimesbükki katolikus pap prédikációjában: „Hiszem, hogy nekünk most pünkösd ünnepe,
a híd avatása és az imádságos lelkület, ez is szárnyat ad a megmaradásunkban”
(2011). A hídnak a gyimesiek szerint nem sok jelentősége van, szerintük a hídavatással
próbáltak valami új programot, látványosságot kitalálni, a szervezőknek tulajdonképpen nem volt jobb ötletük.
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Hídavatás 2011-ben (Balatonyi Judit felvétele)

Lássuk a késztetés átalakulásának lehetséges okait! Egyrészt a gyimesbükki papokon
kívül, akik a pünkösdvasárnapi misét megelőzően kihirdetik, hívják, sőt kötelezően elő
is írják a híveknek a misén való részvételt, más gyimesi községek papjai, így
Gyimesfelsőlokon, Gyimesközéplokon, és Hidegségen ezt újabban már nem teszik. A
heti kötelező mise, illetve a pünkösdi búcsús mise Csíksomlyón, illetve a saját lakókörzet templomában kiváltható. Az igazi pünkösdi búcsú és zarándoklat sokak számára
továbbra is a csíksomlyói kegyhely ünnepi miséje, és az oda vezető zarándoklat. Ezt
egészítik ki, de nem helyettesítik a saját, helyi szintű pünkösdi ünnepek. „Gyimesbükk,
ott van a határ” – vezette fel egy kérdését 2014-ben egy magyarországi turista gyimesi
vendéglátójának. „De most akkor én nem tudom” – folytatta a magyarországi úr – „azt
hallottam, hogy mivel mer’ a csángók nem tudnak eljutni a csíksomlyói búcsúra, ezért
van nekik itt. Ezért most már ők is tartanak egy ilyen búcsúszerű dolgot vasárnap.”
„Dehogynem!” – volt a válasz – „A csíksomlyói búcsú a pünkösdi ünnepünk!” Hozzáteszem, hogy aki valami okból nem tud részt venni az ünnepen, illetve magán a gyalogos
zarándoklaton, más helyi ünneppel, például a júliusi Mária Magdolna-napi búcsúval
váltja ki azt. Ha a személyes motivációk felől közelítünk, akkor újabban elsősorban a
kulturális programokról szólnak pozitívan, hogy azok miatt érdemes elmenni a rendezvényre. Vannak, akik a náluk megszálló magyarországi vendégekkel érkeznek. Mások,
elsősorban a gyimesbükkiek, azt hangsúlyozzák, hogy ők a gyimesbükki kontumáci
templomnál tartott misére mennek imádkozni, és a vonatvárásra és az egyéb programokra nem kíváncsiak. Megint mások, bár nem mennek el a misére és az ünnepségre,
udvarukban, vagy a vasúti sínek mentén piros–fehér–zöld zászlót lengetve köszöntik
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az elsuhanó zarándokvonat utasait, és elmondásuk szerint magyarságukban erősödnek
ezáltal.
A gyimesiek ünnepi élményeinek formálódásához nemcsak az ünnepi rítusok, és ünnepi beszédek járulnak hozzá, hanem az egyes ünnepi terek, helyszínek, illetve az idegen
és ismerős ünneplőkkel, turistákkal való találkozások, beszélgetések is. Az ünnepi terek többféle módon hatnak a résztvevők ünnepi élményeire: feltételezésem szerint, míg
a nemzeti szimbólumokat megjelenítő helyszínek a nemzeti érzések erősítésének kedveznek, a vallási terek inkább a vallásos élményeket serkentik. A már említett Ilyés
Zoltán egyértelműen kimutatta, hogy a résztvevők (elsősorban a magyarországi zarándokok) célja elsősorban saját nemzeti érzéseik megerősítése, a nemzeti és ideológiai
közösséghez tartozás demonstratív megélése, megmutatása. A magyarországi és erdélyi résztvevők széles körének motivációit tekintve Ilyés szekuláris zarándoklatról beszél, ahol a helyet elsősorban nem vallásos búcsúnyerési céllal keresik fel, hanem
nemzeti érzéseik, a magyar kisebbséggel való szolidaritásuk és ideológiai összetartozásuk felmutatása a cél.10
Ilyés megállapításait egy másik emlékkönyv markánsan eltérő, elsősorban vallásos
tartalmú bejegyzéseivel egészítem ki. Ahogy azt említettem, az emlékhelyen, zarándokhelyen az őrház mellett a kontumáci templom emlékkönyve is lehetőséget biztosít
az emlékek, élmények megörökítésére. 2013. május 18-a és 2014. június 22-e között
kelt, összesen 310 bejegyzés alapján próbálok néhány megállapítást megfogalmazni.
Mennyiben mások a bejegyzések, mint ahogy azt az őrház emlékkönyve esetében láthattuk? Szemben a vasúti őrház emlékkönyvének szövegeivel, a kontumáci templom
emlékkönyvében csak elvétve találunk nacionalista hangvételű bejegyzéseket, megjelenik ugyan pl. Nagy-Magyarország gondolata, az ezeréves határ visszaállításának
óhaja, Trianon bánata, de sokkal jellemzőbb a szent hely, a templom és a hősi emlékmű dicsérete, valamint a vallásos élmények, a vallásos zarándoklat emlegetése: „A jó
Isten áldása legyen ezen a zarándoklaton!” A hely, a templom, az emlékhely és a helyi
emberek szépségének, jóságának felidézése mellett a leggyakoribb szövegcsoport a
kegyhely felkeresésének személyes, vallási és egyéb, nem feltétlenül nemzeti jellegű
motivációiról árulkodik. A bejegyzők részletesen leírják, hogy miért keresték fel a
pünkösdi búcsú keretében a gyimesbükki kontumáci templomot. A bejegyzők kilétére
csak következtetni lehet: többségük magyarországi zarándok, illetve erdélyiek, kis
százalékban pedig gyimesi magyarok és románok. Több példát találtam arra, hogy az
egykoron Gyimesből elszármazottak a szüleik, nagyszüleik emlékére utaznak Gyimesbe, a határhoz: „XY vagyok Tolna megyéből Bátaszékről. Édesapám emlékéért jöttem
vissza mivel ő már nem jöhetett. Gyergyóújfalusi születésű volt. Családommal jöttem,
Y-nal és menyemmel, Z-vel. Gyönyörű a vidék. Köszönjük, hogy itt lehettünk” (2013).
Gyimes ebben a vonatkozásban magát Erdélyt jelenti, egy emblematikus erdélyi települést: „Magyarországról jöttünk X és vőlegényem Y Nógrád megyéből egy Szécsénke
nevű kis faluból. A dédnagymamám innen származik, ezért visszalátogattam. XY emlékét hoztam vissza” (2013). A bejegyzésekre egyöntetűen jellemző, hogy Istennek és
Szűz Máriának köszönik meg, hogy eljuthattak Gyimesbe. A második szövegtípust az
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imák és személyes kérések, illetve a hála-bejegyzések jelentik: erdélyi, helyi zarándokok, illetve magyarországiak bejegyzései között is szép számmal találunk személyes
hangvételű imákat és hálaszövegeket: „Köszönöm, hogy visszakaptam a családomat”
(magyarországi zarándok, 2013).
Tehát azt láthatjuk, hogy a vallási terek a nemzeti, szekuláris motivációk és élmények
írásos megfogalmazása mellett az elmélyült vallási élményeknek is teret biztosítanak.
A résztvevők a gyimesbükki ünnepi helyszínt nem csak az emlékezet helyének, hanem
kegyhelynek, szent helynek is tekintik. Itt csak utalni szeretnék a szekuláris, nemzeti és
a vallási zarándoklat közötti finom összefüggésekre és összefonódásokra, amelyre
szintén már több antropológus felhívta figyelmet.11 Míg az „Ezeréves határon” álló
őrház elsősorban a nemzeti érzések előidézésének helye, addig a templom szakrális
tere a vallásos élmények megfogalmazását sürgeti, idézi elő – feltehetőleg csak ideiglenesen.
Röviden szólok az ünnepi találkozások szerepéről is. Megfigyeléseim szerint ugyanis
újabban a turisták és a helyiek közötti látványos különbségek kirajzolják a magyarországiak és a gyimesi csángók közötti kulturális határokat, hiába próbálja az ünnep a
nemzeti és vallási összetartozásüzeneteit hírül adni. Mert bár számos ünnepi esemény,
ünnepi helyszín vagy akár találkozás élményének hatására a résztvevők valóban átélhetik, átélik a nemzeti összetartozást, az is előfordul, akár ugyanazon ünnepi eseményen,
hogy a különbségeket érzékelve inkább a helyi identitásaikban erősödnek. A különbségkonstrukciót erősítik például a különféle félreértések, tévedések is, például a
gyimesiek moldvaiakkal való összetévesztése. Megfigyelhető az is, hogy a gyimesi
magyarok egyre kevésbé kapcsolódnak a magyarországiak erdélyi, helyi románokat
szidó, agresszív diskurzusaihoz. Így volt ez 2015-ben, amikor a pünkösdi ünnep alatt
több magyarországi zarándok a kivezényelt román rendőröket az ellenséggel, a magyarokat elnyomó románsággal azonosította, míg a gyimesiek nem győzték hangsúlyozni,
hogy a rendfenntartó szervek nélkül káosz alakulna ki és nem lehetne közlekedni.
2011-ben pedig a helyiek szóltak rá egy akkor még működő magyarországi gárdista
csoport tagjaira, akik a vasútállomás román lobogóját piros–fehér–zöldre cserélték ki.
Összegzés
Bár a gyimesi román és magyar ünneplők alkalmanként részt vesznek egymás ünnepein, ez a kevertség, és maga a kölcsönös ünnepi jelenlét rejtve marad a nyilvános diskurzusok szintjén. Az etnikus és vallásos különbségek megkonstruálása és az ünnep, az
ünnepi idő (a jelen és a múlt), az ünnepi rítusok és az ünnepi liturgia, az ünnepi tér, s
mindezek által szimbolikusan Gyimes múltjának és jelenének örökségesítése a cél. A
hivatalos narratívák szerint a pünkösdi ünnepekkel a gyimesi magyarok és a románok
is az apostoli időkre, ezen túl az őseikre, hőseikre, bizonyos szentjeikre, illetve a magyar, illetve a helyi etnicizált történelem különböző idősíkjaira – a közel és régmúlt
kiemelt eseményeire – emlékeznek. A más-más szempontokból kisebbségben élő románok, illetve magyarok vallási és nemzeti identitásait óhajtják erősíteni, továbbá kife202

jezik jogukat a szülőföldjükhöz, jól láthatóan versenybe is szállnak érte. A pünkösdi
ünnep a politikai legitimáció mellett a helyi, regionális, etnikus és vallási identitások
kialakítását és megerősítését is szolgálja. Láthattuk, hogy az ünnep résztvevői a gyimesi pünkösdi ünnepségeket elsősorban vallási ünnepként tartják számon, ugyanakkor
felismerik és értelmezik azoknak direkt politikai tartamait – az adott kontextus, élmény
erősségének függvénye, hogy ezzel a fajta nemzeti összetartozást erősítő üzenettettel
mennyire kívánnak, tudnak azonosulni.

2019. 07. 20.
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A szétszakított nemzet
Elméleti és módszertani javaslatok
a határon túli magyar kisebbségekre vonatkozó
nemzetpolitikák kutatásához1
Gazsó Dániel

Bevezetés
A magyarországi nemzetpolitikák, melyek a magyarságot mint nemzeti közösséget
célozzák, az 1989-es rendszerváltást követően kettős érvrendszer szerint alakultak.
Egyrészt a politikai elitek a gazdasági és társadalmi fejlődés érdekében szükségesnek
vélték az ország mihamarabbi csatlakozását és felzárkóztatását a nemzetközi szervezetekhez – elsősorban a NATO-hoz és az EU-hoz –, valamint azok normáihoz. Másrészt
az europanizáció eszméje mellett igyekeztek megoldást találni az abból fakadó problémákra, hogy az állam és a nemzet határai nem esnek egybe.2
Az államhatárokkal szétszakított, mégis egységes magyar nemzet elképzelése az első
világháború és az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása után alakult ki.3 A „Nagy
Magyarország” helyreállításának illúziója, illetve a területi revízióra való törekvés jelentősen befolyásolta az ország politikai fejlődését, nemzetközi kapcsolatainak alakulását. A magyar vezetők részben azért sürgették a német szövetségi rendszerhez való
csatlakozást, mert így látták esélyesnek az elcsatolt területek visszaszerzését. A több
mint negyven évig tartó egypártrendszerű kormányzáson alapuló államszocializmus
véget vetett ugyan a revizionista törekvéseknek, de a magyar nemzeti kérdést nem oldotta meg.
A határon túli magyar kisebbségek kérdése a rendszerváltás folyamataiban jutott ismét
központi szerephez a politikai életben. A Magyar Köztársaság e közösségek sorsa iránt
érzett felelősségét az 1989-es Alkotmány is kodifikálta.4 Az anyaországi felelősségvállalás gyakorlatba ültetéséről, tehát a határon túli magyar kisebbségekre vonatkozó
nemzetpolitikák pontos céljairól és eszköztáráról azonban nem alakult ki konszenzus.
Az erre vonatkozó különféle megoldások (mint a jószomszédság-politika, illetve a
külhoni magyarok státusának és könnyített honosításának intézményesítése) heves
vitákat és indulatokat váltott ki belföldön és külföldön egyaránt.5 Fontos kihangsúlyozni, hogy az új nemzetpolitikai célok és az euroatlanti integráció együttes megjelenése nem egyedülálló jelenség: a kétpólusú világrendszer megszűnését követően a legtöbb kelet-közép-európai, volt szocialista államra jellemző. Az ezt követően kialakult
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nemzetpolitikai gyakorlatok újdonságnak számítottak a nemzetközi jogban. A külhoni
nemzeti közösségek anyaországi támogatáspolitikájának nemzetközi szabályozása még
mindig várat magára. Mindemellett a kelet-közép-európai kormányok nemzetpolitikai
intézkedései egyre nagyobb aggodalmat váltottak ki Nyugat-Európában, amint azt a
következő cikkrészletek illusztrálják.
„Magyarország, Románia és Bulgária megnyitja Európa kapuit, fittyet hányva az EU
keleti határainak védelmére, amivel Brüsszel megbízta őket. Mintegy ötmillió moldovainak, macedónnak, szerbnek, ukránnak és töröknek van, vagy lesz lehetősége arra,
hogy európai útlevelet szerezzen annak rendje és módja szerint. A gyorsított eljárást a
történelem és annak igazságtalanságai teszik lehetővé számukra. Egy olyan nem várt
ajándékról van szó, amitől a magyar, román és bolgár vezetők titokban politikai hatalmuk megszilárdítását várják. Ezen intézkedéseknek súlyos következményei lehetnek
az Öreg Európa fővárosaiban.” – Franciaország; Le Figaro, 2010. augusztus 11.6
„Két, jellegét tekintve nacionalista törvény elfogadása a [magyar] parlamentben veszélyt jelent az ország szomszédos kapcsolataira. Az egyik lehetőséget ad az állampolgárság felvételére azoknak a magyar etnikumú személyeknek, akik külföldön élnek,
még akkor is, ha huzamosabb ideig sosem tartózkodtak Magyarországon. […] A másik
vitatott törvény […] nemzeti ünnepnek, a Nemzeti Összetartozás Napjának nyilvánítja
június 4-ét, ezzel emlékezve az 1920-ban aláírt Trianoni Szerződésre, ami az első világháborút követően újrarajzolta a magyar határokat.” – Spanyolország, El País,
2010. június 13.7
„Magyarország azon lépése, hogy útlevelet ajánl a vele szomszédos országokban élő,
majd’ hárommillió magyar etnikumú személy számára, felébresztette KözépEurópában a nacionalizmus okozta feszültségeket, felidézve ezzel az első világháború
után bekövetkezett Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásának körülményeit” – Egyesült Királyság; The Times, 2010. május 29.8
Munkám legfőbb célja a magyarországi nemzetpolitikák átfogó értelmezése és elemzése néhány határon túli magyar közösség vizsgálata alapján. Ehhez egy olyan interdiszciplináris antropológiai módszer alkalmazására van szükség, amely kiterjed a kutatás
tárgyának történetiségére éppúgy, mint a benne rejlő globális és lokális összefüggésekre. Mindezt figyelembe véve, kutatásom három fő témára terjed ki: 1. a magyarországi
nacionalizmusok és a magyar nemzeti tudat kialakulásának története; 2. az 1989-es
rendszerváltás utáni Magyarország nemzetpolitikai gyakorlatainak alakulása; 3. a magyarországi nemzetpolitikák határon túli magyar kisebbségi közösségekre gyakorolt
hatásai.
Elméleti alapfeltevések
A globalizáció folyamatai átlépik a nemzetek és az államok határait. Az egyre kiterjedtebb nemzetközi szervezetek, az államok közötti gazdasági kapcsolatok, a tőkeáramlás,
az informatika és a tömegkommunikáció felgyorsult technológiai fejlődése, a migráci206

ós folyamatok olyan gazdasági, politikai és társadalmi változásokat idéztek elő, melyek
hatással vannak az egész emberiségre.9 Kérdéses azonban, hogy e folyamatok összessége egy homogén, transznacionális világot hoz-e majd létre, melyben az államhatalom
és a kormányok nemzeti törekvései jelentéktelenné válnak. A nemzeti identitás mind a
mai napig az önmeghatározás és a világrend konstrukciójának alapját képezi, és a jóslat, miszerint a nacionalizmus korának vége lenne, korántsem tűnik közelinek.10 Ez
persze nem azt jelenti, hogy a nemzeti törekvések ugyanolyan formában vannak jelen,
mint a modern nemzetállamok kialakulásának kezdeti időszakában. A nacionalizmus is
– mint ideológia, mint populáris kultúra és mint politikai hitvallás – átalakult az új
gazdasági és társadalompolitikai feltételekhez igazodva, de alapjait a már több évszázados tervszerű nemzetépítés stratégiái képezik.11
A nemzet és a nacionalizmus fogalmai
A nacionalizmus a nemzeti egység, a nemzeti önrendelkezés és a nemzeti identitás
politikai szférában való megjelenése, illetve az ezeket a nemzeteszméket igazoló, legitimáló ideológia.12 A nacionalizmus nem általánosítható, történetileg változó formákban alakult és eltérő érzelmekkel telítődött. A nemzet fogalmának – ami ennek a sokrétű és változó politikai eszmerendszernek a központi fogalma – pontos meghatározását
több paradoxon is megnehezíti.13 Egyrészt a nemzetek objektív modernsége (a történészek szemszögéből) szemben a szubjektív régiségükkel (ahogyan azt a nacionalisták
látják). Másrészt a nemzetiség formális egyetemes jellege (mindenki rendelkezik nemzetiséggel) szemben megjelenésének partikularitásával (azt mindenki másképp éli
meg). Harmadrészt a nacionalizmus politikai hatalma szemben filozófiai–elméleti szegénységével. Más izmusokkal – mint a liberalizmus, konzervativizmus vagy a szocializmus – ellentétben a nacionalizmus kialakulása nem köthető olyan nagy gondolkodókhoz, mint John Stuart Mill, Edmund Burke vagy Karl Marx. Tudományos meghatározásával jóval kialakulása után, csak a 20. században kezdtek el foglalkozni. Részben
ezekből a paradoxonokból fakad, hogy a nemzet definíciójához szükséges kritériumok
az egyes szerzők szerint igen eltérőek: vannak, akik jelentését objektív csoportképző
ismérvek alapján próbálják meghatározni (közös nyelv, történelmi múlt stb.), míg mások a szubjektivitásra helyezik a hangsúlyt. Ez utóbbi egyik legelismertebb példája
Benedict Anderson meghatározása, miszerint a nemzet egy „elképzelt politikai közösség, melynek határait és szuverenitását egyaránt veleszületettnek képzelik el”.14 Mindezt összevetve, a nemzet (mint társadalmi nagycsoport) és a nacionalizmus (mint
nemzetelvű ideológia) olyan sokdimenziós fogalmak, melyeket nem lehet egyetlen
általános kritérium alapján definiálni.
A fogalmi meghatározás mellett szintén sok vita tárgyát képezte a nemzetek és a nacionalizmus kialakulásának folyamata. A ma leginkább elfogadott konstruktivista elmélet szerint a nemzetek a modern kor szüleményei. Ennek az elméletnek a képviselői a
modern nemzetépítés előzményeként a 18–19. században tapasztalt társadalmi, politikai és technikai változásokat szokták kiemelni, különös tekintettel a közoktatás intéz207

ményesülésére és a nyomtatott sajtó megjelenésére.15 Ez az elmélet ugyan magyarázattal szolgál a nemzetek modern alkotóelemeiről, azok premodern gyökereit azonban
hajlamos figyelmen kívül hagyni. A konstruktivista elmélet kiegészítéseként Anthony
D. Smith – a nacionalizmusok fejlődését etnoszimbolista perspektívából megközelítve
– rámutatott olyan, korábban is létező kötelékekre (közös történeti emlékek, kultúra,
viselkedésminták, szimbólumok, mítoszok stb.), melyek a modern nemzetépítés alapját
képezik.16
A magyar nacionalizmus kialakulása
Szűcs Jenő modellje szerint a magyar nacionalizmus kialakulásában nagy szerepet
játszott a középkori állam és az annak hagyományait őrző rendiség. Ez a rendiség átmeneti győzelmekkel és átmeneti vereségekkel átvészelte a 16–18. századot, majd a
18. század végétől a magyar nacionalizmus kettős ága bontakozott ki belőle: egy államnemzeti és egy kultúrnemzeti jellegű nemzeti tudat. Ez a kettősség a magyar nemesség kettős arculatát és az ország sajátos geopolitikai helyzetét tükrözte. A nemesség egyszerre volt a rendi szellem örököse és a nyugat-európai kultúra hazai tolmácsa.
Ugyanakkor a nemzet kereteinek meghatározásához a Habsburgokkal szemben a magyar nyelv és kultúra, a nemzetiségekkel szemben pedig a történeti magyar államkeret
látszott perdöntő argumentumnak. A modern nemzetépítés folyamataiban Magyarországon a 19. században a polgárság nem alakított ki önálló szólamot.17 Az államnemzet
fikciója és a nemzetek fölötti tudat centripetális ereje vezetett az 1848-as forradalmon
keresztül az 1867-es osztrák–magyar kiegyezésig. Az így létrejött duális államformában a Magyar Királyság egysége és függetlensége csak látszólagos volt. Egyrészt azért,
mert az így kialakult magyar államkeretet a nem magyar nemzetiségű csoportok (akik
az összlakosság majdnem felét alkották) nem fogadták el. Másrészt pedig azért, mert
Magyarország nem rendelkezett a külügy és a hadügy önálló irányításával, így az országot érintő sorsdöntő kérdésekről továbbra is Bécsben döntöttek. Ahogyan arra Bibó
István rámutatott: a kiegyezés után létrejött új helyzet politikai és közjogi zsákutcába
terelte az országot és a társadalmi fejlődés megrekedését okozta.18
Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlását követően a magyar nacionalizmus vákuumba került. Eredeti formájában nem volt tartható sem az államnemzet, sem pedig a
kultúrnemzet koncepciója. Ez ahhoz vezetett, hogy a magyar történeti nacionalizmus
mindkét formája még az előzőkhöz képest is illuzionisztikusabb formákat öltött. Az
államnemzeti nacionalizmus a „Szent-István-i nemzeteszmében”, a „Nagy Magyarország” illúziójában fogalmazódott újra, míg a kultúrnemzeti nacionalizmus a „mélymagyarság” teóriájában torzult el, mely alig elválasztható a faji felsőbbrendűség
gondolatától.19
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A nemzeti kisebbségek és a nacionalizmus
A II. világháború után létrejött nemzetközi megállapodások új keretek közé helyezték
az európai nemzetépítő stratégiákat. A történeti nemzetállam ideája (melynek alapja a
nemzet és az állam határainak egybeesése) egyre elavultabbá vált, de a nacionalizmus
eszméje nem tűnt el, csak átalakult. Mai formái szoros összefüggésben vannak a vallási, etnikai és nemzeti alapon szerveződő kisebbségekkel.20 Thomas Hylland Eriksen
meghatározása szerint a kisebbség csak a többség viszonylatában létezik, ami fordítva
is igaz, kapcsolatuk pedig az adott társadalom rendszerhatárától függ. Napjainkban
ezek a rendszerhatárok egybeesnek az államhatárokkal, következésképpen a határváltoztatással a kisebbség–többség viszonya is átalakul.21 Ez az ún. őshonos kisebbségek
esetében kiváltképp nagy jelentőséggel bír.
Európában kétféle őshonos nemzeti kisebbséget különböztethetünk meg. Egyrészt
vannak azok, melyek kimaradtak a modern államalapítás folyamataiból, így nemzeti
kereteiket egy, már létező nemzetállam keretein belül alakították ki (mint a skótok és a
walesiek az Egyesült Királyságban, a flamandok Belgiumban, a katalánok és a baszkok
Spanyolországban). Másrészt vannak olyanok, amelyek ugyan a történelem során egy
adott állam többségi társadalmának részét képezték, a határváltoztatások következtében azonban egy másik állam nemzeti kisebbségévé váltak (mint azok a magyar, orosz
vagy szerb közösségek, amelyek az Osztrák–Magyar Monarchia, a Szovjetunió és Jugoszlávia felbomlását követően Magyarország, Oroszország, illetve Szerbia határain
kívül rekedtek). Az újkori nacionalizmusok, míg Nyugat-Európában inkább az előbbi
típusú nemzeti kisebbségekkel vannak összefüggésben, addig Kelet-Közép-Európában
inkább az utóbbiakkal.22
Kutatási kérdések és a kutatómunka céljai
A kutatás tárgyát – tehát a határon túli magyar közösségekre vonatkozó nemzetpolitikákat – induktív módon közelítem meg. Ez azt jelenti, hogy vizsgálódásom nem valamiféle elméleti feltételezés tesztelésére irányul, hanem az első és másodkézből összegyűjtött adatokból, közvetlen és közvetett forrásokból kiindulva halad az általános
meghatározások felé.23 Éppen ezért hipotézisek helyett a következő kérdéseket fogalmaztam meg: 1. A történelmi magyar nemzeti törekvéseknek milyen aspektusai vannak jelen Magyarország mai nemzetpolitikáiban? 2. Hogyan determinálódik törvényesen az anyaország szerepe Magyarországon, és ez hogyan hat a belpolitikai versenyre
és az ország külkapcsolataira? 3. Hogyan bírálják a határon túli magyar kisebbségek az
őket érintő, feléjük irányuló magyarországi nemzetpolitikákat?
Míg az első kérdés a kutatás tárgyának történetiségére utal, addig a második és a harmadik kérdés a benne rejlő globális és lokális összefüggésekkel foglalkozik. Az utóbbi
két kérdés orientációját tekintve – John Galtung békekutató (peace researcher) a konfliktusok tanulmányozására alkalmazott négyszintes modellje24 alapján – a következő
szintekre bontható: a megaszinten a civilizációk közötti konfliktusokat találjuk
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(westernizációs modernizáció versus nemzetcentrikus modernizáció), a makroszinten
az államok közötti konfliktusok helyezkednek el (Magyarország nemzetközi kapcsolatai), a mezoszinten az adott társadalmon belüli konfliktusokat vizsgálhatjuk (belpolitikai verseny, társadalompolitikai megosztottság), a mikroszinten a személyes és emberek közötti konfliktusok állnak (dilemmák és disputák).
Ezek a dimenziók (jelen–múlt, globális–lokális), illetve szintek (mega–makro–mezo–
mikro) nem feltételeznek valamiféle belső hierarchiát, mindegyikük ugyanannyira fontos a kutatás tárgyának megértéséhez, és a valós életben egyszerre, egymással kölcsönös összefüggésben vannak jelen. Azért bontottam szét őket elméleti szinten, hogy
illusztráljam a téma és az általam követett interdiszciplináris antropológiai megközelítés összetettségét.
Mindezek alapján munkám pontos céljait a következőképp határoztam meg: 1. Rávilágítani a magyar nemzeti törekvések azon történelmi aspektusaira, amelyek tovább élnek Magyarország mai nemzetpolitikáiban. 2. Elemezni és értékelni azokat a tényezőket, melyek meghatározhatják a magyarországi nemzetpolitikák sikerét vagy kudarcát,
a határon túli magyar kisebbségekre vonatkozó céljaik tükrében. 3. Felderíteni a magyar nemzetpolitikák következményeit és hatásait néhány határon túli magyar kisebbség körében.
Metodológia
A nemzet és a nacionalizmus nemcsak politikai, hanem kulturális jelenségek is. Éppen
ezért a velük kapcsolatos témák kutatása során célszerű lebontani a kultúra és a politika közötti határokat, amelyeket a különböző tudományágak képviselői oly sokáig fenntartottak, és amelyek megnehezítették ezeknek az összetett társadalmi jelenségeknek –
mint amilyen a nemzetpolitika – az értelmezését. A következőkben azt vizsgálom meg,
hogy a nemzetpolitikai gyakorlatok tanulmányozásában mi a szerepe a kulturális antropológiának, majd azt járom körbe, hogy az antropológiai szemléletet hogyan egészülhet ki más társadalomtudományok szemléletével annak érdekében, hogy holisztikus képet kapjuk a kutatás tárgyáról.
A kulturális antropológia szerepe a nemzetpolitikák tanulmányozásában
„Max Weberrel együtt úgy vélem, hogy az ember a jelentések maga szőtte hálójában
függő állat. A kultúrát tekintem ennek a hálónak, elemzését pedig éppen emiatt nem
törvénykereső kísérleti tudománynak, hanem a jelentés nyomába szegődő értelmező
tudománynak tartom.”25
„Az antropológia az, amit az antropológusok csinálnak” – állították olyan neves antropológusok, mint Meyer Fortes26 és James L. Peacock.27 Ez az első ránézésre semmitmondó kijelentés valójában rámutat e tudományág lényegére: az antropológiai szemléletre, az antropológiai kutatás és értelmezés módszerére. Ennek tudományosságát a
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pozitivista gondolkozásmód elterjedésének és egyetemessé válásának következtében
sokáig kétségbe vonták. Az alapjában véve Galileitől örökölt, majd később August
Comte és posztmodern követői által kidolgozott irányzat hívei azt hangsúlyozták, hogy
a tudományosság értékével csak az olyan megállapítások bírnak, melyek objektíve
igazolhatók, mindenkor érvényesek, és melyekhez egy zárt, merev és számszerű kísérleti módszer alkalmazásával lehet eljutni. Ennek az általánosításnak súlyos következményei voltak a társadalomtudományok, köztük az antropológia fejlődésére nézve. A
kulturális jelenségek ugyanis szubjektív formákban jelennek meg és folyamatosan változnak, ezért a kvantitatív módszerek nem elégségesek azok vizsgálatára. Újfajta kvalitatív kutatási technikák kifejlesztésére volt szükség. Ezek jelentőségére utal Fortes és
Peacock fentebb idézett állítása, és erre hívja fel a figyelmet Clifford Geertz is, amikor
azt írja, hogy „ha meg akarunk érteni egy tudományt, először nem elméleteit vagy
eredményeit kell megtekintenünk, és egészen biztosan nem azt, amit hívei mondanak
róla – azt kell megnéznünk, hogy mit csinálnak azok, akik a gyakorlatban művelik”.28
Az antropológusok etnográfiát művelnek: összetett, szabálytalan és rejtett fogalmi
struktúrák sokaságával kerülnek szembe, hogy aztán megértsék, rendszerezzék és bemutathassák azokat. Az etnográfus célja: nem a saját kérdéseinek megválaszolása, hanem mások válaszainak megismerése; nem a világ megtapasztalása, hanem a világ
emberen átszűrt kifejezésének megértése és értelmezése. Az etnográfus arra hivatott,
hogy felderítse azokat a társadalmi jelentéseket, melyeket az emberek alakítanak ki
környezetükről és saját magukról, és melyek egyben meghatározzák viselkedésüket,
gondolataikat és hitüket. Az antropológia metodológiája tehát nem olyan egyetemes
kísérleti módszerek összessége, melyek a kutatót objektív és állandó ismeretek feltárásához vezethetik. Ennek a diszciplínának a képviselői ugyanis nem természeti jelenségek egzakt reprezentációjára, hanem társadalmi jelenségek emberek által szőtt jelentéshálójának értelmezésére törekednek.29
Azok, akik az antropológiát a gyakorlatban művelik, más világok hivatásos megszállottjai: megszállottan törekszenek arra, hogy megértsék és megértessék a kultúrák közötti tér milyenségét, a kulturális sokféleséget (cultural diversity). Ehhez szükségük
van arra, hogy mások szemszögéből lássák a világot, vagy ahogyan Geertz fogalmazta,
hogy képzeletben belépjenek egy idegen gondolkozásmódba.30 A kulturális antropológia fejlődése eredeti célkitűzéseit tekintve megrekedt, de elsősorban nem a gyarmati
rendszerek megszűnésének következtében, hanem azért, mert az említett „más világok” és „idegen gondolkozásmódok” már nem távoli, „egzotikus” helyeken keresendők – mint a Trobriand-szigetek, ahol Malinowski talált rájuk –, hanem a közvetlen
környezetünkben: egy, a globalizáció folyamatai által alakított, összekapcsolt világban.
Geertz szavaival élve „elmúltak azok a régi szép idők, amikor kannibalizmus volt és az
özvegyeket elégették”.31
Nekünk, antropológusoknak ezekhez a megváltozott körülményekhez kell igazítanunk
küldetéstudatunkat. Újra kell gondolnunk a „sokféleség édes hasznának” retorikáját és
a kvalitatív etnográfiai kutatás technikáinak alkalmazását és hasznosságát. Mivel az
antropológiai kutatás tárgya összetettebbé vált, az antropológiai szemléletnek is komp211

lexebbé kell válnia. Mindezt nem az antropológia öncélú fennmaradása érdekében kell
megtenni, hanem a konkrét társadalmi jelenségekben rejlő globális–lokális, múlt–jelen,
politikai–kulturális összefüggések átfogó értelmezésének érdekében. Ezeknek az öszszefüggéseknek a szerepe kiváltképp fontos a nemzeti kérdések elemzésében, mert a
nemzet és a nacionalizmus fogalmaival kapcsolatos témák – mint fentebb is említettem
– egyszerre történeti és aktuális, politikai és kulturális, egyetemes és partikuláris jellegűek. Ezek kutatásában az antropológiai szemlélet szükséges, de nem elégséges.
Az interdiszciplináris antropológiai megközelítés
„…az antropológia, hogy még egy utolsót pendítsek lantomon, ideális helyzetben van.
Vagy legalábbis abban van, ha most képes emlékezni arra, amit oly könnyű volt elfeledni egy csendes-óceáni szigeten: arra, hogy nincs egyedül a világon”.32
Az interdiszciplináris antropológiai megközelítés lényege a kulturális antropológia más
társadalomtudományokkal való, oda-vissza ható, rekurzív kapcsolata, „hibridizációja”.
Az ebből a kapcsolatból derivált metodológia nem egyetemes és nem is általánosítható.
Ellenben egy, a kognitív pluralizmussal párosult olyan metodológiai pluralizmusra
utal, amely az összetett társadalmi jelenségek megközelítési módszerének diverzifikálásán alapszik. Ez jelen esetben – a kutatás tárgyának jellegéből kifolyólag – a történelmi, a politológiai és az etnográfiai megközelítések együttes alkalmazását jelenti.
1. A történeti megközelítés
„A felejtés, mi több, a történelmi tévedés alapvető tényező egy nemzet kialakulásában,
ezért, hogy a történettudomány fejlődése gyakorta veszedelmes a nemzetiségre nézve. A
történeti vizsgálat ugyanis fényt derít azokra az erőszakos cselekedetekre, amelyek
minden politikai formáció eredetének kísérőjelenségei, azokéi is, melyeknek következményei felettébb gyümölcsözők. Az egység mindig brutálisan jön létre…”33
A történelem és a nacionalizmus különös kapcsolatára már utaltam a nemzet meghatározását megnehezítő paradoxonok kapcsán (a nemzetek objektív modernsége szemben
a szubjektív régiségükkel). Erre Benedict Andersonon kívül mások is felhívták a figyelmet. Smith egy külön terminust, az ethnohistória fogalmát is bevezette, hogy világosan elkülönítse a történelmi múlt akadémikus tanulmányozását a nemzet szubjektív
antikvitásának konstrukciójától.34 Ez utóbbi a történelmi események és személyek folyamatos újraértelmezését jelenti, amin keresztül a nacionalizmus alapideái (a nemzeti
egység, a nemzeti önrendelkezés és a nemzeti identitás) jelentést nyernek. Egy közösség, vagy egy állam vezetői ezeken a „történelmi tévedéseken” keresztül, a kor igényeinek megfelelően igazolják a nemzet autentikus, állandó és dicső mivoltát, és esetenként más nemzetekkel szembeni felsőbbrendűségét. Ezzel magyarázható, hogy míg
egyes történelmi személyiségeket egyazon társadalmon belül bizonyos korokban közellenségként tartanak számon, máskor a nemzet hőseként ünnepelnek. A társadalmi
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valóság alapjában véve történeti jellegű, folyamatosan változó. A történelmi aspektus
jelentősége különösen nagy, ha nemzeti kérdésekről van szó. A nemzettel és a nacionalizmussal kapcsolatos jelenségek – mint a magyarországi nemzetpolitikák – értelmezése ugyanis részben abból áll, hogy rávilágítunk ezekre a történelmi tévedésekre, illetve
felejtésekre.
Éppen ezért a jelen kutatásnak elengedhetetlen része a magyar nacionalizmusok kialakulásának tanulmányozása. Azonban a nemzeti törekvések történetiségének megvilágításához nem kell történésszé válni. Nekem nem az a célom, hogy Magyarország és a
magyar nép fejlődéstörténetéről új általánosításokat produkáljak, hanem hogy a mai
Magyarország határain túl élő magyar kisebbségekre vonatkozó nemzetpolitikákat
elemezzem azok történetiségének figyelembevételével. Ehhez szükségem van olyan
múltbéli tényezők ismeretére, melyek e politikai ágazat alakulására hatással voltak.
Ezeket a tényezőket olyan – fentebb már említett – történészek munkáiban keresem,
mint Szűcs Jenő,35 Jászi Oszkár,36 Bibó István,37 Hóman Bálint, Szekfű Gyula,38 Romsics Ignác39 és Bryan Cartledge.40 Mint Marc Bloch is megállapította: a jelen meg nem
értése a múlt nem ismeréséből származik.41 Ez az állítás azonban fordítva is igaz: a
múlt megértésére fordított erőfeszítés hiábavaló, ha a jelenről semmit sem tudunk. Következésképen a történeti perspektívát ki kell egészíteni más, a jelenre koncentráló
perspektívákkal.
2. A politológiai megközelítés
A kelet-közép-európai nacionalizmusok és nemzeti kisebbségek kérdését sokan modellezték már. Ezek közül az egyik legáltalánosabban elfogadott modellt Rogers Brubaker
állította fel, a térségre jellemző nemzeti konfliktusokat egy háromelemes kapcsolatrendszer (triadic nexus) keretein belül elemezve, melynek alkotóelemei a következők:
a nemzeti kisebbségek (national minority), a lakóhely szerinti államok vagy nemzetiesítő államok (nationalizing State) és az anyaországok (external national homelands).
Brubaker modelljének három eleme nem valamiféle statikus, állandó határokkal rendelkező, szubsztanciális entitásokat jelöl, hanem folyamatosan változó politikai alapállásokat (dynamic political stance), amelyekben különféle szervezetek, pártok, mozgalmak és egyéni politikai vállalkozók cselekszenek. E három tényező egymásra hatásának konfigurációja nem feltétlenül vezet konfliktusokhoz (például a kelet-középeurópai államokban élő német kisebbségek esetében ez a hármas kapcsolatrendszer
nem okozott nagy és hosszan tartó konfliktusokat). Abban az esetben azonban, ha a
kapcsolatban álló anyaország, nemzeti kisebbségek és lakóhely szerinti államok nemzeti törekvései ellentétbe kerülnek egymással, a konfliktusok fizikai erőszakba is torkollhatnak, mint azt a délszláv háborúk során megtapasztaltuk. Ezek az egymással
szemben álló nemzeti törekvések a gyakorlatban a következő formában jelennek meg.
A nemzetiesítő állam politikai vezetői az etnikailag homogén nemzetállam eszméjét
követve előnyben részesítik az adott államban domináns nemzeti közösséget, támogatva annak nyelvét, kultúráját, demográfiai helyzetét, gazdasági fejlődését, esetenként a
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politikai hegemóniáját is, a más nemzetiségű és etnikumú kisebbségek rovására. A
nemzeti kisebbségek vezetői ezzel a diszkriminatív politikával szemben fellépnek, különféle jogokat, illetve autonómiát követelve közösségeik számára. Az anyaország –
melynek hatalmon lévő politikai elitje a más államokban élő „etnonacionális rokonokat” úgy határozza meg, mint egy és ugyanazon nemzet tagjait, és ebből kifolyólag
kötelességének érzi, hogy érdekükben fellépjen – nemzetpolitikai gyakorlataival megsérti más államok szuverenitását.
Fontos megjegyezni, hogy ezek a politikai alapállások nemcsak egymással viaskodnak.
A nemzeti törekvések milyenségéről kialakult, egymástól eltérő vélemények egyazon
nemzetiesítő államon, nemzeti kisebbségen és anyaországon belül is okozhatnak konfliktusokat, fokozva ezzel a többségi, illetve kisebbségi társadalmak belső politikai
megosztottságát.42 E hármas kapcsolatrendszeren keresztül Brubaker részletes betekintést nyújt a kelet-közép-európai régió újkori nacionalizmusainak alakulásába, de figyelmen kívül hagyja a nemzetközi szervezetek szerepét. Mint említettem, a keleti
blokk felbomlását követően a legtöbb volt szocialista államban a felszínre törő nacionalizmus mellett megjelent az europanizáció eszméje is. A nemzetközi szervezetek
reguláló szerepe, a kisebbségi jogok betartására és az államok szuverenitására vonatkozó normái meghatározó tényezőként hatnak a kormányok és a kisebbségi érdekképviseletek nemzeti törekvéseire.43 Éppen ezért a Brubaker által kidolgozott háromelemes értelmezési modell kibővítendő egy negyedik elemmel, melyet az említett nemzetközi szervezetek alkotnak.
A fenti modell alkotóelemeinek retroaktív kapcsolatát jól tükrözik a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (közismertebb nevén státustörvény)44 elfogadásának előzményei és következményei, melyek a következő négy pontban foglalhatóak össze. 1. A határon túli magyar kisebbségek politikai vezetői a magyar kormány képviselőivel a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) 1999. évben tartott ülésén megvitatták az érintett kisebbségek státusának lehetséges törvénybefoglalását. 2. Magyarország nemzetpolitikai döntéshozói ez alapján kidolgozták a státustörvényt, melyet az Országgyűlés „a szomszédos államokban élő magyaroknak az egységes magyar nemzethez való tartozása, szülőföldjükön való boldogulása, valamint nemzeti azonosságtudata biztosítása végett”45 2001. június 19-én elfogadott. 3. A román
kormányfő úgy vélte, a státustörvény diszkriminatív és extraterritoriális hatályú, ezért
sérti Románia szuverenitását. 4. A magyar és a román vezetőség is az Európai Tanács
Velencei Bizottságához (European Commission for Democracy Through Law) fordult,
kérvényezve a nemzetközi szervezetet, hogy a törvényt más hasonló jogszabályokkal
összevetve vizsgálja meg.46 Természetesen a státustörvény története itt nem ér véget –
sőt, csak itt kezdődik47 –, azonban már ezek a mozzanatok is elegendőek a fenti ábrán
megjelenített négy politikai alapállás egymásra gyakorolt hatásának és kölcsönös függésének érzékeltetésére.
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3. Az etnográfiai megközelítés
Eric Hobsbawm megállapítása szerint a nemzet és a nacionalizmus kettős jelenség:
felülről építik őket, de működésüket csak alulról elemezve, a hétköznapi emberek feltételezésein, szükségein, vágyain, reményein és érdekein keresztül érthetjük meg.48 A
magyarországi nemzetpolitikák esetében ez az alulról kiinduló megértés nem más,
mint a nemzetpolitikai gyakorlatok határon túli magyar kisebbségekre gyakorolt hatásainak és következményeinek megértése. Ennek kutatására azonban nem a történelemés politikatudomány, hanem a kulturális antropológia módszerei a legalkalmasabbak.
Arjun Appadurai felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzet fogalmával kapcsolatos témák iránt már megjelentek az antropológiai elkötelezettség jelei, azonban a globális, a
nemzeti és a lokális formációk kapcsolatának értelmezési kerete még várat magára.49
Az itt felvetett interdiszciplináris antropológiai megközelítés éppen ezt a célt szolgálja:
lehetőséget ad a határon túli magyar kisebbségekre vonatkozó nemzetpolitikák összetett értelmezésére a bennük rejlő globális, nemzeti és lokális formációk kapcsolatainak
és történelmi alakulásainak figyelembevételével.
A magyarországi nemzetpolitikák mikroszinten (azaz alulról) való vizsgálatához három régióban folytatok etnográfiai terepmunkát: Kárpátalján (Ukrajna), a Muravidéken
(Szlovénia) és Erdélyben (Románia). Az empirikus kutatáshoz azért választottam az
ezekben a régiókban élő magyar közösségeket, mert történelmi múltjukat, demográfiai,
gazdasági és politikai helyzetüket tekintve jelentősen eltérnek egymástól.50 Következésképpen az ebben a három régióban folytatott kutatás lehetőséget nyújt a határon túli
magyar közösségek sokszínűségének kimutatására, valamint az őket érintő magyarországi nemzetpolitikák eltérő perspektívákból történő értelmezésére.
Az ezekről a kisebbségi közösségekről megjelent szakirodalom három nagy típusba
sorolható: 1. lokális identitást kutató monográfiák; 2. térségi–regionális identitást bemutató kutatások; és 3. kisebbségi magyarság egészéhez kapcsolódó identitásértelmezések.51 Saját kutatásom ugyan nem illeszkedik egyik típushoz sem, valamilyen formában mégis mindegyikkel kapcsolatban áll. Egyrészt a fentebb említett három közösség kiválasztásához szükség van a határon túli magyarság általános ismeretére. Másrészt a nemzetpolitikák hatásainak és következményeinek felderítéséhez ismerni kell a
regionális és lokális sajátosságokat is: az adott kisebbség interetnikus viszonyait és
integrációs folyamatait. A szakirodalom szerint a nemzeti integráció legfőbb mozgatórugói a politikai szervezetek, a média és a közoktatás.52 Következésképpen az etnográfiai kutatásom során felkeresem és megszólítom a kiválasztott közösségek politikai és
érdekvédelmi szervezeteinek képviselőit; a magyar nyelvű újságok, rádió és televíziós
műsorok készítőit; valamint a magyar – illetve Muravidék esetében a két tannyelvű –
általános- és középiskolák tanárait. A terepmunkára való felkészüléshez olyan szakemberekkel konzultálok, akik több éve hivatásosan kutatják a kiválasztott közösségeket,
így rendelkeznek helyismerettel és személyes tapasztalatokkal, kapcsolatokkal is. Ezzel a céllal a következő intézmények munkatársait kerestem fel: Institute for Ethnic
Studies (Ljubljana), Babeş-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár), II. Rákóczi Ferenc
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Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász), MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete (Budapest), Nemzetpolitikai Kutatóintézet (Budapest),
ELTE Társadalomtudományi Karának Kulturális Antropológia Tanszéke (Budapest).

2020. 02. 24.
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A történelem mint termék
(Történetfilozófia helyett)1
Illik Péter

Kevéssé vitatott tény, hogy a magyar történettudomány csekély érdeklődést mutat a
történetelmélet, és -filozófia, valamint a posztmodern iránt. Jelen írás éppen ezért viseli
a zárójeles kitételt, hiszen meg sem kísérli hivatkozni a mögötte álló angolszász elméleti háttér könyvtárnyi irodalmát, inkább csak felvetéseket tartalmaz. A múlt objektív
léte a mindennapi rögvalóságunk talaján aligha tagadható, még akkor se, ha a filozófia
egyik komoly ismeretelméleti problémája az, hogy létünk nem igazolható objektív
külső tényezők által. Így például – nem véletlenül – a középkori filozófia Isten álmának tartotta az emberi életet. De a populáris kultúrában is meghatározó a téma: minimum Calderón Az élet álom című darabjától a Wachowski fivérek (jelenleg nővérek)
által rendezett Mátrix című filmig húzhatnánk recepciótörténeti vonalat.
Ugyanakkor közismert tény a nyugati történetfilozófia számára, hogy a történelem nem
azonos a múlttal; előbbi egy emberi tevékenység által (írunk, beszélünk róla) létrehozott narratíva, történet. A modern pszichológiai kutatások konklúziója az, hogy az ember már az érzékelés, majd a visszaemlékezés során is teljesen szubjektív, vagyis igaz
az „azt látja és hallja, amit akar” elve.2 Valamint az emberi nyelv alapvetően, genezisénél fogva manipulatív, még akkor is, ha az adó (közlő, író) és a vevő (hallgató, olvasó) nem szándékoltan használja erre a célra. Mindebből az következik, hogy a történelem mint narratíva nem lehet objektív, legfeljebb valamilyen fokú korrelációt mutathat
a megtörtént múlttal – ami egyébiránt senki által nem ellenőrizhető…
Már ezen fenti alapkövetkeztetés sem minősül axiómának a magyar történettudomány
számára, amelynek számos képviselője a 19. századi pozitivizmusból kifejlődött
neopozitivista talajon áll.3 Sőt, nem csak a posztmodern történetelmélet, de a pszichológia és annak eredményei sem állnak a történészi szakmai önreflexió homlokterében,4
holott a múlt szereplői, alakítói, az arról narratívát kialakító személyek (legyenek történészek vagy laikus érdeklődők) maguk is emberek (miként a múlt szereplői is), tehát
a pszichológia által leírt törvényszerűségek szerint működnek.
Elfogadva a fent vázolt elméleti keretet, tulajdonképpen az a következtetés adódik, hogy
a „történelem” mint olyan egy produktum, termék, áru, amely nem feltétlenül különbözik például egy kilogramm mosóportól. Azaz van fogyasztója, előállítója, minősége,
illetve alkalmazhatók rá a legalapvetőbb gazdasági definíciók. A továbbiakban a mar-
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keting fogalmai szerint vizsgálom meg a történelmi narratíva mint termék jellemzőit:
lehetséges funkcióit, minőségét, újdonságtartalmát és a fogyasztás jellegzetességeit.5
A termék funkcióit áttekintve az első kérdés, hogy tulajdonképpen mi a történelem
mint narratíva generikus funkciója? Mi a történelem legalapvetőbb feladata? A hagyományos, és nyilván nem helytálló válasz a „historia est magistra vitae” elv. Talán
nem kell felsorolni az összes háborút, különösen a mindössze 20 éven belül egymást
követő két világháborút ahhoz, hogy belátható legyen az einsteini idézet igaza: „A történelem arra tanít meg bennünket, hogy az emberiség semmit sem tanul a történelemből.”6
Akkor tulajdonképpen mit csinál a történelem, ha a mosópor mos? Csinál-e bármit
azon túl, hogy szellemi futballként funkcionálva mindenkinek lehetőséget kínál a véleményformálásra és az – bizonyos törvényi keretek betartásával – indulatok levezetésére.7 Ugyanakkor kétségkívül óriási traumatizáló szerepe van, ezért tűnik úgy, hogy a
múlt ismétli önmagát. Ezen traumák láncreakció jellegére számos példa adódhat: az
1870-ben kitört német–francia háborúban a német csapatok vezetője az a Helmuth
Johannes Ludwig von Moltke volt, aki 1914-ben a német császári hadsereg vezérkari
főnökeként a Franciaország elleni támadást a néhány ponton módosított, de összességében akkor már korszerűtlen Schlieffen-terv alapján valósította meg. Az 1870-es háború is gyors német mozgósítással kezdődött, akár csak az I. világháború. Mindkét
háborúban a francia ellenállás egyik területe Verdun volt, illetve Moltke csapatokat
küldött át az Ardenneken, akárcsak később Hitler a II. világháborúban. Az 1870. évi
háborút lezáró frankfurti békével Németország megszerezte Elzász-Lotaringiát és jóvátételt fizettetett a franciákkal. A német birodalmat 1871 januárjában Versailles-ban
kiáltották ki, ahol később a franciák aláíratták a németekkel az I. világháborút lezáró
békét. E történet annak kérdését veti fel, hogy vagy az események akció–reakció láncolatban követik egymást, és a traumatizált fél hasonlóan „adja vissza a kölcsönt”, vagy
csak az értelmező (jelen sorok szerzője) utólag vetíti bele az oksági összefüggéseket és
az analógia csak az ő fejében létezik.
A fentiek mellett, különösen a 20. századi témákhoz rengeteg morális konnotáció és
követelmény tapad, a múlt vizsgálata az igazság megtalálásának igényével kapcsolódik
össze. Nem véletlen, hogy a posztmodern történetelmélet megalapozóját, Hayden White-ot az a (sem módszertani, sem pedig filozófiai szempontból nem megalapozott) vád
érte, hogy relativizálja a holokausztot. Ezzel kapcsolatban írja Kisantal Tamás és Szeberényi Gábor: „A történészek feladata tehát mindezeket narratív formába önteni, és
ezzel mintegy a társadalmi emlékezetet olyan irányba terelni, mely fel tudja dolgozni
az események jelentőségét, egy meghatározó etikai dimenzió kíséretében. Így a történész cselekményesítésének igenis vannak határai, de ezek nem a – pozitivista szellemű
– tudományosság természetéből, hanem a szerző társadalmi–etikai felelősségéből
adódnak.”8 (Kiemelés tőlem – I.P.) Maradt az az elképzelés, hogy a történelem valamiféle (legyen az baloldali – maga vagy mások által annak definiált – kormányzati célnak
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megfelelő liberális, vagy nemzetinek – maga, vagy mások által annak definiált – megfelelő hazafias) kollektív tudatot formál.
A kérdés, hogy mennyiben érdekli a fiatalokat a történelem, és milyen szerepet játszanak a hagyományos (szakkönyvek, ismeretterjesztő folyóiratok, középiskolai oktatás)
és nem hagyományos (internetes podcastok, videók, wikipedia) csatornák az identitásuk formálásában.9 Egy 2014. évi kutatás szerint a fiatalok érdeklődőek, de tájékozatlanok: „A fő kérdésekre kvantitatív és kvalitatív módszerekkel keresték a választ. Kérdőívvel 1204, 18 és 30 év közötti magyarországi lakost (reprezentálva az országot településtípus, régió, nem és iskolai végzettség szerint) kérdeztek meg. Emellett két fókuszcsoportos interjút szerveztek összesen 15 fő részvételével. Az egyik csoport 18 és
32 éves kor közötti, legalább érettségivel rendelkező, de különböző képzettségi szintű
fiatalokból állt. A másik csoportba olyan személyek kerültek, akik ’véleményvezérként’
(pedagógus, újságíró, egyetemi oktató, művelődésszervező, turisztikai szakember) lépnek vagy léphetnek fel az adott témákban. (…) A kulturális örökséget a megkérdezettek
61%-a nagyon fontosnak, míg 30%-a inkább fontosnak ítélte, mindössze 6% szerint
inkább nem és 2% szerint egyáltalán nem fontos. A reprezentatív minta eredményei azt
mutatják, hogy a hazai fiatalok háromnegyede érdeklődik a magyar történelem iránt, a
megkérdezetteknek pedig mindössze 5%-a mondta, hogy egyáltalán nem érdekli az.”10
Tehát valamiféle, szinte mérhetetlen, és a szerző szerint kétes generikus funkciót sikerült megállapítani, ugyanakkor a többi funkciótípussal sem jobb a helyzet.
Mi az elvárt funkció a történelemmel szemben? Lényegében az, hogy megfeleljen a
vevő világnézetének. Így Magyarországon kettévált az egyes személyek és események
értelmezése. Érdemes megnézni például a 16–17. századi történelmi szereplőket, mint
Szapolyai János, György barát, Bocskai István, Bethlen Gábor, Thököly Imre etc. A
befogadók értelmezésének két legszélső értéke (nyilván vannak köztes értékek is):
árulók, akik a magyar király ellen török szövetségben léptek fel – vagy hazafiak, akik
harcoltak az elnyomó Habsburg-uralommal szemben. A 20. századi eseményekkel és
személyekkel kapcsolatban még mélyebb az értelmezések közötti szakadék.11
A történelem kiterjesztett funkcióján szintén hosszas vita folyik idehaza; a kulcsszó az
„érdekes”: hogyan, miként lehet szakmailag színvonalas narratívát írni érdekesen a
nagyközönség számára. A másik oldalról nézve szinte érthetetlen, hogy miként vált a
hazai szaktudományosság számára az olvasható, izgalmas, ismeretterjesztő stílus a
tudománytalanság szimbólumává. Mi lehetne a történelem mint narratíva potenciális
többlete? Azt hiszem, semmi. Ahhoz, hogy a történelmi termék, sikeres és eladható
legyen, nem benne önmagában, hanem a környezetben kell keresni a megoldást. Ennek
megfelelően érdemes lesz megvizsgálni a külső környezetet.
De előbb következzék a sok megválaszolhatatlan kérdés között a legfontosabb: milyen
a jó minőségű történelem? Talán az első válasz, ami bárki eszébe jut, az a „hiteles”
szó. Nem mindegy viszont, hogy a kifejezés mit jelent: sokak számára azt, hogy objektív, de mivel a fenti gondolatmenet alapján ez kizárt, más megoldást kell keresni. Ezért
fogadjuk el, hogy a történelmi terméket előállító személy (nem feltétlenül történész
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végzettséggel rendelkező „Történész”) a legjobb tudása szerint feltárja a témája legtöbb forrását, azokat a lehető leghelyesebben olvassa, értelmezi, és etikus magatartás
szerint következtetéseket von le. Azaz szándékosan nem tagad el, nem hamisít vagy
„készít” forrást, az elkészült írásában pedig legjobb tudása szerint jelöli a használt forrás legpontosabb elérhetőségét. Az így létrejött „termék”-ben persze a fent felsoroltak
mindegyikével lehetnek hibák, mert szándékától függetlenül az író hibázhatott. Ehhez
adódnak a könyv születése során, a szöveg formázásakor történt hiányosságok: elgépelések, tördelési hibák stb. Azaz a történelmi termék, legyen az cikk vagy könyv, eleve
hibás. Ha a „terméket” ennél tágabban értelmezzük, a múltról szóló akármilyen megnyilvánulásaként (pl. szóbeli előadás), akkor is mutatis mutandis fennállnak a fent sorolt hibalehetőségek. Ha a történelem ugyanolyan termék lenne, mint egy kilogramm
mosópor, akkor a fogyasztó meg tudná ítélni az objektív minőségét: jól mos-e? Azonban a történelemnek nincs ilyen objektív minősége, de ha lenne is, az olvasó maga sem
objektív. Így maradt a szubjektív és a gazdaságos minőség: a termék kielégíti-e a fogyasztó igényét, illetve olcsó-e? Ezek a szempontok a fogyasztó számára egyértelműek, hiszen van egy kialakult világnézete és elváráshorizontja (alkalmazva a jaussi recepcióesztétika terminológiáját), amelynek a narratíva vagy megfelel, vagy nem.
(Utóbbi eset nem zárja ki, hogy a fogyasztó mítoszromboló újdonágként definiálja a
terméket, de jó minőségűnek ítélje.)
A potenciális többlet alapvetően a már említett környezetben keresendő, mivel a történelem mint termék annak nyújt többletet, aki azt kapja tőle, amit vár. Vannak, akik
kommunikáltan a nemzeti öntudat erősítését várják tőle, míg mások ezt kritizálva –
hívén abban, hogy van objektív történetírás – hiteles, objektív, igaz történelmi produktumot várnak, és ezt azonosítják a tudományos történetírással. Ha elfogadjuk a fent
vázolt elméleti keretet, akkor a második elvárás soha nem teljesülhet, hiszen minden
történész, és így minden produktum szubjektív. Ebből viszont az a posztmodern alapállás következik, hogy a történészi munka jórészt önreflexió, azaz a történész feladata
önnön szubjektivitásának azonosítása. Nem példa nélkül való ez, ahogy Sztálin életrajzírója is feljegyezte: „A fordulat a Sztálinhoz fűződő viszonyomban felsős koromban
következett be (…) változott szenvedélyes gyűlöletté bennem (…) apám hatására (…)
tőle hallottam azokat a veszedelmes történeteket Sztálinról. Az igazi Sztálinról. (…)
Apám igazi értelmiségi volt, aki bolondult az európai demokráciákért.”12
Ha nem világnézet szerint nézzük, akkor Magyarországon két megrendelője van a történelmi terméknek. Az egyik, és potenciálisan a legtőkeerősebb vásárló, az állam,
amely kutatóintézetein, pályázati rendszerein és oktatási intézményein keresztül termeli ezt a produktumot, és ekképpen fizetés formájában meg is fizeti az előállítót. A másik a magánvásárló, aki az üzletekben például könyv formájában megveszi a történelmi
munkát. Nyilvánvalóan idehaza – különböző okokból – kizárólag kötetek eladásából
nem lehet megélni.
A történelem mint termék funkcióinak és megrendelőinek áttekintése után további fontos kérdés, hogy kik a termelők, kik állítják elő a terméket? Ha azt a választ adjuk,
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hogy a történészek (ez önmagában nagy feltételezés, hiszen ma már ez nem szükségszerű), akkor felmerül a kérdés, mitől történész a történész, mi különbözteti meg a laikustól. A forrásokat, illetve a szakirodalmat bárki össze tudja gyűjteni, el tudja olvasni,
és ezekből össze tud állítani egy narratívát. E folyamatok technikai feltételei adottak: a
levéltárak, könyvtárak, internetes adatbázisok mindenki számára elérhetőek.
Ebből következhet az, hogy a történész az, akinek diplomája van, ugyanakkor számos
diplomás történész végül nem képez narratívát, sok, végzettséggel nem rendelkező
történész pedig többek megítélése szerint jobb minőségű narratívát képez, mint a végzett történészek. Így az a következtetés adódik, hogy – különösen egy olyan világban,
amelyben a hagyományos tekintélyelv felszámolódni látszik – a képesítés nem jelent
lényegi különbséget. Elfogadva a posztmodern alapállását, miszerint a történeti narratívának mindig valamilyen célja van, sosem önmagában való és naiv, illetve a történész
részben önmagát írja meg, ezért a differentia specifica éppen a történetelméleti, historiográfiai és pszichológiai tudás lenne, amely azonban mai napig a hazai történész képzés legelhanyagoltabb része. A hazai történészcéh megoldása ebben a helyzetben megosztott, többen ragaszkodnak a „tekintélyhez”, címekhez, pozíciókhoz, és az objektív
történetírás mítoszához, míg mások (nem feltétlen történész végzettséggel rendelkezők)13 egyszerűen visszatérnek a forrásokhoz, újraértelmezik azokat, és gyakran az ő
munkájuknak köszönhető – direkt szándékukon kívül –, hogy igen tekintélyes történészek „objektív” műveiről derül ki, hogy vélhetőleg teljesen félreértelmezték a felhasznált forrásokat, vagy azok máshogyan is interpretálhatóak. Ha megint csak elfogadjuk
a posztmodern elméletet, akkor ebből az következik, hogy ugyanazon források alapján
több narratíva is képezhető, senkinek nincsen igaza, jóllehet a pozícióban (persze ennek fogalma sem egységes, leegyszerűsítve erős eltérések vannak „pozíció” és „pozíció” között) lévő történészek helyzeti előnyben vannak narratívájuk kanonizálása és
tőkésítése, forgalmazása során. Tehát a gyakorlatban a legfontosabb különbség a „történész” és mások között a hatalmi olvasat, a szerepkör, amelyet betölt. Nem véletlen,
hogy a nyugati akadémiai történészek hatalmi fenyegetésként élték meg a posztmodernt, így Richard J. Evans egyik legfőbb szakmai érve Keith Jenkins-szel szemben,
hogy utóbbi csak egy frusztrált, sokadrangú főiskolai tanár.14
Ebből következik, hogy a termelői verseny során lehet „csalni”, hiszen egyetlen piacon
lévő termék minősége sem határozható meg objektíven. Miképpen lehet ezt tenni? Azt
állítják, hogy végzettségük és képzettségük csak őket jogosítja fel a történelmi termék
előállítására. Objektívként állítják be önmagukat, mindenki mást pedig (nem szubjektívnek, hanem) dilettánsnak. Erre a perspektivikus csalásra, valamint a modern kor
információs robbanására jó példa egy facebookon terjedő mém, egy adott jelenség
akadémiai és nem akadémiai megítéléséről. (A lényeg nem az, hogy igaz-e, hanem az,
hogy a mém önmagában jelzi, hogy a téma széleskörű érdeklődésre tart számot.)
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Ez tovább vezet ahhoz a kérdéshez, hogy tulajdonképpen kié a történelem? Fogyasztás
szempontjából mindenkié, hiszen mindenki alkot narratívát már csak a saját és családja
múltjáról is, nem véletlenül népszerű a családfakutatás. Előállítás szempontjából azonban viszont meglehetősen diszkriminatív a történelmi terméket pénzért előállítók, azaz
forgalmazók köre: számukra ugyanis az a történelem, amire ők azt mondják: a múlt
„FONTOS” tényei. De ki dönti el, mi a fontos? Természetesen a termelők. Itt nem
nagyon működik a kereslet és kínálat egyensúlyának piaci elve, hiszen a termelők monopolizálják és kanonizálják a saját maguk által fontosnak tartott terméket, azaz az
oktatás és a média csatornáin keresztül reklámozzák azokat, így a fogyasztó nem is
tudja, hogy mással is foglalkozhatna. Nézzünk egy példát. Volt szerencsém megismerni Pálmány Béla történészt, aki elmesélt egy történetet az I. világháború kezdetéről, a
szarajevói merényletről, amit én nem ismertem, és más sem nagyon, így senkinek nem
is volt igénye megkérdezni. Hiszen ez a történet nem szerepel tankönyvekben, nincs
kanonizálva, a témát nem reklámozta egyetlen széles körben ismert történész sem.
Szerencsére Pálmány később meg is írta, jellemzően nem egy hazai akadémiai vagy
közismert ismeretterjesztő lapban. A „szarajevói merénylet” hívószó, amiről eszünkbe
juthat Gavrilo Princip, Ferenc Ferdinánd, Ferenc József stb. De valamiért senki nem
gondol Pálmány Istvánra, „aki nem volt szemtanúja Gavrilo Princip merényletének,
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mivel azt a feladatot kapta, hogy Oskar Potiorek kormányzó palotájánál, a Konak kapujánál várja a szarajevói polgármesternél látogatást tett trónörökös és kísérete kocsisorát. Nagyapám és családja ugyanis ekkor a palotában lakott, amit az tesz érthetővé,
hogy a kormányzó és főtisztjei lovai gondozásáért felelősként éjjel-nappal közel kellett
lennie az értékes állatokhoz, de az azokat rendszeresen használó katonákhoz is. Amikor
megérkeztek az autók, Pálmány döbbenten látta a trónörökös és neje, Chotek Zsófia
vérző testét. Egyike volt azoknak, akik Ferenc Ferdinándot kiemelték a kocsiból és
felvitték a terembe, ahol már meg volt terítve ebédre. Elbeszélése szerint lerántotta az
asztalról a terítéket, hogy legyen hová tenni a testet.”15 Ebből sok egyéb mellett az
következik, hogy a „fontos” meglehetősen relatív fogalom, és ennek megítélésében
nem feltétlen kell a narratívák fogyasztóinak és termelőinek. Egy történelmi téma fontossága ráadásul mesterségesen, a kanonizálás, azaz „reklám” útján alakítható ki.
Ráadásul a történelmi narratíváknak és termelőiknek is van története, időbelisége. Tegyük fel, hogy volt egy sikeres NDK mosópor, amit valaki egy eldugott sarokban 40
évvel az NDK összeomlása után megtalál. Felhasználja és működik. Teljesen irreleváns, hogy az NDK már nem létezik. Az egyik kérdés, hogy ugyanígy működik-e egy
hazai történész 40 évvel ezelőtti munkája? Bizonyos mértékben igen, de csak kontextus, a szocialista ideológia figyelembevételével. További probléma, hogy ha a 40 évvel
ezelőtt író történész még alkot, és a narratívát átcserélte a társadalmi–politikai környezet átalakulásának megfelelően, akkor a korábbi – hazai esetben szocialista – narratívának legyen-e pozicionális vagy etikai következménye, és ha igen, milyen.
Hátra maradt még két szempont. Az egyik, hogy a történelmi termék a fogyasztás jellege szerint különböző csoportokba is tartozhat: egy középiskolás számára napi fogyasztási cikket jelent, míg mások számára luxus-, szak-, vagy impulzuscikk is lehet.
A másik – és egyben utolsó – szempont a termék újdonságtartalma. A történelmi termék esetében ez is vegyes, hiszen egy historiográfiai összefoglaló, egy szakirodalomra
épülő szintézis vagy éppen egy újonnan feltárt forrásokra épülő monográfia teljesen
más újdonságértékkel rendelkezik. Különösen érdekes azon művek sorsa, amelyek
megírásukkor egyáltalán nem válnak a diskurzus részévé, később viszont komoly recepciójuk alakul ki.
A gondolatmenet alapján számos állítás fogalmazható meg. Ezek közül néhány: (1) A
történelem (mint narratíva) egy termék, amelynek funkciói, minősége etc. nem definiálhatóak olyan tisztán, mint az objektíven mérhető fizikai produktumok esetében. (2)
Nincs objektív történelem, nincs és nem is lehetséges az egységes narratíva, miként
egységes fogyasztói kör sem létezik. (3) A fogyasztói és megrendelői környezet nagyon gyorsan változik. (4) Nagyon erős érzelmi indulatok és morális értékítéletek fonódnak köré, amelyek gyakran úgy manifesztálódnak, hogy a termék „objektivitása”
vonódik kétségbe. Holott valójában egyszerűen arról van szó, hogy egy termék valakinek tetszik, másoknak nem. (5) Ha a történelem mint narratíva termék, akkor előállítói,
fogyasztói, illetve termelő és fogyasztói céljai vannak.
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Zárásként és egyben továbbgondolásként érdemes (lenne) megfontolni, hogy a történelemnek miért van a mai napig óriási tétje, indulatgerjesztő szerepe, holott olyan új
problémák (járványok, globális klímaváltozás, túlnépesedés etc.) jelennek meg, amelyek megoldásában a történelem szerepe erősen kétes?
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Nemzetfogalom és nemzetiség a 19. század
középső harmadának Magyarországán
Lajtai L. László

A nemzet mibenlétének meghatározása bő kétszáz éve kiterjedt tudományos polémiák
és heves politikai konfrontációk tárgya. Itt most nincs lehetőség ennek a bonyolult és
szövevényes kérdéskörnek még a felszínes áttekintésére sem, de annyi mindenesetre
feltétlenül megemlítendő, hogy az értelmezési és jelentéstulajdonítási küzdelmek tétje
jellemzően két alaptényező köré szokott csoportosulni: a politikum (a hatalom feletti
kollektív rendelkezés és a gyakorlóit megillető lojalitás), valamint az etnicitás (közös
kultúra, különösen a legfőbb hordozójának tekintett népnyelv és a fiktív vagy tényleges
rokonságtudatra alapozódó szolidaritásérzet) közötti viszony tisztázása köré. A kérdés
ilyen formában természetesen a modern politikai ideológiaként létrejövő nacionalizmus kapcsán a 18. és 19. század fordulóján Európában és döntően az európaiak által
benépesített kolóniákban vetődött fel először. A nacionalizmuselméleti kutatások egyik
(jelentős, de nem domináns) paradigmáját képviselő etnoszimbolisták (sőt, némelyik
iskolateremtő modernista elméletalkotó is) nem győzik eléggé hangsúlyozni, hogy a
19. századi értelemben vett modernitás keretei között létrejövő nemzet mint összetett
politikai és szociokulturális jelenség nem ex nihilo lépett színre, gyökerei és előképei
igencsak meghatározóak. Sőt – paradox módon – az etnikai rokonságérzeten és összetartozás-tudaton túlmutató, politikummal átitatott nemzeti érzés egyes történelmi szituációkban és régiókban nemcsak évszázadokkal, hanem akár évezredekkel is megelőzte
a modern (értsd európai eredetű) nacionalizmus és általa létrehozott (vagy esetenként
megújított) nemzet jelenségét (erre klasszikus példa az ókori Egyiptom, Asszíria, a
római hódítás előtti zsidó állam vagy akár Kína). Visszatérve Európához, ezzel kapcsolatban már a 19. század közepén megfogalmazódott – természetesen nem függetlenül a
német idealista történetfilozófia hatásától – a „történelmi” és „történelem nélküli”
(azaz állami szuverenitással rendelkező vagy arra elvileg, az addigi tapasztalatok szerint képtelen) nemzetek, illetve népek közötti fogalmi különbségtétel tézise is.
Szűkebb kérdésfelvetésünkre térve az alábbi három tényezőt érdemes számításba venni: 1) A fogalomhasználat és értelmezés performatív jelentőségét: tehát, hogy mindenekelőtt az a közösség tekinthető nemzetnek, amelyet a domináns hatalmi pozícióban
lévők ekként ismernek el, illetve amelyet a szóban forgó népcsoport vagy annak releváns képviselői képesek csoporton kívül és belül egyaránt ekként elismertetni. 2) A
nemzet és az etnikum vagy nép közötti határ „cseppfolyósságát”: azaz, kérdésként
megfogalmazva, hogy hol húzható, illetve húzható-e egyáltalán éles határ a két jelenség között (lehetséges-e etnikai, azaz például nyelvi meghatározottságtól vagy törté233

nelmi tradícióktól lényegileg független nemzetről beszélni, illetve egy egyszer már
nemzetként konstituálódó közösség válhat-e pusztán etnikummá olyan értelemben,
hogy ne törekedne folyamatosan újra nemzetté válni?). 3) A politikum és nemzeti lét
elválaszthatatlanságának kérdését: más szavakkal, hogy létezhet-e egyáltalán olyan,
magát nemzetként definiáló közösség, amely ne törekedne úgy intézményesülni, hogy
annak kizárólag kulturális vonatkozásaira összpontosítva ne érezné magát más nemzeti
közösségekhez képest alárendelt, de legalábbis aszimmetrikus pozícióban és ezért ne
törekedne másokhoz hasonló, azokkal összemérhető szuverenitásra. Nos, mindezek a
dilemmák elméleti és gyakorlati szinten is alaposan áthatották a 19. század középső
harmadának Magyarországát. Olyan, immár a törvényhozás szintjén végbemenő, azaz
kodifikációs eredményekben megmutatkozó eredményeket hozva, mint az 1867-es
osztrák–magyar kiegyezés, az 1868. évi 43. tc. (Magyarország és Erdély egyesítésének
részletes szabályozásáról), az 1868. évi 30. tc. (a Magyarország, valamint a Horvát-,
Szlavón- és Dalmátország közötti közjogi kérdések rendezéséről), továbbá az 1868. évi
44. tc. (a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában, de ide sorolható az utóbbit számos tekintetben kiegészítő 1868. évi 38. tc. is a népiskolai közoktatásról).
Dióhéjban összefoglalva az addigi fejleményeket, egyrészt létrejött egy, a hadügy,
külügy, az ezekre vonatkozó pénzügyek és az államfő tekintetében közös integrációs
kereteken belül a szuverenitás összes többi attribútumának és intézményi feltételeinek
birtokába jutó kvázi nemzetállam, amely egyúttal kétosztatúvá (dualistává) tett egy
addig felvilágosult vagy jelző nélküli abszolutista, előbb névlegesen alkotmányossá,
majd neoabszolutistává, utána pedig korlátozottan alkotmányossá változtatott, de hagyományosan alapvetően centralizált irányítású birodalmat. A Habsburgok uralta területeket egymáshoz kapcsoló közjogi viszonyok ekkori rendezése ráadásul azt is egyértelművé tette, hogy Magyarország immár nem Ausztria – abban az értelemben legalábbis, ahogy a kérdést a Német-római Császárság 1806-os megszűntetése (amelynek a
Magyar Királyság sohasem volt a része) és az Osztrák Császárság 1804-es megalapítása évtizedekre nyitva hagyta (viszont ekkortól Ausztria fogalma szűkült Ciszlajtániává,
hivatalos nevén: a Reichsratban képviselt országok és tartományokká). Eldőlt tehát,
hogy a 18. századi felvilágosult abszolutista civilizatórikus–bürokratikus birodalomépítés, a napóleoni háborúk állampatrióta, de a romantikus nacionalizmus történelmi
emlékezetközösségi projektjére építeni kívánó összosztrák nemzettudat megteremtése,
és a birodalomban élő valamennyi népcsoport („néptörzs”) egyenjogúsítását (Gleichberechtigung) ígérő, de egyaránt a magasabb szintű birodalmi egységet szorgalmazó
kísérletek megbuktak. Helyettük a Habsburg Birodalom ciszlajtán (Magyarországon
kívüli) részei a tartományi föderalizmus, a transzlajtán (tehát a magyar korona) területe
pedig a klasszikus nemzetállam-építés útjára léptek.
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Karl Freiherr von Zoernig: A Habsurg Birodalom etnográfiai térképe
(Megjelent: Ethnographie der österreichischen Monarchie, Band 1.
Kaiserlich-Königlichen Hof- und Staatsdruckerei, Wien, 1855.)

Rátérve immár a 19. század közepi magyarországi nemzetkoncepció kérdésére, az
alábbiakat célszerű vázlatosan kiemelni. A Magyar Királyság területén egymás mellett
létezett egy (vagy, ha a horvátot és még talán a szerbet is beleszámítjuk, kettő vagy
maximum három) „történelmi nemzet” és több olyan etnikai csoport, amely részben,
vagy jelentős részben (legalábbis releváns képviselői által) már nemzetként tekintett
önmagára. A helyzet összetettségének igen komoly politikai konzekvenciákkal járó
tanúbizonyságát adták az 1848–49-es történések, amelyek nem pusztán a kulturális
és/vagy területi autonómiának hangot adó kollektív politikai követeléseket, hanem
helyenként népirtásig fajuló etnikai polgárháborút is eredményeztek. Azonban sem a
kollektív nemzeti vagy etnopolitikai követelések horderejét, sem pedig az etnikai polgárháborúként is értelmezhető és értelmezett hadieseményeket nem célszerű abszolutizálni. Egyrészt ekkor (1848-ban) még nem minden hazai potenciális nemzeti közösség
fogalmazott meg az általános magyar nemzeti célokkal szembenálló, vagy attól elhatárolódó politikai követeléseket (a legfontosabb kivételt a magyarországi németség, a
zsidóság, a ruszinok és a kisebb délszláv népcsoportok jelentették). Másrészt ekkor az
azonos etnikumhoz tartozók sem ugyanolyan szintű és relevanciájú követelésekkel
álltak elő (az erdélyi románokhoz képest a magyarországiak végig lojálisak maradtak a
magyar kormányhoz és a temesköziek kivételével megelégedtek a kulturális autonómi235

ával, az erdélyi szászokkal szemben a szepesi szászok kifejezetten magyarbarátok voltak és maradtak). Harmadrészt voltak olyan jelentős létszámú hazai etnikai közösségek
is, amelyek látványosan közömbösek maradtak a saját értelmiségi vezetőik nemzetépítési törekvései iránt, vagy akár szembe is fordultak azokkal (nevezetesen a szlovákság,
legalábbis annak abszolút többségét jelentő katolikus néptömegei). Az is nyilvánvaló
volt a kortársak számára, hogy a fegyveres összecsapásokat elnéző, vagy egyenesen
kiprovokáló császári katonaság alapvető szerepet játszott a forradalmi magyar kormánnyal szembefordulók támogatásában: az ország déli határai mentén kígyózó, évszázadok óta közvetlenül Bécsből irányított Katonai Határőrvidék volt a bázisa a tartós
katonai sikereket elérni tudó bácskai és bánáti szerb felkelőknek, miközben az Erdélyben állomásozó császári katonaság magatartása nagyban hozzájárult a román fegyveres
felkelés kibontakozásához és sikeres térnyeréséhez. A birodalmi központ katonai támogatásán túl a sikeres, tömeges mobilizáció hátterében a szociális követelések hatóereje, a nemzeti ideológiával egymást erősítő hatása sem elhanyagolandó (gondolva az
1848-as áprilisi törvényeknek a Határőrvidék lakóit és hosszú hónapokig Erdélyt sem
érintő hatókörére). Erdély kapcsán a „történelmi nemzetek” kérdésére visszautalva
érdemes leszögezni, hogy az évszázadokig külön kormányzott Erdélyi Nagyfejedelemségben (jóllehet ekkor jobbára már inkább csak közjogi kategóriaként értve) három
„nemzet” (natio) is létezett: a magyar, a szász és a székely, miközben erdélyi nemzetről jellemző módon sem ekkor, sem a későbbiekben nem beszéltek még territoriális értelemben sem.
Ezen a ponton érdemes visszautalni a nemzet és a modernitás kapcsolatának problematikájára. A 18. század vége óta mind világosabban körvonalazódott a kortársak számára is, hogy ’az uralkodóval megosztott hatalomgyakorlást monopolizáló társadalmi elit’
értelemben vett tradicionális nemzetkoncepció (natio) önmagában már nem sokáig
tartható, előbb vagy utóbb át kell adnia a helyét a népszuverenitás eszményén, illetve
elvárásán nyugvó modern nemzetfogalomnak (vagy ahhoz hasonulva kell gyökeresen
megújulnia). Szűkebb magyar vonatkozásban ezt a reformkor liberális politikusgenerációja ismerte fel és tette programszinten is magáévá „érdekegyesítés” elnevezéssel. A
horvátországi politikai életben ezt a tendenciát a délszláv népek kulturális, majd politikai–közjogi egységesülését proponáló illírizmus mozgalma képviselte. Erdélyben pedig a három rendi nemzet uniójának későközépkori politikai konstrukciója a magyarok
és a székelyek részéről az anyaországgal és nemzettel való újraegyesülés kívánalmaként, a szászok részéről a közjogi–kulturális autonómia megőrzése–átmentése és modernizálásának programjában, a románság számára pedig a közjogi és kulturális (vallási, nyelvhasználati és oktatásügyi) emancipáció kiharcolása formájában fogalmazódott
meg. Az 1848-ban törvények által legfelsőbb politikai szinten is szentesített polgári
átalakulás látszólag a modern nemzetállammá alakulásnak is utat nyitott Magyarországon, majd az azzal 1848 júniusában egyesült Erdélyben, azonban súlyos konfliktusba
került a birodalmi egység fenntartásában érdekelt, a demokratizálódást és a magyar
kulturális homogenizációt ellenző erőcsoportokkal és azok legkülönfélébb kombinációval (a felelős magyar kormány megkérdezése nélkül kinevezett új horvát bán, Josip
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Jelačić császári tábornok szerepfelfogása például mindhármat egyszerre képviselte). A
modern magyar, tehát a polgári jogegyenlőségen alapuló nemzetállam-építéssel szembe kerülő hazai nem magyar identitású politikai aktorokra ráadásul bátorító hatást gyakorolt az osztrák birodalomfél demokratikus ihletésű, ám végül oktrojált alkotmányossága által a birodalom minden népcsoportjának (Volksstämme) megígért kollektív kulturális önigazgatás, amelyet a forradalmi magyar kormányok – a reformkori nyelvtörvények, azaz a magyar nyelv hazai emancipálásának harcaiban edződve – eleinte nem,
majd az 1849-es hadi események és külpolitikai fejlemények szorításában végül törvényi szintű képviselőházi határozatban szintén garantáltak.

Szemere Bertalan miniszterelnök
(Franz Eybl kőrajza. Osztrák Nemzeti Könyvtár, forrás: bildarchivaustria.at)

Az „első nemzetiségi törvénynek” is nevezett 1849. július 28-i szegedi képviselőházi
határozat és az annak közvetlen előzményét jelentő, július 14-én ugyanott aláírt román–magyar békeegyezmény (projet de pacification) konkrét tartalmán túl a szóhasználatát tekintve is figyelemre méltó. Az 1868-as nemzetiségi törvénnyel ellentétben
ugyanis mindkét szöveg következetesen „a magyar birodalom területén lakó népiségekről”, illetve „népfajokról” beszél, amelyeknek a nyelvhasználat, a vallásgyakorlás,
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az alsóbb szintű közigazgatás és oktatásügy terén széleskörű kollektív kulturális autonómiát biztosított az ilyen értelemben vett nemzeti szabad kifejlődésük érdekében,
azonban a területi autonómiára vonatkozó követeléseik elvetésével. Jóllehet a román–
magyar békeegyezmény (egyébként hivatalosnak számító) francia fordításában a népiség szó helyén mindenütt a nationalité állt már, a nemzetiség kifejezést lényegileg kizárólag a ’modern(izálódó) magyar nemzet’ értelemben használták annak első, 1792-es
felbukkanásától kezdve szinte mindvégig az 1849 előtti magyar politikai nyelvhasználatban. Jellemző példaként idézhető Kossuth 1847 végi alsótáblai felszólalása, amelyben kijelentette, hogy „a magyar szent korona alatt más nemzetet és nemzetiséget, mint
a magyart, elismerni nem fogok. Tudom, hogy vannak emberek és népfajok, akik más
nyelvet beszélnek, de egy nemzetnél több itten nincsen”.1 Láthattuk, hogy a szegedi
határozat immár „a magyar birodalom területén lakó népiségek szabad nemzeti kifejlődését” deklarálta, azonban ezáltal nem tette fogalmilag világosabbá a kérdést, tekintve,
hogy a nemzet szó a korban számos, koncepcionálisan jelentősen eltérő jelentéstartalmat sűrített magába. A fogalmi tisztázatlanság problémájára már a reformkorban is
többen felfigyeltek, így a Széchenyi közeli elvbarátai közé tartozó Szontagh Gusztáv
például 1843-ban az alábbi szabatos definícióját igyekezett adni a nemzetnek: „Nemzet
azon népesség összesége, melly közös független állodalom és haza által összeköttetve,
önálló polgári társasággá alakúlt ’s történetileg (geschichtlich) mint egy erkölcsi személy, saját politikai életet él. Nép alatt ellenben vagy saját nyelvü és származású népfajt, vagy a nemzet alsó osztályait, a köznépet értjük. […] A’ nemzetiség alapítója […]
azon nép, melly hont szerez s állodalmat alkot. E tette által népből nemzetté válik és
saját népiségét nemzetiséggé emeli fel, ráütvén a szerzett honra, alkotott állodalomra s
a nyilvános polgári élet folyamára nevét, jellemét s nyelvét. Tehát csak a honszerző
népnek van saját nemzetisége, a többinek egyedül kölcsönzött, ráruházott.”2 A Kossuth
szerkesztette Pesti Hírlap olvasói pedig 1842-ben az alábbiakat olvashatták: „a nemzetiség egy historiai factum, mellynek a nyelv nem egyetlen tényezője; mert arra, hogy
valamelly népnek nemzetisége legyen, szükséges még az is, hogy közös alkotmány, közös érzelmek, közös érdekek, a haladásnak és kifejlődésnek közös szüksége, egy együtt
átélt nagy kor közös emlékezései kapcsoljanak össze bennünket. […] Magyarországon
egy a magyar nemzettől idegen, semmi historiai előzményekkel, semmi positivitással
nem bíró, a lett dolgok sorából nem létezett nemzetiséget kifejteni annyit tesz, mint
tettleg fölforgatni a historiai rendet.”3
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Szontagh Gusztáv (Forrás: Nemzeti Portrétár)

Mindezek fényében válik érthetővé, hogy az 1868-as nemzetiségi törvény megalkotását megelőző élénk politikai viták során, amelyek az 1861-es országgyűlésen elkezdődnek, majd az 1865–68-as országgyűlésen folytatódnak, mellékszálon pedig az
1863-ban Nagyszebenben összeült erdélyi tartománygyűlés előkészítése során is folytak, miért irányult megkülönböztetett figyelem a nemzet, nemzetiség és jelzős szerkezeteikben testet öltő terminológiai szembenállásra. Az országgyűlési vita során elhangzott érvek és a szavazás végkimenetelének áttekintésével egyúttal érdekes törésvonalra
derül fény. A magyar politikai elit által kidolgozott többségi törvényjavaslat mellett
tette le ugyanis a voksát számos, magát deklaráltan nem magyarként meghatározó felszólaló. Köztük a szlovák Stefanidesz Henrik, aki kijelentette, hogy „minden, az országban létező nemzetiséget a magyar nemzet kiegészítő részének tekintek”.4 Vagy a
bunyevác Czorda Bódog, aki azt nyomatékosította, hogy „egy politikai nemzetnél többet e hazában el nem ismerhetek”.5 De még a máramarosi románokat képviselő Papp
Simon is akként nyilatkozott szülőföldje lakói nevében, hogy „inkább megmagyaro239

sodni kívánunk […], mert e földet […] még mindeddig nem orosz, hanem magyar földnek ismerjük.”6 A vitában az időközben létrejött horvát–magyar kiegyezés miatt horvát
képviselők már nem vettek részt (Horvátország még 1848 áprilisában de facto levált
Magyarországról, a társország különválási jogát valós opcióként pedig nemcsak 1848
augusztusában ismerte el hivatalosan Deák előterjesztésére a magyar kormány, de
Kossuth például már 1848 előtt is elfogadhatónak tartotta azt), az ország etnikai–
területi föderalizálását viszont a zömmel szerb és a román nemzetiségű képviselők
markáns csoportja továbbra is koncepciózus következetességgel képviselte. Ők a többségi, és végül Deák nevezetes átfogalmazásában elfogadott állásponttal szemben –
amely határozott különbséget tett a politikai tekintetben egy, oszthatatlan, egységes
nemzet és a (közigazgatás alsóbb szintjein, a bíráskodás és az oktatás teljes spektrumában nyelvhasználati jogokhoz jutó) nemzetiségek között – egy kisebbségi törvényjavaslatot dolgoztak ki. Ez hat, egymással teljesen egyenjogú országos nemzet, és azok
nyelvének, szimbólumainak és külön történelmének elismerését deklarálta „az állam
területi épségének és politikai egységének korlátai között”.7 A kisebbségi törvényjavaslat mellett érvelők kiemelték, hogy „ott, hol több néptörzs lakik egy országban, nem
lehet kizáró joga egy néptörzsnek; hogy az államegység ürügye alatt saját genetikai
nemzetiségét másra átruházza, és saját nemzetisége után a közös hazát kiváltságos
sajátjának nevezze” (Trifunácz Pál)8 vagy, hogy „nincs másféle nemzet, csak genetikai” (Miletics Szvetozár), és tartottak továbbá attól, hogy a „törvényjavaslat a faji
nemzetiségnek jelentőségét és jogosultságát ignorálja […] némely szakaszában oly
határozatokat látok, melyek a faji nemzetiségnek fogalmát tökéletesen eltörülni és
megsemmisíteni akarnák” (Sztratimirovics György).9 Cáfolatukra viszont a nemzet(iség)hez tartozás objektív kritériumának meghatározását szkepszissel illető Eötvös
József ekképp replikázott: „az egyes polgárok nemzetisége mi módon határoztassék el?
Nevöknek hangzása után-e, tanúbizonyságok által kimutatható eddigi magokviselete
szerint, vagy származásuk után?”10
A törvény elfogadása a nemzetkoncepciókban mutatkozó alapvető különbségeket természetesen nem volt képes áthidalni, így a csaknem teljes szuverén hatalom birtokába
jutó magyar és magyarosodni akaró politikai elit országos és helyi képviselői a határozott politikai–kulturális nemzetállam-építés útját folytatták, a nemzetiségi törvény gyakorlati alkalmazásának részleges figyelmen kívül hagyásával és kiküzdött rendelkezései egy részének későbbi jogszabályok általi felülírásával. A nem magyar és mindinkább nemzetiséginek nevezett politikai–kulturális elit képviselői pedig eleinte jellemzően a nemzetiségi törvényt sem fogadták el, majd a teljes érzelmi elidegenedéstől, az
aktív kulturális és politikai párhuzamos sajátnemzet-építés gyakorlatán át a status quohoz igazodás és az államnemzethez való lassú asszimilálódás alternatívái közül választottak. A szélesebb néptömegek nemzeti önazonosságának markáns kialakulása vagy
átalakulása persze ennél jóval nehezebben feltárható, de az a 21. századból visszatekintve mindenesetre nyilvánvalónak látszik, hogy a politikai nemzethez való tartozásuk
érzete nem feltétlenül járt együtt a nyelvi asszimilálódással. Másrészt ez utóbbi sikere
jóval kevésbé múlott a magyar nemzetállam adminisztratív lehetőségein és teljesítmé-
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nyén, mint amennyire a modernizációt kísérő dinamikus gazdasági és infrastrukturális
fellendülés járulékos „hozadékának” tekintendő. Egyvalami azonban visszavonhatatlanul megváltozott a 19. század utolsó harmadában a korábbiakhoz képest, ha máshol
nem is, a terminológia síkján mindenképp. A nemzetiségi törvény elfogadása után öt
évvel immár a szótárirodalom is rögzítette a nemzetiség szóalak új jelentésváltozatát
ekképpen: „vmely országban különfajú néptöredék; Magyarországon több nemzetiség
van”.11
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A rejtélyes tiszaeszlári per
Kiss Zoltán

A tiszaeszlári perről tengernyi irodalom, de csak négy fontos könyv született az elmúlt
137 évben. A védelem álláspontját Eötvös Károly,1 a vádét Bary József2 rögzítette.
Társadalomtörténeti szempontból Kövér György3 írt róla, és végre kezünkbe vehettük
Blutman László szegedi jogtudós monográfiáját.4 Eötvös foggal-körömmel védte a
perbefogottakat, Bary a vádlottak bűnösségét igyekezett mindenáron bizonyítani, Kövér pedig egy nagy ívű falumonográfiával állt elő. Eötvös elől egy hatalmas antiszemita szövetkezés, Bary elől egy óriási zsidó összeesküvés, Kövér György elől pedig a
felhalmozott társadalomtörténeti anyag takarta el Solymosi Eszter sorsát. Eötvöst addig
érdekelte az igazság, amíg az a vádlottak fölmentését szolgálta, Bary nyomozása sikertelenül végződött, Kövér erejét a levéltári források felkutatása fölemésztette; ezért a
konkrét bűnüggyel kapcsolatban mindhárman csak sejtésekig, sejtetésekig jutottak,
Solymosi Eszter sorsát egyikük sem tudta megfejteni.

Bary József vizsgálóbíró és Eötvös Károly ügyvéd
(Mikszáth Kálmán: Cikkek és karcolatok, 1883. ápr. – aug.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972. V-VI. tábla)

243

Blutman László a jogász szemüvegén keresztül vizsgálja a tiszaeszlári ügyet, a peren
kívüli adatok zárójelbe tételével, kizárólag a peradatokra koncentrálva. A három előd
közül a legnagyobb vesztes Eötvös Károly lett, akinek érveit halomra dönti; Kövér
igazságai megmaradnak a társadalomtörténet keretei között; Bary részigazságait ugyan
igazolja Blutman, de mindhármuktól eltér a végkövetkeztetések tekintetében.
Blutman László megállapításait a valószínűségek különböző fokozatai jellemzik. A
bizonyossághoz legközelebb állónak két állítása tűnik. Az egyik állítás szerint Scharf
Móricnak a nyomozásban fordulatot hozó tanúvallomása nem koherens, bizonyos pontokon hamis; ezzel Blutman valószínűtlenné teszi az előre megfontolt, vallási okokból
elkövetett gyilkosság lehetőségét. Meggyőzően érvel amellett, hogy Móric vallomása
nem volt kikényszerített; egyik érve azt a tényt aknázza ki, hogy Móric minden helyzetben, és mindvégig ugyanazzal a történettel állt elő.
Móric személyisége Mikszáth Kálmántól kezdve mindenki számára rejtélyes maradt,
és ezt a titokzatosságot megtoldanám még egy észrevétellel és egy kérdéssel. Tudott
dolog, hogy a gyanú a vádlottak ellen Scharf József templomszolga elszólásából keletkezett („Történt már ilyen eset Hajdúnánáson is (…) már a zsidókra kezdték ráfogni” –
mondta Eszter édesanyjának, amikor az még csak pár órája kereste eltűnt lányát), amit
aztán fia, a négyéves Samu „fecsegése” („atyus” behívta a „magyar lányt”, megkötözte, megmosta, majd a „metsző bácsi” egy hosszú késsel megvágta a lány nyakát, közben Móric tartotta a fejét…) erősített és terjesztett el a faluban.5 Móric tehát valamiképpen magamagát tanította be egy verzióra, apját mentve vele, és ehhez mégis ragaszkodni tudott több mint egy éven keresztül. Kérdés, hogy ő volt-e a szemtanú, vagy
öccse, a kis Samu látott valamit, amiről mesélni kezdett a falubelieknek, és amit aztán
Móric a maga képére formált?
Blutman második állítása rendkívüli jelentőségű: Eszter – Eötvös Károly véleményével
szemben – nem lett öngyilkos, a Tiszadada közelében előkerült holttest pedig nem
Eszteré. Blutmann ezzel a kijelentéssel a vádlottak (egy részének?) valamilyen fokú
bűnösségét valószínűsíti.
Solymosi Eszter 1882. április 1-jén tűnt el, és a holttest június 18-án került elő a Tiszából – 79 nap után, Eszlár alatt, a kezére kötött festékkel (eredetileg ugyanis festéket
vásárolni küldte Esztert a gazdaasszonya, Huri Andrásné). A lapok május 24-én tudósítottak Ónody Géza képviselőházi beszédéről, legkorábban ekkor kezdődhetett a hullacsempész-akció. Valaki ezt megtervezte: 25 nap alatt sikerült egy Eszterre valamelyest
hasonlító hullát szereznie, Eszter holttestét kiásnia, levetkőztetnie, visszatemetnie, végül eljuttatnia a tutajosokhoz, akik majd „megtalálják”, de előbb az új hullára ráadják
Eszter ruháit, gondosan rákötik a kezére a festéket tartalmazó kendőt… A „hullaúsztatás” tehát az ügy egyik kulcsmozzanata. A perről tudósító Mikszáth azt írja Eötvös
Károlyról: „Az egész ügyben ő csak a hullaúsztatásra fektetett súlyt, s csupán ezt tanulmányozta, azon szempontból indulván ki: ’ha ez nem igaz, semmi sem igaz; ha pedig ez igaz, minden igaz’.”6
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Vérvád – gonosz szó. Kinek a tetteit hatotta át, irányította a benne való hit, illetve a
tőle való félelem? Melyik gyerek volt az igazi szemtanú? S vajon mit láthatott? Igazole bármiféle antiszemitizmust, ami Eszterrel történt? S persze, mi történt Eszterrel?
Kérdések ugranak elénk, amiket esélyem sincs egy recenzióban részletesen tárgyalni.
Az első kérdésre van egy bombasztikus válaszom: a vérvád valóságában mindenki hitt,
kivéve Bary Józsefet (és az üggyel kapcsolatba kerülő bírói fórumokat). Az antiszemita
országgyűlési képviselő, Ónody Géza biztosan elhitte, hogy a tiszaeszlári eset az európai vérvádtörténetek közé tartozik: könyvet is írt róla. A hullaúsztatásban résztvevők
tetteit az eszlári vádlottak kiszabadításán túl a magyarországi zsidóság egésze megmentésének a gondolata irányíthatta: így próbálták volna megelőzni a vérvád kipattanását, egy esetleges hisztéria kibontakozását. Eötvös Károly védelmi stratégiája is a
vérvád ellen épült. Az antiszemita zavargások okául sem csak a vádlottak fölmentése
szolgált, sokak fejében motoszkálhatott a vérvád képzete.

245

A szemtanú személyére vonatkozó kérdést nyitva hagyom. Scharf Samu és Móric beszámolóit mérlegre teszi Blutman László, saját, legvalószínűbbnek tartott hipotézisét
az előbbire építi: Eszter véletlen baleset vagy halált okozó testi sértés áldozata lett,
akin a lábán végzett érvágással igyekeztek segíteni a tiszaeszlári bűnper vádlottjai.
Móric vallomását a szerző – sikeresen – darabokra szedi.
Solymosi Eszter története nem igazolhat semmiféle antiszemita fellépést zsidó honfitársainkkal szemben, mint ahogy semmiféle magyarellenes narratívához sem szolgálhat kiindulópontul. (Ezzel a mondattal sikerült zárójelbe tennem a teljes Eszlárirodalmat.)
A végére marad, hogy mi történt Solymosi Eszterrel. Az eddig fekete dobozként kezelt
kérdés megválaszolásához Blutman László monográfiája jutott a legközelebb

2019. 10. 08.
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Populizmus és újkonzervativizmus.
A szövetkezeti mozgalom kezdetei
Magyarországon
Paár Ádám

Kevés hagyomány olyan elfeledett Magyarországon, mint a szövetkezeti mozgalom.
Holott a 19. század végén többek között francia, angol, ír, skandináv és német példák
mellett Magyarországon is alakultak fogyasztási és hitelszövetkezetek. Miért vált elfeledetté ez a hagyomány? Talán azért, mert a szovjet típusú modell termelőszövetkezeteinek hatására a „szövetkezet” szó jelentése politikailag túlterheltté vált. Szerepet
játszhat a feledésben az a tény is, hogy a 19. század végi Magyarországon – ahogyan
az Osztrák–Magyar Monarchia társországában, Ausztriában, valamint Németországban
és Franciaországban is – a szövetkezeti mozgalom az újkonzervativizmus eszmeáramlatának égisze alatt bontakozott ki. A szövetkezést ugyanis éppen azért támogatta a kor
újkonzervatív szellemi és politikai elitjének jelentős része, hogy ellensúlyozzák a szabad verseny szerintük romboló, a társadalmi kohéziót veszélyeztető hatását.
A 19. század végi újkonzervativizmust könnyű volt megbélyegezni, mint olyat, amely
eredendően antiliberális és antikapitalista volt. A francia Pierre Guillaume Le Play, La
Tour du Pin, Robert de Mun, a német Wilhelm Ketteler mainzi érsek és Hermann
Schulze-Delitzsch, őket követve Károlyi Sándor gróf, akit a „falvak apostolának” neveztek, valamennyien a szabad verseny kinövései ellen küzdöttek, és hozzájárultak a
szociális gondolat terjedéséhez, népszerűsítéséhez. Elismerték apáik liberális nemzedékének vívmányait, amennyiben azon az egyéni szabadságjogok kivívását értették,
ám bírálták a liberalizmust gazdasági és szociális tekintetben. Kritikájukkal felhívták a
figyelmet arra, hogy a 19. századi liberális állam nem nyújt védőhálót az egyén és bizonyos, az érdekérvényesítésben hátrányos helyzetből induló társadalmi csoportok
(ipari és mezőgazdasági munkásság, kisbirtokos parasztság) számára.1
Az újkonzervatívok (akiket e névvel különböztetünk meg a konzervatívok korábbi
nemzedékétől, akik védelmezték a fönnálló társadalmi rendet) hatással voltak a baloldali antikapitalista kritikákra is – már csupán ezért sem becsülhető alá az eszmetörténetben játszott szerepük.2 A korabeli baloldali állásponttal (mindenekelőtt az
utópisztikusokkal, Saint-Simonnal, Robert Owennel) való érintkezésüknek köszönhető,
hogy ez a szociálisan érzékeny, szociálkonzervatív irányzat lassan tudott utat törni a
magyar közéletben, amelyet 1867 után a közjogi ellentét (a dualizmus közjogi beren-

247

dezéséhez és a Bécshez való viszony), populárisan fogalmazva a „’67-esek” és a „’48asok”, a „labancok” és a „függetlenségiek” konfliktusa határozott meg.3
A szociális kérdés mellőzése érzékelteti a fáziseltolódást a kontinensen, hiszen a korban legfejlettebb kapitalista országban, Nagy-Britanniában már mind konzervatív,
mind liberális oldalon megjelentek a szociális kérdéseket felvető gondolkodók: elég
megemlíteni a konzervatív Thomas Carlyle-t, Benjamin Disraelit és a liberális John
Stuart Millt.4
Tanulmányomban a Károlyi Sándor gróf nevéhez fűződő szövetkezeti mozgalom bemutatására teszek kísérletet. Tézisem szerint a magyar agrárius mozgalom nem vizsgálható önállóan, mert teljes mértékben illeszkedik a kor nemzetközi politikai és eszmetörténeti folyamataihoz. Meg kívánom vizsgálni, mennyiben helyezhető el a szövetkezeti mozgalom a korabeli populizmus fogalomrendszerében, utalva az ekkoriban
megalakult amerikai Néppárt (Populista Párt) eszmerendszerére, amely ugyancsak a
mezőgazdasági népesség érdekeinek védelmét hirdetve alakult meg.5
Károlyi Sándor gróf és az agrárius mozgalom eszméi
Schandl Károly 1908-ban így emlékezett a két évvel korábban elhunyt nagykárolyi
Károlyi Sándor grófra, a magyar szövetkezeti mozgalom atyjára: „a szövetkezeti mozgalom, melynek sikerét ma már több mint háromezer szövetkezet hirdeti, még ma is
nehezen beszéltet magáról s az uzsora, melynek leküzdésére kiadta először a jelszót,
ma is szabadon pusztít falvainkban.”6

A szövetkezeti mozgalom úttörői: György Endre, Hajós József, Gróf Károlyi Sándor, Bernát István
(A "Hangya" Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezete évkönyve
az 1908. évre. Stephaneum, Budapest, 1908. 13.)
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Schandl nem túlozta el Károlyi Sándor érdemeit. A szövetkezeti mozgalmat szinte
egymaga hívta életre Magyarországon. Franciaországban tanulmányozta a Pierre
Guillaume Le Play által alapított szövetkezeteket.7 A szövetkezés elve csak lassan tört
utat a dualizmus korabeli társadalomban, holott a 19. század második felében Skandináviától Németországon keresztül az Egyesült Államokig számos országban a kis- és
középbirtokos parasztok, valamint az értelmiség különböző tagjai (tanítók, lelkészek),
és a melléjük állt nagybirtokosok fölismerték az együttműködés fontosságát.
Magyarország jelentősen elmaradt ezen a téren, ami a szövetkezés presztízsét illeti. Mi
okozta ezt a viszonylagos megkésettséget? Egyrészt magának a kapitalizmusnak a
megkésettsége. De szerepet játszott az is, hogy a hazai közéletben a közjogi kérdés (és
a nemzetiségi kérdés) kötötte le a politizáló elit erőit. A nemzetiségi kérdés annyiban is
szerepet játszott, hogy az együttműködés szellemében a gazdasági és szociális érdekvédelem támogatása nem állt a magyar elit érdekében az ország nemzetiségek lakta
vidékein. Végül meg kell említeni azt, hogy a magyar elit nem érezte indokoltnak a
beavatkozást a szabad versenybe. A reformkori konzervatív és liberális elit, ha fölismerte is a „szociális kérdést” (amelyet a kor Londonjában, Párizsában, Berlinjében már
fölismertek), azt nem tartotta időszerűnek, és a szociális célú megmozdulásokban inkább a fölforgatást, az anarchiát látta. Érdemes két 1840-es évekbeli jellemző véleményt idézni. Somssich Pál, a konzervatívok vezető személyisége úgy vélekedett:
„munka és rendőrség a proletariátus egyedüli gyógyszere.”8 A márciusi ifjak egyike,
Vasvári Pál szintén amiatt aggódott, „nehogy a proletariátusok elözönöljenek.”9
A „szociális kérdés” 1867 után részben magán-filantrópiára alapozott szociálpolitikaként jelent meg, amellyel az államnak nincs dolga, részben pedig a munkásszervezetek
ügyeként. Ez utóbbiak léte, így 1868-ban az Általános Munkásegylet megalakulása (az
egyetlen reformkori magyar szocialista, Táncsics Mihály részvételével), valamint a
lakosság többségét kitevő parasztság szervezetlensége vezetett el ahhoz, hogy – preventív jelleggel – a dualizmus liberális gazdaságfilozófiájával elégedetlen újkonzervatívok fölfigyeltek a nyugat-európai szociálpolitikára. Míg Károlyi Sándor a francia,
Apponyi Albert a német szociálpolitikai intézkedések és szervezetek (pl. a német
Verein für Sozialpolitik) iránt érdeklődött.10
A művelt arisztokraták fölismerték, hogy nem elegendő csupán a lesüllyedő köznemesi
réteg védelme, amely az új társadalmi viszonyok között már nem volt képes ellátni azt
a funkciót, amelyet korábban birtokaira, jogászi műveltségére és főleg megyei politikai
szerepére hivatkozva betöltött: egy kiegyenlítő, mérséklő szerepet a mágnások és a
„nép” között. Károlyi Sándor, Apponyi Albert, Darányi Ignác és társaik az antiliberális
kritikát szélesebb társadalmi alapokra helyezték, és nyitottak a kisbirtokos parasztság
irányába.11
Annak ellenére, hogy az agrárius újkonzervatívok soha nem alakítottak önálló pártot,
jelenős hatást váltottak ki az 1890-es években. A helyi gazdakörökre alapozva egy
széles mozgalom bontakozott ki. Az agrárius mozgalom számos pillérre támaszkodhatott a századfordulón: folyóirat (Köztelek, Haza), a Magyar Gazdaszövetség (1896), a
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„Hangya” Országos Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet (1898), az Országos Központi Hitelszövetkezet (1899), végül az Országos Széchenyi Szövetség (1905) jelezte
az újkonzervatívok agrár- és szociálpolitikai szervezettségét.12
Károlyi 1904. szeptember 6-án tartott beszédet a szövetkezetek nemzetközi kongreszszusán. A neves újkonzervatív politikus szembesítette a közönség magyar résztvevőit
azzal, hogy Nyugat-Európában a szövetkezés, az együttműködés szelleme fénykorát
éli. Felhívta a figyelmet a fáziskülönbségre, amely Nyugat-Európa, illetve a kapitalizmus kiépítésébe megkésve bekapcsolódó Közép- és Kelet-Európa között állt fönn:
előbbi régióban a demokrácia szelleme korábban megjelent, utóbbi térségben viszont a
„demokrácia újabb keletű”, s bizonyos országokban „csak üggyel-bajjal fejlődik”.13
Károlyi azonban reményét fejezte ki, hogy Közép- és Kelet-Európában „a szövetkezésnek még fontosabb következményei lesznek, mert hathatósabb tényezője lesz a haladásnak.”14

Károlyi a szövetkezeti mozgalmat nem csupán gazdasági és szociális érdekvédő szerepe miatt tekintette jelentősnek, hanem a politikai kultúra miatt is: a szövetkezetek szervezése, irányítása bevonja a falvak lakosságának legkitűnőbb elméit a politikába, ezzel
hozzájárulva a politikai részvétel ösztönzéséhez is. Károlyi szerint a szövetkezeti moz-
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galom megteremtheti azt a középosztályt, amelynek hiányát 1867 után (és azóta is)
számosan fölpanaszolták, mert a szövetkezet irányításában való helytállás próbája elvégzi a „mesterséges kiválasztás munkáját”.15 Károlyi józanul látta, hogy a demokrácia
irányába való előrelépés – ami a korszellem volt – nem valósítható meg erős középosztály nélkül. Ő már leszámolt azzal a gondolattal, hogy önmagában a középbirtokos
réteg és a dzsentri alkalmas arra a szervezőmunkára, amelyet a modern gazdaság megkíván. A középosztályt a falvak leginkább képzett, a szövetkezetek vezetésében, irányításában, szervezésében tapasztalatot és érdemeket szerzett kisbirtokosaira kívánta
alapozni. Károlyi tehát a szövetkezeti mozgalomban a demokráciához vezető és szükséges politikai nevelés iskoláját látta.
Populizmus-e az újkonzervativizmus?
Miközben Magyarországon az agrárius, újkonzervatív agrármozgalom zászlót bontott,
hasonló mozgalom alakult ki az óceán túloldalán is. 1891-ben a farmermozgalmak és a
Munka Lovagjainak Nemes Rendje nevű munkásszervezet összefogásával megalakult
az amerikai Néppárt (People’s Party), amelynek második neve, a Populista Párt terjedt
el széles körben. A Populista Párt programja fölkarolta a farmerek és a munkások gazdasági érdekvédelmét (vasúti szállítási díjak csökkentése, távíró- és telefontársaságok
állami felügyelete), az ezüstpénz-verés engedélyezését (amelytől a farmerek termékértesítésének megkönnyítését remélték), a jövedelemadó bevezetését, a földmonopólium
fölszámolását, a nyolcórás munkanapot, a szenátorok közvetlen választását, valamint –
svájci hatásra – a népszavazás bevezetését. A farmerek ezenkívül a mezőgazdasági
szövetkezést is követelték. A program emellett kiállt a bevándorlás korlátozása mellett.
(A program ezen része váltja ki az utókor kritikáját, bár azt nem az idegengyűlölet,
hanem szociális okok vezérelték: hogy a nagytőkések ne nyomhassák le az amerikai
munkás bérszínvonalát.16 De szerepet játszott az is, hogy a „populisták” osztoztak az
amerikai társadalom többségével abban a meggyőződésben, hogy a frissen érkezett
bevándorlók nem „eléggé amerikaiak”, még nem itatódtak át az amerikai demokrácia
értékeivel.)
Vajon a Károlyi Sándor vezette agrárius mozgalom és a populizmus között találhatunk-e hasonlóságot? Ez a felvetés első látásra furcsa, hiszen az Egyesült Államok és
az Osztrák–Magyar Monarchia társadalma, kormányzati rendszere, politikai kultúrája
jelentősen eltért egymástól. A keretfeltételekben tehát nincs hasonlóság, viszont közös
a két ország agrármozgalmában a mezőgazdasági népesség kiszolgáltatott helyzetének
fölismerése. A két ország sok tekintetben teljesen más kihívásokkal küszködött. Magyarországon agrártelítettség és ezért az 1890-es években – a nagy földmunkák, vasútépítések, folyószabályozások megszűnésével – agrár-munkanélküliség jellemezte az
Alföldet, míg az Egyesült Államok nyugati államaiban éppen ellenkezőleg: föld bőven
állt rendelkezésre, és várta a telepeseket. Csakhogy a földművesek széles tömegei
mindkét országban az uzsora és a nagybirtok szorításában vergődtek. Az amerikai szövetségi törvények törekedtek a farmerélet szabályozására, némileg példát mutatva a 20.
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századi szövetségi intervenciók számára, de a szövetségi kormányzat legmerevebben
elzárkózott a legfontosabb kérdéstől: attól, hogy válság idején támogatást nyújtson a
bajba jutott földművesek számára.17

A People's Party nebraskai gyűlése 1890-ben (Forrás: Wikimedia Commons)

Az amerikai farmert éppúgy sújtotta az 1873-as és az 1887-es válság, mint a közép- és
kelet-európai parasztot. A szövetkezés mint megoldás természetes módon jelentkezett
az óceán mindkét oldalán. A skandináv és német telepesek elvitték magukkal az általuk leginkább benépesített államokba – Minnesota, Iowa, Illinois, Washington, Oregon, Wisconsin, Kalifornia és Texas – a szövetkezeti mozgalmat, amely hazájukban
már magas fejlettségnek örvendett. Nem véletlen, hogy ezek az államok alkották a 19.
század végi amerikai agrárpopulizmus hátországát.18 Károlyi Sándor és a magyar újkonzervatívok is a szövetkezéstől várták a mezőgazdasági kisbirtokos népesség hatékony védelmét az uzsorával szemben, bár Károlyi és Apponyi grófokra nem annyira a
skandináv, mint inkább a francia és a német minták hatottak.
További közös vonás, hogy az amerikai és a magyar agrármozgalomban is kimutatható
egy konzervatív szál. Bár az amerikai agrármozgalom sokkal közelebb állt a kor baloldalához, az amerikai populisták világlátását társadalmi és szociokulturális tekintetben
alapvetően a hagyományok, a család, a vallásosság védelme határozta meg. Sajátos
kettősség jellemezte az amerikai populista mozgalmat: szociális és gazdasági téren a
gyengék védelme, az együttműködés a közös sors alapján (a bőrszínre való tekintet
nélkül), ám szociokulturális tekintetben fontos volt a hagyományhűség.
A magyar agrárius mozgalom esetében a kép egyszerűbb, hiszen teljes egészében újkonzervatív vezetés alatt állt. Itt az újkonzervatív mozgalom inkubátorként szolgált
bizonyos baloldali törekvések számára: az Országos Széchenyi Szövetség vetette föl
először a falvak tudományos alapú tanulmányozását, pályaművek révén támogatta a
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szociográfiai irodalmat, amely néhány évtized múlva a népi írók mozgalmában jelentkezett újra.19 Az amerikai agrármozgalom nyitott volt a munkásság felé (követelték
például a nyolcórás munkaidőt). Feltételezhető, hogy ha elég idő maradt volna számára, Károlyi is megtette volna ezt a lépést. Már csupán azért is, hogy az ugyancsak az
együttműködés, szolidaritás elvén alapuló szocialista és szociáldemokrata munkásmozgalom terjedését megakadályozza.
Az amerikai agrárpopulisták és magyar újkonzervatívok bizalmatlanul kezelték a városi középrétegeket, a polgárságot, amelyet „idegennek” tekintettek, és velük szemben a
középosztály utánpótlását a falvak népében találták meg. Részben ezzel a város iránti
bizalmatlan attitűddel, részben a gazdasági érvekkel függött össze a bevándorlás korlátozásának követelése: az Egyesült Államokban ez főleg a katolikusokat sújtotta.20 Magyarországon a szövetkezetek nem is oly leplezetlenül a parasztoknak kölcsönző, főleg
zsidó helyi kiskereskedőkre mértek csapást. Az agrárius mozgalom maga nem volt
direkt antiszemita, de a mozgalom hátországáról, valamint a szövetkezetek irányításában részt vállaló falusi értelmiségiek egy részének attitűdjéről ez már nem jelenthető ki
teljes bizonyossággal. Sajnos az amerikai agrárpopulizmus és újkonzervativizmus leszűkítő nemzetképe és kapitalizmuskritikája nemcsak a baloldal, hanem a későbbiek
során a szélsőjobboldal számára is muníciót biztosított, még ha nem is ebben áll történelmi jelentőségük.
Konklúzió
Mind a 19. század végi Magyarországon, mind a korabeli Egyesült Államokban sokan
féltették a társadalom alapjának tekintett mezőgazdasági népességet a hirtelen változásoktól. A korban a szövetkezeti mozgalom tűnt alkalmasnak arra, hogy széles agrártömegek elszegényedését megakadályozza. A századvégi magyar újkonzervativizmus
eszméit francia és német mintákból merítette, de sok rokon vonás mutatható ki az amerikai agrárpopulizmussal is. A magyar eszmetörténet jövőbeli feladata, hogy föltárja az
újkonzervativizmus és a többi korabeli eszmeáramlat nemzetközi kontextusát.
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A szövetkezés propagandája.
Az agrárius mozgalom ismeretterjesztő
tevékenysége
Paár Ádám

A magyar politikai eszmetörténet egy kevéssé tárgyalt irányzata a 19. század végi agrárius, újkonzervatív mozgalom. Az agrárius konzervatív eszme a baloldalon a konzervatív eszmerendszerhez kötődése, a liberálisok körében az irányzat gazdasági tekintetben antiliberális jellege, a konzervatív-liberálisok számára pedig a leszűkítő agrárjelleg, valamint a gazdasági folyamatokba beavatkozó, intervenciós állami szociálpolitika
követelése miatt vált elutasítottá. A 19. században lassan kialakult kereszténydemokrácia elvben vállalhatta volna az agrárius irányzatot, hiszen – a kereszténydemokráciához
hasonlóan – arra a kihívásra reflektált, amelyet a kapitalizmus és a liberalizmus jelentett, és az organikus társadalom elképzelése is közös volt a két irányzat között. Csakhogy a kereszténydemokráciától elválasztotta az agrárius eszmét az, hogy az utóbbi
irányzat elsősorban az agrárrétegek érdekeit kívánta képviselni, így az agráriusoknak
kevés mondanivalójuk volt az ipari munkásság és a városi kispolgárság helyzetéről –
bár az agrárius mozgalom egyik alapítója, Károlyi Sándor gróf könyvet írt a munkáskérdésről.1
A 19. század végén számos, egymással is vitázó irányzat alakult ki, amelyek a liberális
individualizmussal és különösen a szabad versennyel szemben a kollektív társadalom
eszméjét hirdették: ilyennek tekinthető a kereszténydemokrácia, a szocialista és anarchista irányzatok, de a cionizmus is, amelynek egyes képviselői (pl. Moses Hess, Ber
Borochov, Aharon David Gordon) a termelőszövetkezetek és más kollektív formák
alapján a termelés szocialisztikus megszervezését javasolták.2 Az összes irányzatban
közös az egyén önfelszabadítása a kizsákmányolás minden formája alól, és az, hogy a
versennyel szemben az együttműködés filozófiáját tekintették a társadalom alapvető, és
ezért restaurálandó állapotának. Fontos hangsúlyozni, hogy számukra a felszabadítás
nemcsak a gazdasági, anyagi függőségek megszüntetését jelenti, hanem egyfajta kulturális közösségszervezést és integrációt is, amely újraformázza a szerintük a szabad
verseny által széttört társadalmat.3
A „mi a teendő” és a „hogyan” kérdését illetően viszont már jelentős ellentétek feszültek az egyes irányzatok között. Az agrárius újkonzervativizmus, illetve ennek magyar
változata – a többi említett mozgalomhoz hasonlóan – bírálta a szabad versenyt. Az
agrárius mozgalom, amely Károlyi Sándor gróf személye körül alakult ki, a középbir255

tokos, egykori nemesi réteg védelmétől eljutott a széles földműves népesség gazdasági
érdekeinek felkarolásáig.
A szakismeretek terjesztése
A reformkorig és még azután is a földművesek apáiktól, nagyapáiktól eltanult módon
végezték a termelést. A 18. században vetődött föl a fiziokrata közgazdászok részéről,
hogy a sok esetleges tényezőnek kiszolgáltatott, az időjárás viszontagságai és a paraszti
szokáskultúra által befolyásolt mezőgazdasági termelést valamilyen egységes keretbe
kellene foglalni, a szakképzés és mezőgazdasági ismeretterjesztés révén. A reformkorban néhány tanintézet (Tessedik Sámuel szarvasi iskolája, a Festetics György gróf által
alapított keszthelyi Georgikon, a Habsburg-Tescheni Albert Kázmér főherceg által
alapított Magyaróvári Felsőbb Gazdasági Tanintézet) vállalkozott a mezőgazdasági
képzésre. A Georgikon és a magyaróvári tanintézet képzett gazdászokat bocsátott ki
falai közül, akik a nagybirtokokon helyezkedtek el.4 Csakhogy az 1848-as jobbágyfelszabadítás után az egykori jobbágyok jelentős része birtokos paraszt lett. Akármekkora
birtokkal rendelkeztek, a megélhetéshez szükségesek voltak a megfelelő szakismeretek. A 19. század során ezért egyre többen javasolták a nagy- és középbirtokos gazdák
szakoktatásának kérdését. A mezőgazdaság mindinkább profitorientált ágazattá vált,
ugyanakkor a mezőgazdasági gépek, műtrágya, vetőmag stb. megvásárlása nagy anyagi befektetést igényelt a gazdáktól.

A magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémia épülete
(Forrás: OSZK Digitális Képarchívum)
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A 19. század végi magyar agrárius mozgalom sokoldalúan képzett földműveseket akart
nevelni. Nem maradt meg tehát gazdasági lobbycsoportnak, amely az iparvállalkozói
érdekekkel szemben az agrárszféra érdekeit képviseli. A mezőgazdászati, közgazdasági
ismeretterjesztés célját szolgálta a Köztelek című folyóirat, amely 1891-től jelent meg,5
és rendszeresen adott ki ismeretterjesztő füzeteket. Ennek egyik példája Dr. Seyfried
Károly főerdőmester A gazda mint üzletember című 1911-es ismeretterjesztő könyve,
amely közérthető formában, különböző területekre (adásvétel, gépek és egyéb eszközök beszerzése, közgazdaság, jog) és mezőgazdasági ágazatokra lebontva összefoglalta
az alapvető ismereteket, amelyeket a szerző szerint minden gazdának tudnia kell.
Seyfried a szövetkezetek megalapításának szükségességéről győzködte a parasztokat.
Fő érve az volt, hogy fogyasztási szövetkezetek útján könnyebben lehet beszerezni a
termeléshez szükséges gépeket és eszközöket. Seyfried részletesen leírta a szövetkezetek alapításának menetét: hogyan kell kérvényt benyújtani a megfelelő hatósághoz,
hogyan kell összehívni a közgyűlést, és mi a cégjegyzés módja. A jogszabályok útvesztőjében nehezen eligazodó gazdák számára ez hasznos segítséget jelentett.6 Megmagyarázott olyan pénzügyi és jogi fogalmakat, amelyek talán a mai állampolgárnak
sem mindig alapvetőek: mi az adásvételi szerződés, a foglaló, a bánatpénz stb.7 Az
egyszerű, közérthető magyarázattal szolgáló ismeretterjesztés ma sem lenne haszontalan, hiszen az állampolgárok által elintézendő bürokratikus ügyek száma a demokrácia
és a tömegtársadalmak kialakulásával, a kapitalizmus szakszerűsödésével csak növekedett.
A Köztelek kiadványai törekedtek arra, hogy megváltoztassák a paraszti mentalitást
egyes tevékenységekkel kapcsolatban, és kialakítsanak egy józan, haszonelvű szemléletet. Seyfried például helytelenítette, hogy „népünk sok esetben tojással fizet a kocsmában és boltban”, ehelyett tojásértékesítő szövetkezetet javasolt, amely közös bevételt jelent a tagoknak.8 Ez a példa is mutatja, hogy az agráriusok becsülték a parasztot,
de nem a paraszti magatartást: azt a hatékonyság, a józan számítás és a közérdek felismerése alapján meg akarták változtatni. Ennek szellemében bátorította a termelőket a
szövetkezésre és különböző beszerzési és értékesítési formák (gabonaraktár, tejkamra)
létesítésére.9
Az agrárius mozgalom és a kultúra
Az agrárius mozgalom tevékenységét nem egyszerűsíthetjük le sem egy, az agrárérdekeket képviselő lobbycsoportra, sem egyfajta konzervatív színezetű agrárdemokrácia
megalapozására. A gazdaság és a politika mellett nem elhanyagolható az agrárius eszmében a kulturális összetevő. A mozgalom vezérkara, Károlyi Sándor, Apponyi Albert, Darányi Ignác, Bernát István, Buday Barna és társai belátták, hogy egy új politikai kultúra kialakítására van szükség. Ez természetesen esetükben összekapcsolódott a
manchesteri – klasszikus vagy elitista – liberalizmus ostorozásával, és annak hangsúlyozásával, hogy a demokráciára (amelyet az agrárius újkonzervatívok is elismertek
korszellemként) előbb meg kell érni. Véleményük szerint a magyar népet föl kell vér257

tezni gazdasági és művelődési képességekkel, valamint gazdasági és szociális intézményrendszerrel, amelyek révén a magyarországi társadalom (a magyarok és a nemzetiségek egyaránt) elsajátíthatja a demokráciához szükséges politikai és gazdasági kultúrát, az önkormányzás képességét.

Darányi Ignác (Forrás: Wikimedia Commons)

A demokráciához vezető úton tehát sorrendet állítottak föl a tennivalókat illetően:
előbb a gazdasági, azon belül a magyarországi sajátosságokhoz illeszkedően kiemelten
a mezőgazdasági képességeket kell fejleszteni, biztosítva a gazdasági és szociális érdekvédelmet; a szövetkezetek megalapítása magával hozta volna a vezetői képességek
fejlesztését. A szövetkezés pedig mintegy laboratóriumként kitermelte volna a vezetni
képes új középosztály magját, legalábbis Károlyi reménye szerint.10
A kultúrához hozzátartozott a megfelelő nyelvezet is. Az agrárius mozgalom törekedett
arra, hogy a magyar birtokos parasztok saját nyelvükön, magyar(os) szakszavakkal
ismerkedjenek meg a modern mezőgazdászati, közgazdasági és jogi ismeretekkel. Buday Barna agrárpolitikus, a Köztelek szerkesztője 1911-ben szótárat állított össze, mert
„kivált azoknak kell ügyelniök a nyelv tisztaságára, akik a magyar gazdák és földműve-
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lők számára írnak”.11 Buday figyelmeztette olvasóit, hogy a földművesekkel való
érintkezés, az ismeretek terjesztése során lehetőleg mellőzzék az idegen, illetve idegenül hangzó szakkifejezéseket, és használják a rendelkezésre álló magyar(os) szavakat.
Buday féltette a magyar nyelv kifejező erejét az idegen szavak halmozásától, túlzott
használatától, emellett pedig arra figyelmeztetett, hogy „nem is lehet az ismereteket
sikeresen terjeszteni, ha a megértés eszköze nem tiszta és világos.”12 A Köztelek közleményeiből és az Országos Magyar Gazdasági Egyesület kiadványaiból összegyűjtötte
az idegen szavakat, és ezek helyett magyar kifejezéseket ajánlott. Mintegy 700 idegen
szót és ugyanennyi szakkifejezést gyűjtött ki a folyóiratból és az OMGE kiadványaiból, ami jól jelzi, hogy még a földművesek felvilágosításának, szakoktatásának feladatát vállaló, elhivatott agrárpolitikusok és agrárértelmiségiek is olyan nyelvezetben fogalmaztak, amely a földművesek számára érthetetlen volt.

A Köztelek első évfolyamának címlapja (Forrás: adtplus.arcanum.hu)

Buday igyekezett meggyőzni olvasóit arról, hogy használják a ’fasor’ szót az allée ’, a
törlesztés’ kifejezést az amortizáció, az ’értekezlet’, ’szaktanács’ kifejezést pedig az
ankét helyett. A szerkesztőt követve a gazdászoknak nem kulturális, hanem ’közműve259

lődési’ ügyekről kellett beszélniük, és ha a fertőzésekről szóltak vagy írtak, az ’aprólény’ kifejezést javasolta a baktérium helyett, mert az jobban ’illik’ (és nem konveniál)
a parasztok nyelvezetéhez – ennek révén is elkerülhető az idegen szavak ’halmozása’
(nem kumulálása). Ha a lótenyésztésről írtak, nem volt tanácsos a paripa jelzőjeként az
’arabust’ lerövidítő arabs használata – no, nem politikai korrektsége, hanem régiessége
miatt –, ellentétben az ’arab’ szóval, és tudniuk kellett, hogy a Lovakrul című könyv
szerzője, Széchenyi István nem mágnás volt, hanem ’főnemes’.13
Kétségtelen, hogy ha a folyóirat szerzői megfogadták a tanácsot, a magyar nemzetiségű parasztok jobban értették őket. Abban már kétségeink lehetnek, hogy a néhol erőltetett magyarosítás megkönnyítette-e a nemzetiségi – szlovák, román, sváb, cipszer stb. –
parasztok helyzetét. Talán nem oktalan a feltételezés, hogy a szakkifejezések magyarosításától a nemzetiségi földművesek gyorsabb magyarosítását remélték.
Konklúzió
Az agrárius mozgalom nemcsak az agrárszféra érdekeit védte az ipari tőkével szemben,
ahogyan gyakran leegyszerűsítik. Úgyszintén nem tartható a másik vélemény, mely
szerint az agráriusok kizárólag a nagybirtok elvtelen védelmezői voltak. A nagybirtok
elleni támadásban demagógiát láttak ugyan, de fölismerték a földműves népesség nevelésének fontosságát. Az ismeretterjesztésben és szakoktatásban, a nép felvilágosításában látták a megoldást a magyar vidék akkori – és nagyrészt máig húzódó – problémáira (tőke-, eszköz- és szakemberhiány). A közérthető közgazdasági, jogi, pénzügyi
ismeretek oktatása elsődleges fontosságú lenne napjainkban is, e téren tanulhatnánk az
agrárius mozgalomtól, amely számos kiadványban törekedett a korszerű ismeretterjesztésre.

2019. 08. 23.
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A rendszerváltoztatás mindennapjai
Baranyában
Válogatás
a Csorba Győző Könyvtár archívumából1

A rendszerváltoztatás legfontosabb és legismertebb eseményei a fővároshoz kötődnek,
mégsem érdektelen annak vizsgálata, hogy az átalakulás hogyan ment végbe a helyi
társadalmak életében, milyen kihívásokkal, gondokkal néztek szembe a vidéki emberek, és hogyan reagáltak a változásokra. A kisemberek legalábbis felemás történetként
élhették meg a rendszerváltoztatást: a mérleg egyik serpenyőjében ott volt a kibontakozás ígéretét hordozó politikai átalakulás, a termékenynek tűnő viták, másik serpenyőjébe ugyanakkor a mindennapi élet egyre nehezebbé váló feltételei, a növekvő
egyenlőtlenségek, és az évek során be nem igazolódott remények kerültek.
A politikai átmenet
A rendszerváltoztatás leginkább ismert eleme a demokratizálódás, a többpártrendszer
kialakulása. Sorra alakultak meg a pártok a megyei és helyi szervezetei, amelyek fórumokon mutatták be elveiket és programjukat. Ebben úttörő szerepet játszott az 1987ben megalakult Pécs-Baranyai Értelmiségi Klub, teret adva valamennyi politikai szervezet, majd a képviselőjelöltek bemutatkozásának.
A tagok, aktivisták, önkéntes segítők toborzása már-már a részvételi demokrácia kialakulását vetítették előre; annál is inkább, hiszen informális platformok és szerveződések
is szerepet játszottak a politikai diskurzusban.2
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A Más-Kör és az Új Nemzedék Mozgalom 1988-1989-ben terjesztett szórólapjai

Az Ellenzéki Kerekasztal megalakulása (Dátum, 1989. máj. 4.)
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Az új formációk megalakulásával egy időben zajlott az egykori állampárt és ifjúsági
szervezetének útkeresése a többpártrendszer keretei között. Felhívásaik az 1980-as
évek végétől azt sugallták, hogy tudatában vannak a hitelességi válságnak, és ennek
meghaladására törekedve utat nyitnak a demokratizálódásnak, tényleges beleszólást
engednek az újjászerveződő tagság számára.

A KISZ plakátja 1988-ból
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Az MSZMP által 1990-ben kiadott szórlap

Az utcaképek új elemeiként tömeges mértékben bukkantak fel a választási plakátok, és
– olykor kézzel írt, olykor kezdetleges nyomdatechnikával sokszorosított – szórólapok,
valamint a választásokra reagáló falfirkák.
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Az első helyhatósági választások idején terjesztett szórólapok

Falfirka Pécsett (Tóth László felvétele. A Helyzet, 1990. okt. 6.)
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Az átrendeződés természetszerűleg hozta felszínre a pártállami szimbólumokkal szembeni dühöt. Mohácson a Lenin-szobrot rongálták meg ismeretlenek, az MSZMPpártiskoláról pedig szeneslapáttal, akasztókötéllel távolították el Lenin és Engels mellszobrait.3 A Pécs Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága ugyanakkor 1990 márciusában
leszögezte: „a politikai emlékművek múltunknak ugyanolyan részei lesznek, mint a ma
gonddal őrzött műemlékek”, ezért óvni kel őket.4 Komolyabb incidensre csak a József
Attila utcai pártszékház előtt álló Lenin-szobornál került sor: a szobrot – a művészet
politikamentessége nevében – a JPTE rajz szakos hallgatói vették védelmükbe, melléjük állt Rétfalvi Sándor és Bretter Zoltán, a SZDSZ képviselőjelöltje. Bretter – nem
pártja, hanem saját nevében szólva – kijelentette: „Leninnek állva kell végignéznie a
demokratikus választásokat. Ez lesz a büntetése. Nem hagyjuk, hogy a kommunista
tanács választási tőkét kovácsoljon az eltávolításából!”5 A pártállami jelképekről szóló
vita Pécsett a Köztársaság téri munkásmozgalmi emlék „önkényes átalakítása” kapcsán, 1991 szeptemberében lángolt fel ismét. A városi közgyűlés ekkor elhatározta egy
bizottság felállítását a pécsi szobrok, emlékművek politikai megítélésének vizsgálatára.6

Demonstráció a pécsi Lenin-szobornál, Krassó György és Böszörményi István a szobor posztamensén
(balra: Laufer László fevétele, Dunántúli Napló, 1990. márc. 24.;
jobbra: Baracs Nóra felvétele, A Helyzet, 1990. márc. 31.)

A pécsi Lenin-szobor ügye adta meg a kezdő lökést egy pozitív program számára:
Bencsik István és Issei Amemiya japán szobrász kezdeményezésére a Villányi Nemzetközi Szobrász Szimpozion témája 1991-ben az lett, hogy a résztvevő művészek a
politikai emlékművek helyére kerülő köztéri alkotásokat hozzanak létre.7 A kisebb
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településeken ugyanekkor a két világháború hősi halottainak emlékművei vették át az
eltávolított szovjet hősi emlékművek helyét.
A politikai mozgalmak – ahogyan országos szinten a bős-nagymarosi vízlépcső kapcsán is történt – környezetvédelmi kezdeményezésekkel is összefonódtak. Ilyen megmozdulásokra Baranyában a garéi hulladékégető és az ófalui atomtemető ügye adott
okot, erősítve a demokratizálódási folyamatot. Az Ófalu közelében tervezett atomtemetőről 1989 tavaszán alakult ki parázs társadalmi vita. Májusban a létesítmény ellenzői tüntetést szerveztek, amelyhez több politikai és társadalmi szervezet is csatlakozott,
és amelyen mintegy 4000 demonstráló vett részt. A szociális és egészségügyi miniszter
1990 februárjában az MTA állásfoglalásának ellenére, egyértelműen a közvélemény
nyomására elutasította az atomtemető létesítését.8
Jóval tovább húzódott a Garé mellett kialakított ideiglenes veszélyeshulladék-tároló
telep ügye, amely 1978 óta fogadta be a Budapesti Vegyi Művek és a Pécsi Bőrgyár
melléktermékeit. A kémiai anyagok szivárgásáról ugyan ellentmondásos jelentések
láttak napvilágot, a közvéleményt mégis foglalkoztatta a hulladék kezelésének – elszállításának, vagy egy helyi égetőmű építésének – kérdése.9 Bár 1989-ben bírósági határozat rendelte el a lerakó felszámolását 1997-ig, a tervezett égetőmű a helyiek és környezetvédő aktivisták tiltakozásának eredményeként végül nem épült meg, a hulladék
elszállítása pedig 2002-ig húzódott.10
A gazdasági átmenet visszásságai
A politikai rendszerváltoztatás együtt járt a gazdasági szerkezet átalakításával, az állami tulajdon privatizálásával, a veszteséges üzemek leépítésével, és mindezek folyományaként a foglalkoztatási szerkezet drasztikus átalakításával.
A legtöbb embert a mecseki bányák leépítése érintette. „Az urántermelés megszüntetésével kapcsolatos minisztertanácsi határozat óta 1850 ember vesztette el a munkahelyét. 1991-ben előreláthatólag 220, 1992-ben 1600, míg 1993-ban 1000 dolgozó lesz
munkanélküli. A Mecseki Szénbányáknál a ’piacgazdaságra való átállás’ miatt mintegy
3000-7000 dolgozó kerül az utcára.” A szakminisztériumokat, önkormányzatokat,
munkáltatókat és munkavállalói érdekképviseleteket tömörítő Regionális Egyeztető
Fórum pályázatokkal igyekezett segíteni a vállalkozóvá válást és az átképzést, de alig
300 munkahely megteremtésére volt elegendő forrás.11 Az érdekvédelmi szervezetek
elsődleges célja ezért a munkahelyek megtartása volt. Képviselőik hangoztatták, hogy
nem a gazdaságtalan üzemelést szeretnék fenntartani, szót kérnek viszont az alternatív
megoldások kidolgozásánál: „A totális csőd helyett jobb helyi tevékenységgel, racionalizálással a fennmaradást kívánják. A legnagyobb gátat a merev központi szabályozók,
a tragikus árképzési rendszer okozza. Ezek feloldásával, a külkereskedelmi jog megadásával (egy nagy tradíciókkal rendelkező bányaüzem mentheti meg a létét.”12 A bányabezárások és elbocsátások miatt a bányászok 1989. augusztus 30-ára tiltakozó demonstrációt szerveztek.13
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Az uránbányászok tüntetése Pécsett, 1989. augusztus 30-án (A Helyzet, 1989. szept. 1.)

A bányásztüntetés utáni nagygyűlés a pécsi sportcsarnokban
(Kapfinger András felvétele. Dátum, 1989. szept. 2.)
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A Magyar Forradalmi Szocialisták Szövetségének 1990-ben készült szórólapja

Az alternatívák közül a kormányzat a fokozatos leépítés mellett döntött. Az uránbánya
csökkentett kitermelés mellett 1997-ig üzemelt, a szénbányákban pedig 1993 szeptemberében állt le a termelés, csak a Szent István-akna, a Karolina-külfejtés és Zobák működött még az ezredfordulóig.14 A munkahelyteremtést, a környezeti károk csökkentését, és a bányaépületek hasznosítását sem a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ, sem az 1994. január 1-jével felállított Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. nem
tudta megoldani.
A könnyűipari üzemek – így a pécsi Hunor Kesztyűgyár és a komlói Carbon Cipőgyár
– már 1988 elejétől nehéz helyzetbe kerültek, amikor a kormányzat fokozatosan csökkenteni kezdte a Szovjetunióba irányuló export állami támogatását;15 a két vállalat nem
sokkal élte túl a privatizációt. A pécsiek számára emblematikus Zsolnay-gyár iránt –
amelynek hírnevét a vezetői és dolgozói prémiumok körüli botrány is megtépázta16 –,
1989 őszén amerikai befektetők érdeklődtek. A céget végül részvénytársasággá alakították, és három részre osztva 1995-ben privatizálták.
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Kétórás forgalomlassító demonstráció a megye 11 pontján,
a gabonafélék felvásárlási árának rendezéséért.
Az 1989. június 29-én megszervezett országos akcióhoz Baranya 58 tsz-e közül 49 csatlakozott.
Félpályás útlezárás és szórólaposztás Bólynál
(Kóródi Gábor felvétele. Dunántúli Napló, 1989. jún. 30.)

Az ipari üzemek sorsához hasonlóan fontos kérdés volt a mezőgazdaság átalakítása, a
termelőszövetkezetek sorsa és a kárpótlás kérdése. 1990-ben Baranya területének 63%a közös tulajdonban volt, a tsz-ek tagsága elérte a 12 ezer főt.17 A tsz-ek átszervezése,
privatizálása, később a kárpótlási jegyek beváltása körül napirenden voltak a visszaélések és gyanús ügyletek.18 Súlyos gondot okozott továbbá, hogy egy magángazdaság
beindításához nem volt elegendő a tsz-ből kivehető föld, és nem állt rendelkezésre a
korszerű gépek beszerzéséhez szükséges tőke. Több helyen ezért – így Mohácson és
Villányban – egyben maradt a tsz, a cégforma megváltoztatásával és belső szervezeti
átalakításokkal igyekezett talpon maradni a megváltozott közegben.19
A piaci viszonyokra való áttérés drasztikus üzemanyagár-emeléshez vezetett, ami veszélybe sodorta a taxisok és teherfuvarozók megélhetését. 1990 októberében az országos akcióhoz csatlakozva Pécsett is lezárták a városba vezető főutakat, de a kialakult
szokásjog alapján átengedték a kenyérszállítókat, és persze a mentőket, rendőröket.20
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Útlezárás a Budai vámnál (Dunántúli Napló, 1990. okt. 27.)

Tüntetők az elbarikádozott utakon (Dunántúli Napló, 1990. okt. 27.)
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Szociális kérdések
Az 1980-as évek végére vált szemmel látható problémává a sérülékeny rétegek helyzete, amelyet a gazdasági átalakulások tovább súlyosbítottak: a rendszerváltoztatás veszteseiként egyre szélesebb rétegek sodródtak a társadalom perifériájára.21
A munkanélküliség korábban soha nem látott méreteket öltött, 1993 januárjában
14,1%-on tetőzött – noha ez nem tartozott az országos „élvonalhoz”, a helyi társadalom mégis traumaként élte meg, hiszen alig két év alatt több mint ötszörösére nőtt az
álláskeresők száma.22

A magyarszéki szükséglakásba került Orsós család
(Cseri László felvétele. A Helyzet, 1990. jún. 9)
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Pécs, Zsolnay Vilmos út (Tóth László felvétele. A Helyzet, 1990. ápr. 21)

Ugyanezekben az években vált szembeszökő problémává a mélyszegénységben élők
helyzete és még inkább a hajléktalankérdés. 1989 végén 80-130 között mozgott a pécsi
hajléktalanok száma, közülük a pécsbányai volt mozgalmi házban az SZDSZ pécsi
csoportja és az Ifjúságért Egyesület kezdeményezésére 29 embernek alakítottak ki szállást.23 Ugyanekkor alakult meg a hajléktalanok szakszerű segítését magára vállaló Támasz Alapítvány, melynek első nagy eredménye a Gomba utcai – volt munkásőr bázisból átalakított – átmeneti szállást megnyitása volt 1990 tavaszán.24

A Gomba utca szállás és a női átmeneti szállás Borbálatelepen
(Új Dunántúli Napló, 1990. ápr. 7. és 1991. ápr. 25.)
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A bizonytalanság, a talajvesztés érzése és a lecsúszástól való félelem természetszerűleg
kedvez a szenvedélybetegségek elharapódzásának. A drogproblémák létét hivatalosan
csak 1987-ben ismerték el, ezután jött létre az ország egyik első drogambulanciája
Pécsett, 1990-ben pedig rehabilitációs központ nyílt Keszüben.
A feltorlódó társadalmi problémák egyes szegmenseinek kezelésére egymástól függetlenül működő rendszerek jöttek létre, holott csak a teljes szociális háló „újraszövése”
vezethetett volna eredményre. A lakhatás, a családtámogatás, a munkaügy, sőt az oktatás és a közművelődés fokozottabb összehangolására, olyan programok meghirdetésére
lett volna szükség, amelyek nemcsak a már bajba jutott emberek megsegítését célozzák, hanem gondot fordítanak a megelőzésre is, a különböző problémák megoldását
önerőből biztosító egyéni hatékonyság fejlesztésére.”25

Pécsi szolidaritási rendezvények meghívói

Összeállította: Erdős Zoltán
2019. 08. 17.

1. A képek és dokumentumok lelőhelye: Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye, Folyóirattár, Fotótár (Dunántúli Napló Archívum) és Kisnyomtatványtár
2. Királyegyháza: Csalog Judit: Baráti Kör a Békés Átalakulásért. A Helyzet, 1989. okt. 27.
3. Havasi János: Így múlik el. A Helyzet, 1989. okt. 20.
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4. Múzeumba kerül a pécsi Lenin-szobor. Új Dunántúli Napló, 1990. márc. 24.
5. Havasi János: Drámai percek Uljanov szobránál. A Helyzet, 1990. márc. 31.
6. Dunai Imre: Az emlékmű-ügy. Új Dunántúli Napló, 1991. okt. 9.
7. Aknai Tamás: Szobrokat a ledöntött politikai emlékművek helyére. Japán–magyar szobrász
szimpozion, 1991. június – július. Baranyai Alkotótelepek, Siklós, [1991.]
8. Ófalun nem épülhet atomtemető. Dunántúli Napló, 1990. feb. 3.
9. Havasi János: Mi ketyeg? A Helyzet, 1989. aug. 18.
10. Kiürítették a garéi hulladéktárolót. Origo.hu, 2002. máj. 3.
[https://www.origo.hu/itthon/20020503kiuritettek.html] (2019.08.10.); Százezer tonna földet kell
megtisztítani Garén. Origo.hu, 2003. jan. 28. [https://www.origo.hu/itthon/20030128szazezer.html]
(2019.08.10.)
11. Cseke H.: Bányászból konyhalány? A Helyzet, 1990. máj. 5.
12. Bayer Béla: A szászváriak nem adják fel. Dátum, 1989. szept. 2.
13. Kovács Gábor: „A kormányzat ma bányászellenes”. Nyilatkozik egy tiltakozó vájár. A Helyzet,
1989. aug. 25.; Lékó Sándor: A bányászok kifütyülték a miniszterüket. Dátum, 1989. szept. 1.
14. Gyimesi Viktor: A pécsi aknák regényes-rejtélyes története. PécsMa.hu, 2017. júl. 27.
[https://www.pecsma.hu/abszolut-pecs/a-pecsi-aknak-regenyes-rejtelyes-tortenete/] (2019.08.10.)
15. Export-kátyú. A Helyzet, 1989. okt. 20.
16. Veress Éva: Kizsákmányolás felsőfokon. Dátum, 1989. aug. 7.; Tóth Edit: Pécsi párttitkár a
Zsolnayról. Dátum, 1989. aug. 17.
17. Közös földbe kerül a csatabárd? A Helyzet, 1990. júl. 14.
18. Gyöngyfa: Csalog Judit: A téesz uralkodik, a tanács büntet. A Helyzet, 1989. júl. 7.; Palkonya:
Bencze János: Pusztavásár. A Helyzet, 1990. márc. 10.
19. Böröcz István: Szövetkezet vagy magángazdaság? Dátum, 1989. aug. 18.; Mohács: Varga Dávid: Nekünk Mohács kell? A Helyzet, 1990. máj. 26.; Villány: Kozma Ferenc: Megőrizve az álmokat. Új Dunántúli Napló, 1997. ápr. 15.; Mészáros B. Endre: Szövetkezés bortermelésre. Új Dunántúli Napló, 2000. feb. 23.
20. Új Dunántúli Napló, 1990. okt. 28.
21. Egy esettanulmány Pécsről: Ferling József: Az ember meglakol. A Helyzet, 1990. ápr. 21.; Magyarszékről: Bencze János: Gyerekágyak és kukák. A Helyzet, 1990. jún. 9.
22. Baranya megye statisztikai évkönyve, 1992. KSH Baranya Megyei Igazgatósága, Pécs, 1993. 64.
23. Pörös Béla: Mi lesz a hajléktalanokkal? Dunántúli Napló, 1989. dec. 16.
24. Török Éva: A fedelet garantálják, az eltartást nem! Új Dunántúli Napló, 1990. ápr. 7.
25. Pörös Béla: Mi lesz a hajléktalanokkal? Dunántúli Napló, 1989. dec. 16.
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Jugoszláviai menekültek Magyarországon
Válogatás a Csorba Győző Könyvtár
fotóarchívumából1

Az 1991 nyarán kirobbant délszláv háború csaknem kétmillió polgári lakost kényszerített menekülésre. Magyarországra kezdetben a Vajdaságból és Észak-Szlavóniából
érkeztek kisebb csoportok, főként magyarok. Vukovár eleste után menekülők tömegei
indultak útnak Horvátország szabad vidékei és Magyarország felé,2 majd a következő
év tavaszától egyre több, zömmel muzulmán hitű boszniai menekült is érkezett; létszámuk az összes menedékkérőnek csaknem 50%-át tették ki.3 1992 tavaszán összesen
mintegy 50 ezer regisztrált menedékkérő élt Magyarországon, és legalább ugyanennyire tehető azoknak száma, akik nem jelentkeztek a hatóságoknál.4 Magyarország akkor
is nyitva tartotta határait, amikor a nyugati államok már vízumkényszert vezettek be a
boszniaiakkal szemben.5

Boszniai muzulmán menekültek – 1992. november (Laufer László felvétele)
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Đakovo, Horvátország – 1992. december

1991 végére a menekültek legtöbbje már állami vagy karitatív szervezetek által fenntartott táborokban kapott helyet, melyeket általában kiürített szovjet laktanyákban,
munkásszállókon, gyerektáborokban és diákotthonokban alakítottak ki. A táborok kijelölésekor a megfelelő nagyságú épületek megléte volt a fő szempont, nem pedig az
adott régió vagy település teherbíró képessége; a határ menti Kásádon például egy időben több menekült tartózkodott, mint helyi lakos.6
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Horvátországi menekültek Szigetváron – 1991. augusztus (MTI)

Országszerte három nagy állandó tábor működött (Békéscsabán, Bicskén és Debrecenben), és ezek mellett további 20 kisebb tábor fogadta a menekülőket.7 A DélDunántúlon Nagyatádon működött a legnagyobb tábor: 1991 novemberében 3 ezer,
1994 szeptemberében 1100 ember élt itt. Baranya megyében Harkányban, Máriagyűdön, Pécsett, Szentlőrincen és Szigetváron állami, Nagyharsányban pedig ökumenikus
egyházi fenntartásban működtek táborok és átmeneti szállások.8 A polgári lakosság, a
szeretetszolgálatok, egyházi és társadalmi szervezetek, sőt pártok kevésbé formális
módon is segítettek: magánszállásokon vagy családoknál helyezték el a menekülőket,
többen pedig gyűjtéseket kezdeményeztek; az első bosnyák csoport a harkányi református parókián kapott segítséget.9 1992 júliusában 401, többségében délmagyarországi településen éltek menekültek – megsegítésükre az önkormányzat és a
befogadó családok a Belügyminisztérium Menekültügyi Hivatalától kaptak pénzbeli
támogatást.10
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Élelmiszercsomagot adnak át a menekülteknek a nagyharsányi táborban – 1993. január
(Proksza László felvétele)
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A Német Szövetségi Köztársaság magyarországi nagykövetének magánadományát
Theodor Zeus pécsi konzul adja át a mohácsi táborban – 1994. január
(Laufer László felvétele)
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Ügyes vállalkozóknak köszönhetően
a hazai újságok is eljutottak a menekülttáborokba – 1992. január
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Betegszállításra átalakított Latvija mikrobuszt adnak át Pécsett
a Horvátországi Magyarok Szövetsége elnökének – 1993. február (Proksza László felvétele)

A segíteni akarás ugyan sehol sem hiányzott, mégis komoly gondot jelentett, hogy a
helyiek alig ismerték a menekülő csoportok kulturális és szociális adottságait, és hiányzott a megfelelő nyelvismeret is. A tábori életet nehezítette az épületet sokszor háborús körülményekre emlékeztető, barátságtalan kialakítása, az egyes csoportok közti
etnikai konfliktusok és a táboron kívüli munkalehetőségek megszerzése körül kialakult
ellentétek.11
A táborokban kezdettől fogva szükség volt óvodákra és iskolákra; a menekültoktatás
megszervezésének központja 1991 szeptemberétől Mohács lett. Legnehezebb feladat a
boszniai gyermekek oktatásának megszervezése volt, már csak a pedagógusok és a
taneszközök hiánya miatt is. Minden táborban kihívást jelentett, hogy a tanárok megfelelően tudjanak foglalkozni a súlyos traumákon keresztülment gyermekekkel.12
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Az utolsó bútorok is megérkeznek
a középiskolai kollégiumban kialakított szállásra – 1992. szeptember (Szundi György felvétele)

Mohácson a menekültek gyermekei számára a színház ifjúsági klubjában alakítottak ki óvodát –
1992. november (Kóródi Gábor felvétele)
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Morvay István államtitkár látogatása a mohácsi táborban – 1993. április (Löffler Gábor felvétele)

A menekültek közül legtöbben a háború után hazatértek, illetve továbbköltöztek Nyugat-Európába. 1996 végén összesen 5000 menekült tartózkodott még Magyarországon,
és a vajdaságiak nagy része nem is akart többé visszatérni szülőföldjére.13
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Boszniai menekültek Siklóson – 1994. február (Szundi György felvétele)

Összeállította: Erdős Zoltán
2019. 04. 06.

1. A felvételek forrása: Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye, Dunántúli Napló Archívum
2. Sokcsevits Dénes: A délszláv háború. Calibra Kiadó, [1998.] 38.
3. Lőwi Ildikó: Határrendészeti válaszok az 1991-1992 közötti délszláv válság okozta menekülthullám kezelésére. In: Tanulmányok a „Biztonsági kockázatok – rendészeti válaszok” című tudományos konferenciáról. Szerk.: Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán. Pécs, 2014. (Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, XV.) 361-362.
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4. Gyurok: Jugoszláviai menekültek i.m.; Menekült-mérleg: százezernél többen. Új Dunántúli Napló, 1993. jan. 11. 6.
5. Harmincezer délszláv menekült van Magyarországon. Új Dunántúli Napló, 1993. jún. 23.
6. Gyurok: Jugoszláviai menekültek i.m.
7. Lőwi: Határrendészeti válaszok i.m. 361-362.
8. Gyurok: Jugoszláviai menekültek i.m.
9. Lőwi: Határrendészeti válaszok i.m. 363.
10. Kádár Márta: „A forgatókönyvet a határon kívül írják”. Menekültek 401 településen. Új Dunántúli Napló, 1992. júl. 29. 7.
11. Gyurok: Jugoszláviai menekültek i.m.
12. Gyurok: Jugoszláviai menekültek i.m.
13. Ötezer menekült. Új Dunántúli Napló, 1996. dec. 11. 11.
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Társas blogkultúra,
társtudományi felfedezés
Egy közösségi műfajkísérlet pártján
A.Gergely András

Halódó, de éledő-félben lévő műfaj a szociográfia. Köznapias közlésmód a blog, ám
tudományos igénnyel társítva immár olyan kísérlet, ami funkciójában is közösségi.
Közösségmegosztó, közösségápoló, s mindenekelőtt közös felelősségre késztető.
Ám annál is inkább az, ha a műfaj sajátosságai és megjelenési arculatai nemcsak változékonyak, de hiánypótlók is, s ha a népélet-leírás klasszikus hagyományait követendő,
egyenként is eltérő kereteket kapnak: hol alkalmi bejegyzéshez, megfigyeléshez, jegyzeteléshez hasonló formát, máskor meg doktori disszertáció-fejezetet képviselnek. S
még ennél is inkább próbára tévő az összkép, ha olyan, százas nagyságrendű írásválogatásról eshet szó, melyet épp kezemben tartok.1 Népiblog. Az elmúlt évek írásai
(2014–2016) – ezt a címet kapta a tudományos keresztségben az a kötet,2 melynek
végső szándéka talán az lehetett, hogy valamiféle korosztályi–nemzedéki elszámolást
végezzen, megfigyelő értelmezések sorozatába illeszkedő kortanúságot jelenítsen meg
egy szakmai Facebook-közösség jószándékával. Szerény vállalkozás, mindössze néhány fiatal gondolkodó, reflektáló, s ami tán fontosabb: kérdező személyiség adta öszsze itt munkáit, folyóirat-cikkeit, reflexióit, kérdéseit és talányait, hogy az ötletgazda
Papp István sugallatára valamiféle homálybogozó kört kerekítsenek társadalom- és
politikatörténeti érdeklődésük köré. De mert társai között is többeket hevített a népi
mozgalom, a társadalomkritikai íráshagyomány folytatása, vagy talán a két világháború közötti magyar eszmetörténet egyik méltánylandóan jó példája lehetett előkép, hogy
folytassák ott, ahol a szó fegyvere, a minőség diadala, a szabadság még lehetséges kicsiny körének hangja elhagyta a közlésmódok piaci standjait, s beleszorult a történettudományi, politológiai vagy alkalmi közléstechnikai formalitások áradatába. A feltáró
írásnak mint követendő hagyománynak, a szónak mint fegyelmező fegyvernek, s a
gondolatnak mint vezérlő ideának közös megbecsülése hajtotta tehát egybe ezt a nagy
seregnyi írást, melyeket nem összefoglalva, hanem egyenként, nem mérlegelve, hanem
közelnézetben, s nem valamiféle klasszifikáló mustrában színtelenítve, hanem önálló
hangjuk és egyedi vonásaik minden szépségességével kellene olvasni, értelmezni,
becsben tartani, továbbgondolni. „Recenzálni” tehát csak annyiban lehet, amennyiben
szinte minden írás a maga nemében jelenhet meg, minden „üzenet” saját hangot kap,
minden egybecsengés és belső harmónia a talányos okfejtések felé terel, s minden sti-
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láris eltérés is a gondolati közöst, a morális együttest, a megszólalás méltóságát erősíti
– tehát az értékelő olvasat is méltóképpen meghajol e törekvés előtt.
De erre persze minden írástér kevés lenne a csaknem száz szöveg publicisztikai lendületének teljesebb átvizsgálásával… A szerzők köre is elszánt e vállalás terén: nem mindent, hanem csak bizonyos tárgyköröket érintenek, nem monografikus feltárásban,
hanem blogokban kínálják a megértést – jelentsen ez a blogozás bármit, a bármin belül
pedig a szuverén közlés merszét, a szakszerűség bátorságát, az ideák követésének kegyelmét, az értékrendek fenntartásának vállalását, az íráshagyomány és a felelős közlés
örökségének továbbvitelét vagy gyarapítását is beleértve. A múltidéző szándék, a mediatizálódott kommunikációs tér lüktetése, mely aligha tartja elfogadhatónak egy évszázaddal ezelőtti eszmetörténeti megfontolás lehetőségét, itt nem puszta retrospekcióra vállalkozik, vagy tán nem is szimplán a szociografikus íráshagyomány körmönfont
követésére merészkedik. Talán csak a napi politika-olvasatok nyűgjétől távolodó, de
ezektől áthatott, vállalásában mintegy évszázadot is átfogó főirány értelmezési tónusainak sokféleségét megjelenítő írások ezek – egészében mégis egy masszív társadalmi
kontrollal élő „generáció”, új tudós-korosztály reflexiói, többségükben húszas–
harmincas éveikben pályát, politikát, léthelyzetet, válaszokat és kérdéseket kereső kutatók tollán érlelődött komplex reflexiók gyűjteménye.
Alapszándékukról az irányadó szerkesztő szavaival ennyit közölnek: „Nem csupán a
múltidézés, hanem az újrakezdés szándéka is munkált e kötet szerzőiben. Ugyanis a
hajdani népi, majd az örökébe lépő népi-nemzeti mozgalom a rendszerváltást követően
kimerült, s nem csupán a jelen magyar valósággal, hanem önnön múltjával való kapcsolatát is elvesztette. Előbb csupán megritkult a hajdani bőséges forrás vize, majd
immár visszavonhatatlanul eliszaposodott. A népi mozgalom hajdan fiatal értelmiségiek és parasztifjak duzzadó áramlata volt, ma pedig alig pislákol, s a felnövekvő generációk tagjai semmit sem tudnak róla. Úgy véltük, hogy három alapvető dolgot kell
tisztázni. Először is azt, hogy mit gondolunk a népi mozgalom múltjáról, mit a tartunk
megőrzendő értéknek, s miről véljük azt, hogy inkább csak a történészek érdeklődésére
tarthat számot. Másrészt alapvetőnek tartottuk a nyelvi megújítást: az igényes magyar
próza hagyományainak megőrzését, de egyben a korszerű, nívós mondanivaló közlését.
Harmadrészt pedig a szociográfiai hagyomány felelevenítését tűztük célul, mely tevékenység napjainkban ismét rendkívül fontossá vált, bár véleményünk szerint sosem
avult el igazán.”3
Ennyi szerző és témakör, cél és aspektus, tónus és respektus persze sokfelé invitál.
Igen eltérőek a tollvonások, változatosak az irályok, stiláris egyveleget mutatnak a
dolgozatok egyenként, és folyamatukban is. E hátoldali mutatványként itt kiemelt szövegrész egyaránt tükrözi a szociografikus hagyomány nyelvi és szimbolikus útját, de a
prózafortélyok mögött a morális pátosz elszántságát is felmutatja. Választott témaköreik és tíz nagyobb fejezetbe illeszthető rövidebb-hosszabb írások színskálája révén a
mintegy kínálkozó nézőpontok seregszemléje is egybecsengőnek fest. Ám az talán
túlzásos „ajánlás” lenne itt, hogy a csapat egésze hivatott lenne a magyar prózai ha-
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gyomány valamely kiemelt örökségét megmenteni… Bizonnyal sokféle szépírás van,
melyben ezek az örökségi elemek folytonosan virulnak, van tematika is bőven, melyeknél még ott lapul a drámai történésben vagy a szavak restanciáiban a mozdulat és
indulat gazdag eszköztára, s akad írói szándék is elegendő, hogy mentális és morális
hagyatékkal gazdagítsa az írásbeszéd elmúlt száz esztendejét. De messze nem baj,
hogy a fiatal és mondanivalóval bíró, valami-bármit is egységben látni bátor hang úgy
jelenik meg itt, mint amelynek távoli horizontján a magyarországi társadalomleírás
mívesebb stílusrétege tükröződik. Tükröződik is, de újra is kezdődik, mégpedig nem a
folytonosság-hagyományba kapaszkodva, hanem kortárs eszmékre és témákra fókuszáltan, kortárs jelenségeket történeti kontextusba ágyazva, vagy történeti jelenségeket
a lehetséges akkori és mai olvasatok lapozgatós könyvébe rejtve.

A tanulmányok, elemzések, körképek és áttekintések műfaja valahol a társadalomtörténeti esszé és a politológiai szociográfia határvonalán keresi illeszkedését egy (talán
frissen föllelt, talán itt és most először megalkotott) tudástartományhoz. Ha az első
világháború individualizmusát (Péterfi Gábor), a korabeli Magyarország összeomlását
(Veres Sándor), a tanácshatalom vidéki napjait (Paár Ádám, Ecker Olivér) bemutató
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egységet követő fejezetben a két háború közötti eszmetörténeti, népi–urbánus, parasztpárti, ellenállási, svábosítási, közírási korjellemzőit veszik tollukra (Paksa Rudolf, Paár
Ádám, Péterfi Gábor, Barta Tamás, Veres Sándor, Bartha Ákos), majd Kelet-KözépEurópa eszmeisége, népiek és radikálisok, hidak és hídverők, szárszóiság és
békepártiság, szociáldemokrácia és nemzetiségi politikák kerülnek sorra (Péterfi Gábor, Veres Sándor, Bartha Ákos, Németh Endre, Paár Ádám), ezután a művészeti ágak
és az irodalom korszakos hullámai (Papp István, Pál Zoltán, Paár Ádám, Vári György,
Hegedűs Gyula, Barta János, Péterfi Gábor, Barta Tamás, Németh Endre írásaiban) –
akkor itt társadalmi látképeket, írói eszményeket, hőstípusokat, szatírát, népnemzetiséget, emigrációt és alávetettséget egyaránt föllelhetünk.4 A jeles napok, évfordulók,
világesemények hazai lenyomatai, Trianon- és Holokauszt-értelmezések, agrárproletariátus és kapitalizmus, népi gondolat és mentális örökségek megannyi verziója nyílik
meg az esszék terében (a szerzői kör az előzőekkel egyezik, Hunyadkürti Somával
kiegészülve, akivel a „harmadik út” témaköre már Amerikába is átível).5 Mind a hangsúlyosan méltató és elismerő előszó (Romsics Ignác tollából), mind a szerkesztői előszó és vállalást felhangoló ismertető is érzékelteti, hogy maga a „Népiblog” mint közlésforma, műfaji hangnem, érintkezési felület és kibeszélésmód sem lehet függetleníthető (ahogyan a fókuszba emelt 20. század párhuzamos közlésnyilvánossága sem volt
mentes) a politikai hagyaték és ideológiai örökség dilemmáitól, parasztpárti vagy populista, kisgazda vagy zöldmozgalmi, emlékezeti vagy mentalitáshistóriai kérdésköröktől (Paár Ádám, Bartha Ákos és Papp István triójának önálló fejezete).6 Ebbe a közegbe illeszkedik a „mini szociográfiák” néven összeállított fejezet (Papp István, Bartha Ákos, Péterfi Gábor, Eszenyi Klaudia, Hajdú Rebeka, Szabó András, Paár Ádám és
Hegedűs Gyula életképeiből),7 hogy zárásképpen a tudás, oktatás, tehetségmentés
„klasszikus” szociográfiai tematikáit, a tanyától az iskoláig, a népiskolától a pataki
tehetséggondozóig vagy az evangélikus népfőiskoláig vezető utakat rögzítsék (Papp
István, Bartha Ákos, Kattein-Pornói Rita, Révész Rita dolgozataiban),8 majd a társadalmi szerepek körébe emeljék a zsidóság, költői sors, slam poetry, női szerepek, vajdasági és nagycsaládos élethelyzetek tematikus képeit (Papp István, Bartha Ákos,
Kattein-Pornói Rita, Révész Rita dolgozataiban).9
A kötet egésze legalább két-három alapozó felismerésre vezet tovább. Egyfelől a Németh Lászlótól Bibó Istvánon át napjaink mikrotársadalmi sorskérdéseiig ívelő tartományban láthatjuk az előszóba emelt „Minőség – Valóság – Együttérzés” vállalását és
decens végigvitelét a kérdéskörök tálalásában, ami nemcsak méltóságos, de igazul
őszinte és emelkedetten nemes is. A másik, de nem kevésbé fontos szempont érvényesülése a mindegyre hiányzónak tetsző szociográfiai látásmód és igényesség, írásbeli
mívesség és gondolati tisztaság eleganciája, mely sorról sorra rácáfol a két világháború
közötti társadalomkutatás örökségének elhalására, lehetetlenségére, folytathatóságára.
A harmadik pedig talán a megmunkáltság, gondosság, elkötelezettség és szolidaritás
kihangzása szinte írásonként és fejezetenként is, melyek a valóságleképezés hagyományának nem csupán respektálásai, de kortárs minőséggé avatásai vagy felmagasztalásai
is. Számos további erény hangzik még ki a kötet írásaiból, a szerzők szándékaiból és
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vállalásuk együttérző elkötelezettségéből – de mindezek talán csak olvasati benyomások, rátekintési leletek, nem pedig kritikai élményalakzatok. Utóbbiak megleléséért
érdemes a kötet írásaihoz közvetlen érdeklődéssel fordulni,10 ha már ennek csupán
tömörített tükörét tarthattam az ilyesmire érzékeny Olvasó elé. Ha népi a blog, talán
lehet népi az olvasata is, s ha „az elmúlt évek írásai” évente mintegy száz oldalnyi igazságtartalmat hordozhatnak, akkor talán a további évek is a folytathatóság dicsőségével
kecsegtetnek majd…

2019. 06. 13.

1. Egészen pontosan csak 93 írás, és ezeken felül bevezetők–előszók, a blogalapítók és a szerzők
életrajzai.
2. Népiblog. Az elmúlt évek írásai (2014–2016). Szerk.: Bartha Ákos – Paár Ádám – Péterfi Gábor.
Fel. szerk.: Papp István. L’Harmattan, Budapest, 2016.
3. Népiblog i.m. 15.
4. Népiblog i.m. 111-146.
5. Népiblog i.m. 147-199.
6. Népiblog i.m. 201-221.
7. Népiblog i.m. 223-261.
8. Népiblog i.m. 263-275.
9. Népiblog i.m. 277-304.
10. Áruljuk el most az Olvasónak, aki ha idáig jutott, már meg is érdemli: a kötet hozzáférhető itt:
http://real.mtak.hu/41897/ (2019.06.13.)
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Megannyi emlékezet
Pécs8 kutatótábor, 2020. június 29. – július 3.
Balogh János
„Talán a nyom a talpamon,
a tejutak, a szanaszét,
az ahány város, annyi Pécs,
az elereszthet, de fogom …”
Bertók László: Talán választott városom (1994)
Pécs. Eleresztett, de fogom. Elszegődtem, de mindig velem van. Gyakran látogatom.
Mert a térnek azon a részén sok minden kötődik hozzám. A terek, a házak, az utcák,
ismerős és ismeretlen arcok. Az illatok, a hangok, a fények, a hangulatok. Nekem szülővárosom. Az ifjú évek, az új élet, a változások küzdelmes vagy boldog színtere.
Gyakran hallgatom történetét, itt-ott elejtve, egy épület falán vagy a könyvek lapjain.
Pécsiként – mert annak vallom magam – nekem más történetem van a városról. Ahogy
mindenkinek, aki itt él: megannyi emlékezet, mint a tejutak, szanaszét, örvénylenek a
városban. Majd leülnek egy kávé mellé, találkoznak a téren, egy családi ünnepségen,
egy bálban, vagy a templomok padsorai között. És elbeszélik saját történetüket.
Ezekre a személyes élettörténetekre épül Bánkuti Gábor történész a város históriáját
feltáró munkája. Az általa vezetett Pécs8 Program1 kutatótábora ezeken keresztül igyekezett megismerni a város múltját, hogy végül egy nagyobb ívű várostörténeti munkában oldódjon fel.2
Nem vagyok történész. Táncpedagógus vagyok, a baranyai táncfolklórt kutatom. És
bár elsőre úgy tűnik, ez igen messze áll a várostörténettől, azt kell mondanom, a kulturális antropológia szemszögéből sokkal szorosabb a kapcsolat, mint hinnénk. A századfordulótól a paraszti táncműveltség olyan divattáncokkal bővült, melyeket városi
táncmesterek közvetítettek. Nem csak a társas szokásokra és viszonyokra – mint a
táncillem, a női szerepek –, de a formai, zenei jellemzőkre is hatással lehetett. Fel kell
hát deríteni Pécs táncmestereit, a korabeli táncokat, a falusi társadalom felé közvetített
miliő azon jellemzőit, melyek hatással voltak a paraszti kultúra átalakulására, és mindezek mellett a városi táncélet szokásaira, helyszíneire, divatjára. Ez pedig már a városantropológia tárgya.
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A Szigeti városrész madártávlatból
(Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye, Kistelegdi-gyűjtemény)

Mivel módszertanában és tematikájában közel állt kutatási témámhoz, jelentkeztem a
táborba, melynek témája a Szigeti városrész átépítése volt. Ezt a régi épületek Kádárkorszakbeli szanálásához és a jelenleg is álló panel lakótelep létrehozásához, valamint
az ott kialakított új élethez kapcsolódó személyes emlékek összegyűjtésével és különböző műfajokon keresztül történő megjelenítésével kívánta bemutatni.3
A nulladik napon esti ismerkedésre gyűltünk össze, ahol a résztvevők bemutatkozhattak egymásnak. Az interjúkészítést segítő kapcsolatteremtést, ismerkedést Hofmanné
Toldi Ildikó és Kiss Barbara, a tábor szervezői, helyzetgyakorlatokkal támogatták,
melyek a kérdésfeltevésben, az aktív hallgatásban, az értő figyelemben és az improvizatív jelenlétben való képességeinket, jártasságunkat igyekeztek fejleszteni.
A hivatalos kezdő nap délelőttjén Balázs Mihály vezetésével történelmi sétát tettünk a
Szigeti városrészben. A történelmi és a személyes élettörténeteken túl Misi bácsinak a
helyi táncmesterekről is voltak emlékei, melyeket szerencsére későbbi személyes találkozások alkalmával lehetőségem lesz meghallgatni.
A történeti és szakmai felkészítés délután asszertivitást elősegítő, élményalapú helyzetgyakorlatokkal, a korszakba helyezkedést elősegítő improvizatív szerepjátékokkal,
valamint előadásokkal folytatódott.Bánkuti Gábor az 1960-as, ’70-es évek Magyarországán alkalmazott településfejlesztési politika társadalmi hatásait, Slachta Krisztina –
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online bejelentkezéssel – Gyűrűfű elnéptelenedésének történetét mutatta be, tapinthatóvá téve a szocialista településfejlesztés aprófalvakra és a helyi társadalomra
gyakorolthatásait. (A faluhoz – bár csak közvetetten –, személyesen is kötődöm. E
településen leltem fel a 18. század első felében itt élő német ajkú, „sváb” felmenőimet,
akik később nagyobb településekre húzódtak, átadva helyüket az elnéptelenedést megélt magyarságnak.) Az első napot Vonyó József előadása zárta, melyben saját, a városhoz, a szocialista panelprogramhoz kötődő életútjának példájával érzékeltette a korszak
sajátosságait.

Várostörténeti séta Balázs Mihály vezetésével
(Ruprech Judit felvétele)

A második nap délelőttjén két előadást hallgathattunk meg, melyek az interjúkészítéshez adtak fontos támpontokat. Görgőy Rita az interjúkészítés kutatásmódszertanát foglalta össze, felhívva a figyelmet a megfelelő forráskritikára, és az interjúk felhasználási
módjaira. Ispán Ágota Leninvárosban végzett kutatásainak szakmai tapasztalatait osztotta meg. Ezek fontos támpontokat adtak azokhoz a témákhoz, melyek az interjúk,
azok feldolgozása, interpretációja során fókuszpontot jelenthetnek. Ilyenek a korabeli
sajtóban megjelent cikkekben és fotókon alkalmazott ábrázolásmódok, melyek a város
környezetformáló, tájalkotó szerepét közvetítették. Ezzel szemben a személyes életutak
mintegy kontrasztként tárták fel azokat a nehézségeket, melyeket a valóságban a hosszú
évekig épülő, számos tényleges városi funkciót nélkülöző településen való élet jelentett.
A délután folyamán találkozhattunk azokkal, akik vállalták személyes történetük elbeszélését. A Szigeti városrész egykori és jelenlegi lakóival általában párban készítettek
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interjút, kávé mellett, barátságos környezetben, a Civil Közösségek Háza udvarában.
Az én vendégem az elfeledett Gyárvárosból érkezett Körösztúri Jenő volt. Bár ő nem a
Szigeti városrészhez kötődött, életútja, gyárvárosi emlékei a város történetének részét
képezik.

Beszélgetés Körösztúri Józseffel
(Ruprech Judit felvétele)

A harmadik nap egyéni interjúk készítésével folytatódott. Mivel ezen a napon már kevesebb önkéntes interjúalany jelentkezett, és a kutatási koncepcióba illeszkedett, szüleimet kértem fel Pécsre költözésünk és itteni életünk elbeszélésére, az ő szemszögükből.
Bár a családi beszélgetések során már sokszor szóba kerültek a múlt történései, ez az
alkalom más volt: elhangozhattak a hétköznapokban fel nem tett kérdések és a soha
nem hallott válaszok, melyek közös történeteink újabb dimenzióit tárták fel. Interjú
készült, melyben egy kicsit mindannyiunk szerepe megváltozott. Interjú, melyben a
kutatótábor részvevőjeként többek között arra kerestem a választ, hogy milyen változásokat hozott lakókörnyezetük radikális megváltozása a Kádár-korszak viszonyai között. Interjú, melyben nem csak kérdező, de az elhangzottak szereplője és narrátora is
lettem.
Délután még összefoglalókat készítettünk interjúinkról, s felkészültünk az utolsó nap
alkotómunkájára. Az elbeszélt történetek ismeretterjesztő cikkekben, novellában, versben, interaktív kiállításban, diafilmben és ismeretterjesztő tanulmányban születtek újjá,
fejezték ki azt a hangulatot, életérzést, amit a szerzőkből kiváltott, amire inspirálta
őket.
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Bathó Fruzsina: A bölcsőde, mint a „boldog jövő” építésének színtere. Egy
dolgozó anya lehetőségei a hatvanas években – ismeretterjesztő cikk



Raposa Vivien: „Elég veszélyes gyerekek voltunk.” Gyerekkor a lakótelepen –
ismeretterjesztő cikk



Veszprémi Szilveszter: Házi áldás, Szocialista város kiáltvány – versek



Tóth Eszter és Gáspár Kata: Síktükör – novella



Várdai Levente: Életút a bánya vonzásában. Élet két felvonásban – diafilm



Gyöngy Réka és Baráth Csenge: Interaktív kiállítás



Balogh János: A tündöklő Kertváros – ismeretterjesztő tanulmány

Interaktív kiállítás részlete a Civil Közösségek Házában
(Ruprech Judit felvétele)

A kutatótábor résztvevői valamennyien fiatal egyetemisták voltak. Kilógtam a sorból,
minden tekintetben. Ha úgy tekintjük, voltaképp interjúalany lehettem volna, hiszen a
kutatott korszak közepén – a panelprogram révén – kerültünk vissza Pécsre, s gyermekként, majd fiatal felnőttként végigélhettem a korszak, a város változásait. Más
szemmel, más attitűddel, más céllal érkeztem a programba. Szeretnék minél többször
részt venni benne. Közvetlen volt, emberléptékű tudománnyal, személyes és bizalmas
interjúkkal, elfogadó, befogadó, kooperáló „táborlakókkal”, olyan fiatalokkal, akiktől
öröm volt tanulni. Olyan szakmai irányítókkal és előadókkal, akik új szemlélettel, tudással gazdagítottak. És megtiszteltek azzal, hogy befogadtak és részese lehettem a
Város csendjének és zajának. Hogy meghallhattam sokféle történetét, nem csak az
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épületek faláról, a könyvek lapjairól, de megannyi emlékezet örvénylő tejútrendszeréből. S végül leültek, velem szemközt és körben egyaránt, egy kávé mellé. Hogy továbbadják történeteiket.

2020. 12. 02.

1. https://pecs8.hu/ (link is external) (2020.12.02.)
2. A tábor résztvevői: Balogh János, Baráth Csenge, Bathó Fruzsina, Gáspár Kata, Gyöngy Réka,
Raposa Vivien, Tóth Eszter, Várdai Levente, Veszprémi Szilveszter, Vlasics Tamás. Szakmai tervezés, mentorálás: Bánkuti Gábor, Gáspárné Kiss Barbara, Hoffmanné Toldi Ildikó. Meghívott külső
szakértők: Görgőy Rita, Ispán Ágota, Slachta Krisztina, Vonyó József. Idegenvezetés: Balázs Mihály. Fotó: Ruprech Judit. Együttműködő partnerek: Pécsi Szenior Akadémia, Máltai Szeretetszolgálat (Pécs), Civil Közösségek Háza, TUYA - a Pollack strandon, Nappali kávézó, Bolko Design,
PTE BTK TTI Új- és Modernkori Történeti Tanszék, Kronosz Kiadó. A tábor megvalósulását támogatta: Erősödő Civil Közösségek
3. A táborról készült ismertetőmben több helyen felhasználtam Bánkuti Gábor összefoglaló írását:
https://pecs8.hu/beszamolo-pecs8-kutatotabor-2020/ (link is external) (2020.12.02.)
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7.
Globális kihívások

303

304

Újratervezés
Hajnal Klára

Az emberiség történelmében rendre előfordultak válságok, amelyek azonban majdnem
mindig helyi, lokális válságok voltak. Érdekes, hogy talán az első nagy, globálisnak
nevezhető krízis szintén járvány volt, a hírhedt középkori pestisjárvány, amely az eurázsiai kontinens sűrűbben lakott, és a kereskedelem által összekapcsolt városaiban, országaiban pusztított. Az 1347-ben kitört járványban a népesség kb. egyharmada halt
meg.
Történelmünk egyik meghatározó jelensége a gazdaság, társadalmi és kulturális kapcsolatok földrajzi terjedése, illetve kiszélesedése, hálózatosodása, azaz globalizálódása.
A globalizáció egyik meghatározó tulajdonsága a mobilitás, melynek során ember, áru,
pénz és információ korlátlanul és a nap 24 órájában mozog a globális térben, illetve az
internetes hálózatokban.
Ez a több ezer éves folyamat hirtelen megállt. A koronavírus miatt országok, tartományok, települések és családok zárkóztak be és ezzel részlegesen kivonták magukat a
világ mobilitásából. Korlátozottan, de továbbra is működik a globális kereskedelem,
pénzügyi rendszerek, és szabad az információáramlás. Ez utóbbinak köszönhető a járvány aránylag egységes kezelése, amelynek köszönhetően bizonyára nem lesz olyan
tragikus a helyzet, mint a középkori pestis, vagy a múlt századi spanyolnátha idején
volt.
A hazai és nemzetközi médiát a koronavírus témája uralja. A napi hírek és statisztikák
mellett egyre több elemzés, értékelés jelenik meg, bár nagy részük a járvány egészségügyi körülményeivel foglalkozik. De máris kérdőjelek kerülnek elő, hogy mi lesz majd
a gazdasággal, mi lesz a társadalommal?
Hogyan tovább?
Bármilyen sokan félnek a változásoktól, a világ nem lesz és nem lehet már olyan, mint
járvány előtt volt. És ne is legyen olyan! Természetesen az emberi élet biztonsága és
emberhez méltó körülmények biztosítása alapvető feltétel, de a krízis előtti „fenntarthatatlan” világ ne folytatódjon, mert az újabb, még mélyebb válságot fog eredményezni.
A gazdaságot ugyan helyre lehetne állítani, de az emberek millióinak gondolkodása,
értékrendje és tudatossága máris sokat változott és vélhetően egyre több ember fog
változni.
„Földanya hazaküldött bennünket gondolkodni” – több változatban is olvasható már ez
a felismerés, hogy nem egy „véletlenül” elszabadult vírus okoz globális válságot, ha305

nem a modern társadalmak működése, gondolkodása és életformája a probléma forrása. Ebben a kritikus globális helyzetben indokolt egy teljes elemzés arról, hogy mi
okozza a jelenlegi krízist.

Hogyan jutottunk el eddig?
A múlt évezred utolsó évtizedeiben kialakult és aztán fokozatosan elmélyült egy
komplex globális válság, amelyben a társadalmi, gazdasági és környezeti problémák
rendkívül bonyolult összefüggésrendszerben jelentek meg. A figyelem középpontjába
– a jéghegy csúcsaként – először a környezeti problémák kerültek.
Az ipari forradalom óta a gazdasági növekedés mint általános rendezőelv irányítja a
nyugati társadalmak életét és értékrendjét. A gazdasági növekedés ugyan soha nem
látott biztonságot és jólétet eredményezett, azonban feléli a természeti erőforrásokat,
szennyezi és pusztítja a környezetet, növeli a gazdasági és társadalmi feszültségeket,
konfliktusokat. A Föld véges rendszer, amelyben nem lehet végtelen gazdasági növekedést megvalósítani. Ezt a tényt Dennis L. Meadows társai a The Limits to Growth
(1972) című világhírű tanulmányban publikálták, amely számítógépes modellezés
eredményeként született meg. Ez volt az első tudományos bizonyíték arra, hogy a világ
téves paradigmában gondolkodik, és a folyamatos gazdasági növekedés álma idővel
rémálommá válik: a jelentés szerint a 2020-as években globális összeomlás következik
be. A Római Klub első jelentéseként is ismert modell ugyan jelentős hatással volt az
akkori tudományos életre, felelős civilekre, azonban idővel háttérbe szorult annak ellenére, hogy többször – 1992-ben és 2004-ben – is megismételték a programot.
Fél évszázad alatt rengeteg kutatás folyt, publikáció jelent meg a globális problémákról, közben pedig létrejött a megoldás koncepciója, a fenntartható fejlődés, amely
aránylag hamar a világpolitika szintjére emelkedett: 1992-ben az ENSZ, majd az Európai Unió és 2004-ben hazánk is stratégiai elvként deklarálta. Számtalan nemzetközi
egyezmény, nyilatkozat, keretszerződés és rengeteg helyi program jött létre szerte a
világban, ennek ellenére folyamatosan távolodunk a valódi fenntarthatóságtól. A világ
népessége fokozatosan növekszik, egyre több ember egyre többet fogyaszt, a szegények egyre szegényebbek, míg a gazdagok még gazdagabbá válnak, és katasztrofális,
egyre táguló szakadék választja el őket. A nyomor vallási–etnikai konfliktusokkal is
terhelt, a járványok, polgárháborúk tömeges menekülésre kényszerítik az embereket. A
túlterhelt természet egyensúlya megbomlott, jelentős méretben csökken a biológiai
diverzitás, és egyértelmű a klímaváltozás ténye. Mindezek együttesen olyan súlyos
válságot jelentenek, amelyre nem volt példa a történelem során.
Az okokat keresve, a problémák és a válság kialakulása arra a tényre vezethető vissza,
hogy helytelenül viszonyulunk a természethez és helytelenül használjuk a természeti és
emberi erőforrásokat.
A természet része vagyunk, benne élünk. Létezésünk és életmódunk minden feltétele a
természettől függ, tehát alárendelt helyzetben vagyunk, ezért önmagunkat alrendszer306

ként kell meghatároznunk. A természet egy hatalmas, komplex, organikus rendszer,
amelynek törvényei bizonyos mértékben érvényesek az emberi alrendszerekre, a társadalomra és a gazdaságra is.1 Tehát alkalmazkodni, illetve igazodni kell a létfenntartó
főrendszerhez.
A bioszférában minden élőlény törvénye a túlélés, azaz lét- és fajfenntartás: gondoskodni saját és utódai életének biztonságáról, élelmet és más természeti erőforrásokat
gyűjteni, termelni és felhalmozni. Az emberi létezés egyik lényege tehát a természet
használata, amelynek azonban vannak következményei.
Történelmünk annak a stratégiának a története is, hogy milyen módon és milyen mértékben sikerül összeegyeztetni a népesség számát, fogyasztását, életmódját a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal, és milyen módon lehet szabályozni a népesedési
folyamatokat úgy, hogy a népesség nagysága és az általa alkalmazott technológiák ne
kockáztassák, ne lépjék át a természet eltartó képességének határát. A politika számára
ez mindig is alapvető feladat volt, mivel a nyomorgó tömegek elégedetlensége a hatalmat veszélyeztette. Mivel megfelelő mennyiségű élelemről és erőforrásról kellett
gondoskodni, ezért a népesedési folyamatok hatással voltak és vannak a gazdasági,
társadalmi és tudományos fejlődésre is.
A népességnövekedés és a népességrobbanás lényege, hogy az ember – a bioszféra egy
élőlénye – a tudása alkalmazásával kiemelt helyzetbe hozza önmagát, ezért nagyobb
erőforráskészlettel rendelkezik, mint amennyi a „csupasz majomnak” jutna. Az erőforrástöbblet a népesség növekedését eredményezi, amely még több erőforrást igényel. Ez
az öngerjesztő folyamat azonban feléli nemcsak az ember számára szükséges, hanem
más fajok létfenntartó erőforrásait is. A szabályozás nélküli népességnövekedés exponenciális és a források felélése következtében a népesség jelentős része elpusztul. A
történelem során ez többször megtörtént, azonban a társadalmak nagy része képes volt
a helyzetet kezelni: elvándorlás, kivándorlás, gyarmatosítás vagy erőforrás-behozatal
révén, illetve a termelési technológia fejlesztésének lehetőségeivel. A jelenlegi, „természetellenesen” felduzzadt népesség gazdasági tevékenysége és fogyasztása akkora
hatást fejt ki a földi ökoszisztémákra és klímára, valamint önmagára, hogy kockáztatja
a mai értelemben vett civilizáció létét.
Az ember biológiai lény és a természet része, de tudattal rendelkezik és ezért természetellenes abban az értelemben, hogy képes a természeti korlátokat módosítani, megváltoztatni, illetve a természet törvényei ellenében gazdálkodni. A jelenlegi termelési
rendszerek és technológiák nem azonos modell szerint működnek, mint a természet –
máshogyan fogalmazva: nem illeszkednek, nem kompatibilisek egymással. Modern
gazdaságunk termelési technológiája az evolúció trendjeivel ellentétes módon avatkozik be a természet életébe, rendjébe, amely következtében megváltozik az ökológiai
rendszerek természetes, dinamikus egyensúlyi állapota. Mivel a termelés egyre intenzívebb formákat ölt, a természetnek napjainkban már nincs lehetősége a teljes és folyamatos regenerálódásra és „természetes” evolúciójára. A természet ugyan képes regenerálódni, újabb egyensúlyi állapotot felvenni, azonban ennek vannak határai.
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A modern ipari technológiák, amelyek jelentős energiabefektetést igényelnek, kiiktatják a természet egyensúlyát biztosító visszacsatolásokat, amelynek végső eredménye
az élő rendszerek összeomlása. A termelés jelenlegi módja ezért mennyiségi és minőségi egyensúlytalanságok és egyre nagyobb feszültségek kialakulásához vezet, amelyek végül globális problémaként jelennek meg. Mindez nem csak a környezet változásaiban nyilvánul meg, hanem megjelenik a gazdaságban és a társadalomban is. Minden
probléma a dinamikus egyensúly felbomlásával magyarázható, azaz a természetes szabályozó visszacsatolások kiiktatásával és ezek helyettesítésének elmulasztásával.
Úgy is összefoglalhatjuk a jelenlegi problémák lényegét, hogy az emberiség – amely
egy fizikailag véges, önszabályozó, organikus, komplex rendszer alrendszere – feladja
kooperatív stratégiáját a létfenntartó környezetével, kiiktatja a szabályozó visszacsatolások egy részét és szabályozatlan, exponenciális növekedést valósít meg a többi élőlény erőforrásainak felhasználásával.
Civilizációnk kezdetének értékeljük a mezőgazdasági forradalmat és a letelepedést. Ez
a két esemény azonban két természeti törvény „hatályon kívül helyezését” jelentette. A
földművelés megsértette a biodiverzitás törvényét, az élelmiszertermelés pedig a földi
ökoszisztéma populációszabályozó törvényét, elindítva ezzel a népesség növekedését.
A biodiverzitás jelentősége nemcsak a „természet szolgáltatásai” miatt óriási, hanem
azért is, mert a fejlődést hordozza, azaz a diverzifikálódás jelenti a fejlődést. Bizonyos
diverzitási szint alatt nincs fejlődés, azaz evolúció. A modern gazdaság megsértette a
ciklusosság törvényét is, mivel a felhasznált és feldolgozott élő természetből hulladék
lesz, átalakított mű-anyag, amely soha, vagy nagyon hosszú idő után kerül vissza a
körforgásba. A természeti jelenségek idő-ciklusai is megváltoztak, a légkör összetételében rövid idő alatt került nagy mennyiségű CO2 és egyéb szennyezőanyagok, amelyeket a bioszféra nem képes ilyen sebességgel feldolgozni. A földtörténet során állandóan változó klíma az ember gazdasági tevékenysége hatására gyors változásokat mutat.
A klímaváltozás jelentőségét nem értékeljük eléggé: ugyanis a mezőgazdasági forradalom a jégkorszak utáni felmelegedés hatására történhetett meg, tehát a klíma tette lehetővé a civilizálódást. A várható változások azonban kérdésessé tehetik a civilizációnk
jelenlegi formájának további létezését.
Fejlődés? Ezt a történetet nevezzük fejlődésnek? Nagyon jól jellemzi ezt a felfogást
David Korten: „a GNP úgy is leírható, mint az erőforrásokat hulladékká változtatás
sebességének mutatója”.2
Mi a fejlődés?
A fejlődés fogalom általános jelentése szerint egy teljesebb, bonyolultabb, összetettebb
rendű, magasabb minőségi állapot felé irányuló változás, kibontakozás, kiteljesedés,
amely során általában bonyolult struktúrájú, változatosabb és differenciáltabb tulajdonságú rendszerek jönnek létre. A fejlődés fogalma azonos az „evolúció” fogalmával,
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amely a latin „evolvo” szóból származik és Lamarck óta (1809) használja a biológiatudomány.
A modern társadalmak általános rendezőelve azonban a gazdasági növekedés: többet,
nagyobbat, gyorsabbat, messzebbre, újabbat stb… és sajnos ezt a folyamatot fejlődésként értelmezi a világ legnagyobb része. Ez az értelmezési hiba akár végzetes is lehet,
mivel a Föld véges rendszerében lehetetlen a végtelen növekedés. Nincs fenntartható
növekedés, ez irracionális, tudománytalan fogalom.
A meghatározó politikai és gazdasági intézmények legnagyobb része azonban a fenntartható fejlődés fogalmát fenntartható növekedésnek értelmezte és ezzel tovább mélyült a globális válság. Az elmúlt évtizedek eredménytelensége során a fenntartható
fejlődés fogalma elveszítette eredeti, valódi célját és üres „password” lett. Ugyan
számtalan példamutató, valódi fenntarthatóságot jelentő program zajlott a világban,
ezek nem képesek ellensúlyozni a mainstream gazdaság kényszeres növekedésének
válságot elmélyítő hatásait.
Mit jelent a fenntartható fejlődés? Mi a lényege?
A fenntartható fejlődés eredeti koncepciója helyes volt, azonban a hivatalos definíciót
a politikai intézmények fogalmazták meg a saját érdekeiknek megfelelően.
Az ENSZ Környezet és Fejlődés Világkonferencia Záródokumentuma szerint: „A fejlődéshez való jogot úgy kell érvényesíteni, hogy a ma élő és a jövő nemzedékek fejlődési és környezeti szükségletei egyaránt kielégítést nyerjenek”.3
A definíció azonban a megvalósítás folyamatát, módszereit és elméleti alapjait nem
tartalmazza, a megvalósítására mindössze az „úgy kell érvényesíteni” mondatrész vonatkozik.
A fejlődés fogalmának a korrekt értelmezése elmaradt annak ellenére, hogy az Agenda
21 leírja: „A fejlődés fogalma nem tisztázott (…) ismételt értékelésnek kell alávetni a
tudományos kutatások eredményeinek fényében”.4
A fenntartható fejlődés tartalmát és definícióját csak rendszerszemléletben, természettudományos alapokon, természeti törvényekre építve lehet korrekt módon megfogalmazni:
Az emberiség az Univerzum és a földi élet evolúciójának a része, aktív és kreatív
résztvevője. Ezért fejlődésének kereteit a létfenntartó bioszféra fejlődési iránya és törvényei jelölik ki. Mivel a társadalom és a gazdaság a bioszféra alrendszerei, ezért az
emberiség úgy képes biztonságosan fejlődni, ha a létfenntartó bioszféra fejlődési irányához és annak szerveződési és működési modelljéhez igazodva fejlődik, tehát kompatibilis, harmonikus módon illeszkedik a bioszférához, ezért abban visszafordíthatatlan károkat nem okoz és ezért képes hosszútávon is biztosítani az indokolt emberi
szükségletek erőforrásait.5
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A fenntarthatóságot a Kék gazdaság modellje és megvalósult gyakorlata jelenti. A jelenlegi környezetvédelem, a zöld gazdaság és zöld technológiák nem fenntartható
megoldások.
Miért olyan nehéz a váltás?
A hatalom, azaz a multinacionális cégek, bankok és a politikai intézmények, valamint
ezek érdekeit képviselő média igyekszik a hatalmát megtartani. Ez a helyzet lehetőséget ad a piaci és politikai manipuláció számára. A kereskedelmi reklámok hatása is
óriási. A fennálló társadalmi közmegegyezés, és a társadalmakat alkotó egyének megszokásai, a fizikai és szellemi kényelme nagy visszahúzó erővel bír, ezért a változások
lassan történnek.
Feloldhatatlan ellentmondásnak tűnik az tény, hogy a szingularitás küszöbén álló emberiség gondolkodása majdnem kőkorszaki szinten van. Gondolkodásunk folyamatai
ugyanis nem képesek olyan gyorsan fejlődni, ahogy a technológiánk fejlődik. Szinte
képtelenek vagyunk átlátni az egyre bonyolultabb összefüggésrendszereket: „Az emberiséget kísérő, véget nem érő krízisek alapvető oka az emberi gondolkodás folyamatában feltárható és mindenre kiterjedő összefüggéstelenség”.6 Az összefüggések mélyebb elemzése és a jelenségek értelmezése komoly gondolkodást igényel és tény,
hogy óriási tömegeknek minimális ismeretük sincs a világ helyzetéről, ezért társadalmi
dogmákban gondolkodnak és élik az életüket. De az is nagyon elgondolkodtató, amit
Boutros Boutros-Ghali volt ENSZ-főtitkár mondott a világ vezetőiről: „A történelem
azt mutatja, hogy azok, akik a forradalmi változás kellős közepén vannak, csak ritkán
értik meg az adott változás valódi természetét”.7
Nélkülözhetetlen szükség van rendszerszemléletű, holisztikus gondolkodásra. A holisztikus rendszerszemlélet magába foglalja az ökológiai tudást, Gaia és minden élő
tiszteletét. Egységes, evolválódó organikus rendszerben élünk, amelyben minden öszszefügg mindennel, minden változásnak vannak okai és vannak következményei. A
rendszerelméletet és rendszerszemléletet minden oktatási szinten érvényesíteni kell. A
fenntarthatóság e nélkül nem érthető meg. Ennek hiánya nagyrészt az oktatás és az
oktatáspolitika felelőssége. A modern tudomány és oktatás analitikusan vizsgálja, kutatja és értelmezi a világot, és a szakterületek és szakpolitikák sem képesek kezelni a
világ komplexitását.
Szinte már minden tudományterület foglalkozott és foglalkozik a globális krízis megoldásával, és a fenntartható fejlődés megvalósításával. A történet lassan fél évszázada
kezdődött el, de a helyzet sokkal rosszabb, mint akkor volt. A tudomány eddig tudott
eljuttatni bennünket. Ez azonban nem elég…
Miért nem tudjuk megtanulni?
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Mert nem tanulható a szó mindennapi értelmében. Nem lehet megtanulandó tantárgy
az iskolákban. A változás, a fejlődés kulcsa ugyanis a tudatosság. A tudatosság hiányának oka részben a hiányos nevelés, részben pedig azok a világvallások, amelyek az
intézményesítés során a kinyilatkoztatások eredeti lényegét téves dogmákká torzították, félremagyarázták. A modern tudomány sem tud átlépni a tudatosság küszöbén, az
oktatás jelenlegi formájában nem képes ezt átadni – csak inspirálni, utat mutatni a tudatosság felé.
A vírus hatására a világ helyzete az utóbbi hónapokban tragikusan változik. Bár korrekt tudományos előrejelzések készültek, a fogyasztói társadalmak életét váratlanul
érte és mindennapi álmai napok, hetek alatt rémálommá váltak. Ilyen válság még nem
volt az emberiség történelmében.
A koronavírus járvány okozta válság szinte mindenkit egyformán sokkol a világon:
bárhol él, bármilyen státuszban, elveszítheti az életét és elveszítheti a szeretteit. A civilizáció megrendülésének, összeomlásának a lehetősége tovább fokozza a járvány okozta sokkot: elveszítjük a biztonságot nyújtó társadalmi és gazdasági kereteket, korlátokat. Újakat kell keresni és építeni. Önmagunkban és a világunkban egyaránt.
Úgy látszik, hogy a halál fenyegetése és ténye, valamint a félelem váltja ki, kényszeríti
ki bennünk a változásokat.
A világ leállt, csend van. Ebben a csendben megérezhetjük saját szívünk és lelkünk
hangját és Földanya szívének dobbanását, lelkének sóhajtását. Valamennyien Egyek
vagyunk. Soha ennyire nem volt alkalmunk együtt érezni, megélni az együttérzést…
Az egység tudatosodása mellett ugyanakkor ott a tiszta felismerés: soha nem volt ekkora szerepe az egyéni felelősségnek… Soha nem éltünk ekkora szabadságban, és most
bezáródtunk a négy fal közé. Soha nem éltünk ekkora biztonságban és most kiszolgáltatottak vagyunk. Ilyen kollektív élményünk sem volt még.
Ez a vírus és ez a járvány valószínűleg nem a tragikus vég az emberiség számára. De
komoly figyelmeztetés, amely arra kényszerít bennünket, hogy újraértelmezzük és
megfogalmazzuk létünk értelmét és átrendezzük az értékrendünket, életünket.
Ez a vírus milliók érzéseit és gondolkodását fogja megváltoztatni. Élni akarunk, egészségben, biztonságban. Családokban és közösségekben és az életet hordozó természetben, a Földön.
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Az egyéni felelősség szükséges,
ám nem elégséges voltáról
Gondolatok
Hajnal Klára Újratervezés című írása kapcsán
Laborczi Pál

Jelen dolgozat célja, hogy az alcímben hivatkozott cikk megállapításaira támaszkodva
újabb szempontok kerüljenek az érdeklődő olvasó elé. Hajnal Klára az írásában lényeglátó diagnózist állít fel a fenyegető ökológiai válság gazdasági és társadalmi okairól. „Hogyan jutottunk el eddig?” – teszi föl a helyes kérdést, majd lényegében így adja
meg a választ: „Az okokat keresve, a problémák és a válság kialakulása arra a tényre
vezethető vissza, hogy helytelenül viszonyulunk a természethez és helytelenül használjuk a természeti és emberi erőforrásokat”. Az ipari forradalom ezt a – hogy rövidebben
fogalmazzak – helytelen viszonyt „csak” fölerősítette, s napjainkra már végzetessé
vált. De minek a következménye ez a helytelen viszony?
Hamvas Béla a két világháború között, 1935–37-ben földolgozta az akkori válságirodalmat. A korabeli „Európa legkitűnőbb elméi”-nek1 írásait átnézve Hamvas mégis
arra jut, hogy „a szerzők elkövetik a legnagyobb hibát, amit gondolkodók elkövethetnek: tüneteket néznek oknak”.2
A tüneteket orvosolni szükséges, de messze nem elégséges. Ezért mondom szélmalomharcnak például a szegénység, a környezetszennyezés, a szén-dioxid-kibocsátás és
a biodiverzitás csökkentése elleni küzdelmet, a klímavédelmet stb. Hajnal a föntebb
fölsorolt, szokásos tüneti kezelések helyett egyértelműen az okokat keresi, sőt, megfogalmaz egy általam sehol máshol nem látott–hallott, teljességgel helyeselhető célt is:
az emberiségnek „igazodni kell a létfenntartó főrendszerhez".
Egy internetes hozzászólásomban így foglaltam össze a Hajnal Klára által is vázolt
helyzetet: „Mivel a természetben csakis egyensúlyra jutó folyamatok tudnak hosszútávon fönnmaradni, ezért az ember vagy megtanul önmagával, embertársával és a természettel egyensúlyban élni, vagy éppen a természeti folyamatok fogják elpusztítani az
embert, mert jelenlegi mentális, tudati állapotunkban rákos daganat vagyunk a bioszféra számára. S ahogy a rákkal lenni szokott, elpusztul a rák is meg a delikvens is. Nem
túl vigasztaló, hogy a földi élet ennél nagyobb csapást is kihevert már, csupán néhány
százezer vagy millió évet kell ’várnunk’ az ember nélküli bioszféra gyógyulására. Hi-
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szen teljességgel egyértelmű, hogy a táplálékláncok összeomlását az ember nem éli,
nem élheti túl.”
Ilyen apokaliptikus végkifejlet3 fényében Hajnal különösen helyesen állapítja meg,
hogy „nélkülözhetetlen szükség van rendszerszemléletű, holisztikus gondolkodásra”,
vagyis paradigmaváltásra, majd hozzáteszi, hogy „a modern tudomány és oktatás analitikusan vizsgálja, kutatja és értelmezi a világot, és a szakterületek és szakpolitikák
sem képesek kezelni a világ komplexitását.”
Hamvas egyfelől nem habozik kijelenteni, hogy „a tudomány az ember mélyebb valósága iránt süket”,4 másfelől a részterületekkel kapcsolatban is nagyon keményen fogalmaz: fölösleges bármilyen részterületekre vonatkozó „reformokról beszélni, mert a
gondolat, hogy ilyen utakon lehet eljutni a megújulásig, egyszerűen nevetséges, mintha
valaki a beteg testrészre recepteket ragasztana akkor, amikor már a vér is meg van
mérgezve.”5 Hamvas így látja az egész válságot: „A modern krízis vallásos krízis. Minden más függvénye ennek az egynek: politika, társadalom, gazdaság, művészet, filozófia."6 Ma talán folytatná a sort: éghajlati, ökológiai… krízis.
A tünetek és okok láncolatán visszafelé haladva helyesen fejezi be jó irányba mutató
cikkét a szerző: „Soha nem volt ekkora szerepe az egyéni felelősségnek”. De legyen
szabad tovább mennem! Vajon elegendő-e „az egész emberiség szervezetének generális megbetegedése”7 kérdésében, a megoldás reményében csakis erre támaszkodnunk?
Igen is, meg nem is.
Miért igen? Az igenlő választ keresve tekintsünk arra, hogy az eddigi kulcsszavak –
„mentális, tudati állapotunk”, „az ember mélyebb valósága”, „vallásos krízis” – hogyan függenek össze.
A tudományokban érvényesülő módszertani ateizmusból, miszerint a tudomány az
egyes jelenségben is az általános törvényszerűséget keresi, egyenesen következik az
említett süketség. A személy, a szubjektum, „az ember mélyebb valósága”, az ezekkel
való „foglalkozás” a vallás feladata lenne. De a keresztyén Istenben való hit hiteltelen
lett. Nietzschére hivatkozva a transzcendens kapcsolat hiányát nevezi Hamvas vallásos
krízisnek. A tömeg embere valóban vallástalan, de ateizmusa tökéletlen. Isten helyett a
„haladás”, a „fejlődés”, a gazdasági törvények, pl. a versenyképesség babonájában való
hit „dicsőségteljes” eredményeként lényegében a visszapogányosodott embertípus imperializmusa8 alatt nyög a világ. „A teljes meghódolás az anyagi princípium előtt"9
egyfelől belső elszegényedéshez, az élet ellaposodásához vezet, másfelől felsőbb vezetés, vagy ahogy Molnár Tamás filozófus mondja, „spirituális mag” hiányában előbbutóbb az „uralkodó erkölcsnek” is az lesz „a dolga, hogy igazolja a végeredményben
egoista érdekek működését”.10
Ez ellen vethető, hogy önző ember mindig is volt. Az ego valóban ősidők óta, minden
történelmi korban létezett, de a történelmi korokban szégyellték, ma normálisnak tartják. Alapvető különbség. A szalonképessé vált szokások, tulajdonságok „nem utolsó314

sorban a ’tudományok’, az antropológia és a pszichológia ’felvilágosító’ tevékenységé”-nek11 köszönhetőek. A nyereségvágy, a haszonlesés, a versengés, a fényűzés, a
hiúság, a büszkeség stb. a polgári illemkódexbe már pozitív attitűdként kerültek be.
A Hajnal által említett helytelen viszony véleményem szerint abból ered, másként fogalmazva, azért beteg a világ, mert az ember mentálisan, a tudatában nem egészséges,
azaz a ma normálisnak tartott ember s főleg a tömegember egoista akarata a tudatalattijában gyökerezik. Belátható az oksági láncolat: beteg tudat, beteg lélek, csonka, torz és
sekélyes gondolkodás és élet. De sajnos ezzel nincs vége. Mára ez a tudatalattiban
gyökerező sok kicsi és nem kicsi akarat, milliárdnyi egoisztikus erő érdekszövetségek
kibogozhatatlan szövevényén keresztül világpusztító hálózattá nőtte ki magát és hosszú
idő óta és mai is meghatározza a világtörténés eseményeit, ez „gyümölcseiből” világosan látszik.
Mivel a tudat, a lélek közösségi, tradicionális „karbantartása” az erejét vesztett vallás
meggyengülése okán gyakorlatilag megszűnt – úgy is mondhatnám, hogy a lovak közé
dobták a gyeplőt –, ezért kétségtelenül igaz, hogy a válság kialakulásában az egyén
felelőssége megkerülhetetlen.
Miért nem? Vagyis a válság megoldásának reményében miért nem szabad csakis az
egyén felelősségére támaszkodnunk?
Mert bármilyen intézményesült erővel szemben az egyén védtelen, és alulmarad. Ezért
nem egyszerűen elvi–eszmei támogatás szükséges, hanem lehetőleg egy másik intézményrendszert kell kiépítenünk.
Hajnal érvelése helyes: „a rendszerelméletet és rendszerszemléletet minden oktatási
szinten érvényesíteni kell.” Vélhetőleg Hajnal is egyetért azzal, hogy ezt tenni szükséges, de nem elégséges. Nagyon szomorú vége lesz civilizációnknak, ha nem leszünk
képesek a mai felnőtt nemzedéknél különb, szabad akaratukból fölfelé törekvő ifjakat
nevelni, ahol természetesen a fölfelé törekvő kifejezés alatt nem sikert, gazdagságot,
vagy éppen karriert értek, ahogy sokan ma „normálisnak” gondolják, hanem önmagáért, embertársáért és a természetért felelősséget vállaló ifjakat. Nehéz feladat. De akkor is meg kell próbálnunk, ha tudjuk, hogy kétségbe ejtően kevés időnk van az
„anyagi princípium” vonzerejével szemben a magasabb rendű értékek átadására.
A középkorban, különösen az érett középkorban a korabeli egyház mondhatni kifogástalan társadalmi beágyazottságot tudhatott magáénak. Vagyis az élet minden területét
az egyház szabályozta. Az akkori kamattilalomban nem az volt a hiba, hogy létezett,
hanem hogy nem volt általános, vagyis többnyire csak a keresztyénekre vonatkozott s
nem mindenkire, a társadalom nem minden tagjára volt egyformán kötelező. Úgy is
mondhatnám, hogy volt egy rés a pajzson. Első sorban egyházi személyeket büntettek
a kamattilalom megszegéséért. Általában elmondhatjuk, hogy akire vonatkozott a kamattilalom, az a lelki üdvéért aggódva kereskedett és uzsoráskodott, akire pedig nem,
azok többsége némi túlzással nyugodt lélekkel tette ugyanezt.
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Így kezdődött az akkor még a szükségletek fedezésére szolgáló gazdaság, később a
társadalom öntörvényűvé vált pénzügyi-gazdasági alrendszerének évszázados torzító
és elembertelenítő nyomása a társadalomra. A reneszánsz szó hallatán szinte mindenki
pezsgő kulturális, művészeti, tudományos életre, az antik értékek újrafelfedezésére stb.
gondol. Mindezek mellett megindult egy másik folyamat is, amely az egyén és közösség középkori társadalmakra jellemző, természetes egységét kezdte ki. Az embernek a
családjához, a rendjéhez való kapcsolódása gyengülni kezdett, a hagyományos erkölcsök, addigi kötelező jellegű normák meglazultak. Mindezek mellett előtérbe kerültek
korábban egyértelműen bűnnek számító új „értékek” is: pénz- és hatalomvágy, gőg,
kapzsiság stb.
Évszázadok alatt az egyház folyamatosan tovább gyengül, a társadalom egyre kisebb
szeletére van hatása, vagyis – relatíve legalábbis – egyre kevesebb azok száma, akik
magukra nézve kötelezőnek tekintik a „mindenki személyesen felelős Isten előtt” reformátori hozzáállást. A nem hívő – nem értvén a lényeget – ebből csak odáig jut,
hogy „mindenki felelős”... Miért is? A válasz kézenfekvő: önmagért. Az önmagáért
felelős személyiség, a pozitívnak beállított, a maga útját járó ember pedig egyebek közt
erkölcsi kérdésekben a saját maga szabályalkotója és bírája. Nagyon vonzó állapot. Ki
is alakul az öntörvényű ember, aki senkinek semmiért nem tartozik számadással, mert
eszkatológiai távlata egyszerűen nem létezik. „A profit és a termelés növekedésének
vágya vakká teszi az embereket mindenre, ami ennek útjában állhat” – írja Harari.12 Az
ilyenfajta embernek leginkább csak érdeke van, aztán az egyéni érdekek – összefonódva – lassan megelőznek minden civilizációs és közösségi értéket. Másként fogalmazva
a mai gazdasági érdek fokozatosan mindent maga alá gyűr. Ami érdeke, azt gátlástalanul megteszi, ami útjában áll, azt eltapossa, elsöpri.
„Így a bűn a jólét alapja” – írta már 1705-ben Mandeville A lázongó kas című versében.13 A kapitalizmus, helyes magyar nevén a tőkegazdaság egyik hajtóereje az erkölcsöt nem ismerő emberi gyarlóság (önzés, mohóság, kapzsiság stb.), pénzrendszere
pedig kiváló erősítője mindennek, mégpedig a kamaton keresztül. A valóság az, hogy a
mai közfelfogással ellentétben a kamat a kizsákmányolás és a lopás egy speciális neme,14 ugyanis mások azért dolgoznak, hogy a kölcsönadónak több pénze legyen. Sőt,
„a kamatszedés tilalma nem csupán valami szociális-gazdasági rendszabály, hanem
hatalmi elv: a pénzuralom megakadályozása” – írta 1947-ben Leonhard Ragaz svájci
teológus.15 Mivel az ember pénz utáni vágyát és a pénz adta hatalmat közvetlenül nem
lehetséges tiltani, ezért a mózesi törvények a hatalmat eredményező eszközt, a kamatot
tartják, tartották tilalom alatt.
Nagyjából 800 éve kezdődött az a folyamat, elsősorban a távolsági kereskedelem erősödése miatt, amelynek során a kamattilalom ellenére egyre többen és többen engedtek
a pénz utáni vágyuknak. Ez az átalakulás nagyjából 500 éve fölgyorsult, főként Kálvin
megengedő kamatgyakorlata következtében, napjainkra pedig már a kapitalizmus általánossá válásaként, globalizmusként írhatjuk le.
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A világpusztító hálózat „gyümölcseit” látva nyugodtan kijelenthetjük, hogy megszegtük az ősi, mózesi kamattilalmat és most szembe kell néznünk a következményekkel.
Amíg az arctalan és személytelen pénz hatalmát, diktátumát, kényszerítő erejét nem
tudjuk levetni magunkról, addig bármiféle tüneti kezelés lényegileg értelmetlen.
Amíg a Mammon (Mt 6,24) közmegegyezésnek, sőt köztiszteletnek örvendve uralkodik, csinálhat bárki bármit, mondhat bárki bármit, előbb-utóbb mindenképp az ő akarata érvényesül, miközben esélyegyenlőségről és demokráciáról szól a dal. A „világ urának”, vagyis nekünk, kis- és nagybefektetőknek egyaránt csakis a profit számít. Mert a
pénzt, pontosabban a mögötte álló embert nem érdekli a népek, társadalmak változatossága, múltja, jövője és egyáltalán semmilyen emberi tényező, ami nem a profitot
élteti. Vagyis amíg „reálértéken” több pénzt kapok vissza, mint amennyit befektettem,
minden rendben – ez a mai közfelfogás! Messze nem véletlenül beszél Bogár László
„elkufárosodott” életszemléletről. Az emberi tömegek ösztönkésztetéseinek egyre gátlástalanabb kiszolgálása is csupán a profitot szolgálja. A következmények már most is
tragikusak, és még inkább azok lesznek, miközben állami, kormányzati, intézményi,
vállalati–vállalkozói és magánemberi szinten is csaknem minden erő ezen beteg rendszer stabilitásának fönntartásért küzd.
Tipikus csapdahelyzet! Ahogy föntebb már utaltam rá, véleményem szerint „a tudatában nem egészséges” gondolkodás vezet a Hajnal által említett helytelen viszonyhoz, s
végül ehhez a csapdahelyzethez. A mai pénzrendszernek mindannyian játékosai, egyben elszenvedői vagyunk. Legföljebb a kispénzű ember kissé, a nagypénzű ember pedig nagymértékben működteti azt a hálózatot, amelynek előnyét mindenki élvezni szeretné, a hátrányaival, az egyre súlyosabb következményeivel pedig nem akarunk szembenézni.
Ha nem mutatunk rá újra és újra, hogy gazdasági világrendünk velejéig erkölcstelen
lábakon áll, és nem beszélünk arról újra és újra, hogy miként volna lehetséges új alapokra helyeznünk gazdálkodásunk rendjét, pontosabban annak pénzrendszerét, akkor a
végpusztulás elkerülhetetlen. Csakis akkor remélhetünk sikert, ha mindegyre többen
vagyunk és valóban egyet akarunk. Azaz el kell érnünk, hogy elkeseredett és dühös
tömegek helyett milliók és milliók szervezetten követeljék az igazság és a szelídség
erejével, szívósságával, hogy az egyént, családokat, kisközösségeket, országokat, a
világot és a természetet megnyomorító arctalan gazdasági–pénzügyi rendszerünk miatt
ne mi szolgáljuk a gazdaságot, hanem a gazdaság szolgálja az embert.
Az említett csapdahelyzet föloldásának egyetlen reménységét Silvio Gesell pénzelméletének megismerésében és mielőbbi bevezetésében látom, pontosan azért, mert ez az
elmélet a kamat okozta negatívumokat tünteti el. Leginkább a mai pénzrendszernek
éppen az emberi gyarlóságot erősítő jellegét szünteti meg, miközben a mai pénzrendszer előnyei javarészt megmaradnak, megmaradhatnak.
Gesell az emberi munka kizsákmányolását Marx-szal ellentétben nem a termelőeszközök magántulajdonára, hanem a pénzrendszer szerkezetében rejlő hibára vezette vissza.
Felismerte a pénz ellentmondásos, kettős szerepét, hiszen az mint csereeszköz a piacot
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szolgálja, ugyanakkor mint a vagyonfelhalmozás eszköze, a hatalom eszközeként uralkodik is felette.16
Honnan ered ez a kettősség? Egyszerű takarékosságból, vagy merő emberi számításból, gyarlóságból, nyereségvágyból, félelemből, hogy mi lesz holnap stb., előbb-utóbb
minden kibocsátott pénz – a klasszikus kép szerint – valamilyen ládafiában köt ki. És a
ládafia tulajdonosának puszta megélhetését biztosító pénznél több pénzt onnan az égvilágon semmi mással nem lehet előcsalogatni, mint kizárólag kamattal. „Nincs kamat =
nincs pénz. Ha nincs pénz, nincs árucsere; ha nincs csere, munkanélküliség lesz; a
munkanélküliség eredménye pedig az éhezés. Mielőtt azonban éhen halunk, inkább
megfizetjük a kamatot”17 – mondja zseniális szerzőnk. Pénz hiányában ugyanis mind a
termelő, mind a fogyasztó szükséghelyzetbe kerül. A termelő azért, mert a terméke
tönkremegy; a fogyasztó pedig azért, mert nélkülözi azokat a dolgokat, amelyek elcserélése érdekében áruját a piacra vitte. Vagyis a pénztulajdonos merő önzésből, haszonlesésből, a piac fölötti hatalmából fakadóan zsarolni képes a piac többi szereplőjét,
pusztán amiatt, mert az ő áruja, a pénz, anyagában romolhatatlanul várakozni képes a
ládafiában, amely napjainkra már többnyire egy rubrikában nyilvántartott szám. Történelmileg tehát a kamat csak ezen jogtalan hatalom és erőfölény nyilvánvaló eredménye.
Mivel a tőkegazdaságban a csereeszköz és a megtakarítás eszköze azonos és kamattal
terhelt, a munkamegosztás értelme nem az lesz, hogy mindenki gazdagodjék, könynyebben boldoguljunk és a közösség rövid és hosszú távú érdeke szerint gazdálkodjunk, hanem a termelést a pénz kamatozása szabja meg. Emiatt van egyfelől növekedési kényszer a rendszerben, amely környezeti (ökológiai) válsághoz vezet, másfelől
kétosztatúvá válik a társadalom, ami a gazdagok és szegények közötti olló évszázados
és folyamatos nyílását jelenti (szociális válság). Ráadásul a kamaton keresztül a piac és
annak szellemisége (pénzuralom!) szó szerint mindent maga alá gyűr (értékválság,
erkölcsi válság stb.; vagy ahogy a teológus fogalmaz: „az európai civilizáció áru- és
csereelve […] társadalmunk lelki alapjaiba is beépült, s a maga módján gyarmatosította az emberi szíveket”18). Összességében tehát a kamat okozta fenntarthatósági válságról beszélhettünk.
Silvio Gesell zseniális ötlete „mindössze” a következő: mivel a termelő (árutulajdonos)
áruja a természet kényszere alatt van,19 úgy igazságos, erkölcsös és jogos, ha a pénztulajdonost is hasonló nyomás alá helyezzük, ezért (1.) a pénznek, mint csereeszköznek
enyhe negatív kamata van; (2.) a pénz puszta forgalmából, ide-oda tologatásából, bárhol való tárolásából egyéni haszon nem származhat; (3.) a törvényhozói főhatalom – és
nem a jegybank! – az árumennyiség és pénzmennyiség arányának figyelésével szigorú
törvények szerint szabályozza a piacon forgó pénz mennyiségét az infláció és defláció
megakadályozására.
A csakis a csereeszközre vonatkozó negatív kamat20 mint folyamatos leértékelés miatt
olybá tűnik, mintha a csereeszköz az anyagában romlandó lenne, de ez az értékvesztés


élesen megkülönböztetendő a mostani inflációtól,
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nem általános, mint a mostani pénz inflációja – kizárólag azt sújtja, aki távol
tartja a pénzét a piactól,



nincs hatással a csereeszköz vásárlóértékére, mert az stabil, központilag szabályozott, értékálló fizetőeszköz,



nincs hatással a pénzhelyettesítőkre (pl. állampapír, kötvény) és a megtakarítás
egyéb eszközeire sem, mert azok egy külön szabályozandó csoportot képviselnek.

Néhány a jelentősebb következmények közül:


a csere és a vagyonfölhalmozás eszköze szétválik,



az áru- és pénztulajdonos egyenrangúvá válik,



gátolva van, hogy bárki értékteremtő munka nélkül (pl. spekuláció útján) szerezzen pénzt,



zavartalan a pénzforgás a piacon (válságmentes működés),



kamat nélküli hitelbőség,



a mai pénzrendszerrel ellentétben itt a pénznek mint csereeszköznek a mennyisége igazodik a termeléshez, ezért a termelés mikéntjét külső, piacidegen elemek nyomása nélkül maga a gazdálkodó közösség határozhatja meg, pl. versenykényszer helyett együttműködés.



a jelenlegi kamat hozta negatívumok, kényszerek eltűnnek, vagy legalábbis
enyhül a tőkevezérelt gazdaság évszázados torzító és elembertelenítő nyomása
a társadalomra.

Gesell pénzelméletének még számos előnyét lehetne említeni. Ez a modell minden jel
szerint ideális jelölt a kapitalizmus számtalan szörnyűségének fölszámolására, legalábbis reményteli enyhítésére.
A föntebb említett csapdahelyzet föloldásának azért „csak” reménysége az itt vázolt
Gesell-féle megoldás, mert könnyen lehet, hogy a bevezetésével az ökológiai katasztrófa közelsége miatt már elkéstünk.
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Identitás és tömegpszichózis:
az 1999-es seattle-i antiglobalista tüntetések1
Bagi Judit

Globalizáció. A témával könyvtárnyi szakirodalom foglalkozik, a fogalomnak számos
formája és definíciója ismert. Integráció, határnélküliség, információáramlás, függőség, összefonódás, univerzalizálódás mind a globalizációt jellemző kifejezések. Nehéz
precízen és néhány mondatban meghatározni, hogy mit is jelent ez az oly sokszor ismételt tudományos és egyben divatos kifejezés. A pontos definícióval kénytelenek
lennénk lehatárolni a határtalant. Benne élünk, nem vagyunk tudatában annak, hogy
mikor kezdődött és vajon hol végződik, elszenvedői és egyben kiváltságosai is vagyunk a globalizáció hatásainak. Ha mégis egy konkrétabb fogalmi meghatározással
kívánunk élni, akkor számunkra Szabó Gábor gondolata bizonyul megfelelőnek: „A
globalizáció terminusban a ’globál’ előtag az egész világra kiterjedő, az egész világot
érintő jelenségekre, mozgásokra utal, tehát szélesebb, időben és térben egyaránt távolabbi hatások meglétét sejteti, mint a nemzetköziesedés.”2 A globalizáció formálja társadalmunkat, identitástudatunkat és új szociálpszichológiai jelenségek kialakulásához
járul hozzá.
A globalizáció károsnak mondott következményei elleni tiltakozások kiváló példájaként értelmezhető az 1999-es seattle-i tüntetések sorozata, mely a globális civil szervezetek tevékenységéhez köthető. Paradoxonnak tűnhet, hogy a globalizációellenes tiltakozások éppen a globalizáció nyújtotta fejlett kommunikációs csatornáknak köszönhetően valósulhattak meg. Fel kell tehát tennünk a kérdést, hogy létezhet-e egyáltalán
globalizációellenes megmozdulás a globalizációs hatások kirekesztésével – a válasz
valószínűleg nemleges. A következőkben többek között ezen nyitott kérdéskört körüljárva a globalizáció társadalomra gyakorolt hatása, az identitásváltozás, valamint a
tömegpszichózis jelensége képezi a vizsgálat tárgyát, az 1999-es seattle-i tiltakozó
mozgalmak kapcsán.
A formálódó identitástudat és a globális civil tiltakozások kapcsolata
A 20. században teret nyert, és mára életünk szinte minden területét átható globalizáció
nem csak a világgazdaságra gyakorolt forradalmi hatást, hanem a társadalomban is
jelentős változásokat okozott. A 20. század második felében számos globalizációkritikus írás látott napvilágot, melyekben egy új terminus, a „globális világprobléma” fogalma is megjelent. A globalizáció megkérdőjelezhetetlen előnyei mellett a túlzott
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gazdasági növekedés hatására az 1960-as évektől kezdődően folyamatos és egymással
összefonódó zavar jelentkezett a társadalmi, gazdasági és környezeti rendszerekben.3 A
globalizáció térnyerése következtében a mobilitási esélyek bizonyos szempontból javultak ugyan, ám a társadalmi egyenlőtlenségek továbbra sem csökkentek, a gazdagok
és a szegények közötti szakadék pedig még inkább kiszélesedett. Ahogy Róbert Péter
fogalmaz: „A társadalom tagjai arra törekednek, hogy mindig és mindenhol szűkösen
rendelkezésre álló, s ennek megfelelően értékesebb javakból minél nagyobb arányban
részesedjenek. Természetszerűleg ezt a törekvést a társadalom nem minden tagja tudja
egyformán megvalósítani.”4 Érthető tehát, hogy a probléma súlyosságára való tekintettel számos szervezet mozdult meg és szólalt fel egy élhetőbb és egyenlőbb világ megteremtése érdekében.
A közelmúltban számos esetben találkozhattunk olyan példákkal, mikor a globalizációellenes kritikát az úgynevezett globális társadalmi mozgalmak fogalmazták meg. A
globalizációnak – ezen belül az internetnek – köszönhető a globális civil társadalom
megjelenése, melyet Helmut Anheier, Marlies Glasius és Mary Kaldor a következőképpen határoz meg: „A globális civil társadalom a család, az állam és a piac közötti
elképzelések, értékek, intézmények, szervezetek, hálózatok és egyének színtere, amely a
nemzeti társadalmak, politikai rendszerek és gazdaságok határain túl működik.”5 A
globális civil társadalom létrejötte többek között a rendkívül fejlett információs és
kommunikációs technikának köszönhető, melynek segítségével a világ különböző részein tevékenykedő, közös célért dolgozó csoportok könnyedén és egyszerűen kapcsolatba léphetnek egymással, megteremtve ezzel egyfajta országhatárokon átívelő, közös
identitást. Ezen csoportok olyan laza hálózatokat alkothatnak, melyek összehangolt
cselekvésben vesznek részt egy közös cél érdekében. A kapcsolódási pontok lehetnek
gazdasági, politikai, társadalmi vagy – leszűkítve egy szegmensre – éppen környezetvédelmi célok (ez utóbbiakat általában „zöld mozgalmaknak” szokás nevezni). A globális civil szervezetek többsége sokféle téma mentén szerveződik és egy közös ponton,
a globalizációkritika megfogalmazása mentén kapcsolódik össze.6 Láthatjuk, hogy a
közös célért való fellépés sikerességét egyértelműen meghatározza a közös identitástudat erőssége.
Ennek megteremtése viszont korántsem könnyű. A klasszikus szociológia szerint az
identitás az egyén és a társadalom közötti interakció során alakul ki. Ezen interakció
arról szól, hogy milyen módon vagyunk képesek saját magunkat elkülöníteni és definiálni a többiekhez képest. Barcsi Tamás rávilágít, hogy napjainkban az identitás problémájának vizsgálata a társadalomtudományi irodalom egyik slágertémáját képezi. Az
identitás, mely eredendően társadalmi azonosságtudatot jelent, mára nehezen értelmezhető fogalommá nőtte ki magát. A szakirodalom által identitáskrízisként aposztrofált
kifejezés globalizált világunk egy „népbetegségének” számít.7 Ahogy Tarrósy István
fogalmaz: „Olyannyira vált a globális kornak sarokkövévé a ’Másikhoz’ való viszonyítás, hogy saját magunkat szükséges újrafogalmaznunk.”8 Állandóan mozgásban lévő
világunkban éles váltásoknak lehetünk tanúi, előfordul az anarchistából lett pacifista,
vagy a békés környezetvédőből lett radikális tüntető. Igazolhatjuk tehát a korábbiakban
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megfogalmazott kijelentést, mely szerint korunk társadalmi változásai alapjaiban járultak hozzá a globalizáció és az újkapitalizmus kritikai megközelítéséhez. Fontos viszont
elkülönítenünk a személyes identitás („individuális létünk folytonos azonosságának
pszichikus leképeződése”) és a szociális identitás (az „egyén társadalmi minőségének
megjelenítője”) fogalmát.9 A tiltakozó mozgalmak kapcsán számunkra a szociális identitás bír fontos szereppel.
Ahhoz, hogy megértsük a globális társadalmi mozgalmak hátterét, szót kell ejtenünk a
vertikális és horizontális szolidaritásról is, melyek mentén kialakul a kollektív cselekvés igénye. A közös identitást képviselő helyi mozgalmak így globális méreteket ölthetnek. Kétféle hálózatosodási folyamatot különböztetünk meg: egy vertikálisat (a
mozgalmi családokon belüli globális hálózatok kialakulását), és egy horizontálisat (a
mozgalmi családok közötti hálózatok megjelenését.10
A 20. századtól kezdődően a civil társadalmi összefogások megerősödésének lehetünk
tanúi. Ennek főbb okai között tartjuk számon az oktatás expanzióját, az urbanizációs
folyamatok térnyerését, valamint a tömegkommunikáció fejlődését. Az 1970-es évek
közepétől a sokszínű társadalmi mozgalmakon belül a környezetszennyezésre és pazarló fogyasztásra érzékeny szervezetek kialakulása figyelhető meg a fejlett világ országaiban. A természeti környezet védelmét középpontba helyező szervezetek létrejötte egyfajta válaszreakciót jelentett a sok esetben mértéktelen gazdasági növekedésre, bár ez
csak később vált alternatív közös gondolati körré.11
A globalizációkritikai irányvonalak tekintetében Scheiring Gábor hét mozgalmi családot különböztet meg: zöld mozgalmak, munkásmozgalom, fogyasztóvédők, mezőgazdasági kistermelők mozgalma, radikális baloldali és békemozgalmak.12 Az imént felsorolt mozgalmak, azaz a globalizáció kritikai irányvonala mentén kialakult szervezetek
legnagyobb áttörését 1999 novemberében, a Kereskedelmi Világszervezet (World Trade Organization, WTO) csúcstalálkozója idején szervezett tüntetések jelentették.
A WTO-csúcs eseményei
A Kereskedelmi Világszervezet (World Trade Organization, WTO) egyesült államokbeli Seattle-ben megrendezett ülése a nem párt jellegű szervezetek és mozgalmak azelőtt nem tapasztalható olvasztótégelyének bizonyult. Az egymástól sok tekintetben
különböző szervezetek, mint a Sierra Club, a Direkt Akciók Hálózata (Direct Action
Network), a Nemzeti Családi Farm Koalíció (National Family Farm Coalition), a Humán Társadalom (Human Society), az Első a Föld! (EarthFirst!), a Kanadaiak Tanácsa,
és számos szakszervezet (AFL–CIO) „dolgozott össze”, hogy mozgósítsák a környezetvédelmi, emberjogi és AIDS-ellenes aktivistákat, egyházi csoportokat, szakszervezeteket, farmereket stb.13
Mintegy száz országból összesen körülbelül 40 ezer diák, munkás, nemzetközi szervezetek és vallási csoportok tagjai érkeztek a tüntetésre, és 700 szervezet képviseltette
magát. A megmozdulások szervezését a Public Citizen nevű szervezet készítette elő.
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A demonstráció céljaként a WTO miniszteri tanácskozásának berekesztését fogalmazták meg. Hogy mi okból volt tapasztalható ekkora eddig nem látott összegfogás a civilek között? A válasz a kollektív elégedetlenségben és haragban keresendő, amelyet
leginkább a következő tényezők váltották ki:
 egyre több ipari üzemet telepítettek a harmadik világba;
 kizsákmányoló, gyakran veszélyes munkakörülmények között foglalkoztatva az

embereket;
 és figyelmen kívül hagyva a környezetvédelmi szempontokat.

Lényeges momentumnak tekinthető tehát az a tény, hogy a „csata Seattle-ért” azért
bizonyult sikeresebbnek az előző tüntetéseknél, mert az eddig egy-egy problémával
foglalkozó szervezetek most egy közös cél érdekben tudtak összefogni és együttműködni. Szociálpszichológiai szempontból vizsgálva az esetet, egyértelműen állítható,
hogy a szervezetek a globalizáció pozitív hatásainak (mint például a gyors információáramlás és a közös identitástudat megléte) köszönhetően voltak képesek egymással
felvenni a kapcsolatot és értesülni a világ kizsákmányolt társadalmainak problémáiról,
megteremtve ezzel egy olyan közös identitást, mely képessé tette őket a WTO elleni
fellépésekre. A hasonló nézeteket valló és a szolidaritást fontosnak tartó szervezetek
így saját elégedetlenségüknek kollektíven tudtak hangot adni. Ki kell emelni az internet adta lehetőségeket, melyek segítségével az egymást személyesen nem ismerő, de
adott kérdésekben egyetértő emberek kapcsolatba tudtak lépni egymással. Ez a módszer az 1990-es évek viszonyai között sokkal inkább bizonyult költséghatékonynak és
gyorsnak, mint a postai vagy telefonos kapcsolattartás. A fejlett információs és kommunikációs technológiáknak köszönhetően a nemzetközi civil szervezetek és egyéb
mozgalmak tagjai koalíciókat alkotva tették hatékonyabbá a közös célok mentén létrejövő demonstrációk szervezését. Ezen kommunikációs színterek segítségével olyan,
nemzeteken átívelő, közös „ellen-identitás” (a globális civil szervezetek képviselő
ugyanis egy „közös én” létrehozásával tudtak fellépni a WTO-val szemben) alakulhatott ki, amely a korábban nem látott módon volt képes összefogni a szervezeteket.
Sokkal hatékonyabban, gyorsabban szerveződhettek a mozgalmak, és a különböző
országok szervezetei között is létrejött egy gyorsabb kommunikációs forma.
A tiltakozások valójában nem csak a WTO miniszteri tanácsának berekesztése, hanem
általában a nemzetközi intézmények által irányított pénzügyi és kereskedelmi rendszer
ellen szerveződtek. Azaz a demonstráció nem csupán az államok ellen szólt (mint az
1960-as években), hanem a multinacionális cégek és a nemzetközi gazdasági intézmények ellen is. Ebben a tekintetben a globalizálódó világ csírái ellen léptek fel a tüntetők, hiszen az akkor bő két évtizede létrejövő globalizáció nemhogy csökkentette, hanem tovább súlyosbította az egyenlőtelenségeket. A harmadik világ országainak kizsákmányolása, elnyomása már nem csak egy-egy kihasznált ország problémájává vált,
hanem azoké a fejlett országokban élőké is, akik szolidaritást vállaltak ezekkel az államokkal. A seattle-i csata dokumentációjából egyértelműen kitűnik az is, hogy a harmadik világból származó politikusokat, küldötteket is megérintették ezek a célok. Ők
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is közösséget vállaltak a szervezetek törekvéseivel, és azonosulni tudtak azokkal. Mindez kifejezetten a Seattle-ben történt eseményekre vonatkoztatható.
A WTO előző üléseit, a Nemzetközi Valutaalap (International Monetary Found, IMF)
és Világbank (World Bank Group) tanácskozásait szintén kísérték demonstrációk, de
ezek nem mozgattak meg akkora tömegeket, mint 1999-ben Seattle-ben. Ezért mondhatjuk azt, hogy a globális civil társadalom kifejezés ettől kezdve vált használatossá.

Felvonulók Seattle egyik utcáján (Kit Oldham felvétele. Forrás: historylink.org)

Hogy miért vettek részt ilyen óriási számban az „N30”-nak is becézett tüntetésen, az a
kommunikáció és a koalícióra lépés mellett több tényezőnek is köszönhető. Ilyen tényezőnek nevezhetjük például a Direct Action Network-öt (DAN), mely az egyéni
szervezetek laza koalícióját jelöli, megalakulása a novemberi tüntetések előtt pár hónapra tehető. Az interneten fellelhető tanulmányokból és naplószerű leírásokból egyértelműen kiderül, hogy a nagyszabású demonstrációt már akkor elkezdték szervezni,
mikor kiderült, hogy a WTO tanács helyszíne Seattle lesz. Egy ilyen világméretű
csúcstalálkozó pedig olyan lehetőséget biztosított az amerikai és a nemzetközi szervezeteknek, mely nagyobb potenciált jelentett számukra a figyelemfelkeltésre, és
céljaik elérésére, mint a Nemzetközi Valutaalap vagy a Világbank tárgyalásainak megzavarása.
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Óriásmolinó Seattle-ben (Forrás: beautifultrouble.com)

A tömegpszichózis megjelenése a seattle-i csatában
A Battle in Seattle kifejezés egy 2007-ben készített, Stuart Townsend által írt és rendezett mozi címeként is szerepel a köztudatban (a film eredeti felvételeket is tartalmaz).
Nehéz megmondani, hogy pontosan mi történt 1999. november 30-án, hiszen mást
mutattak a hírek, mást írtak az újságok és a tüntetők elbeszéléseiből is különböző információk birtokába juthatunk. Az imént említettet film, az interneten található videók,
a hírek és tanulmányok, valamint a tüntetők által készített személyes beszámolók segítségével mégis megpróbálunk választ adni arra a kérdésünkre: miért fajult a békésnek
induló demonstráció vandalizmusba? Fontos megjegyezni, hogy maga a demonstráció
nem érte váratlanul Seattle városát, hiszen különböző csoportok már hetekkel a találkozó előtt kifejezték nemtetszésüket. Arra viszont nem számított a városvezetés, hogy
közel 50 ezer ember vonul majd utcára – nem csak békés szándékkal. Az Egyesült
Államok akkori demokrata párti elnöke, Bill Clinton egy nyilatkozatban közzétette,
hogy aki nem ért egyet a WTO-val, nyugodtan adjon hangot véleményének. Azzal
viszont valószínűleg ő sem számolt, hogy a tüntetés anarchiába és utcai csatározásokba
torkollik majd.
A hosszú hónapok óta szervezett demonstráció békésen indult, a különböző szervezetek képviselői színes, figyelemfelkeltő jelmezekben, jelmondatokat skandálva vonultak
fel Seattle utcáin. Akadtak viszont olyan tüntetők (számuk elenyészőnek mondható),
akik kirakatokat törtek be, graffitiket festettek az autókra, luxusáruházak és gyorséttermek ablakaira, és utcai tárgyakat rongáltak meg. A rendőrök ekkor még semmilyen
beavatkozásra nem voltak feljogosítva. Nem kívántak olajat önteni a tűzre azzal, hogy
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közbelépnek, hiszen több oldalról is biztosították a tüntetőket a szabad véleménynyilvánításról. Fontos megjegyezni, hogy bár az agresszív és békés tüntetők célja, azaz a
WTO üléseinek bojkottja nem különbözött egymástól, a csoportok a tüntetés módszerében és jellegében nem értettek egyet. Ezzel kapcsolatban a demonstrálók vezetői is
vitába keveredtek egymással. A DAN tagjai a későbbiekben is tagadták azt a tényt,
hogy a demonstrálók bármelyike is erőszakot követett volna el valamely személy ellen,
a kirakatok betörését és a kukák dobálását, rongálását ők nem minősítették erőszakos
cselekedetnek. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a radikális csoportok anarchista,
antiglobalista és szélsőbaloldali indíttatásúak voltak, sőt, az erőszakos fellépéséről
hírhedt Black Bloc is jelen volt, amely biztossá tette a zavargások kirobbanását. Egyes
források szerint a békés tüntetők közül sokan tudni vélték, hogy lesznek majd bajkeverők, arra viszont egyik szervezet sem számított, hogy a rendőrséggel is szembe kell
majd szállniuk.

Békés felvonulás (Forrás: Seattle News Weekly)

A seattle-i polgármester – látva az erőszakos akciók eszkalálódását – külső nyomásra
végül elrendelte a beavatkozást, bevetette a Nemzeti Gárdát, valamint szükségállapotot
hirdetett a városban, és reggel hét órától másnap hét óráig kijárási tilalmat rendelt el.
Az intézkedés mögött húzódó nyomós okok a következők voltak:
 egyre növekedett az agresszív tüntetők száma, akik a vezetés szerint törvénytelen

cselekedeteket vittek véghez;
 a helyi és a világsajtó folyamatosan a seattle-i eseményekről írt és beszélt;
 Bill Clinton elnök érkezését várták.
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Mindezek hatására a demonstráló tömeget (a békés tüntetőket is) elkezdték oszlatni a
rendőrök. Ehhez gumilövedéket, könnygázt és paprikaspray-t használtak. A demonstrálók természetesen nem engedtek a rendőröknek és azt skandálták: „Békés tüntetés!” –
nem érzékelték, hogy immár egy csoportba sodródtak az erőszakos tüntetőkkel. Ennek
következményeként számos esetben a rendőrség által bevetett eszközök olyan tüntetőket sebesítettek meg, akik később, a vizsgálatok során teljesen ártatlannak bizonyultak.
A túlzott rendőri fellépés miatt a demonstrálók körében még inkább eluralkodott a
harag és az elégedetlenség érzése, így a tömeg immáron egy, a kiindulási állapothoz
képest agresszívebb egységet alkotva vált egyre erőszakosabbá. Ezen történések esetében lehetünk tehát leginkább tanúi a tömegpszichózis jelenségének: számos, eredetileg
békés tüntető vált a csoporthoz tartozása, illetve a karhatalmi túlkapások miatt agreszszívvá. Az adott személyek egyéni identitása feloldódott a tömegben, vagyis azonosultak a rendőrség által bántalmazott csoporttal: azok a tüntetők is, akik egyénileg kizárólag békés úton nyilvánultak volna meg, a tömeg és a helyzet hatására erőszakosabbá
váltak.
A tüntetők köveket és Molotov-koktélokat dobáltak a rendőrök felé, akik összesen 500
rendbontót vettek őrizetbe. A demonstráció ennek ellenére a seattle-i fogház előtt is
folytatódott, hiszen a szabadlábon lévő tüntetők az épület előtt hangosan kiabálták:
„Összefogunk, nem fogtok legyőzni!” A számos letartóztatás, a hangadók kiemelése
ellenére a csoport nem szakadt szét, a közös célért való „harc” továbbra is képesnek
bizonyult összetartani a demonstrálók tömegét.
Az őrizetbe vett tüntetők támogatása, és a közelükben tartózkodás egyértelműen jelzi,
hogy a csapatösszetartó erő, a csoportidentitás nem szakadt meg. Többek között az
összetartás eredményeként a letartóztatottakat végül szabadon engedték – ez egyrészt
egy, a demonstrálók közül való ügyvédnő közbenjárásának köszönhető, másrészt pedig
annak, hogy a szakszervezetek általános sztrájkot helyeztek kilátásba.
A demonstráció végül elérte a célját, hiszen a WTO miniszteri tanácsát nagymértékben
megzavarták, maga a WTO-csúcs teljes kudarccal zárult, a szervezők még az ünnepélyes megnyitót sem tudták megtartani. A nemzetközi sajtó egy új társadalmi erő, a globális civil szervezetek megjelenéséről beszélt, mely érdekeit sikeresen érvényesítve
hívta fel magára a figyelmet és volt képes bojkottálni a WTO üléseit. Ezt felismerve a
WTO és a többi globális gazdasági szervezet a szintén óriási zavargásokat kiváltó genovai és prágai találkozókat követően a világtól elzárt helyeken, komoly rendőri biztosítás mellett igyekezett megtartani a fórumait.
Konklúzió
A seattle-i tüntetéssorozat bebizonyította, hogy az egyéni érdekek összekovácsolása
hatalmas tetteket képes véghezvinni. Nem véletlen, hogy az egyesült államokbeli sajtó
egy új hatalom megjelenésének nevezte a globális civil szervezetek seattle-i megmozdulását. Nyugtáznunk szükséges viszont, hogy egy csoport, jelesül a tiltakozó tömeg
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identitástudata mégsem bizonyult elég erősnek, hiszen csak ideig-óráig maradhatott
fenn. A tüntetők személyiségbeli különbségei miatt ugyanis elkerülhetetlen, hogy a
csoporton belül ellentétek keletkezzenek, melyet esetünkben az agresszív viselkedés
példáz. Hogy végül melyik megnyilvánulást követte a tömeg, Seattle esetében is számos tényezőn múlott. Az erőszakos viselkedést egyértelműen befolyásolta és növelte a
rendőrök (szintén agresszív) fellépése és a tüntetők egymás iránti szolidaritása.
Az eseményekről pontos leírást alkotni és igazságot tenni természetesen nem lehet,
ahogy az úgynevezett „globális igazságosságot” is nehézkes szervezeti szinten meghatározni és annak nevében cselekedni. A társadalom, ahogyan egy globális civil szervezet is, egyének tömegéből épül fel, akik a világot eltérő módon tapasztalják, és ebből
adódóan egyes helyzetekben különböző módon (békésen vagy agresszíven) reagálnak
és cselekszenek. A kapcsolódási pont megtalálása természetesen lehetséges. Minél
határtalanabb, mondhatni globalizáltabb világban élünk ugyanis, annál több egyénnel
akad lehetőségünk a közös pont megtalálására és kialakítására. Minél inkább tisztában
vagyunk a világ problémáival, annál inkább találunk majd olyan eseményeket és tetteket, melyek ellen valamilyen módon fellépnünk szükséges – a kör így nem zárul be,
hanem önmagát hajtva forog tovább.
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Salgado megtiszteltetése
Egy ökofotó-kiállítás a Műcsarnokban
A.Gergely András

Hónapokig tartott nyitva a budapesti Műcsarnokban a világ egyik legrangosabb vizuális művészének, a fotó nemzetközi hírű és rangú mesterének nagy, korszakos tárlata.
Az 1944-ben Brazíliában született Sebastião Salgado fotográfus GENESIS címen foglalta össze üzenetét, mely nem valamiféle rock-rajongói falfirka csupán, hanem ténylegesen is szoba-fal méretű fekete-fehér fotók őrületes barlangrajz-lenyomata, korunk
civilizált „ősemberének” elbeszélése 245 fejbekólintó alkotás formájában. Olyan projekt volt ez, mely nem titkolt szándéka szerint öt földrészen, mintegy harminc expedíció során megismert tájakat gyűjtött, ahol korunk nyomasztó hatásaitól még mentes
tájakat és élővilágot fedezhetett föl. Az alkotó érintetlen tájakon járt, melyek azonban
már nem érinthetetlenek az ember által, pusztuló világokba világított be, melyek magukon viselik a Teremtés alanyának dögletes lenyomatait. Elvadult sziklákra kapaszkodott föl, hogy rálátása lehessen a létezés mélységeire, jéghegyek közé utazott, hogy
„szánkázó” pingvineket és éhező rozmárokat fotózzon. Örökké mozgó homokdűnéket,
testékítő bennszülötteket, rénszarvas-terelő nyenyec pásztorokat, ajaktányéros etióp
asszonyokat, aranybányászokat, háborúzó és menekülő népeket, amazóniai halászokat,
esőerdőket és pusztuló szikla-erődöket örökített meg.
Az alapképlet, a kiinduló helyzet egyszerű, mondhatnánk: szinte újsághírre sem méltó… Egy fotós, aki fotóz. Véletlenül kezdi, huszonhat éves, mire átlát először egy optikán. Ráébred a tennivalójára, még színes képekkel is kísérletezik. Aztán már a témakörökön is átlát. Történéseket, tájakat, embereket örökít meg, majd messzi népek létmódját, „egzotikumokat”, alkalmiságokat. Ám erre következően belesodródik a mélységekbe. Aranybánya, környezeti konfliktusok, munkások a világ különböző tájain,
olajmunkások, hajómunkások, halászok, eltűnőfélben lévő létmódok. Majd a migrációk, menekülők, kiszolgáltatottak, éhség, természeti katasztrófák, demográfiai válságok,
háborúk, alávetettség, űzöttség, halál. Majd még halál, meg pusztulás, meg reménytelenség, kietlenség, részvétlenség, gyilkolás, rablás, erőszak, végzet. Mindenütt, ahol
csak járhatott, járt, s túlélte.
Innen, ettől kezdve már csak menekül. Kilép (ha egyáltalán ki lehet lépni a planéta
ártalmaiból és politikai–katonai–gazdasági őrületeiből), hazatér apja brazíliai farmjára,
a pusztuló hegyek kiégett fái, kipusztult növényzete, letarolt erdői közé, vissza a kezdetekhez, saját kezdeteihez, meg az élet esélyeinek bölcsőjéhez. Lemond, kiégetten
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legyint már az esélyekre, a jövőnélküliségre, az emberiség önmagára emelt gyilkos
kezére, a bármikor s bárki ellen győztes hatalmakra.
A mentális és morális, alkotói és emberi szakadék szélén még elmereng, s döntésre jut.
Ha hiába a küzdés, ha képtelen a remény, akkor is képesnek kell maradni az alkotásra,
az újrateremtésre, a Genezis könyvének/képének újraalkotására. Galapagosra megy,
életképes, még elpusztíthatatlannak tetsző, ősi lényeket fényképezni. „Bolygónk mintegy 46% még mindig pontosan olyan, mint a teremtés idején. Meg kell óvnunk azt, ami
fennmaradt” – emlékeztet Salgado. Eredeti, építészeti és közgazdasági tanulmányai
élednek újjá, a profi ügynökségi munkát felesége révén saját, Amazonas Images nevű
vállalkozásának megalapításával1 és projektjeik elszánt vitelével próbálja a rekultiváció, az új Genezis, a visszaéleszthető világ formálása érdekében felváltani valami
olyannal, ami nem szokott sikerülni. Fát, növényeket ültet apja egykori házának környékére, egyet, majd százat, ezret, s idővel másfél milliót. Föltámad a brazil erdőség,
újraéled a világ.2 Saját Genezis ez, az újraébredés művészetével kiegészülve:

„A Genesis a bolygó felfedezéséről szól, abban az állapotában, ahogyan létrejött és
kialakult, és ahogyan a modern életmód felgyorsulását megelőzően évezredekig létezett, mielőtt létezésünk lényegétől eltávolodott volna” – mondta Lélia Wanick Salgado,
az alkotó felesége, a kiállítás kurátora. „Arról tanúskodik, hogy a bolygónk még mindig
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olyan hatalmas és távoli területeket rejt magában, ahol a természet az úr, a maga csendes és érintetlen szépségében”.3
A korábbi drámai erejű, fekete-fehér albumai, az Other Americas (A másik Amerika,
1986), a Workers (Munkások, 1993), a Terra (1997), a Migrations (Vándorlók, 2000),
és az Africa (2007), meg számos más könyve után az Egy álom illata című film
(2015)4 mutatja föl a hasznos, életmentő, a Földnek hódoló, drámaian alázatos munkával a gyarapodást szolgáló kávéültetvényesek emberi nagyságát és esztétikai fennségű
fotókkal tiszteleg a teremtő értelem előtt. A Genesis Project és a Salgado alapította
Instituto Terra épp arra készteti a nézőket, hogy tudatosítsák önmagukban, milyen károsodást okozunk saját bolygónkban puszta létünkkel is, mert nemcsak nem ismerjük
az állatvilágot, a természeti tüneményeket és őslakos népeket, de vakok és felelőtlenek
is vagyunk a megoldás keresésére, meglátására, vállalására.
Persze, bölcsészhez illő merengésre, művészi fájdalmasságra, életunt lemondásra
könnyen késznek mutatkozunk. A cselekvés, a kivédés technikái, a túlélés felelőssége
fordulatot vett: ma már nem az a kulcskérdés, sikerül-e a természetet leigázni, kizsákmányolni mindazt, amit az ember technikai fölényével még lehet. Hanem inkább az,
amit Salgado 2004 és 2011 között tett, több mint harminc utazása során fölhalmozott
tapasztalata nyomán úgy fejezett ki: „A Genesisben a kamerámon keresztül a természet
szólt hozzám. Megtiszteltetés volt hallgatni”.
„Salgado új dimenziót ad a fekete-fehér fotózásnak. Műveiben a tónusok vibrálása,
valamint a fény és az árnyék kontrasztjai a régi nagy mestereket, például Rembrandtot
és Georges de La Tourt idézik. Mit láthatunk a Genezisben? A Galapagos-szigetek
állatfajait és vulkánjait; pingvint, oroszlánfókát, kormoránt; az Antarktika és a DélAtlanti-óceán bálnáit; brazil aligátort és jaguárt; afrikai oroszlánt, leopárdot és elefántot; az Amazonas-esőerdő mélyén, elszigeteltségben élő zo’é törzset; a NyugatPápuán élő kőkorszaki korowai népet; a szudáni nomád szarvasmarhatartó dinka törzset; a sarkkörön élő nomád nyenyeceket és rénszarvas csordáikat; a Szumátrától nyugatra fekvő szigeteken élő őserdei mentawai közösséget; az Antarktisz jéghegyeit; Közép-Afrika vulkánjait és a Kamcsatka-félszigetet; a Szahara sivatagot; az Amazonas
mellékfolyóit, a Negrót és a Juruát; a Grand Canyon szurdokait; Alaszka gleccsereit,
és még sok mást” – szól a kiállítás ismertetője.5
Salgado az idő néma drámáit jeleníti meg kamerájával, portréival, vége-hossza-nincs
történeteivel. Hirdeti, magyarázza is mindezt, ahol és amikor csak teheti.6 S amikor
minderről hosszú pálya- és élettörténeti filmben vall Wim Wenders és Juliano Ribeiro
Salgado készítette portréfilmjében, ahol helyenként főszereplőként, vallomásos cselekvőként, másutt meg résztvevő filmkészítőként a Bolygó iránti tiszteletét előbb az Ember, az Alkotó Ember iránti tisztelet fohászává teszi.7
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Talán kivételes élményünk, szerencsénk, megtisztelésünk és megtiszteltetésünk is,
hogy Salgado megörvendeztet nemcsak monokróm képeinek, fekete-fehér drámáinak,
visszaélesztett természeti környezete reménységeinek totálképével, de portré-közelbe
hozza, megemberiesíti még hatalmas déli simabálna reflexióját is, aki a simogató gesztusok után, távozáskor még búcsú-intésre emeli fark-uszonyát, hogy azután elmerüljön
ismét a Valdés-félsziget Argentína-közeli mélyvízében, vagy az óriásteknőst, akinek
több száz éves bölcsessége türelemmel tekint a múlandó ember kamerájába…
Ember, lét-értelem, reménytelenség, környezet, felelősség, Bolygónk sorsa, az értelem
léte, s végül ismét az Ember – mindennek felmutatása a Genesis vállalása. Avagy, csak
egy végtelen, sorsformáló szerelmes levél, melyet „megtiszteltetés volt hallgatni”.

2019. 09. 25.
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Ember-tervezte história,
ökológiai monodráma
A.Gergely András

A társadalom- vagy szokásnéprajz kutatója izgalmas, kihívó módon figyelmeztet: amikor a hagyomány, az emberi társadalom és a környezet szimbiózisán a hatalmi indolencia kezd uralkodni, megváltozik maga a tradíció elve, a mentális hagyaték, a morális örökség egész fogalmi rendje. Persze, lehetséges, hogy a maga nemében túlzottnak
tartható hagyománytisztelet és mintakövetés társadalmi interakciói a puszta jó szándék
nevében is korlátozást hoznak az újabb generációk életébe, sőt életvitelük hagyománykövetésre való beállítottságával egyben a generációs konfliktusokat is előidézik, de a
mezőgazdasági munkavégzés „hagyománya” menyiben és kiket menthet föl a megváltozott munkakörülmények, átalakult piacok, szervetlenné vált paraszti létformák továbbadásának nyűgjétől? Keszeg Vilmos Pierre Bourdieu paraszti létmódokra kialakított (vagy rávetített) értelmezése mögé illeszti a földművelés irányításában uralkodó
szerepre vetemedő káderek, technokraták, új ideológusok „kompetitív ideológiáinak
felsőbbrendű voltát” a tradicionális erdélyi községekben, s fölteszi a kérdést, hogyan
lehet a hagyomány ellen úgy felvenni a harcot, hogy az magába foglalja immár az új
osztályharcos társadalmi szereplők státuszát, örökségét, értékrendjét és innovativitását
is – szemben a kiszolgáltatottsággal.1 Alig eltérő a kérdésfelvetés jogossága, ha a globalizáció, a félperifériák, a társadalmi termelés folyamatainak és a tőkehaszon nemzetközi trendjeinek új teóriáit, vagy a munkaérték-elméleteket vesszük kézbe, s ezzel helyezzük szembe az ember tervezte jelen és jövő, a lehetséges „legjobb világok” mérnökeinek gyakorlatiasságát is elvitató új társadalmi mozgások, ökológiai tiltakozások, a
környezeti ártalmak veszélyeire figyelmeztető törekvések jogosságát vagy eredményességét próbáljuk tesztelni.
Elég-e a teszt, elegendő-e a tiltakozás, eredményes-e a küzdés, ha nemcsak a legszűkebb környezetet, hanem ebben maga az ember, a túlélő, kisajátító, pusztító és haszonkalkulussal ügyeskedő ember mibenlétét nézzük…?
Ki kételkedne álláspontja helyességében, ha szeméttelepi tűz, devecseri csurgalék,
vegyi gyárak szennyvíztömege, bányahasználati veszélyzóna vagy egy pusztuló fasor
kerül a média faliújságjaira? Ilyenkor mintegy rendre megindul a serény tiltakozás,
petíciók készítése, aláírások keresése és gyűjtése, szerződések és szónoklatok előbányászása, jogi felelősök keresgélése… Készül demonstrációs tábla, esetleg fölvonul
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négyszáz vagy hétezer ember – s aztán lemegy a nap, feljön a másnapi, de jobbára alig
változik valami, ha van mögötte védelmi mutyi, ha nincs, ha bekerül országos visszhangba, ha nem, ha büntet az Unió, ha halogatja azt…
Épp most lépett a negyedik évébe a Ligetvédők táborozós projektje, tehát évek teltek el
azóta, hogy a budapesti parktörténet egyik legnagyobb zöldfelület-felszámolási tervezete ellen civil tiltakozók elkezdtek dulakodni, tüntetni, pártolókat gyűjteni, felszámolási eljárásokat jogilag elvitatni, környezeti ártalmak fölméréseivel hangos ellenvéleményt hangoztatni, és a (még) élő fák tényleges ölelésével élő akadályává válni annak,
hogy több száz fát kivágjanak a Városligetben. E súlyos és gyalázatos néhány év, és az
akár kerületi, önkormányzati, akár miniszteriális, akár uniós nehézkedés hiábavalóságát demonstráló hatalmi intolerancia is elegendő volt ahhoz, hogy bizonyítsa: ha az
uralkodó ellentengernagy megízleli a budavári palotai berendezkedés boldogító mámorát, semmi sem akadályozhatja meg abban, hogy akár közintézmények ki- és széttelepítésével, akár új látványtervek csináltatásával letolakodja az útjában álló múzeumokat, hogy szellemi vigalmi negyedet hozzon létre a Városliget évszázados hársai helyett.
A Ligetvédőknek ugyan híve és pártolója vagyok, de most nem az ő reménytelen, s
minden küzdésképességük meg kitartásuk elismerésével együtt is totálisan harcképtelenné és „ellenségessé” tett kisebbségükről kívánnék szólni. Nem is a devecseri zagytározó tíz éves tárgyalástörténeti abszurdumára hívnám föl a figyelmet, s még csak nem
is a párizsi csúcstalálkozóról dacosan elbitangoló Trump nyegleségeinek totális kritikája felé kanyarodnék tovább. Nem faliújság-cikket, nem kiáltványt, vagy ökopesszimista esszét körmölnék ide. Hanem a mindenkori viszonyokról szólnék inkább, a
„hagyomány” örökségéről, melynek alapja nem a belátás, nem az ésszerűség, nem a
méltányos természetszeretet, hanem egyszerűen csak az emberléptékű barbárság, a
környezetre fittyet hányó mentalitás, a botor haszonelvűség mindenkori emberi társadalmakra jellemző körülményei.
Erről jelent meg, s napra nap sürgetőbb olvasmánnyá kell váljon az a könyv, melyben
Antropogén ökológiai változások a Kárpát-medencében címmel korszakosan komoly
gondolatokat fogalmaz meg tizenhét kutató másfél tucat tanulmányban.2 E kötet a Pécsi Tudományegyetem Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszéke által Andrásfalvy
Bertalan vezetése idején megkezdett tájgazdálkodási és tájhasználati kutatásokat foglalja össze; a tág tematikát a mű alcíme pontosítja: A Kárpát-medence felszínének változása a földhasználat és az életmód változásának következtében. S ezzel talán mindjárt abba is hagyhatnám, hisz mely világok ne férnének bele ebbe a tág körbe, mely
életmód-minták és korszakok maradhatnának ki belőle, mely tájegységek ökológiai és
természetfelfogási normáit lehetne kizárni, mely térképek maradhatnának említés nélkül, milyen mederszabályozások, társadalmi munkatípusok, kultúrtáji átalakulások,
határhasználati jogszabályok, földtulajdoni szerkezet-átalakulások nem hatnak ki a
földrajzi nagytérség táj- és vízrajzára, társadalmi és gazdasági kapcsolathálóira…?
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Egy ily széles hatókörű és térben is roppant méreteket átfogó tudományos vállalkozás,
mely sok-sok évnyi kutatás, olykor egész életművek rendszerező feldolgozásának
eredményeit mutatja fel, nem mutatható be a hiteles beszámoló részletességével. A
kutatások és a kiadvány vallott célja „a Kárpát-medencében az utóbbi 1000 év emberi
tevékenysége (különösen az erdőirtás, a vízrendezések, a pusztásodás, a szőlőművelés
és a nagyüzemi gazdálkodás) eredményeképp bekövetkezett ökológiai változások történeti–néprajzi vizsgálata volt. A kutatók a gazdálkodás tájra gyakorolt hatásának, ember és ökológiai környezet szerves kapcsolatának vizsgálata mellett külön figyelmet
szenteltek az ott élő népesség történelmi sorsának, társadalmi–kulturális jellemzőinek,
a földtulajdon és a földhasználati jog változásainak, a foglalkoztatottságnak, a demográfiai viszonyoknak – azaz minden olyan tényezőnek, amely az emberi tájhasználatot,
az ökológiai környezet antropogén átalakítását befolyásol(hat)ta. A kutatás homlokterében álló folyamatokat – elsősorban a Dunántúl, illetve a Kisalföld eddig kevésbé
ismert területeire koncentrálva – meghatározott kutatópontokon vizsgálták, törekedve
arra, hogy a változásokat a fellelhető történeti térkép- és más forrásanyag segítségével
időben a lehető legmesszebbre visszavetítve nyomon kísérjék és dokumentálják. A
munka a jelenkori emberi beavatkozások történeti előzményeit, illetve jövőbeli követ339

kezményeit, várható hatásait, előnyeit és hátrányait kívánja társadalomtudományi és
döntéshozói–politikai szinten egyaránt tudatosítani, egyúttal a jövőbeli beavatkozások
tervezéséhez megbízható forrásanyagot, kiérlelt elemzéseket szolgáltatni – ezzel járulva hozzá az egykor létezett, de mára elszegényített szerves tájak ökológiai rehabilitációjához” – szól a könyv hátoldali ismertetője.
A kötetről közvetlenül megjelenése után meglehetősen szegényesen számolt be a hazai
szaksajtó; leginkább talán csak az egyes szerzők és egyes térségek tájkutatási érdekeltségű múzeumai, akadémiai kutatóhelyei, levéltárai, oktatási intézményei számára van
„helyi érdekű” mondanivalója. Látszólag. Mert ha a méretes és súlyos könyv a ma élő
generációk (jelzem: nem, vagy nem csupán a felelős döntéshozó elit!) számára kulcsfontosságú tényanyagot tartalmaz is, ez sokszor a maguk tematikus bűvkörébe szorult
tudományterületek számára csak „fölösleges zaj” lehet esetleg, hisz túl bonyolult az
ergológiai kérdések szemléje egy szokásnéprajzos számára, túl vegyészi egy vízgazdálkodás-jogi szabályozás komplex kérdésköre a helytörténészeknek, „túl helyi” a
Győr vármegyei Csilizköz árvízvédelmi érdekhálóinak belátása,3 vagy a
fehérvárcsurgói életmódváltás problematikája4 a történeti Tisza-szabályozás egyes
fokozatainak szemlézője5 számára, hát még e tudástartományokban járatlan jogtörténész, politológus, várostervező mérnök vagy népfőiskolai kurzusvezető számára…!
Ugyanakkor az ártéri és a teljes biodiverzitás mentén áttekintett gazdálkodási problematika terén szinte nincs egyetlen társadalmi–történeti–gazdasági–igazgatási tudásterület, ahol ne érintene tömegeket mindaz, amiről itt szó kerül. Érdemes ismételten hangsúlyozni, hogy a 350 oldalnyi szöveg és a megigéző színes mellékletek olyan monumentális kézikönyvet alkotnak, amelyet kötelező irodalomnak kellene megadni – s
nemcsak a tudományegyetemeken, gazdaság- vagy kertészeti, tájépítészeti és turisztikai, földrajzi és társadalom-morfológiai, település-tervezési és műszaki, történész és
néprajz szakokon, hanem a honismeret bármely területén, a hagyomány fogalmával
bűvészkedni hajlamos bármely érdeklődő számára is evidens ismeretanyaggá kéne
tenni. Szimpla analógiával: persze, nem lesz mindenki anatómus, de anatómia nélkül
semmiféle orvoslás nem kezdődhet, és jogtörténész sem lehet mindenki, de római jogtörténet ismerete nélkül lehetőleg ne lépjen a pályára az, aki a jelen problematikáját
nem csak „megoldani” kívánja valamely bárdolatlansággal, de akár saját létét is biztonságban szeretné látni a következő évszázadban…
Márpedig e kötet nemcsak mindannyiunk múltjáról, de jövőjéről is szól. A természeti
környezet pusztulása nem csak a világgazdaság, a fenntarthatóság, a politikai–
ökológiai krízisek előre látható hatásainak előjele, hanem a közös frász, az együttes
érintettség, a mindannyiunkra érvényes érdekeltség alapkérdése. E kötet vállalása szerint nem kevesebb, mint 1000 év élőhely-változásainak, növény- és állatkultúráinak,
emberi megélhetési trendeknek, táj-kiélési és tájépítési folyamatainak komplex egységét adja, beleértve klímát és vízminőséget, erdőirtást és vízrendezést, hegyet és völgyet, patakot és áradó nagyfolyót, földtörténeti tüneményeket, csatornázást és legeltetést, vízhozamot és pusztásodást, áradást és kiszáradást, vagyis mindama környezeti
összhatásokat, melyek az antropogén fogalmával társíthatók. Az antropogén pedig
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annyit tesz, mint „az emberi tevékenység eredményeképpen bekövetkezett ökológiai
változások” történeti–néprajzi, társadalmi és műveléstechnikai, földhasználati és vízrendezési, tájkép-formálási vagy birtokjogi problematikáinak megannyi vetülete, melyek összességükben az élhetőség és életlehetőség, a gazdálkodási racionalitás vagy a
táplálékbiztonság kortárs kérdéseinek számtalan változatáig vezetik el a kutatókat.6
Ha e kérdéskörökkel lényegében egész kutatói és akadémiai pályája során, több mint
ötven évig kitartóan foglalkozó Andrásfalvy Bertalan bevezető és alapozó munkájából7
nem is merészkedhetnék a szövegsűrűség és halmozott szakértelem legcsekélyebb
momentumának megidézésére sem, nem lehet elkerülni, hogy megemlítsem az akadémikus professzor, egykori kulturális miniszter, tanszékvezető egyetemi tanár kutatói
körét: a Tanszék hallgatóit, doktoranduszait, akik közreműködtek a kötetcímben is
határolt térség különböző tájain végzett kutatásokban (példaképpen, de nem teljes körűen Béres Sándor, Dobai Szilvia, Farkas Judit, Máté Gábor, Pákozdi Ildikó), a rokon
tudásterületek jeles képviselőinek egy másik generációját (Dóka Klára, Filep Antal,
Frisnyák Sándor, Néma Sándor) és a Kárpát-medencei térség levéltáraiban, múzeumaiban, tájnéprajzi vagy geológiai intézményeiben kutatók körét (Fodor Zoltán, Géber
József, Hosszú Csaba, Kiss Andrea, Szabó Péter, Tanai Péter), akik valamiképpen
mind Andrásfalvy „tarisnyájából” nőttek ki, vagy részesedtek a közös kutatás vállalásából.
Vargyas Gábor, aki nemcsak a bevezető szavak rétora, hanem jó ideig a Tanszék vezetője, a kutatás történeti előzményeinek és a témakör örökségének vállalója is volt, mindezen tárgyterületek mellett nem pusztán a könyv és a program célját, a munka lefolyását ismerteti, hanem kiemel egy, a fent említett komplexitás értelmében fontos momentumot is. A térség ökológiai felületeinek és területeinek nem mellőzhető szereplője
volt a török „hódoltság utáni telepítések, a különböző etnikumok újrarendeződése a
Kárpát-medencében”,8 valamint hogy a vízrendezési tervek, a szőlőtelepítések és a
filoxéra, az erőszakos kollektivizálás és a nagyüzemi gazdálkodás, a kártérítés és utóbb
a privatizáció során ugyancsak bekövetkező változások nem csak antropogének voltak,
hanem egyenesen antropológiaiak is. A változások nyomon követése, a beavatkozások
térképezése, a korábbi (például Vásárhelyi Pál 1823–1845 között készített, mintegy
2200, eddig kiadatlan térképe, a Duna-mappáció9 alapján rekonstruálható) és a mai
állapotok összehasonlító vizsgálata valóban nem csupán a földfelszín látható lenyomatait foglalja magába, hanem olyan izgalmas részkérdéseket is, mint Farkas Judit alapos
áttekintő elemzése,10 mely a tájgazdálkodás és a térségi megtelepedés sajátos példájaként bemutatja, hogy a magyarországi Krisna-völgy kipusztuló tanyahelyből nemzetközi rangú biofarm, a Hare Krisna-mozgalom központja és évente több ezer érdeklődő
turisztikai látványossága lett. Ez fényes példája annak, hogy akár etnikai, akár hitelvű,
akár lokális vagy globális formában az ökológiai tudatosság olyan tanúsága lett életképessé, amely (mintegy az egész hajdanvolt „Kert-Magyarország” világképet egyetlen
település miliőjébe sűrítve) mintázatát adja a pozitív változásoknak is.
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Újra-erősítésként ismétlem meg: e kötet nem „egy könyv” az évente megjelenő tízezrek közül. Tankönyv is, ha úgy olvasom, társadalom- és néprajzkutatási szaktanulmányok válogatása is, egy kiterjedt és roppant következetesen működő oktató-kutató
műhely hosszú munkájának eredménye, számos új résztudományi ágazat komplex
összekapcsolásának kompendiuma, melynek ott a helye a társadalom, a gazdaság, a
történelem, az agrárium, a népélet, a tájtervezés, a szociális kapcsolatok és a Kárpátmedence kulturális mixitása iránt fogékony minden olvasó polcán…
Örökségként, a hagyomány folytatásának és az önreflexió igényének dokumentumaként is.
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Személy vagy nyersanyag?
Gondolatok az állatokról és az ipari állattartásról
Erdős László

„Amíg vágóhidak vannak, addig csataterek is lesznek.”
Lev Tolsztoj
Sokáig úgy tűnhetett, hogy Hermien csak egy a sok hollandiai tehén közül, akiket levágásra szántak. De bátorsága, no meg persze némi szerencse révén ő megmenekült a
mészárlástól. Amikor ugyanis társaival együtt 2017 decemberének egyik napján föl
akarták terelni arra a teherautóra, amely a vágóhídra szállította volna, Hermien megszökött és bevette magát egy erdőbe. Miközben az elfogására indított akciók sorra kudarcot vallottak, egyre több ember érezte úgy, hogy ezt a rendkívüli tehenet nem szabadna megölni. Két hónap után végül sikerült elfogni Hermient, aki a megmentéséért
indított kampánynak köszönhetően nem a vágóhídra, hanem egy állatmenhelyre került.
Hermien így egyike lett azon kevés tehénnek, akiknek megadatik a hosszú élet, a békés
nyugdíjas évek, és a természetes halál.
Hasonló eset főszereplője volt Emily, akit 1995 novemberében szállítottak vágóhídra a
Massachusetts-i Hopkinton városában. Megrettenve a vér szagától és társainak eltűnésétől, Emily kitört a sorból, átugrott a karámon és bemenekült a közeli erdőbe, ahol
üldözői nyomát vesztették. Emily negyven napot töltött szabadon. A hideg idő ellenére
sikerült túlélnie, miközben a helyiek igyekeztek segíteni neki: egyesek szénabálákat
hagytak kint, amiből ehetett, mások szándékosan félrevezették a tehenet lelőni akaró
rendőröket. Egy közeli család tagjai, akik egy jótékonysági és emberi jogi szervezetet
működtettek, úgy döntöttek, menedéket adnak a bátor jószágnak. A vágóhíd tulajdonosa hajlandó volt jelképes egy dolláros összegért eladni Emilyt, akit csodálatos módon
éppen december 24-én sikerült elfogni és új otthonába, egy tágas farmra szállítani.
Emily itt élte le hátralevő életét.
De mi a helyzet a kevésbé szerencsés többséggel? Mi történik a többi tehénnel? Sajnos
az ő sorsuk olyan rossz, hogy a legtöbben még tudni sem akarnak róla. A tejelő teheneket fiatal koruktól kezdve mesterséges úton szinte folytonosan vemhesen tartják,
hogy a lehető legnagyobb mennyiségű tejet termeljék. A világra jövő borjakat gyakran
a születés után azonnal vagy legfeljebb néhány nappal később elválasztják anyjuktól,
ami a teheneknek és a borjaknak is hatalmas megrázkódtatást jelent. Bár a tehenek
normál körülmények között akár 25 évig is élhetnének, tejtermelésük négy-öt éves
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korukban lecsökken, így tartásuk már nem gazdaságos. Ekkor levágják őket, amit a
szaknyelvben selejtezésnek neveznek. Az ínyencségnek számító borjúhúsról érdemes
tudni, hogy az állatokat ehhez alig néhány hónapos korukban kell levágni, hogy kielégítsék a fogyasztók különleges igényeit, akik rendkívül kényesek a hús színére, állagára, ízére, és egyáltalán nem finnyásak, ha mindezért kisbocikat kell lemészárolni.

Emily szobra – az állati jogok emlékműve
Lado Goudjabidze alkotása, Sherborn, Massachusetts (Forrás: Wikimedia Commons)

Nincsenek jobb helyzetben a disznók sem. A kismalacokat korán elválasztják anyjuktól. A sertések rendkívül szűk helyen, sivár környezetben tengetik életüket, ahol a
disznókra jellemző normális viselkedésre nincs lehetőség.
Talán még ennél is elkeserítőbb az, ami a baromfikkal történik. A tojástermelésben
például csak a női ivarú egyedekre van szükség, hiszen a kakasok nem tudnak tojást
tojni. A húsuk miatt sem éri meg felnevelni őket, mivel a tojástermelésre kitenyésztett
változat ehhez túl gyönge minőségű. Ezért aztán a tojásból kikelő kiskakasokat elgázosítják. Ez csak hazánkat tekintve is több millió fiatal állat megsemmisítését jelenti
minden évben. Hogy a tojótyúkok jobban járnak-e, az egyáltalán nem biztos. A legelterjedtebb ketreces tartásban az egy tyúkra jutó férőhely 750 cm2, ami alig valamivel
több, mint egy A4-es papírlap mérete. Egész életükben egyetlen egyszer sem tudják
kényelmesen kinyújtóztatni a szárnyaikat. A sokkal humánusabb bio- és szabadtartás
sajnos egyelőre kevéssé elterjedt Magyarországon. Amikor a tojótyúkok tojástermelő
képessége nagyjából másfél éves korukban lecsökken, tartásuk gazdaságtalanná válik,
ezért levágják őket. Természetes élettartamukat ekkor még meg sem közelítették. Per-
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sze még így is jóval tovább éltek, mint húsukért tenyészetett társaik, akiket alig néhány
hetes korukban, még gyerekként vágnak le.
A nagyüzemi állattartás többnyire rendkívül kegyetlen. Nem azért, mert kegyetlen akar
lenni, hanem azért, mert a lehető legnagyobb profitra törekszik. Márpedig a legnagyobb profitot akkor lehet elérni, ha figyelmen kívül hagyják az állatok jóllétét, boldogságát, mentális és érzelmi igényeit. Nem azért szakítják el a borjat születése után
azonnal az anyaállattól, mert kegyetlenek akarnak lenni, hanem azért, hogy a tehén
tejét ne a borjú fogyassza el, hanem emberi fogyasztásra eladható legyen. A maximális
profit minimális állatjóllétet jelent.
A nagyüzemi állattartás az emberi civilizáció egyik legnagyobb szégyene: messze több
állatnak okoz borzalmas szenvedést és gyakran fájdalmas halált, mint bármilyen más
emberi tevékenység, ideértve a vadászatot és az állatkísérleteket is.1 Az ipari állattartás
áldozatainak számát nehéz megbecsülni, de az biztos, hogy évente százmilliárdos
nagyságrendről van szó. Ennyi állaton kegyetlenkedünk minden egyes évben, és ennyi
állatot tekintünk puszta nyersanyagnak, hús- és zsírtömegnek.
Mit mutat az emberek széles tömegeinek Hermien és Emily iránt érzett szimpátiája?
Miért érzik úgy sokan, hogy ezek az állatok megérdemlik, hogy békében éljenek? Véleményem szerint az állatok iránt érzett empátia természetes. Ekkor viszont az a kérdés
merül föl, hogy azok az emberek, akik meg akarják menteni Hermient és Emilyt, többségükben miért közönyösek a milliárdnyi, Hermienhez és Emilyhez hasonló állat iránt,
akiket borzalmas körülmények között tartanak és mészárolnak le? Hogyan tudjuk elnyomni természetes empátiánkat? Hogyan vagyunk képesek elhallgattatni lelkiismeretünket?
A szociálpszichológus Melanie Joy szerint az ellentmondás egyik magyarázata, hogy
az állatok kínzása és leölése a többség számára láthatatlanul történik.2 A fogyasztók
sosem járnak a nagyipari állattartás borzalmainak helyszínén. Így aztán megtehetjük,
hogy a húsfogyasztással járó kellemetlen gondolatokat elhessegetjük magunktól. Bár
tudjuk, vagy legalábbis sejtjük, hogy az állatok tartása kegyetlen, mégsem veszünk
tudomást róla. „Ha a vágóhidak falai üvegből lennének, mindannyian vegetáriánusok
lennénk!” – vallja Sir Paul McCartney.3
Melanie Joy úgy véli, további magyarázatként szolgálhat az általa kognitív triónak
nevezett hármas: a tárgyiasítás, a személytelenítés és a szétválasztás.4 Ezek a pszichológiai folyamatok teszik lehetővé, hogy olyan emberek, akik elítélik az állatkínzást,
mégis hozzájáruljanak a fent körvonalazott kegyetlenkedésekhez a hús, a tejtermékek
és a tojás fogyasztása révén.
A tárgyiasítás során az elfogyasztott vagy elfogyasztandó állatra nem élőlényként, hanem dologként gondolunk. A disznó így nem lesz több, mint szalonna, a szarvasmarha
pedig csupán marhahús, valaki helyett mindössze valami. A tárgyiasítást segíti elő a
jogrendszerünk is, ami az állatokat tulajdonnak tekinti, nem pedig személyeknek.
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A személytelenítés révén az állatokat csak sok egyforma egyed összességének tartjuk,
nem pedig egyedi, önálló személyiséggel bíró lényeknek. Ahogyan arra Jane Goodall
is felhívta a figyelmet, amint egy állatot elnevezünk, személyként kezdünk rá tekinteni,
és ettől kezdve az adott állat megkínzása, megölése és elfogyasztása a legtöbb ember
számára elfogadhatatlan lesz.5 Szökésük után Hermienre és Emilyre mindenki egyénekként tekintett, ezért vált fontossá életük és boldogságuk széles tömegek számára –
még azok számára is, akik fogyasztanak húst.
A szétválasztás során az állatokat két csoportba soroljuk: ehetők és nem ehetők. Ráadásul az ehető kategóriába sorolt állatokhoz gyakran negatív tulajdonságokat kapcsolunk, például butának vagy kellemetlen külsejűnek tartjuk őket. A szétválasztás elhiteti
velünk, hogy bizonyos állatokat rosszul tartani, majd megölni és megenni elfogadható
dolog. Ezért van az, hogy sokan nem veszik észre az ellentmondást abban, hogy egyes
állatokat szinte családtagnak tekintenek (nem ehető kategória), míg más állatokat elfogyasztanak.
A tárgyiasítás, a személytelenítés és a szétválasztás a nagyipari állattenyésztés számára
hasznos, mert elhallgattatja a fogyasztók lelkiismeretét. De ha ismerjük ezeket a folyamatokat, akkor föl is tudjuk venni velük a küzdelmet. Ha elfogadjuk azt, hogy az
állatok nem dolgok, és nem feldolgozásra váró nyersanyagok, hanem önálló személyiséggel rendelkező, érző és boldogságra törekvő lények, akkor talán lesz erőnk szembenézni tévedéseinkkel. Ha így lesz, egyszer talán majd az ipari állattartás borzalmai is
csak a múlt szégyenfoltjai lesznek, mint a rabszolgatartás és a holokauszt.
Persze a nagyüzemi állattartás nem „csak” az állatok miatt problémás. A környezetre
gyakorolt hatása is jelentős, hiszen komoly mértékben felelős a globális klímaváltozásért, valamint számottevő mértékben pazarolja és szennyezi az egyre értékesebbé váló
vízkészletünket. Erkölcsi értelemben mégis talán az állatvédelmi vonatkozás a legkiemelkedőbb, és ez állítja elénk a leginkább sürgető feladatot.
Ne zárjuk be a szívünk, és ne fordítsuk el a fejünk, mert attól a probléma nem fog
megoldódni. Vegyük fel a harcot a tárgyiasítással, a személytelenítéssel, és a szétválasztással! Sose felejtsük el, hogy a nagyüzemi állatgyárakban sínylődő, vegetáló állatok mindegyike valaki (nem pedig valami). Tartsuk észben, hogy az összes állat saját
személyiséggel rendelkező személy még akkor is, ha esetleg nincs neve.
Aki magát csak egy kicsit is állatbarátnak vallja, az nem támogathatja az ipari állattartást. A legkevesebb, amit meg kell tennünk, hogy vásárlásunkkal, pénzünkkel soha
nem járulunk hozzá ahhoz, hogy érző lények tömegeit tartsák állati koncentrációs táborokban, megfosztva őket mindentől, ami az életet értelmessé vagy széppé teheti.6

2020. 01. 12.
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Koronaválság Spanyolországban
Miért függesztették fel az autonómiát?
Tóth Márton

Jelen pillanatban nem VI. Fülöp spanyol király koronája van veszélyben, hanem a koronavírus – hivatalos nevén SARS-2 COVID-19 vírus – okoz több szinten is nehéz
helyzetet Spanyolországban és az egész világon.
Spanyolországban az autonóm tartományok saját parlamenttel, regionális kormánnyal
és elnökkel rendelkeznek. A legerősebb autonóm jogköröket Baszkföld és Katalónia
tudhatja magáénak, hiszen saját rendőrséggel is rendelkeznek, második hivatalos
nyelvként beszélik nyelvüket, intézményrendszerük fenntartására a központi költségvetéstől nagyobb összeget tarthatnak vissza a beszedett adókból. De a központi állam
széles jogkörökkel rendelkezik az autonóm tartományokban is, többek között az alkotmányos jogok és kötelezettségek, az állampolgárságot és a nemzetközi kapcsolatokat érintő ügyekben, illetve a törvényhozás valamennyi olyan kérdésében, amely az
egész nemzetre vonatkozik. Azonban az autonóm tartományok eljárhatnak minden
olyan esetben, amely kizárólag a tartományon belüli kérdéseket szabályozza, és nem
kerül szembe az alkotmányban rögzítettekkel.1 Az autonóm tartományok jogait az Autonómia Statútum2 részletesen rögzíti. Az elmúlt években a legtöbbet a katalán kormány autonómiatörekvéseiről hallhattunk: érvénytelen, alkotmányellenes népszavazás,
óriási tüntetések az elszakadásért, a másik oldalon éppen az országban maradásért;
elmenekült vagy bebörtönzött politikai vezetők, folyamatos politikai csatározás a központi spanyol és a katalán kormány között. Ebbe az amúgy is zavaros és feszült politikai helyzetbe szólt bele a világjárvány.
A spanyolországi közigazgatás decentralizáltsága sok előnnyel jár egy adott tartomány
számára, amely autonóm jogkörei révén hatékonyabban adhat önálló válaszokat a helyi
politikai problémákra. Az autonóm kormány a baj forrásához közel hozhatja meg a
szükséges intézkedéseket. Egy világjárvány idején a decentralizált működés előnyei
drasztikusan lecsökkennek, háttérbe szorulnak a döntéshozatali mechanizmus egyszerűbbé és gyorsabbá tételével szemben. Az alábbiakban a spanyol Alkotmány 116-os
cikkelyének értelmében elrendelt járványügyi vészhelyzet politikai okait összesítem,
különös tekintettel az autonómiakérdésre, azon belül is elsősorban Katalóniára koncentrálva.
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Plaça Sant Jaume, Barcelona (Max Kobus felvétele. Forrás: unsplash.com)

A vészhelyzet elrendelése
A központi kormányzat egyértelműen kifejtette, hogy ebben a rendkívüli helyzetben
egységes és gyors intézkedésekre van szükség mind a 17 tartományban, ettől eltérni
nem volna hatékony. A vészhelyzet elrendelését olyan organikus törvény szabályozza,
amelyet a kormánynak muszáj alkalmaznia természeti katasztrófák, ellátásban bekövetkező problémák, alapvető szolgáltatások szünetelésekor, vagy egészségügyi vészhelyzet esetén. Pedro Sánchez miniszterelnök 2020. március 15-én az egész országra
karantént rendelt el, ami 47 millió emberre vonatkozik, nem csak a katalánokra és a
baszkokra, hanem minden spanyol állampolgárra.3
Amikor 2020. március 14-én a spanyol kormány kihirdette az egészségügyi szükségállapotot, számos olyan intézkedést vezetett be, amelyeket más kormányok is meghoztak:4


kijárási korlátozás: az emberek csak indokolt esetben hagyhatják el otthonaikat
(élelmiszer-, gyógyszerek vásárlása, munkába járás, pénzfelvétel, üzemanyag
tankolás stb.),
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boltzár, amely alól csak a fenti termékek árusítását végző üzletek jelentenek
kivételt,



ritkított tömegközlekedés,



biztosított élelmiszer-, áram-, üzemanyag-, ellátás a szükségállapot idejére.

A fentieken túl a spanyol Alkotmány 116. cikkére hivatkozva a miniszterelnök felfüggesztette az autonóm tartományok jogköreit, hogy a központi döntések az egész országra azonnali hatállyal érvényesek legyenek. A szükségállapot 15 napig van érvényben és bármikor meghosszabbítható.
Mind a katalán Quim Torra, mind a baszk Iñigo Urkullu autonóm tartományi elnök
bírálta az intézkedést, amelyben jogköreiktől – átmenetileg – megfosztották őket és az
autonóm kormányzatokat. Ezt olyan politikai támadáshoz hasonlították, amelyet a
2017-es alkotmányellenes népszavazást követően szenvedett el a katalán kormány.5
Mi történt 2017-ben?
2017. október 1-jén Katalóniában megtartották azt az – alkotmányellenesnek ítélt –
népszavazást, amelyen a megjelentek 90%-a az elszakadás mellett döntött. Ugyanakkor, a választásra jogosultak mindössze 43%-a jelent meg a szavazáson. Hatalmas társadalmi feszültség alakult ki a két tábor között, és mindkét oldal a katalán tartomány
lakosságának nagyjából felét tudhatja maga mögött. A népszavazást követően a spanyol kormány feloszlatta a katalán parlamentet és új, helyi választást írtak ki, ám ekkor
is a függetlenségpártiak kerültek a helyi kormányzat élére. Az akkori katalán kormány
tagjait többek között államcsíny, zendülés, sikkasztás vádjaival szembesítették, ugyanis a spanyol Alkotmány egyértelműen kimondja a spanyol nemzet felbonthatatlan
egységét és a közös haza oszthatatlanságát. Emiatt 2017-ben az Alkotmány 155-ös
cikkének értelmében felfüggesztették az autonómiát Katalóniában az új választásokig
az akkor néppárti (PP) spanyol kormány miniszterelnök-helyettesét, Soraya Sáenz de
Santamríat bízták meg a katalán elnöki feladatok ideiglenes ellátásával. Carles
Puigdemont, az addigi katalán szeparatista elnök Brüsszelbe menekült, a spanyol hatóságok pedig elfogatóparancsot adtak ki ellene, amelyet később visszavontak.
A 2017-es és a jelenlegi helyzet alapvetően különböznek egymástól; az autonóm tartományok jogköreit az Alkotmány rögzíti és csak egy ilyen különleges vészhelyzetben
engedi az attól való eltérést, de ilyen esetben is korlátozott időtartamra, amelyet 15
naponta felülvizsgálnak. A katalán válság nem oldódik meg az átmeneti centralizáció
hatására, mindössze egy időre, az aktuális válság megoldásáig háttérbe helyezi az elszakadási törekvéseket.
A koronavírus olyan globális feszültséget hozott, amely néhány nap alatt felforgatta az
életünket. Minden korábbi problémát háttérbe szorítva egészségügyi, gazdasági és politikai válságot okozott Spanyolországban éppúgy, mint a világ számos országában. A
közös gondok korábban nem látott egységet és párbeszédkészséget hívtak életre. Pedro
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Sánchez és Quim Torra a sok vita után azzal találta szembe magát, hogy az addigi viszonylagos jólét is veszélybe került; a spanyol miniszterelnök felesége, a katalán elnök
maga és még több tízezer spanyol állampolgár is koronavírussal fertőződött. Az egészségügyi rendszer túlterhelődött, a gazdaság óriási károkat szenvedett, munkahelyek
ezrei vesztek oda, a turizmus csaknem teljesen leállt, a határokat lezárták, az utcákon
katonák járőröznek. Mindezek mellett az autonómia kérdése háttérbe szorult: a központi kormányzat a hatékonyság érdekében és csak ideiglenesen függesztette fel az
autonóm jogokat, ezáltal a decentralizált spanyol közigazgatást átmenetileg újra centralizált kormányzás váltotta fel.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és Quim Torra katalán elnök
(Forrás: El Confidencial Digital)

Április végén, május elején a korlátozások feloldásának ütemtervét is bemutatták Spanyolországban: több lépcsőben, még mindig szigorú szabályok mentén enyhítették az
eddigi intézkedéseket. Az autonóm kormányok jogköreit a vészhelyzet elmúltával viszsza fogják adni, és ekkor várhatóan a katalán elszakadás kérdése ismét előtérbe kerül
majd. Hogy mi lesz a politikai válság végkifejlete, az nagyban befolyásolhatja a más
államok területén zajló elszakadási kísérleteket is. Jelen pillanatban, amíg tart az egészségügyi vészhelyzet, mindkét oldal ugyanazzal a láthatatlan ellenséggel néz szembe,
és a spanyolok és katalánok csak együtt győzhetik le közös ellenségüket.

2020. 05. 07.
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Mozgalom, reotrika, iszlamofóbia
A katalán mecsetellenes megmozdulások diskurzusai1
Andits Petra

Cikkem a katalán mecsetellenes diskurzust vizsgálja. Új mecsetek tervezése, építése
heves vitákat váltott ki az utóbbi időben több európai országban és az Egyesült Államokban. Példaként említhetjük a „Ground Zero” közelében tervezett iszlám központot,
vagy a 2012-és olimpia színhelye mellé tervezett mecset ügyét. Ezen akciók tekintetében Spanyolország sem kivétel. Az elmúlt két évtizedben 56 spanyol önkormányzati
kerületben került sor mecsetellenes akciókra, ebből 30 Katalóniában történt.2 Egy
2010-és felmérés (Observatorio Andalusí)3 alapján a spanyolországi muszlim népesség
egynegyede él Katalóniában, és a mecsetek kb. 20%-a az ország e tartományában található. Evvel együtt a mecsetellenes akciók Katalóniában jelentősen gyakoribbak és
intenzívebbek, mint bárhol máshol az országban. A „mecsetellenesség” fogalma alatt a
helyi, szomszédsági közösségek és mozgalmak által szervezett fellépéseket értem, beleértve a tüntetéseket és petíciókat, melyeknek célja, hogy megakadályozzák az új mecsetek építését, megnyitását. Kutatásom alapanyagának egy részét a következő katalán
varosokban lezajlott konfliktusokról rendelkezésre álló archívumokból szereztem:
Badalona (2002, 2005, 2007, 2009), Reus (2001–2004), Girona (2008–2009), Mataro
(2001), és Santa Colomade Gramenet (2004). A nyersanyag javát résztvevő megfigyelésen alapuló terepmunkán gyűjtöttem ezekben a városokban 2012-ben.
A mecset-diskurzus Európa szerte elsősorban a minaretek nagysága, látványossága
körül forog. A minaret, demonstratív kiemelkedésével, az Európában előretörő iszlám
elsődleges vizuális jelképévé vált.4 A mecsetek elleni kollektív kezdeményezések Katalóniában eltérnek az európai mintától, ugyanis ezen akciók kis méretű és jellegzetes
iszlám vizuális elemekkel el nem látott, környezetükbe beleolvadó imaházakra irányultak. Katalóniában, ellentétben Madriddal, nincs fő mecset,5 a vallásgyakorlat garázsokból, lakásokból, raktárakból kialakított imaházakban történik.6 Tekintettel a kis
méretre és a jellegtelen külsőre, azt gondolhatnánk, hogy ezek nem váltanak ki olyan
heves reakciót, mint a célzottan vallási célra épült mecsetek, melyek nagyszabású és
jól látható iszlám építészeti stílusa fenyegetésként értelmezhető a domináns kulturális
és vallási hagyományokra nézve.7
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Az iszlám hagyomány Spanyolországban
A mecsetellenesség tanulmányozása szempontjából Spanyolország különösen érdekes
helyszín, ha iszlám századokra visszanyúló történelmi jelenlétét vesszük figyelembe.
Az Ibériai-félsziget nagy része közel nyolc évszázadon át, 711 és 1492 között iszlám
fennhatóság alatt állt, a térség a muzulmán civilizáció egy fő központja volt.8 AlAndalus nemcsak egy nagymértékben multikulturális társadalom, hanem virágzó kulturális és társadalmi élet színtere volt: filozófusok, matematikusok, költők, mérnökök
és építészek központja.9 A mór uralom, illetve az Észak-Afrikával való történelmi kapcsolat hatására a marokkóiak ismételten mint a másság megtestesítői bukkantak fel a
spanyol nemzeti diskurzusban.10
Jelenleg Spanyolországban a muszlim lakosság száma közel másfél millió. Bár a marokkóiak száma messze felülmúlja más muzulmán kisebbségek számát Katalóniában, a
„muszlim” kategória már nem szinonimája a „marokkói”-nak. Katalónia jelenleg több
mint 35 ezer pakisztáni, 20 ezer szenegáli és közel 17 ezer gambiai lakóhelye. A helyi
lakosok előszeretettel mossák össze az észak-afrikai és dél-ázsiai bevándorlókat, és a
kollektív „moro” névvel illetik mindannyiukat.11
Mint fennebb említettem, Katalónia lakói erősebb ellenérzést tanúsítanak a mecsetek
iránt, mint más spanyol régiók állampolgárai. Ez a tény igencsak meglepő, ha figyelembe vesszük a Madrid elleni 2004-és terrortámadást. A magyarázat egyszerű: Madridban a marokkóiakat háttérbe szorította számos más bevándorló csoport, leginkább
az ecuadoriak és a románok, így a mecsetek csak egyetlen szimbólumot képeznek a
sok közül a madridi etnikai és vallási sokszínűségben. Katalóniában ezzel szemben a
marokkóiak továbbra is a legnépesebb bevándorló csoportot alkotják.
A mecsetellenesség lehetséges okai
Egyes kutatók azt állítják, hogy az erős katalán regionális identitás és a nagyfokú aszszimilációs törekvés áll a relatíve nagyszámú mecsetellenes megmozdulás hátterében.12
Azonban, ahogy Avi Astor rámutatott,13 az kezdeményezések szervezőinek és résztvevőinek nagy hányada első- és másodgenerációs spanyol bevándorló. A jelenség másik
érdekes jellegzetessége, hogy a mecsetellenes hangulat Katalóniában nem korlátozódik
a régió lakosságának konzervatív szegmensére, a mecsetellenesség nem csupán az ideológiai konzervativizmusban gyökerezik. A gazdasági megközelítés szintén nem ad
magyarázatot a régióban fellépő mecsetháborúra. Katalóniában a legmagasabb az egy
főre jutó jövedelem, és a legalacsonyabb a munkanélküliségi ráta az egész országban.
Mindezen túl, a mecsetellenes akciók döntő többsége a jelentős gazdasági növekedés
időszakában történt.14 Szintén csábító lenne egyszerűen az iszlamofóbiával magyarázni
a történteket. Azonban, ahogy Stefano Allievi már korábban rámutatott,15 a mecsetháborúk középpontjában Európa szerte nem kizárólag vallási kérdések, illetve az
iszlamista szélsőségesek iránt érzett gyűlölet, illetve a tőlük való félelem áll. A katalán
megmozdulások hátterében sokkal inkább egy sor társadalmi probléma húzódik, ide
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értve a bűnözést, a kábítószer-kereskedelmet, az etnikai gettók kialakulását, amelyeket
a régóta ott élő lakosok a bevándorlók, elsősorban marokkóiak jelenlétének tulajdonítanak.16

Mecsetellenes diskurzusok
A mecset-háború Katalóniában leginkább ipari városokban robbant ki. Ezekre a városokra jellemző a markáns megosztottság az alsó osztálybeli, főként spanyol bevándorlók által lakott külterületek, valamint az őshonos katalánok által lakott gazdagabb,
központi városrészek között.17 Ezek a perifériás negyedek eredetileg nagy részben a
spanyol bevándorlók számára épültek, mostanra viszonylag nagy számú, többnyire
muszlim bevándorló otthonává is váltak. A muszlimok nagy koncentrációja e negyedekben azt a sajátos felfogást generálta, hogy a bevándorlók „gyarmatosították” e területeket. Azokat a spanyol ajkú lakosokat, akik a külső kerületekben rekedtek, az „elveszett nemzedék” Róbert Péter által használt fogalmával lehet jellemezni.18 Elsősorban
idősebb korú, alsó osztálybeli, Spanyolország déli tartományaiból az 1960-es években
idevándorolt lakosságról van szó. Az „elveszett nemzedék” kifejezés – bár kiragadtam
az eredeti magyar társadalmi kontextusból – találóan utal e közösség társadalmi alárendeltségére. A bevándorlásuk első évtizedeiben erőteljes kulturális és gazdasági
szegregáció áldozataivá váltak, hiszen a helyi katalán lakosság a bevándorlásukat a
Franco-rendszer e régió ellen folytatott küzdelmének értelmezték.19 Míg a második
generáció életében tapasztalható társadalmi elmozdulás egyúttal a külső kerületekből
való elköltözést is jelentette, addig az első-generációs spanyol ajkú népesség esetében
a mobilitás – mind társadalmi, mint földrajzi értelemben – csak egy szűkebb rétegnél
érzékelhető.
A helyi lakosok narratíváinak vizsgálata fontos a kutatás szempontjából, hiszen ezek
megvilágíthatják a mecsetek szimbolikus jelentőségét a katalán városokban. Társadalomtudósok egyre inkább felismerték a narrativa/frame/diskurzus központi szerepét a
társadalmi jelenségek értelmezésénél.20 A jelen cikkben elsősorban a frame fogalmat
alkalmazom. A frame-ek olyan „értelmezési sémák, amelyek lehetővé teszik, hogy az
egyén megtalálja, érzékelje és azonosítsa a saját életében és a világban lezajló eseményeket”.21 A frame-ek egyesítik a szociális és/vagy politikai probléma diagnózisát, a
prognózist és a fellépés szükségességének indoklását.22 Mindezen túl a frame-ek drámai formába rendezik a szereplők és kívülállók identitását.
A katalán mecset-háború frame-jeit Kenneth Burke melodráma-modelljét23 alkalmazva
közelítem meg. Már maga a dráma metaforája különböző okok miatt hasznosnak bizonyulhat konfliktus elemzés alkalmával. Először is megvilágítja a konfliktus „folyamatszerű, interaktív [és] dinamikus” természetét.24 Továbbá rámutat az érzelmek
performatív és kollektív dimenziójára, és lehetővé teszi számunkra, hogy az érzelmeket
mint diszkurzív performanszokat kezeljük, amelyeket mindig meghatároz az adott társadalmi és politikai kontextus.25 A melodráma-modell nagyon jól hasznosítható társadalmi és politikai konfliktusok vizsgálata esetén.26 A melodráma nem csupán egyfajta
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filmes vagy irodalmi műfaj, hanem egy mindent átható kulturális és politikai diskurzus
is.27 A melodrámának hagyományosan három főszereplője van: a szenvedő áldozat, a
könyörtelen gazember és a hősies megmentő. Jellemző elemei az áldozattá válás, a
hősiesség és a gazság, az örök harc a jó és a gonosz között és a karakterek bináris morális álláspontok általi megjelenítése.28 A melodrámára jellemző a szélsőséges érzelmi
állapot, amely kevés helyet biztosít árnyékoltságra, etikai kétségre, vagy összetettségre. A melodráma-modell több szempontból játszik fontos szerepet politikai és társadalmi diskurzusok és konfliktusok esetén. Először is egyértelmű határt von jó és rossz,
igazság és igaztalanság között. Azáltal, hogy élesen meghúzza a határvonalat jó és
gonosz között, a melodráma minden problémát és kapcsolatot moralizál, tehát az adott
konfliktus nem mint puszta nézeteltérés, hanem mint alapvető erkölcsi összecsapás
jelenik meg.29 Ezen túlmenően, a melodráma erkölcsi felháborodás és szimpátia generálása által képes elszigetelt személyes vagy helyi bajokat tágabb regionális, nemzeti
vagy nemzetközi problémákká alakítani, és ösztönözheti az egység érzetét és az erkölcsi és érzelmi összhangot.30 Mindezek által csökkenti az adott szituáció összetettségét
és egyszerű, következetes magyarázatot és megoldást szolgáltat.
Áldozati frame-ek
A mecsetellenes diskurzusok az egyes kerületek hanyatlását állítják a probléma középpontjába. A diskurzusok három tematikus alappillérre épülnek: 1. a bűnözés és a bizonytalanság terjedése, 2. meg nem érdemelt juttatások a bevándorlóknak, illetve 3. a
tisztelet, a fegyelem és a jó modor csökkenése. Nem kétséges ezen motívumok bevándorlás-ellenes színezete, hiszen ezek a narratívák elsődlegesen a muszlim bevándorlókat teszik felelőssé a kerület hanyatlásáért.
A nagyarányú bevándorlás több katalán város spanyol ajkú külterületeiben azt a széles
körben elterjedt gondolatot generálta, hogy a kerületek a bűnözés és egyéb jogellenes
cselekedetek központjává váltak. A mecset jelenlétét nem egyszerűen a növekvő bevándorlás szimbólumaként értelmezték, hanem olyan tényezőnek, amely aktív szerepet
játszik a kerület hanyatlásában. A kutatásban résztvevők azt állították, hogy egy esetleges mecset, akárcsak a mágnes, egyre több muszlimot vonzana a körzetbe, amely a
terület teljes gettósodását eredményezné, és egyben a békés és civilizált élet megszűnését is jelentené. Ezen belül az aktivisták magukat mint áldozatokat, a bevándorlókat
pedig mint elkövetőket azonosították. Számos kutató rámutatott az áldozat kijelölésének fontosságára a társadalmi mozgósítás szempontjából.31 A részletekről egy adatközlő kijelentette: „Látod a hanyatlást? A mocsok, a piszok mindenütt? Ez azóta van, mióta ezek ide megérkeztek. Képzeld el, ha még egy mecset is volna! Az nekik maga a paradicsom lenne! Egyre többen és többen lennének. Nézd meg a szemetet mindenütt, ez
már a gettó. Mi, régóta itt élők szeretnénk békében élni. 56 éves vagyok, egész életemben dolgoztam. Megérdemlem a nyugalmat, nem igaz? Azt sem akarom, hogy az unokáim olyan helyen nőjenek fel, ahol dílerek vannak lépten-nyomon, ahol nem biztonsá-
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gos az élet. Most sikerült elérni, hogy nem épül itt mecset, már most minden koszos,
elképzelni sem akarom, hogy mi történt volna, ha még a mecset is megépül…”
Tehát a mecset-háborút érdemes a kerületek etnicizálódásától és gettósításától való
félelem tükrében vizsgálni. Az ilyen áldozati frame-ek internalizációja során a bosszús
lakók az úgynevezett „fordított rasszizmus”-t alkalmazzák. Van Dijk szerint a „fordított rasszizmus” az a taktika, amely segítségével a domináns csoport tagjai azzal érvelnek, hogy a bevándorlók miatt áldozatokká válnak.32 James Holstein és Gale Miller
kimutatta, hogy ha meghatározzuk, ki az „áldozat”, ez dramatizálja és egyben pontosan
körbe is határolja a „problémát”, továbbá kulcsfontosságú szerepet játszik a problémát
orvosoló válaszok és megoldások meghatározásában.33 Az áldozati retorika egyben azt
a célt is szolgálja, hogy felmentse a spanyol lakosságot a felelősség terhe alól. Az áldozattá válás lényege, hogy az áldozat képtelen fellépni az őt ért sérelmek és igazságtalanságok ellen. Candace Clark szerint az áldozatiság egyik alapvető meghatározója a
feddhetetlenség, azaz hogy az áldozattá válás nem az áldozatok saját hibája miatt következett be.34
Az adatközlők nyilatkozatai nemcsak anyagi veszteséget, hanem egyfajta szimbolikus
veszteséget is tükröznek. Ez a szimbolikus veszteség nosztalgikus visszaemlékezésekben fejeződik ki. A kollektív emlékezet kulcsfontosságú szerepet játszott az áldozattá
válás folyamatában. Adatközlőim előszeretettel emlegették a dicső múltat, azaz a bevándorlás előtti időszakot, amelyet a boldogság, az etnikai homogenitás és a közösségi
szolidaritás időszakaként ábrázolnak. Ezekben a szelektíven megkonstruált kollektív
emlékekben a korábbi társadalmi törésvonalak, a katalánok, spanyolok és romák közötti etnikai konfliktusok, valamint más társadalmi problémák elvesztik jelentőségüket.35
Halbwachs a kollektív emlékezetre utaló elméletében megjegyzi, hogy a múlt emlékeit
nagyban alakítják a jelenkori aggodalmak és elgondolások.36 Ez azt jelenti, hogy a
múlt idilli békéjét és a nyugalmát idéző emlékeket befolyásolják a jelenlegi, a város
pusztulásával és a fizikai és társadalmi hanyatlásával kapcsolatos aggodalmak. A kollektív emlékezet fontos szerepet játszik az áldozati frame-ek kialakulásában, ugyanis
erősíti a muszlimok és nem muszlimok közötti szimbolikus határokat, ezáltal megszilárdítja a csoporton belüli szolidaritást. Ezt a következő idézet explicit módon hangsúlyozza: „Amikor kicsi voltam, és mindenki spanyol volt, soha nem volt probléma. A
szomszédok békésségben éltek, és tiszteletben tartották egymást. Most a szomszédok
közül sokan pakisztániak. Hangosak, koszosak, nem vagyok rasszista, nem erről van
szó, de tényleg meg kell tanulniuk az alapvető normákat. Hogy nem lehet éjjel üvölteni,
és hogy itt nem dobjuk el a szemetet az utcán, és nem öntjük ki a koszos vizet az ablakon.”
Démonizáló frame-ek
Ahogy Holstein és Miller írja, az áldozat meghatározásával egyben megszületik az
elkövető alakja is, vagyis az ártatlanság és a bűnösség dramatizálása egyidejűleg történik.37 A társadalmi mozgalmak irodalmának egyik alaptétele, hogy a politikai cselek359

vés a felelősök azonosításának függvénye. Az ellenfelek kijelölése, ami a legtöbb esetben kisebb–nagyobb mértékű démonizálást is jelent, egyben egy fontos taktikai fegyver, hiszen az általa generált harag és erkölcsi felháborodás a civil mobilizáció fontos
alkotóeleme. A rágalmazás kiterjedt alkalmazása egyúttal az apátia és a közöny politikai–társadalmi szerepvállalássá való átalakítására is szolgál. A lakosság gyakran panaszkodik arról, hogy a muszlim bevándorlók a nyilvános tereket „elkommunizálták”,
„gyarmatosították”, illetve jelenlétükkel és cselekedeteikkel „beszennyezték”. Nem
egyszerűen arról van szó, hogy az invázió megváltoztatta a környék jellegét. Negatívan
ábrázolják a bevándorlók kultúráját, értékrendjét „elmaradottnak”, „primitívnek” jelenítik meg őket, olyan „civilizálatlan barbároknak”, akikből hiányzik a szándék az alapvető polgári normák elsajátítására, és akiknek a jelenléte pusztulást hoz a környékre.
Az egyik adatközlőm így szólt: „Nézd, nem vagyok rasszista, de (...) csak próbálj meg
itt élni. (...) Ha itt élnél, akkor látnád igazán, hogy milyen piszkosak, zajosak, és hogy
mindent elfoglalnak. És még kiváltságokat is élveznek. Ha mecsetet akarnak, hát megkapják. Több joga van egy bevándorlónak, mint nekem. Ez nem jó így!”
A mecsetellenes aktivisták úgy érzik, hogy a helyi és regionális politikusok elhanyagolták őket, a bevándorlóknak viszont indokolatlan politikai és pénzügyi támogatást
biztosítanak és engedélyezik új mecsetek építését. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a bevándorlókat, hanem a helyi politikusokat és a helyi politikai berendezkedést is bíráljak
annak gyengesége, korruptsága és részrehajlása miatt. Annak ellenére, hogy ilyen módon a felelősség, illetve a bűnösség megoszlik a bevándorlók és a hatóságok között, a
felfogás, miszerint az állami hatóságok előtérbe helyezik a bevándorlók igényeit a helyi lakosok igényeihez képest, szintén hozzájárul a muszlim bevándorlók elleni negatív
érzelmek mélyüléséhez. Egy adatközlőm kijelentette: „Úgy éreztük, hogy a helyi hatóság elhagyott minket. Hihetetlen, hogy több joguk van nekik [a muszlim bevándorlóknak], mint nekünk. A helyi hatóságokat a mi problémánk nem érdekli (...) ideépítik
nekünk a mecsetet, hogy minél messzebb legyen a saját környéküktől! Ahol ők [a helyi
képviselők] élnek, természetesen. Nem törődnek ezek itt semmivel, nézd meg ezeket a
padokat (...) piszok mindenütt…!”
Heroizáló frame-ek
A harmadik momentum Burke melodráma-modelljében a heroizálás, ami a mobilizáció
fontos mozgatórugója. A heroizálás célja az, hogy a kollektív energia által keltett intenzív érzelmeket, mint a harag és a felháborodás, konkrét politikai cselekvéssé alakítsa át.38 A mozgósítás egyik alaptétele egy olyan diskurzus felépítése, ami veszélyt és
fenyegetést sugall, de egyben az aktorok potenciális politikai erejét és kepésségét is
dicséri. Miután a közvéleményt meggyőzték a fennálló veszély nagyságáról, az aktivistáknak el kell hitetniük a potenciális aktorokkal, hogy képesek változást előidézni.
Tehát a társadalmi mozgalmak drámáiban nemcsak a bűnösök szerepét, hanem a hősökét is meg kell formálni, azokét, akik majd harcolni fognak az elkövetők ellen.39
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Az aranykorra való visszaemlékezés, amikor a spanyol lakosok békében és jólétben
éltek, nemcsak az áldozati retorika fontos építőköve, hanem döntő szerepet játszik a
heroizálás frame-jeiben is. (Ezidáig kevés kutatás foglalkozott a kollektív emlékezet és
a kollektív akció közötti kapcsolattal, így keveset tudunk arról, hogy a társadalmi csoportok emlékezete hogyan befolyásolja a csoport tagjait a politikai részvételben).40 Az
eddigi eredményeim azt mutatják, hogy a kollektív emlékezet aktivizálja az adott csoportok tagjait, olyan módon, hogy erősíti társadalmi öntudatukat. A kutatási adatok
igazolják, hogy az „arany múlt” és a korábbi társadalmi ellenállás emlékei, amikor az
újonnan érkezett spanyol lakosoknak saját maguknak kellett kiállniuk a jogaikért a
helyi önkormányzatnál, pozitívan hatottak a mobilizációs folyamatokra. Ezek a korábbi lokális harcokról szóló narratívák egy keretet alkottak és ennek tükrében ábrázolták
a jelenlegi, gettósítás elleni küzdelmüket. Továbbá, a kemény munkáról és a lakosok
elhivatottságáról szóló történetek biztosították az aktorok számára a szükséges érzelmi
energiát, ami elengedhetetlen a kollektív cselekvéshez. A kollektív emlékek segítségével az áldozati szerep uralkodó érzelmeit, mint például a személyes sértettséget, tehetetlenség-érzetet, csalódottságot és frusztrációt, aktivitást elősegítő érzelmek váltották
fel, mint pl. a düh, a felháborodás, és a cselekvési kényszer.41 Egy adatközlőm kijelentette: „Tudod, a szüleim Andalúziából jöttek ide egy fillér nélkül. És kemény munkával
kikaparták maguknak és a gyermekeiknek a gesztenyét. Keményen dolgoztak, kemény
életük volt. De harcoltak. Mi is harcolunk a környéken. Itt nőttem fel, én ide kötődöm,
nem fogom feladni, nem fogok elmenni. Az előző generáció erős volt, és erős gyerekeket nemzettek. A szüleim és a többiek harcoltak az önkormányzatok ellen, elszenvedték
a diszkriminációt, de harcoltak tovább a jogaikért. Nem vagyunk mi sem kis nyápicok…”
Konklúzió
A nagyfokú mecsetellenesség Katalóniában fontos társadalmi, politikai és jogi következményeket vont maga után. Számos esetben a mecsetellenes akciók sikeresek voltak
és meggátoltak új mecsetek létrehozását az adott környéken. Jordi Moreras szerint a
régióban 2003 óta csökkent az új mecsetek építésének aránya;42 ezt azzal magyarázza,
hogy a muszlimok tartanak a helyiek esetleges ellenséges érzelmeitől. A mecsetellenes
retorika hasznos forrásnak bizonyult a konzervatív és szélsőjobboldali politikai pártoknak (mint például a Plataforme per Catalunya), amiknek célja, hogy támogatást szerezzenek azokon a területeken, ahol hagyományosan nem voltak nagy befolyással.
A kutatásom azt mutatja, hogy az muszlim-ellenes érzések nem féltetlenül skatulyázhatók be az iszlamofóbia kategóriájába. Sőt ezek az érzések jelenthetnek egyszerűen
félelmet vagy indokolt aggodalmat, amely racionálisan az érintettek szomszédságában
lezajló negatív fejleményekhez köthetők. A katalán mecsetellenes diskurzus meghatározó tényezője nem az, hogy a muszlimok nem fehérek/keresztények/európaiak, hanem
puszta a jelenlétük a városi térben. Az iszlamofóbia kifejezés egy extrém változattá
radikalizálja ezeket a gondolatokat, érzéseket. Az iszlamofóbia kategóriája az összes
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reaktív jelenséget egyazon formára redukálja, mivel nem képes megragadni az árnyalatokat, különbségeket és fokozatokat.43 Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az
iszlamofóbia nem létezik. Azonban érdemesebb volna egy erősödő muszlim-ellenes
klímáról beszélni Katalóniában, ami bizonyára nem kevésbé aggasztó. Az antropológiai kutatás hozzásegíthet minket egy árnyaltabb kép kialakításához, ami egyben hozzájárulhat a rasszizmus és a bevándorlási vizsgálatok kifinomultabb elemzéséhez.
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Egy új társadalmi szerződés alapvonalai
Erdős Zoltán

A 2015 őszén kibontakozott menekültválság élesen megosztotta az európai politikai
diskurzust. Az egyik oldal a humanizmus és a felvilágosodás értékrendjére hivatkozva
érvelt a menekültek befogadása mellett, a másik oldal ugyanakkor a keresztények
számbeli arányának drámai csökkenésétől tartva a keresztény Európa hanyatlását vizionálta, és elutasította a menedékkérők megsegítését. A konfliktus hazánkban jobb- és
baloldal, nemzetközi távlatban pedig nyugati és közép-európai államok szembenállásaként jelent és jelenik meg.
Messzire vezetne az a felvetés, hogy a két oldal hivatkozási alapja, a kereszténység,
illetve a humanizmus és a felvilágosodás értékrendje nem egymás ellentétei, hanem
egyazon civilizáció, egyazon történelmi folyamat részei, ennélfogva hamisnak bizonyul maga az oppozíció. Szintén csak utalni tudok arra a kérdésre, hogy hogyan
instrumentalizálódnak nyers politikai érdekek mentén a két szembe állított eszmerendszer alapértékei, alapvető fogalmai (elegendő itt a migráns és a menekült szavak
konnotációira utalni). Ne bolygassuk a menekültválság történelmi hátterét, világpolitikai és a klímaváltozással kapcsolatos összefüggéseit, azaz a felelősség kérdését sem.
Tekintsünk el attól a problémától is, hogy miért kell félteni a kereszténységet, miért
nincs – hogyha valóban nincs – tényleges integráló ereje a keresztény kultúrának, azaz
milyen értelemben, milyen előjellel beszélhetünk az európai kereszténység gyengüléséről. Ne foglalkozzunk avval a végletesen pesszimista – vagy ellenkezőleg: cinikus –
megfogalmazással sem, amely szerint valójában nem létezik jó választás az emberi
jogok önmagából kifordult, önfelszámoló nyugati kultusza és a „keresztény szabadság”
eleve hiteltelen módon képviselt közép-európai retorikája között.
Elegendő arra a köznapi tapasztalatra utalni, hogy a menekültválság komoly kihívást
jelentett és jelent az európai országok számára, alapjaiban kérdőjelezi meg többségi és
kisebbségi kultúrák együttélésének megszokott kereteit, a társadalmi alrendszerek működését – általánosabban fogalmazva az évszázadok alatt kialakult, kialkudott, kiharcolt társadalmi szerződés érvényét. Ez a közhelyszerű megállapítás a kiindulópontja a
kultúratudós Aleida Assmann javaslatának egy új társadalmi szerződés megteremtésére.
Aleida Assmann a heidelbergi, majd a konstanzi egyetem tanára, pályáját az angol
irodalom és az irodalmi kommunikáció történetének kutatójaként kezdte, de az 1990-es
évek óta a kulturális és kommunikatív emlékezet kérdései foglalkoztatják. Ezen a területen több, már kortársként is klasszikusnak számító művet publikált férjével, az egyiptológus Jan Assmann-nal közösen. Munkásságukat Európa-szerte több rangos kitünte-
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téssel ismerték el. Aleida Assmann igazi public intellectualként részt vesz az európai
közéleti diskurzusban: a kollektív emlékezettel és a történetpolitikával kapcsolatos
korábbi munkáinak is van politikai olvasata, az emberi jogok és emberi kötelességek
összefüggésrendszerét bemutató új esszékötete1 pedig közvetlenül kapcsolódik a menekültválság nyomán kibontakozott vitához. A könyv a német közéleti diskurzusban
kedvező visszhangra talált, érdemi bírálatokban részesült,2 és a megjelenés évében
elnyerte a német könyvkereskedők békedíját.3

Jan és Aleida Assmann (Forrás: Wikimedia Commons)

A szerző érvelése szerint a migráció Európa történetének a legkorábbi időktől kezdve
szerves részét képezte, ám 2015 lényegi újdonságot jelentett. Nemcsak azáltal, hogy
elmélyítette a megosztottságot a nyugat- és a közép-európai államok között, hanem
azért is, mert szemmel láthatóvá tette a nyugati társadalmak belső hasadását, halaszthatatlanná tette egy új társadalmi szerződés jogi, politikai és társadalmi keretfeltételeinek
kialakítását.
A gondolatmenet kiindulópontja, hogy az európai politikai kultúra évtizedeken át
egyensúlytalanul fejlődött: az emberi jogok túlhangsúlyozódtak, míg az emberi kötelességek, amelyek kevéssé illeszkedtek a ’68-as nemzedék eszmeiségéhez, homályban
maradtak. A szerző célja, hogy feloldja ezt az aránytalanságot: a jogi, történettudományi és filozófiai szakzsargonból kiszakítva egymással összefüggésbe hozzon olyan
fogalmakat, mint jog és kötelesség, udvariasság és szocialitás, elismerés és tisztelet,
empátia és hasonlóság, majd ezeket egy művelődéstörténeti háttér előtt kidolgozott
politikai elméletben integrálja. Általános és alapvető fogalmakkal dolgozik tehát, egy
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nagy távlatokat átfogó rendszert épít fel, mégis a mindennapokhoz közel álló, könnyen
aprópénzre váltható elveket rögzít.
A bevezető után a szerző az új társadalmi szerződés alapfogalmainak történeti metszetét mutatja be. Az együttélés szabályai, így az önuralom, az igazmondás és az igazságosság ideálja az egyiptomi szövegekben az Óbirodalom korától a későkorig és a római hódításig nyomon követhetőek, és minden bizonnyal hatást gyakoroltak az ókeresztény egyházatyák gondolkodására is. A felebarát iránti keresztény szeretet megnyilvánulásait a középkorban az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek – melyek
közül a szerző a balgák intését, a szegények táplálását és felruházását, az úton lévők
elszállásolását, a betegek és rabok látogatását, a halottak eltemetését emeli ki – az újkorig kimutatható tana foglalta rendszerbe. A felvilágosodás korába az Aranyszabály
(Mt 7,12) vezet át, amely „hidat jelent jámborság és emberiesség, vallásosság és felvilágosodás, hit és értelem között. Ez az alapelv mindenkit egyesíthet. Ez a belátás csoportokon belül és a csoporthatárok felett átívelően is érvényes, és így összeköt németeket és keresztényeket bármilyen származású emberekkel.”4 A több évezredes kulturális
folyamat szervességét az magyarázza, hogy az alapvető erények az emberekben általánosan meglévő érzelmeken alapulnak – állítja a szerző Siegfrid Kracauer elméletét
segítségül hívva.
A továbbiakban a szerző azt vizsgálja, hogyan alapozhatóak meg az emberi együttélés
egyetemes szabályai. A kérdés egyik oldalát az emberi jogok alkotják. Bár ezek érvényesülése sem a 18. századi, sem a II. világháború után született nyilatkozatokkal, sem
pedig napjainkban nem vált egyetemessé, az aktuális helyzetben az egyénre alapozva
kulturális kontextustól függetlenül is általánosíthatóak. A másik oldalt az emberi kötelességek jelentik, amelyek a társadalmi érintkezés szabályait rögzítik, ennélfogva még
inkább alapvetőnek tűnnek. A szabadságok rendszere ugyanis csak ezeknek köszönhetően válik működőképessé: a közlekedés, a csapatjátékok és a zenekarok példája azt
szemlélteti, hogy „a társadalom rá van utalva a tiszteletteljes együttélés szabályaira.”5
Evvel vág egybe a jogok és a kötelességek antropológiai, művelődéstörténeti beágyazottsága: míg az emberi jogok az európai kultúrában gyökereznek, de egyetemesnek
tekintjük őket (universal), addig az emberi kötelességekről szóló tanítás valamennyi
kultúra része, az emberiség közös, több évezredes tapasztalati tudását alkotja
(universell).6
Assmann az érvelés során élesen bírálja Thomas de Maizière szövetségi belügyminiszternek a német irányadó kultúra (Leitkultur) megalapozását célzó, 2017 áprilisában
közzétett tíz pontját, viszont lehetséges megoldásként utal az Egyesült Nemzetek Szervezetének éppen húsz évvel korábbi egyetemes nyilatkozatára. Míg ugyanis de
Maizière javaslata nem tud felülemelkedni a német többségi társadalom nézőpontján,
az ENSZ nyilatkozata – amely szövegszerűen is hivatkozik az Aranyszabályra – olyan
alapelveken nyugszik, amelyek a világon mindenütt egyformán jelenvalóak és érvényesek.
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Miután a szerző bemutatta a jogok és kötelességek genezisét és egymáshoz való viszonyát, a kötet második részében hat kulcsfogalmat vesz górcső alá: végigkíséri az udvariasság és a szocialitás, az elismerés és a tisztelet, az empátia és a hasonlóság jelentéstörténetét. Bár első pillantásra banálisnak tűnik ezek fontosságára figyelmeztetni, antropológiai és művelődéstörténeti szempontból egyaránt nagyon mélyen gyökerező
fogalmakról van szó, amelyek stabilan megalapozhatják az együttélés teljes szabályrendszerét a plurikulturális nyugati társadalmakban
A társadalmi együttélés kellően általános és semleges alapját az udvariasság és a társaságkedvelés reneszánsz ideáljára építve Shaftesbury alakította ki: „Egyáltalán nincs
szükség normákra, ahol maga a szocialitás a végső és átfogó norma. A politikai, vallási, etikai értékek nem játszanak szerepet ott, ahol a civilitás normája uralkodik. Az
angol polgárháború és a puritán teokrácia traumatikus tapasztalata után, amely mindössze két emberöltővel korábban zajlott le, Shaftesbury a szocialitás önértékét hirdette, amely az udvariasságon alapult.”7
Ezen a semleges alapon az egyéneket és a közösségeket – különös hangsúllyal az identitásukban, közösségi létükben, történelmi örökségükben megrabolt közösségeket –
megillető elismerés jelenti az együttélés elsődleges feltételét. Jóval szigorúbb és összetettebb a tisztelet fogalma. Több évszázados fejlődés vezetett a pusztán a társadalmi
státusnak kijáró tisztelet premodern formáitól a teljesítményt megillető tiszteletig, majd
a társadalmi kirekesztettséget felülíró, és végül a kulturális különbözőségeket igenlő
tisztelet koncepciójáig. Ez – figyelmeztet a szerző – nem lehet parttalan: egy közösség
kultúráját csak akkor illeti tisztelet, ha az nem ellentétes az emberi méltóság és a békés
együttélés elveivel.
Az elismerés és a tisztelet statikus jellegén túlmutat, aktivitást, együttműködést feltételez az empátia fogalma. Többet implikál a rokonszenv és az együttérzés antik és keresztény gyökerű fogalmainál, és más alapokra is helyezi az én és a másik kapcsolatát:
nem pusztán a másik megértéséről, vagy a másikkal való együttérzésről van szó, hanem a másikért való érzésről (das Fühlen für andere) a társadalmi és kulturális különbségeken túli hasonlóság alapján. Az empátia ráadásul sokkal bonyolultabb lélektani jelenség, mint a hasonlóság puszta felismerése: „felülemelkedik a különbözőségeken,
anélkül, hogy feloldaná azokat”.8
A három fogalompár által jelölt kötelességek elfogadása természetesen önkorlátozást
jelent: az egyre összetettebbé, sokszínűbbé váló társadalmaknak a saját működőképességük és békéjük érdekében önmagukat kell kötelezniük ezeknek az elveknek a betartására. Assmann itt egy veszedelmes fejleményre figyelmeztet: a párhuzamos társadalmakban – egyelőre kisebb léptékben és fragmentáltan, de nem kevesebb erőszakossággal – ugyanaz a kirekesztés valósul meg, amelyről az elmúlt évszázadokban oly sok
keserves történelmi tapasztalatot szereztünk. A plurikulturális társadalom evvel szemben a sokféleségre, a kulturális különbözőségre épül – lényeges, hogy a pluralitás nem
a saját értékek relativizálását jelenti, hanem a saját és az idegen közti különbség köznapiként való felfogását.9
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A kereszténység saját szereptudatával kapcsolatban a szerző arra hívja fel a figyelmet,
hogy az általa kidolgozott kulcsfogalmak az európai kultúra legmélyebb, egyetemes
érvényű (universell) rétegeiben gyökereznek. Ha tehát a keresztény Európa védelmét
tartjuk szem előtt, elsősorban ezeket az értékeket kell érvényesítünk és új tartalommal
megtöltenünk. Ahogyan a szerző a kötet elején fogalmaz: Európa „kialakította a békés
és szabad élet keretfeltételeit, eszményképpé és vonzásponttá válva a menekülők számára, akik éppen elveszítették ezeket a javakat. Ha eltiporjuk az ő reményeiket, avval
egyszersmind a saját értékeinket és jövőnket romboljuk le.”10
Persze mindez csak a folyamat egyik fele. Assmann nem egy kész társadalmi szerződést alkot, mindössze egy ajánlat alapvonalait dolgozza ki, amelynek sorsa azon múlik,
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hogy elfogadja-e a többi fél, és hogy ők mit ajánlanak a maguk részéről, a maguk kultúrájából. A diskurzusnak tehát folytatódnia kell, ehhez azonban megfelelően gáláns
alapot kínál Aleida Assmann koncepciója.

2019. 12. 18.
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Értelem és szenvedély a mai társadalomban
Mannheim Károly

Mannheim Károly, aki az 1910-es években a Vasárnapi Körhöz tartozott, és a Tanácsköztársaság bukása után Bécsbe, majd Freiburgba, végül Heidelbergbe költözött, 1920
után is rendszeresen publikált német lapokban. Írásaiban elsősorban a megismerési
folyamat, a gondolkodási típusok, az ideológia- és utópiakritika, a tudás- és kultúraszociológia problémáival foglalkozott. Németországi éveiben jelent meg két legnagyobb hatású munkája, az Ideologie und Utopie, és a Wissenssoziologie.1
Mannheim 1933-ban Londonban telepedett le. Érdeklődése az 1930-as évek második
felétől főként a polgári társadalom megreformálásának lehetősége felé fordult, evvel
összefüggésben a tömegdemokrácia működése, a közvélemény-formálás és a pedagógia korszerűsítésének kérdései foglalkoztatták.
1934 tavaszán Mannheim Budapesten járt,2 a Magyar Cobden Szövetségben tartott
előadást, melynek szövege nem maradt fenn, tartalma csak a Kapos Endre által a Századunk folyóirat számára készített összefoglalóból ismert. Az előadás röviden vázolta
az ekkor előkészületben lévő, a következő évben megjelent Mensch und Gesellschaft im
Zeitalter des Umbaus3 című mű gondolatmenetének egyes elemeit.
***
Mannheim Károly egyetemi tanár (London) ezzel a kérdéssel egy most készülő tanulmányában foglalkozik. Úgy e tanulmány, mint pedig az ennek alapján készült s a minap Budapesten tartott előadás oly terjedelmes, hogy köszönettel vettük az itt adott
vázlatos összefogást, amely az előadó hozzájárulását is megnyerte. (Szerk.)
A tanulmány alapkérdése ez: mik a szociális okai az értelem, vagy ellenkezőleg, a
szenvedély erőre kapásának a politika irányításában és miképpen befolyásolják az emberi magatartások sorsunk alakulását?
Aránytalanságok
Az „egyidejűtlen dolgok együttvalóságát”, azt a tényt, hogy az élet bármely vonatkozásában különböző fejlődési fokok létezhetnek egymás mellett, a forgalmas utca képe
illusztrálja szembeszökően: egymás mellett nyüzsög itt targonca és szekér, bicikli és
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autó, fölötte repülőgép kering. Ugyanily aránytalanok lehetnek a társadalom szellemi
adottságai is: napjaink társadalmi válsága jórészt az emberi szellem és erkölcsiség
aránytalan fejlődésére vezethető vissza. Míg a mai technikai felkészültség a természettudományi gondolkodás jóvoltából óriási, a szinte tökéletes eszközöket irányító lélek:
korunk politikai gondolkodása és moralitása fejletlen. „A bombavetővel bíró talyigáslélek” belső aránytalansága végzetes.
A szellemi fejlettség nagyban és egészben észlelhető aránytalanságán kívül a modern
társadalomban aránytalanság áll fenn a társadalmi ranglétra különböző fokán álló emberek politikai látóköre és felelősségtudata között is. Természetes dolog volt mindig,
hogy az irányító hatalmasok messzebb láttak és bizonyos értelemben felelősségteljesebbek voltak, mint alattvalóik. Ez az aránytalanság általában megfért a szociális élet
nyugodt alakulásával. A mi korunk „indusztriális társadalmában” ez a másik aránytalanság is végzetes lehet. Mert: 1. a gyors közlekedés és érintkezés gazdasági és kulturális téren egyaránt élénkké és területben korlátlanná teszi a társadalmi jelenségek egyimásba fonódottságát (interdependenciáját); 2. a demokratizálódás a társadalmilag és
morálisan fejletlen rétegeket a politikában aktívakká s így könnyen fellobbanó indulataikat előre nem sejtett hatalommá tette. Ennélfogva 3. ha a tömegek irracionalitása
valahol feltör: az így létrejövő zavar nem lokalizálható többé s a társadalmi
interdependencia mechanizmusán keresztül világgá terjedhet.
Társadalmi helyzet és lelki habitus összefüggései
Azzal a felfogással szemben, hogy a szellemi és különösen az erkölcsi adottságok tisztára az egyén szabad elhatározásán múlnak, a szociológus feladata kimutatni: mennyiben függ az átlagos emberi magatartás és öntudat a szociális helyzettől.
Az alapkérdés tehát a következő két kérdésre oszlik: melyek napjaink szociális történésében azok a tipikus helyzetek, amelyek az észszerűséget és a felelősségtudatot fejlesztik? Továbbá: milyen helyzetekben kell az irracionalitásnak: az emberek felelőtlen
ösztöneinek vágyaink és indulatainak kitörnie? Hogy e kérdésre szabatosan megfelelhessen, Mannheim kétféle racionalitást különböztet meg egymástól: „szubsztanciális
racionalitás” megjelöléssel az emberek valóságos megismerő gondolati aktusait foglalja össze; „funkcionális racionalitásnak” pedig az egymással összefüggő cselekvések
sorozatának valamely célra való észszerű megszervezettségét nevezi, ahol az egyes
cselekvéseket végrehajtó egyének gondolkodása mellékes. (Az ú. n. racionalizálás e
funkcionális racionalitásnak a gazdasági életben való következetes érvényesítése.) A
„funkcionális racionalitás” társadalmi szerepe napjainkban mind átfogóbbá válik. Gazdasági és technikai adottságok mindig több embert késztetnek arra, hogy munkáját
valamely tervszerűen dolgozó szervezet szolgálatába állítsa. A gazdaság, a közigazgatás,
a hadsereg, sőt a kultúra majdnem minden vonatkozásban érvényesül az organizáció.
A liberalizmus korszaka az egyéni gondolkodás képességének széles körökre való kiterjedésével járt. Ma az ellenkezőjéről beszélhetünk, mert megfogytak azok az önálló
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exisztencia-lehetőségek, amelyek széles látókörrel jártak s így az egyéni „okosság”
kifejlődésére alkalmat adtak.
Ugyanaz a történeti folyamat, amely az észszerűség különböző formáit kifejlesztette,
az emberi indulatok irtózatos hatóerejűvé válásának is oka, azáltal, hogy tömegekbe
sűrűsíti össze az embereket. (Gondoljunk a nagyvárosok előretörésére.) A tömeg életformája az egyénekben elnyomott ösztönök és indulatok halmozásával („InstinktVermassung”) jár. A tudatalatti indulatokkal és azok „kiélésének”, vagy elnyomásának
formáival a lélektan foglalkozik; társadalomtudományi szempontból csak az a kérdés:
mennyiben jutnak ezek az irracionális erők lényeges társadalmi szerephez? A nagyváros alkalmas talaja a tömegindulatok kitörésének. Külpolitika és osztályharc pedig két
hatalmas rés a modern társadalom észszerű szervezetében, ahol a másutt lefékezett
tömegindulatok mindig újra feltörhetnek és egész kultúránkat elsodrással fenyegetik.
A társadalom moralitása
Értelem és szenvedély szerepe a társadalom moralitásában is alapvető. Az átlagos felelősségérzetnek és lelkiismeretességnek első feltétele: a tett következményeinek előre
látása. Alaptényezője pedig a felelősség vállalása az előrelátott következményekért.
Korunkban az erkölcsiségnek a történelem folyamán kialakult különböző formái egymás mellett vannak meg; ezért szükséges itt a fogalmak társadalomtörténeti szempontból való megkülönböztetése.
Legősibb alapformája a moralitásnak a „csordaszellem”. Ahol ez uralkodik, a csoport
mint egész illeszkedik az életkörülményekhez, az egyének minden tudatos elhatározása
nélkül. A hagyomány és a megfoghatatlan hatalmaktól való félelem kényszeríti itt a
csoport minden tagját egyforma cselekvésre. Természetes, hogy a történet folyamán ez
az alapforma igen sokféleképpen módosult. M[annheim] még a középkori céh moralitását is ide sorozza.
Az egyéni öntudat és felelősségérzet akkor ébredi föl, amikor egyesek kiváltak vagy
kiestek csoportjaikból. Ezeknek föl kellett ismerni egyéni helyzetüket és maguknak
kellett kezükbe venni sorsuk irányítását, ha nem akartak elpusztulni. Ilyen emberekben
keletkezett az egyéni lelkiismeret, mert tetteikért csak önmaguknak és istenüknek
(esetleg családjuknak) feleltek. A renaissance szociológiai szempontból az a történeti
konstelláció volt, amelyben az egyéni öntudat szükségessé vált és a vele rendelkező
embercsoportok – üzletemberek, condottiere-k, tudósok és művészek – irányadóvá
váltak. Az egyéni öntudatot a kis magántulajdon telte tömegek számára lehetségessé.
Észszerűségét bizonyos egocentrikus vonás jellemzi; mindenki a maga pozícióját
igyekszik észszerűen kiépíteni s nem törődik mások helyzetével és a nagy társadalmi
összefüggésekkel. Ebben a korban, még a tudomány is a valóság részleteinek átértésével foglalkozott és éppoly kevéssé látta az „egészet”, mint a gyakorlat embere.
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A XIX. és XX. század folyamán az egyének új csoportosulása jött létre. A gazdasági
életben az egyes tőkések és munkások egyaránt összeálltak, hogy közös érdekeiket
hatékonyabban érvényesíthessék. Kifejlődik az egyénekben a tudatos szolidaritás morálja. Az egyén most már tudatosan rendeli magát egy csoport érdeke alá s így új fegyelmet, esetleg nagyobb vonalú, messzebbre ható tervező előregondolást tanul. Cselekedeteiért most már egy összesség előtt felelős. Az egyének versengése más formában folytatódik a csoportok és osztályok borzalmasabb érdekharcában. A nagy egészeket átfogó tervező öntudat napjainkban szükségszerűen fejlődik és kezd érvényesülni
mindenfelé. Azonban korunkban minden tervezés pártos: bizonyos csoportok érdekében más csoportok ellen történik. Bármily veszélyes is egyelőre ez az állapot, pozitív
erkölcsi tulajdonságokat fejleszt ki: önfegyelmet, előrelátást és átfogóbb felelősségtudatot.
Ezzel szemben a tömegnek mint olyannak az aktívvá válása az észszerűség mellett a
politikai erkölcsöt is veszélyezteti. A magas politika irányítása mindig „többfenekű
morált” követelt meg, mert területén a „Staatsräson” erőszak-morálja és a keresztény
ember munka-morálja összeütközésbe került. Ennek tudatos elviselése és a felelős magatartás megőrzése eddig kis vezető csoportoknak volt nehezen (és nem mindig) győzött feladata. A demokratizálódás rövid idő alatt mindenkit beavatott a machiavellizmusba, ez azonban nem vezethetett a diplomatáik hosszú nemzedékek alatt kifinomult
iróniájának általánossá válásához, hanem a munka erkölcsének megbomlásával és a
primitív indulatok előretörésével kellett járnia. A tömeglélek válságaiban (pl. a háborúban) a tömegek fölszított és föltörő indulatai a pallérozottabb rétegekre is átterjednek, az uralkodó rétegek cinizmusa pedig fokozottabban hatja át a tömegeket. Az
észszerű moralitás teljes hiánya, az indulatok gáttalan tombolása és a tudatos cinizmus
irányadóvá válása a háborús pszichózis legjellemzőbb vonásai.

*
A mai társadalmat széles vonalon az jellemzi, hogy a demokrácia kerülőútján irracionális tömegek ragadták magukhoz a hatalmat és korunk pompás technikai felkészültsége indulataik szolgálatába került. A diktatúra nem ellentéte a tömeguralomnak, csak
azt jelenti, hogy a tömeg pillanatnyilag engedelmeskedni akar.
Viszont tapasztaljuk, hogy a sajtó és rádió kizárólagos birtoklásában rövid idő alatt
egységes mederbe lehet terelni óriási tömegek hangulatát, vágyképeit és felgyülemlett
gyűlöletét. A céltudatosan felhasznált modern technika és tömeglélektan azonban a
tervgazdasággal párhuzamban a tömeg pedagógiáján alapuló terv-kultúra lehetőségét
nyitja meg korunk előtt.
„De ki tervezi a tervezőt?” — ennek a kérdésnek fölvetésével zárta le M[annheim]
előadását és két irányban adott ujjmutatást a feleletre:
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A vallásos tudat ezt a végső tervezést egy felsőbb gondviselésre bízza. Az aktivista
szociológus abból indul ki, hogy eddig minden új társadalmi formát a múltban már
megvolt csoportok egyike alakított ki. Számára tehát az a kérdés: a mai társadalom
melyik csoportjából kerülnek majd ki az új tervezők és milyen legyen társadalmunk
szelektáló apparátusa, amely jövőnk tervezőit kiválasztja?
Megjelent:
Századunk, 9(1934): 4. sz. 151-153.

1. Mannheim, Karl: Ideologie und Utopie. Friedrich Cohen, Bonn, 1929.
[https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/50776] (2019.05.27.); Mannheim, Karl:
Wissenssoziologie. Handwörterbuch der Soziologie. Stuttgart, 1931.
2. Mannheim Károly levelezése 1911–1946. Vál., jegyz.: Gábor Éva. Argumentum Kiadó – MTA
Lukács Archívum, Bp., 1996. (Archívumi Füzete, 12.) 78-79.
3. Mannheim, Karl: Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus. Leiden, 1935.
[http://mek.oszk.hu/18000/18061/18061.pdf] (2019.05.27.)
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Magyar hagyományalkotás Brazíliában
Boglár Lajos – Kovács Katalin

Boglár Lajos nemzetközi hírű antropológus id. Boglár Lajos magyar királyi konzul
fiaként 1929-ben Brazíliában született, ahol 1942-ig élt. Egyetemi tanulmányait az
ELTE BTK-n végezte 1948 és 1953 között, etnológiát, régészetet, esztétikát és művészettörténetet hallgatott. Vajda László – Ortutay Gyula tanársegédjének – hatására
köteleződött el végleg a néprajztudomány mellett.
1953 és 1979 között a Néprajzi Múzeumban muzeológus, majd a Nemzetközi Osztály
vezetője. 1979-ben a Magyar Tudományos Akadémia tudományos főmunkatársa, az
ELTE BTK docense, a Kulturális Antropológiai szakcsoport vezetője. Az antropológusképzés a volt szocialista országok közül elsőként Magyarországon, az ELTE-n indult meg 1989–1990 folyamán, melynek megszervezése szintén Boglár Lajos nevéhez
fűződik. 1989-től a Magyar Latinamerikanisták Társaságának alelnöke, majd a Brazil–
Magyar Társaság, a RevIndi és a Szimbiózis című szaklapok szerkesztője.
1959 és 1998 között több tanulmányutat vezetett Brazíliában, Venezuelában és Francia
Guayanában, ahol a dél-amerikai őserdei indián törzsek körében végzett gyűjtőmunkát. Az itt készített fényképei és dokumentumfilmjei széles körben ismertté tették kutatásait: gyűjteményeit összesen kilenc európai múzeum őrzi, állandó kiállítása Tatabányán látható.
A brazíliai magyarokról Kovács Katalinnal közösen írt tanulmánya 1997 nyarán végzett terepmunkán alapszik, és két évvel később jelent meg az MTA Politikai Tudományok Intézete gondozásában. A munka különleges értékét Boglár személyes emlékei és
indíttatása, valamint számos interjú jelenti. A térség történetére és a kolonizációra
vonatkozóan fő forrásai a történész és közéleti személyiség Emílio da Silva (1900–
1999) monográfiája, valamint a hivatalnok, politikus és múzeumalapító Eugénio Victor
Schmöckel (1921–2004) cikksorozata volt.
***
Bevezetés
A múlt század ’90-es éveiben több mint kétszázan vándoroltak ki Veszprémből Brazíliába, és telepedtek le a déli Santa Catarina állambeli Jaraguá városában (ma: Jaraguá
do Sul). 1995 áprilisában a város kulturális titkárának kezdeményezésére többen összefogtak, hogy „megismerkedjenek” a magyar kultúrával. E mozgalom nyomában jár-
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tunk 1997 júliusában és augusztusában Brazíliában, a Magyar Mozgókép Alapítvány
támogatásával.
A jelen eseményei
A „leszármazottak” (az olasz elnevezés alapján hungarézék) közül néhányan „felfedezték”, hogy dédszüleik Magyarországról vándoroltak ki. Hogy valamit megtudjanak az
óhazáról, vagy hogy elmélyítsék ismereteiket, elhatározták: „felélesztik” a magyar
örökséget, első lépésként gyermekeikkel ismertetik meg a magyar táncokat. Tanácsért
a São Paulóban működő Magyar Főkonzulátushoz és a Magyar Házhoz fordultak: portugálul az iránt érdeklődtek, tudnának-e a városukba küldeni egy koreográfust?
São Paulóban három magyar néptáncegyüttes működik: a fiatalokból álló Pántlika és
Zrínyi, valamint a felnőtteket tömörítő Ropogós. A kolónia vezetői csakhamar megszervezték, hogy a Pántlika Táncegyüttes dinamikus vezetője, ifj. Piller Gedeon és
néhány táncosa havonta kétszer elutazzon Jaraguára és megkezdje a táncoktatás. A
kulturális misszió nem csekély áldozatvállalással járt: Jaraguá 660 km-re van São Paulótól, ráadásul az elhanyagolt utak miatt igen lassú a közlekedés: a táncoktatók tíz-tíz
órát töltöttek úton.1
Kezdetben 40–60 gyerek is jelentkezett a táncoktatásra, közülük 30 állandó taggal
megalakult a Dunántúl Táncegyüttes (első próbáit videofelvétel őrzi). A táncosok szépen haladtak a tanulással, így nagy sikerrel szerepeltek a két évvel ezelőtt megrendezett V., és az 1997. évi VI. Dél-Amerikai Magyar Néptáncfesztiválon.
1995. július 27-én Magyar napot rendeztek Jaraguán, amelyre meghívták a São Pauló-i
kolónia vezetőit is. Mivel előtte meg akartak ismerkedni a magyar konyha ízeivel,
ezért ugyancsak São Paulóból sütő–főző asszonyokat hívtak, akik annak rendje és
módja szerint el is utaztak, és vagy kéttucatnyi jaraguái asszonyt avattak be a gulyásfőzés és a rétessütés rejtelmeibe.
1996-ban Jaraguá do Sulban Balduíno Raulino városi kulturális titkár irányításával
megalakult a Brazil–Magyar Egyesület. Később az elnöki posztot Hilário Scheuer vette
át. Jelenleg is az Egyesület szervezi a hétközi (kávéház, kártyaklub, bingó stb.) összejöveteleket és a nagyobb ünnepségeket. Az Egyesületnek hivatalosan 85 tagja van, de
Hilario Scheuer szerint legalább 1500-an vallják magukat magyar származásúnak.2 Az
utolsó, augusztus 20-i Magyar nap alkalmából vacsorával, néptánccal és bállal összekötött ünnepen több mint 600-an vettek részt.
Az előzmények
Az első híradás Jaraguá magyarjairól
Id. Boglár Lajos 1928 és 1942 között vezette a São Pauló-i Magyar Királyi Konzulátust. A nemrég kiadott könyvében a következőket olvashatjuk: „Már magasan járt az
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égen a nap, amikor kocsink Jaraguá város közepén, a vasútállomás előtt megállt. Régi
jó ismerősünk, Fischer Ferenc és fiai fogadtak és kalauzoltak a kis városban, majd
pedig autón nekiindultunk az öreg magyarok telepeinek, amelyek Jaraguától, hegyes
vidéken, olyan távolságra esnek, mint pl. Rákóczifalva Bury városától, kb. 15 km-re.
Útközben Fischer bácsi elmesélte, hogy talán már igaz sem lehet, ezelőtt mintegy ötven
évvel felkerekedett egy csomó magyar Veszprém megye kicsiny falvaiból, és a kivándorlási ügynökök csábító hívogatását követve átkelt a nagy vízen, és mindjárt ugyanarra a helyre rakódott le, ahol most ivadékaik virágzó gazdálkodást folytatnak. Amikor
azonban a veszprémiek ideértek, hol volt akkor még Jaraguá városa! Jaraguából csak
a csúnya magas hegyorom, a lakatlan vidék és a barátságtalan őserdők voltak meg.
Amint a partraszálló magyarok indián csónakokkal feleveztek a Jaraguá lábánál levő
folyócskán, és ahol a vándorbotjukat letűzték, ott alakult a mai város.”3
„Beszélgetés közben elértünk Szentháromságra, amint a vallásos nép az első telephelyet elnevezte. Az egyik jómódú gazda házánál már messziről integettek felénk, és odaérve jó magyaros hanghordozással ’Jó reggelt kívánok’-kal köszöntöttek. Ezt azért
emelem ki, mert bizony a Santa Catarina-i német környezetben évtizedek folyamán a
derék veszprémi magyarjaink családi nyelve is elnémetesedett. (…) Úgy láttam, mintha
az asszonynép inkább megőrizte volna a nyelvét, mint a férfiak. Talán mert otthon dolgozhatott, míg a férfit az üzlet, a kifelé kényszerült érintkezés rávitte a német szóra.
Persze a céltudatosan nacionalizáló törvények hatása alatt ma már a német telepesek
is brazilul beszélnek.”4

Santa Catarina tartomány térképe 1907-ből
(Brazil Nemzeti Levéltár, forrás: Wikimedia Commons)
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Dél-Brazília kolonizálása
Többen – Piazza és Hübener, Pichetti, Silva – részletesen írnak a dél-brazíliai kolonizációs folyamatról, amely azután vált rendszeressé, miután Brazília elszakadt az anyaországtól, Portugáliától. Már 1824-ben több brazíliai vidéken megjelentek európai családok.
1850-ben dr. Blumenau vezetésével egy német kolóniát alapítottak. Ez a város ma is az
ő nevét viseli. A német telepítés fő területe az Itajai völgye, Cachoeira vidéke és
Itapocú-völgy északi pereme. Több történész egyetért abban, hogy a szóban forgó területen, Santa Catarinában a kormányzó „nagyon fontosnak” tartotta a betelepítést. Mivel
a tengerpart, amelyet eredetileg azori-portugálok laktak, folyamatosan elnéptelenedett,
a helyi kormányzat támogatta a betelepítést. Nemcsak németek, hanem olaszok és lengyelek is érkeztek. Az első olaszok Szardiniáról jöttek, és megalapították a Nova Italia
nevű kolóniát. 1875 után megnőtt az olasz emigránsok száma és Itajaí-Brusque környékén földműves övezetet hoztak létre.5
Blumenaunak alig húsz évvel megalapítása után már 6.000 lakosa volt, 92 gyára működött, legelőin 27.000 szarvasmarha legelt, és a lakóterületeket 30 km-nyi út szelte át.
1876-ban érkezett a vidékre egy belga ezredes, Jourdain, aki nagy szerepet játszott
Santa Catarina kolonizálásában. Hatvan munkással érkezett, akikkel cukornádfeldolgozó és pálinkafőző üzemet létesített. 1881-ben szerződést kötött 50.000 hektárnyi föld kezelésére az Itapocú partjainál, ahol a Hansa Társaság kapott koncessziót. A
belga üzletember céltudatos elképzeléseire utal, hogy 500 hektárt arra tartott fenn,
hogy egy várost építsen az Itapocú és a Jaraguá folyók találkozásánál.
A brazil kormány két kolonizációs társasággal állapodott meg. A hamburgi Kolonizációs Társaság 1895-ben írt alá egy szerződést, melynek értelmében vállalta, hogy 6.000
telepest hoz be 15 év alatt – ennek eredményeként született meg Jaraguá városa az
Itapocú folyó partjainál. Két évvel később a szerződést átadták a Hansa Kolonizációs
Társaságnak, amely addigra 170.000 hektárnyi földet osztott szét.6
A magyar vonatkozású adatokat ismét Fischer Ferenc szolgáltatta; Schmökel szerint:
„Ahogyan nőtt az érkezők száma, ceruzával a kezében Fischer Ferenc feljegyezte ezt az
érdekes érkezési statisztikát, amely magyarokat, németeket és olaszokat is tartalmazott
és ahogyan ezt a következők is mutatják. 1891-ben 230 magyar emigrált, 1892-ben
149, 1893-ban 156, 1895-ben 165, 1896-ban 706 személy.”7
Fischer Ferenc az archív adatok szerint egyike volt azoknak a jelentős személyeknek,
akik a földek elfoglalásában, demarkálásában közreműködtek a mai Garibaldi vidékén.
Az egész mostani Jaraguá do Sul dombos vidék, kivéve az Itapocú és a Jaraguá völgyét. Az 1930-as években kidolgozott térkép szerint a Garibaldi-hegylánc vidékén a
betelepítés kívülről befelé haladt, a jelenlegi kerületben az Ada és a Rodeio folyón át,
és az akkori Itapocú terület folyói mentén. Ezen a területen a régi térkép tizenhat bővizű, néhol hajózható folyót és patakot jelöl, többek között a Magyarok (Hungaros) patakját.
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Magyar telepesek Dél-Brazíliában
Eugénio Victor Schmöckel értesülése szerint a „magyar emigránsok 1891. november
közepén indultak el Veszprémből (Magyarország) Bécsbe vonattal, ahol három napig
maradtak. Ezt követően ugyancsak vonaton tovább folytatták az útjukat egy németországi kikötőig Brémáig, ahol 15 napot töltöttek egy szállodában. 1891. december elején hajóztak ki Brémából a Bremen–Leipzig utasszállító hajóval, amely Lisszabont
érintve Brazíliába indult. A karácsonyi ünnepeket a hajón, a nyílt tengeren ünnepelték.
Rio de Janeiróba 1892. január elején, reggel érkeztek. Délután már átszálltak egy brazil gőzösre, a Desterróra, amelynek úti célja Florianapolis volt. Annak idején ezt a
területet Desterrónak nevezték. A hajó még néhány napig a szorosban maradt. Onnan
átkerültek egy teherszállító hajóra, amelyet a Hoepcke cég bocsátott a rendelkezésükre
egészen Itajaíig, hogy aztán újból áttegyék őket egy másik kis gőzösre, amelynek
Progresso volt a neve. Ennek úti célja Blumenau volt. Itt az akkori Holetz szállodában
helyezték el őket.”8
„Blumenauból szekereken folytatták az útjukat az Ada folyóig. Onnan gyalog hatoltak
keresztül a Szűz-erdőn, ösvényeket nyitva egészen Alto Garibaldiig. Később utat is
készítettek a jaraguái Itapocú folyó partjáig. Ezt állami költségen egy bizonyos Moser
úr irányításával végezték 1892-ben. A magyar csoportot a következő családok alkották: Watzkó, Peng, Michel Peng, Joseph Madel, Grumiker, Leschowicz, Hordi, Bechel,
Ersching, Ruysan, Tischner, Stenger, Schwarz, Steinmacher, Erhard, Panstein, Pinter,
Steierlein.”
Keserves, rendkívüli megerőltető úton jutottak „álmaik földjére”. Az egyik telepes
leszármazottja így beszélte el ezt a vándorutat: „A 22 parasztcsaládból álló ’szállítmány’ a blumenaui Emigránsok Barakkjából – asszonyokkal, gyerekekkel és szerszámokkal megrakott – szekereken haladt. Megálltak Pomeránosban, végül az Ada folyónál, ahol véget ért a szekérút. Utána hegymenetben hat kilométert gyalogoltak, szakadékok és mély barlangok felett, amelyeket sötét és rejtelmes erdő borított.”
Az élet megkezdése szintén nem volt könnyű feladat. „El lehet képzelni, milyen nehézségekkel járt, mire a magyarok berendezkedtek Jaraguán. Kezdetben a mindennapos
szükségleteik beszerzését Itapocúzinhóban végezték, ahová csak a folyón keresztül juthattak el. Elindulván arról a pontról, amit addig Jaraguá 84-nek ismertek, a Jaraguá
folyón – majd később az Itapocú folyón haladva, eljutottak a Gottlieb Stein egyik alvállalatához.”9
Jaraguázinho vidékére 1891 körül érkeztek telepesek, Jaraguá 84 vidékére kisebb magyar csoportok is jöttek. Ennek a nemzetnek a bevándorlói a következő tisztások és
patakok közelében telepedtek le: Corina, Rodrigues, Jararaca, Wendelino, Fausta,
Cacilda, Alice, Húngaros „Magyarok patakja”, Cascata, Pedras „Kövek patakja”. Az
utolsó csoport a Molha-pataknál kapott földet. Az első munkások az útépítésnél, a csatornaásásnál, hídfők és hidak építésénél kaptak munkát. Ezekkel a munkákkal részben
ki tudták fizetni a földet, amelyen berendezkedtek. A fizetés határideje öt esztendő
volt, kamatok nélkül.10
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Piazza és Hübener szerint a jaraguái kolónia a föld elfoglalásának új formája volt, hiszen a betelepítés egyúttal új falvak megalapítását is jelentette. A falvak többnyire folyók, patakok közelében létesültek: az egyik patak neve manapság is Ribeirão dos
Húngaros, azaz a Magyarok patakja, ahogyan egy századelejei térképen is szerepel.11
Silva a következőket írja a Jaraguá 84 nevű kolónia kialakulásáról: „A Jaraguá 84 területen lévő és a Santa Trindad (Szentháromság) nevű helység 65. és 110. telkei között
a Krüger Henrique által 1901. június 24-ei keltezésű térképen kihangsúlyozzák azokat
a telkeket, amelyek a kolónia és az állam (Santa Catarina) kormánya által kijelölt földjei voltak a Jaraguá folyó jobb partján, mégpedig a Pedras (Kövek) és a Húngaros
(Magyarok), illetve a Cascatas (Zuhatag) nevű patakok között. Az állami földek jegyzékén tizenhárman szerepelnek, azok, akik Luis Piazzera első szállítmányával érkeztek,
a mai São Pedro de Garibaldi nevű helyen felépített barakkig.”12
Nem minden magyar jött Brazíliába. Volt, aki Argentínában irtásos földet tudott venni
hosszú lejáratú kölcsönre. Hasonlóról tudunk Uruguayban, Mexikóban és Kaliforniában is. Azok a „hungarézék” talán az elkeseredés és a bátorság keveredésével megálltak a Garibaldi völgyének impozáns, érintetlen erdeinél, vagyis São Pedro de Garibaldiban, ahol egy hat kilométeres hegy vágta ketté az Ada folyót. Ott telkeket vásároltak,
átlagban 200 méter széles bejárattal az ösvények felett. Összesen 20-30 hektárnyi területet vettek birtokba általában igen dombos, kristálytiszta vizű patakok és zuhatagok
szabdalta területen.
A brazil történész, Emílio da Silva több oldalt szentelt a magyar bevándorlóknak, többek között listákat közölt,13 felsorolva az „első magyar pionírokat”, akiket Santa Cruz
(Jaraguázinho) temetőben helyeztek örök nyugalomba, név szerint Salomon Jánost
(1830–1922), Schmidt Gáspárt (1845–1920), Peck Ferencet (1851–1929) és
Horongosó Dánielt (1844–1899).
1875 és 1895 között Szent Istvánban 61 magyar család (314 lélek) élt, Szentháromság
területén 56 család (315 lélek). 1900-ban Szent Istvánban 50 családot (200 lélek),
Szentháromságban pedig 60 családot (240 lélek) találunk. 1910-ben Szent Istvánt 60
magyar család (175 fő), Szentháromságot pedig 33 család (98 fő) lakta.14
Bővül a település: iskola, templom és szalon épül
Alighogy berendezkedtek, a telepesek azonnal elkezdtek szervezkedni, hogy a rendkívüli nehézségek ellenére, még ha igen kezdetlegesen is, de megoldják a legfontosabbnak tartott problémáikat, egy templom és egy iskola építését.
1891-ben alakult meg a Katolikus Iskolaegylet, amely 1900-ra felépített egy iskolát,
amely 1901-ben nyitotta meg kapuit. Az első órákat Stephan Stöckle tartotta. A
Jaraguá I. Katolikus Iskolaegylet hosszú ideig, 1922 júniusáig működött (bár az I. világháború idején nem tudott teljes intenzitással tevékenykedni).
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Bár a magyarok kezdeményezésére alapították, az iskola tanítási nyelve a portugál
volt. Nyilvánvaló, hogy az új generációnak a brazíliai társadalmi környezethez kellett
alkalmazkodnia – némettudásuk emellett lehetővé tette, hogy a környékbeli, többévi
újvilági tartózkodás alatt vagyonra és befolyásra szert tett német ajkúakkal (akik gyakran a magyarok munkaadói voltak) megfelelő kapcsolatot tarthassanak fenn.

Az 1922-ben indult Délamerikai Magyar Újság egyik lapszáma

Az Iskolaegylet munkájának eredményeként két kápolna is épült a Jaraguá folyó két
oldalán. A katolikus egyesülések vallási gondozását franciskánus papok vállalták. Az
1920-as évek elején lebontották az első kápolnát, a területén köztemető létesült. Azután 1922-ben megépült Santo Estevão (Szent István) településén a hasonló nevű templom egy különlegességgel, amelyről Pillerné Tirczka Éva számolt be érzékletesen a
Brazíliai Magyar Hírlap hasábjain (1995): „Egy dombocska tetején állt a meglepően
nagy, magas tornyú fehér templom (...) Két-két szobor van az oltáron (..). egészen magasan középen az oltár felett ott áll Szent István a magyar koronával a fején, egy nagy,
széles pallosra támaszkodva (...), zöld ruhában van, rajta egy palást, ami belül fehér és
kívül piros. Bajusza is van és szakálla, akárcsak az iskolai történelemkönyvekben”.15
A telepesek nem feledkeztek meg szabadidejük eltöltéséről, a szórakozásról sem. 1900
körül megalapították az Osztrák–Magyar Egyesületet azzal a céllal, hogy a „barátságot
erősítse, dolgozzon a részvevők egységén”. Manapság a templomok mellett áll egy
nagyméretű, több száz ember befogadására alkalmas deszkaépítmény, azaz barakk,
amelynek „salão” (szalon) a neve. Az idő tájt a jaraguáiak Fischer kereskedő házának
szalonjában rendeztek összejöveteleket, ahol „nem hiányzott a kártyajáték, a folklór
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táncok és mindenféle egyéb művészi megnyilvánulás.” Az I. világháború idején megszűnt ez a fajta társadalmi élet, ahogyan az Iskolaegylet is csökkentette tevékenységét,
hogy aztán 1923-ban végleg megszűnjön. Rövidesen megalapítottak egy kerületi iskolát. A Társaság ekkor nekifogott, hogy felépítsen egy új templomot.
Tudnunk kell, hogy a II. világháború kezdetéig a kerület megbízottja rendszeresen
kapott Magyarországról könyveket és újságokat. A jaraguái magyar kolóniát többször
meglátogatták a magyar kormány megbízottjai is, így 1908-ban a királyi konzul, majd
1940-ben és 1941-ben Boglár konzul, utóbbi a frissen kinevezett nagykövettel, ifjabb
Horthy Miklóssal.
Hogyan éltek a jaraguái magyarok az 1980-as években?
Schmöckel saját megfigyeléseire és Fischer Ferenc adataira támaszkodva írja: „A magyar közösség tagjai békeszeretőek, és rendezett viszonyok között élnek: többségük
földműves, de van, aki fűrésztelepen vagy asztalosműhelyben dolgozik. Volt, aki magasabbra tudott törni, és ipari vállalkozásba fogott.” A földművelés háttérbe szorult,
megindult az iparosodás, a fiatalok inkább az iparban vagy a kereskedelemben kerestek
munkát.16
Nemcsak a megélhetési körülmények alakultak át. Schmöckel szerint „[m]a a dolgok
megváltoztak, bár a vallási ünnepeken, amelyeket különböző közösségek rendeznek,
még uralkodik a magyar, vagyis a ’hungaréz’ szellem, ahogyan itt magukat nevezik a
magyar földről származó emberek.” Ez a szellemiség a viseletben és a társas összejöveteleken is tükröződött: „Léteznek még fényképek az emigráns magyaroknál, ami az
újabb nemzedéknek ideát adhat arról, miként éltek őseik, amikor az első városi kerületet meg akarták építeni Ninow földjén, Szent Istvánban. Ez a katolikus és az evangélikus egyházközösségekhez tartozó telkeken jött volna létre, a Cacilda patak torkolatánál, ahol Georg Wolf impozáns építménye állt. Ott rendezték a hagyományos összejöveteleiket a helybéliek, akik teljes népviseletben jelentek meg, a legrafináltabb stílusú
ruhákban, amelyet az elhagyott Európában hordtak.”17
A táplálkozás változatos, a vidék specialitása a túrós, a káposztás és a mogyorós
strudel, mint ahogyan a kacsa, a csirke és a churrasco (lacipecsenye). Silva így ír a
táplálkozásról: „A malomban őrölt kukoricaliszt vastagjából az olaszok polentát készítettek. A finomlisztből a németek és a magyarok levest és egy pudingfélét főztek. Ismét
megkapták az egyedülálló kukusterz-et (kukoricalisztet), amelyet sóval ettek és amely
az öregeket a búzára emlékeztette, ami a magyar vidéken termett. Ültettek, a föld adott
és arattak. De hova helyezzék? Az asszonyok és a lányok mentek a malomba a kukoricalisztért az Ada folyón át. Wendelin Schmidt tanár úr, az öreg Gáspár fia, aki Santa
Cruz önálló iskolájának magisztere volt, elmondta, hogyan készítették a ’hungaréz’
asszonyok ételeiket a Garibaldiba vivő vándorlás idejében. (…) Fogták a kukoricalisztet, elkészítették a masszát, reszelt burgonyával kelesztették, ízesítették zsírral, cukorral
és sóval. A masszát aztán becsavarták caeté-levélbe, a vert padlóra fektették, majd
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parázzsal és hamuval borították. A hőre szükség volt, hogy a broa, azaz a mindennapi
kenyér megsüljön. Később megismerték és termesztették a helyi gumós növényeket, az
édesmaniókát, az édesburgonyát, a tárót, a jamot, az anagaritót, és a taiát. A dugványokat az Ada-folyónál élő, Pomerániából idetelepedett földművesektől szerezték be.”18
Silva érzékletesen írja le a magyarok lakodalmi szokásait: „Jaraguá koloniális vidékén
voltak korszakok, amikor a telepesek egyáltalán nem használtak motorizált járműveket.
A közlekedési eszköz a szekér volt és ritkán a trole, de azt is csak a jómódúak használták. Ezek a járművek, amikor esküvői menetet szállítottak, fel voltak díszítve pálmalevelekkel, fonott levelekkel. A szekereket színes szalagokkal és mindenféle virággal vonták be. Amikor a lakodalmi menet elhaladt, dudák hangjával és latin eredetű tűzijátékokkal búcsúztatták az ifjú párt. A tűzijáték és a dudálás az európai népek szokása volt,
különösen Pomeránia és az alsó Rajna lakói között. Itt a koloniális stílusú házasság
megvalósítása előtt a családok küldöncöket küldtek szét gyalog, vagy lóháton, hogy
meghívják a különböző családokat a lagziba. A hírnökök fiúk és lányok is lehettek, akik
szépen felöltöztek, feldíszítették magukat, mellükre virágokat, szalagokat helyeztek. A
meghívott családok ilyenkor megvendégelték a hírhozókat, akik serkentő verseket
mondtak a meghívottaknak.
Amíg a lakodalmi menet elindult a polgári és egyházi esketés helyszínére, az ifjú pár
szülei előkészítették a lakodalmat. Az attól függött, hogy az evés–ivásra hány embert
hívtak meg. A meghívottak sohasem panaszkodtak az ilyen fogások után. Még manapság is előfordul egy érdekes játék: a férfirokonok közül valaki körbead egy új éjjeliedényt, amelybe fehérbort töltöttek, melynek felszínén kis virslik úszkálnak. Kötelezően
minden férfi kortyol belőle és kivesz egy virslit. A megmaradt finomságokat általában
szétosztották a meghívottak, a főzőasszonyok és a közeli rokonok között.
Amikor az ifjú házasok megérkeztek a tanúk kíséretében már minden készen állt. Először a családtagok, a barátok és a rokonok üdvözölték az érkezőket nagy gesztusokkal
és könnyes mosollyal. Szokás volt, hogy a meghívottakat zenészek fogadták és a szerint,
hogy hogyan ismerték a muzsikát, teljesítették a vendégek kívánságait. Közben mondókákkal és éljenzésekkel fokozták a hangulatot. A ’hungarézék’ szokása volt az is, hogy
mialatt az ifjú pár a meghívottakkal az első vacsorát fogyasztotta, ellopták a menyaszszony cipőjét. A tanúk számára, akik általában a pár mellett ültek ez kritikus pillanat
volt, hiszen a lopást csak az követhette el, aki az asztal alatt kúszva megközelítette és
meglazította a cipőt, megkönnyítve ezzel a lopást. Ez többnyire akkor történt, amikor a
szakácsok vagy szónokok hangoskodásukkal megzavarták az étkezést, megkönnyítve
ezzel az újdonsült mátka cipőjének ellopását. Az egyik meghívottnak meg kellett becsülnie az ellopott cipő értékét és a vigyázatlan tanúknak ki kellett fizetni a kárt. Az
étlapokon az ételek a bevándorlók szokásai szerint álltak össze. A magyar nép, amely
még manapság is ezt a szokást folytatja ízletes ételek elkészítésével jeleskedett. Különösen a híressé vált Strudel-lel (rétes), polaschinkával (palacsinta), ’Zerrissenehosen”-nel és a szárnyasok húsából készített levessel, amely, a balkáni vidékek híres
fűszerével, a paprikával készült.”19
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Schmöckel megemlékezik még egy érdekes lakodalmi szokásról: „Az esküvőkön, amelyek mindig nagyon vidámak, a palackokat színes szalaggal díszítik. A hangulat növelésére ezeket kézről kézre adják.”20
Silva röviden a temetkezési szokásokról is ír: „A felső Jaraguázinho vidékén a balkáni
népek és a húngarézek temetkezési szokásaihoz tartozik ma is, hogy a vendégek a
gyászban lévő család házához vonulnak a temetés után. Az asztalhoz invitálják őket és
bőséges lakomát csapnak megöntözve erjedő itallal, amelynek neve must vagy vinhão
(újbor)”.21

A Délamerikai Magyar Hírlap gondozásában az 1950-es években megjelent könyvek

Részeredmények
Az eddigi brazíliai kutatást nem tekintjük többnek, mint terepszemlének, amely előkészít egy hosszabb és alaposabb vizsgálatot. Remélhetőleg 1998-ban sor kerülhet a terepmunkára. Addig is szeretnénk azonban felhívni a figyelmet néhány tanulságos
szempontra.
A magyar hagyományok megismerését, visszatanulását célzó mozgalom kezdeményezői annyit tudtak, hogy őseik Magyarországról származtak, és ezért kézenfekvőnek
tűnt, identitásukat magyar hagyományokban horgonyozzák le.22 De valójában mit tudhattak Magyarországról, s arról, hogy mik a magyar hagyományok?
Többeket megkérdeztünk, mit tudnak az óhazáról. Egyöntetűen megállapítható, hogy
szinte semmit: Magyarország földrajza, történelme, kultúrája ismeretlen a számukra.
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Volt olyan – 80 év feletti – beszélgetőtársunk, akinek az édesanyja esténként a magyar
nyelvű Bibliából olvasott fel, de az illető, aki hungarézének nevezte magát, nem tudta
pontosan, honnan származott, sőt aziránt érdeklődött, mi a neve annak „az országnak,
amely Ausztria és Magyarország között van, és ahol svábok laknak”? A brazíliai magyar cserkészvezetőnek, Pillerné Tirczka Évának meg kellett mutatnia Európa térképén, hol található Magyarország.
Ami a nyelvet illeti, attól tartottunk, hogy Jaraguá do Sulban és környékén, ahol állítólag 1500-an vallják magukat magyar bevándorlók leszármazottainak, senki sem beszél
magyarul. Az 1940-es évek elején Boglár konzul még magyarul beszélt a magyarok
lakta falvakban – igaz, hogy már jobbára csak az asszonyokkal; még első számú kapcsolatával, Fischer Ferenccel is német nyelven levelezett. Magunk több tucatnyi emberrel beszéltünk, de csak ketten tudtak felidézni magyar szavakat (az egyikük néhány
számot ismert, másikuk pedig egy fél káromkodást).
Olvashattuk, hogy a bevándorlást követően magyar telepesek kezdeményezésére alapítottak iskolát, hogy a magyarok gyermekei mihamarabb megtanulják a befogadó ország nyelvét, a portugált. Az is nyilvánvaló, hogy a szóban forgó területen a német
kolonizáció volt a legerősebb. Ennek következményei manapság is megfigyelhetők,
hiszen az ipar és a kereskedelem jelentős része német ajkúak kezében van. Mivel a
német kolonizáció megelőzte a magyart, egészen természetes volt, hogy a Stengerek és
Scheuerek német nyelvismeretük megőrzését életszükségletnek tartották. A nyelvi
téveszmék közé tartozik, amit Tóth László jegyzett fel, hogy egyes idősebb jaraguáiak
szerint a magyar csak egy nyelvjárása a németnek. A német ajkú környezethez való
alkalmazkodásra egy apró példa a Vas család névváltoztatása. Vas a német fonetika
szerint „fász”, ami nyilván sérthette a magyarul is értő füleket: ezért lett – az iratok
tanúsága szerint – a Vasból először Vasch, majd Wasch.
A „hagyományok” kérdéséről bátran elmondhatjuk, legalábbis az eddigi felmérések
szerint, hogy nincsen kitapintható „magyar” hagyomány, a Shils által megfogalmazott
legelemibb traditum sem.23 Amikor telefonon São Paulóból koreográfust kértek,
emögött az az egyszerű tény húzódhatott meg (amit Jaraguá egykori kulturális titkára is
megfogalmazott), hogy „a németeknek, az olaszoknak vannak táncos ünnepeik, nekünk
miért nincsenek?” A „nekünk” kifejezés jelzi valamiféle identitáskeresés kezdetét:
kellett lennie valaminek, ami megkülönbözteti „őket” a német és olasz származású
környezettől.
Jelen voltunk, amikor a Brazil–Magyar Egyesület elnöke, Hilário Scheuer nyilatkozott
a Notícia című helyi lap újságírójának – már a cikk címe is sokat sejtető: „A magyarok
visszaszerzik történelmüket”. Igen tanulságos, hogy az elnök milyen etnikai jellegzetességeket tart relevánsnak: „Hilário emlékeztet arra, hogy a területet kolonizáló három etnikumnak vannak saját jellegzetességei. Szerinte pl. a magyar ételek csípősebbek. A zenét elsősorban húros hangszereken adják elő, míg a németek inkább a harmonikát használják, az olaszok pedig főleg énekelnek.” Az ételeket illetően elsőnek a
„Strudelről” szól, s azt mondja: „Sokan azt hiszik, hogy német étel, holott teljes mér389

tékben magyar, biztosít minket Scheuer. A táncnak sincsen semmi köze a német és az
olasz táncok lépéseihez és koreográfiájához, garantálja. Mi inkább a tenyerünket
használjuk, magyarázza, és emlékeztet egy sajátosságra is: minden magyar katolikus, a
legfőbb szentjük Szent István, ő volt az első király, akit 1000-ben megkoronáztak, aki
elhagyta a nomád jellegzetességeket, és felvette a katolicizmust, mint Magyarország
hivatalos vallását.”
Nem kívánunk a nyilatkozat minden tartalmi részletével foglalkozni, hiszen a jaraguái
magyarok a hagyományalkotás kezdeti és meglehetősen törékeny szakaszát élik – csak
utalok Hobsbawm megjegyzésére a szokások felülről lefelé „szivárgásáról”,24 és egyúttal Löfgren megszívlelendő gondolataira: „Egy többé–kevésbé mitologikus népi kultúrát elit kultúrává változtattak és így a ’nemzeti kultúrát’ szinte ’visszafejlesztették’ a
népre...”25 Az elemzésnél figyelembe kellene vennünk Bíró Zoltán szavait is a közösségek létrehozásának kétféle igényéről: „Az egyik ’lentről’, spontán úton próbál olyan
közösségeket létrehozni, amelynek a működést biztosító nyelvezete részben vagy egészében a népi kultúra elemeiből áll össze, míg a másik igény nyomán ’fentről’, adminisztratív úton érkeznek olyan késztetések, amelyek hasonló jellegű közösségeket kívánnak megteremteni.”26
Tekintettel arra, hogy az interjúkon kívül a jaraguáiak megfigyelésével szereztük a
legtöbb információt, arra törekedtünk, hogy az augusztusi Magyar napot vizsgáljuk a
legalaposabban. Az első, amit megfigyeltünk, hogy szervezet van a mozgalom mögött,
hiszen az ünnepeket előkészítő bizottságban negyvennél több ember működött együtt,
és mindenki pontosan ismerte és hajtotta végre a feladatát.
Mivel a táncünnepélyhez kapcsolódva mintegy ötszáz fizető vendégnek „magyar” vacsorát is felszolgáltak, érdekelt, milyen eredménnyel járt a két évvel ezelőtti oktatás.
1995-ben tanították meg ugyanis a São Paulóból érkezett magyar asszonyok a helybelieket magyar ételek készítésére – akiknek addig nem is igen volt fogalmuk a magyar
fogásokról. Ebből a szempontból is tanulságos a Brazil–Magyar Egyesület elnökének a
nyilatkozata – Silvia Pinter újságírónak – a tipikus magyar ételekről: „A legfontosabb
és a magyarok által csodált fogások a következők: paprika (szárított és őrölt piros
paprika), gulyás (leves marhahúsból burgonyával és sok fűszerrel), és a Veszprém
(kacsa vörös káposztával).” Később még hozzáteszi, hogy „kedvelt ital a bor (különösen a tokaji), és a gyümölcspálinka.” Érdekelt, miként alkalmazták a helyi viszonyokhoz a tanultakat. Nyilvánvaló volt a törekvés a továbbadásra, de a tanultakat a helyi
ízlésnek megfelelően kiegészítették. Így például köretként maniókát és édesburgonyát
tálaltak fel. Egyik ételhez sem használtak paprikát, mondván az nekik „túl csípős”.
Meg kell jegyeznünk, Jaraguá több üzletét is végigjártuk a főzéshez szükséges paprikáért, végül csak hosszas keresés után találtunk egy német gyártású, „gulyáshoz ajánlott” édespaprikát.
Ami a néptáncot illeti, azt az elképzelést, hogy az etnikai ünnepek velejárója a tánc és
a muzsika, a korai leírások is jelzik. Ezekből kiderül, hogy a templomok mellett épült
barakkszerű szalonokban már a kolonizáció kezdetén is rendeztek táncos mulatságokat.
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Hogy ma egy saját néptáncra alapított ünnepség létrejöhessen, keresniük kellett valamilyen etnikai fogódzót. Ez egyrészt egy mitikus népikultúra-elképzelésből fakadt,
másrészt a többi etnikum ünnepségei által sugallt ideából, amely szerint mindabból,
amit saját vagy őseik magyar kultúrájának tartanak, a néptánccal kell kezdeni az ismerkedést. A kutatás mostani stádiumában még nem világos, milyen tartalmak kötődhetnek a „magyar” ünnephez. Annyi bizonyos, hogy a helyiek azonosulni kívánnak
ezzel a jelenség-együttessel, amely szukcesszíve megjelenő szimbólumaival hagyományteremtővé válhat.27 Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a század elején is voltak táncos mulatságok, bár nem tudjuk, ezeket kik rendezték.
Láttuk eddig, hogy milyen nyelvi, zenei és táplálkozási jellegzetességeket tartanak
számon a jaraguái magyarok. Egyéb etnográfiai specifikumra a terepfelmérés során
nem bukkantunk. Silva és Schmöckel leírásaiból igen kevés etnográfiai konkrétumot –
mint például népviseletes táncmulatságok, lakodalmi szokások, tipikus ételek stb. –
tudtunk kihámozni.28 Amikor Silva és Schmöckel azt írja, hogy „régen” és „egykor”,
akkor nemigen tudunk korszakolni, azaz nem tudjuk világosan megállapítani, mikor
koptak ki a hungarézék gyakorlatából az említett „szokások”. Bizonyos, hogy a nyelvi
adaptációhoz hasonlóan kulturálisan is szükség volt az alkalmazkodásra, különösen a
II. világháború alatt és után. Magyarország ugyanis a tengelyhatalmak szövetségeseként 1941-ben hadat üzent Brazíliának. Így nyilvánvaló volt, hogy – ahogyan ez São
Paulóban is történt – megszűntek magyar szervezetek, bezártak iskolákat és más intézményeket.
A „hagyományok” tanulása vagy átvétele során sok jelenség természetesen változik,
ahogyan Shils mondja, „anélkül, hogy átvevőinek ez különösebben feltűnne”.29 Az
adaptív értékrendegyik jele, hogy pl. nemzeti szimbólummá válnak – az eredeti magyar zászló és címer mellett – a piros-fehér-zöld léggömbök és a háromszínű abroszok,
amelyekkel a táncterem falát és asztalait díszítik. Ebben a közegben – a kazettáról
hallható népzene, a népviseletes táncosok, a „magyaros” ételek együttese révén – olyan
szimbólumrendszer uralkodik, amely – Bodó Julianna szavaival – „megteremti annak
lehetőségét, hogy az illető kultúra értékként szereplő tényei megőrződjenek és továbbadódjanak”.30
A legjelentősebb brazíliai magyar kolónia, São Pauló-i vezetői szerint a jaraguái mozgalom „nagy jövő” előtt áll. Ezt nemcsak az jelzi, hogy két év alatt természetes szükségletté váltak a magyar összejövetelek, hanem az a tény is, hogy több fiatal elkezdett
magyarul tanulni azzal a kifejezett céllal (amint ezt kameránk is rögzítette), hogy megvalósítsák „egyetlen álmukat”, éspedig hogy meglátogassák őseik földjét, Magyarországot.
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Függelék
Kérdőív – Jaraguá, 1910-es évek (?)31
I. A magyaroknak (Ungaros) hány kápolnája található Jaraguá területén?
Négy, éspedig:
1. Garibaldi folyó - 2 család. 2. Szent István (No. 30.) - 70 család. 3. Szentháromság
(No. 80.) - 45 család. 4. Molha folyó - 20 család (a telekhivatal szerinti számok)
II. A kápolnák állapota?
Majd mindegyik magánkézben.
III. Hány magyar telepes van?
Hozzávetőleg 160 család.
IV. Mélységesen katolikusok?
Kevésbé.
V. Magyarul, vagy más nyelven beszélnek?
Beszélnek németül és magyarul.
VI. Évente hányszor látogatják a papok a kápolnát?
Évente hatszor.
VII. Milyen nyelven prédikálnak a papok?
Németül.
VIII. Hány gyónás történik évente?
800-1000.
IX. Kifejezték óhajukat, hogy nemzeti, azaz brazil legyen a papjuk?
Sosem fejezték ki ezt a vágyukat.
X. El tudják tartani papjukat?
Nem tudják.
XI. Az olaszoknak hány kápolnája van a környéken?
Csak kettő.
XII. Hány család él ott?
70-80.
XIII. Hány más nemzetiségű katolikus család él ott?
Körülbelül 100, köztük német, olasz, lengyel és brazil.

A tanulmány eredeti változata megjelent:
Boglár Lajos – Kovács Katalin: Magyar hagyományalkotás Brazíliában.
MTA Politikai Tudományok Intézete Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 1999.
(Dokumentum-füzetek 13. Szerk.: A. Gergely András)
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Amortizáció. Kultúra és politika 2010
Gönczy László

Az Echo című pécsi kritikai szemle első száma 1998 elején jelent meg. Fennállásának
13 éve alatt folyamatos nyilvánosságot teremtett valamennyi művészeti ág számára,
bizonyos kérdések mentén tematizálni tudta a város kulturális közéletét. A lap mögött
álló szellemi műhely országos viszonylatban egyedülálló modellt alakított ki. Egyrészt
az Echo nem zárkózott be egyetlen szakma bástyái mögé, annál jóval szélesebb kultúrafogyasztó réteget szólított meg. Másrészt fenntartását mecénások és külső támogatók
biztosították, így a folyóirat nem volt kénytelen elköteleződni sem az önkormányzat
aktuális politikai irányvonala, sem a szponzorok gazdasági érdekei mellett.1
A város kulturális értékeinek számba vétele mellett a lap alapvető motívuma volt a
kritikai attitűd. Ahogyan Aknai Tamás fogalmazott a beköszöntőben: „Meglep, ha a
várossal való azonosságtudat zavaraival találkozunk? Csodálkozhatunk a hiányokon,
miközben látjuk a zavarodottság és a leszakadás képeit?”2 A lap szerzői, munkatársai
evvel a jobbító szándékú kritikai hozzáállással kísérték végig a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa programot a pályázati szakasztól a megvalósulásig. „Egyes ügyek
mellett érveltünk, másokat kritizáltunk, számon kértünk ígéreteket és szakmai hozzáértést a politikától független, civil kurázsi alapján.”3 Az Echo kiemelkedő szerepe vitathatatlan – épp ezért szimptomatikus jelenség, hogy a folyóirat 2010 végén, az EKFévad zárásával szűnt meg finanszírozási nehézségek, elsősorban éppen a helyi támogatások elégtelensége miatt.
Gönczy László zenetörténész, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi, majd
Művészeti Karán működő Kamarazene Tanszék tanszékvezetője, a Zeneművészeti Főiskola Pécsi tagozatának oktatója – jelenleg az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar docense – szerzőként és a szerkesztőbizottság tagjaként kezdettől fogva részt vett a folyóirat
és a körülötte kialakult műhely munkájában. Rendszeresen jelentkezett egy-egy zenei
eseményről szóló kritikával, de több esetben készített nagyobb ívű, a kulturális élet
alapfogalmait, alapvető jelenségeit, tágabb összefüggéseit tárgyaló esszéket is. Szenvedélyes hangon, mindig a kiútkeresés igényével bírálta a helyi kulturális – elsősorban
a zenei – élet visszásságait: „Koncepciótlanság, igénytelenség, lazaság, a körültekintés, a megfelelő látókör hiánya, s ami mindezek közös gyökere: az értékrend elsatnyulása és elbizonytalanodása. Óriási tévedés lenne ezeket bármilyen mértékben is pécsi
jellegzetességként minősíteni, jóllehet, az itt és most lehetséges zenei tettek jelentőségét, minőségét sok tekintetben megszabó tényekről van szó.”4

395

2007 elején az Echo hasábjain közreadott írásában globális és országos keretrendszerben helyezi el az Európa Kulturális Fővárosa programot. A tágabb közeget a kulturális javak világméretű devalválódása és a magyar politikai kultúra silánysága jellemzi, de a helyi társadalomra jellemző provincializmus, bezárkózás és a sokszor teljesen alaptalan öntömjénezés5 sem javítja a magaskultúra esélyeit.
***
Országos és helyi napilapoknak, periodikáknak – köztük értelemszerűen e lap rendszeres elemzéseinek, riportjainak – köszönhetően a lehetőségekhez képest pontos képünk
van az EKF 2010 programjának előkészületeiről. A közlések a hogyan kérdését feszegetik, rámutatva a pályázati koncepció érvényesülésének útjába állított – vagy éppenséggel régóta útjában álló – akadályokra. Legfőbb ideje most már a miértekkel is számot vetni. Miként tudósok, kutatóintézetek sora igyekszik feltárni a kibontakozó ökológiai katasztrófa nyomán öt, tíz vagy tizenöt év múlva várható életkörülményeinket,
akképpen a felelős értelmiség dolga lenne, hogy – véget vetve a naiv csodálkozásnak,
alaptalan reménykedésnek – kiismerje, feltérképezze azt az új világot, amelynek értékviszonyai belátható időn belül determinálják a kultúra létlehetőségeit. A magam gondolatmenetével persze csak egy apró lépést tehetek ebbe az irányba, keresve azokat a
meghatározottságokat, amelyek a világban, a jelenkori Magyarországon, illetve Pécs
városábandöntően befolyásolják valamely kulturális projekt sorsát. Bizony a reális
helyzetértékeléshez kevés világtrendekről elmélkedni, és kevés a helyi politika felelősségét firtatni: számolnunk kell a világ-, az országos és a helyi tényezőkkel, az impulzusok egymásba épülő, egymást kiegészítő halmazaival. Haladjunk tehát szép sorjában,
kívülről befelé!
A globális hipermarket
A globalizáció könnyen leírható részint soha nem látott mértékű hatalomkoncentrációként, részint az emberiség spirituális életterének radikális beszűkítéseként.
Ahogyan nemrég olvashattuk, Thomas Meyer német történész „álláspontja szerint az
1989-ben bekövetkezett változás úgy értékelhető, mint a Kelet-Európábán tesztelt bolsevista kísérlet globális kiterjesztése. A világ gazdaságát irányító elit az általa uralt
materiális síkra igyekszik szorítani a társadalmi folyamatokat (ennek érdekében a legmagasabb szintű okkult ismereteket és képességeket felhasználva). Ezt szolgálja az
oktatási rendszer fokozatos leépítése is, és ennek természetes következménye a környezet folyamatos rombolása, meta-természetté történő átalakítása. A napjainkban zajló
történelmi események igazi indítékait hazugságok takarják, elég az évek óta zajló iraki
háborút említeni, amellyel kapcsolatban a demokrácia érvényesítésének jelszava valójában Szaddam Husszein dollárt veszélyeztető olajpolitikájának megállítására és a
génmanipulált amerikai vetőmagok elterjesztésére vonatkozott”.6 A vázolt folyamat
rendkívül koherens módon, az elképzelhető legtöbb támadásponton át zajlik. A valós
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hatalom (értsd: gazdasági elit) érdekei úgy kívánják, hogy az ember immár csupán
mint fogyasztó, szellemi aspektusaitól megfosztott lény vegyen részt a rendszer működtetésében. Ez a cél a materialista szemlélet agresszív előrenyomulásával, egyidejűleg
az eszközök széles skáláját bevető manipulációval érhető el. Az előrenyomulás akadálytalanságát a neoliberális retorika hivatott biztosítani, éspedig kétféle úton. Egyrészt
az iskolarendszer és a média meghatározó részének közvetítésével, a szabadságfogalmával való visszaélés révén, másrészt a piacnak, mint az emberiség problémáira gyógyírt kínáló, csaknem mindenható eszköznek valláspótló kultuszával. Előbbi évezredes
konvenciók köztudatból kitörlésével, a hagyományszabta értékrend kötelmeitől való
szabadulással, a „személyiség” gátlástalan érvényesítésével kecsegtet, utóbbi egy globális hipermarket látomását vetíti elénk, amelyben a cipőpertlitől a világnézeti rendszerekig minden beárazva várja a maga fogyasztóját, aki ekképpen megfelelő pénz birtokában tetszése szerint juthat bármihez, amihez csak akar. A rendszer azonban még nem
tökéletes, a jelenlegi átmeneti fázisban nem beszélhetünk még a manipulátorokkal
szembeni teljes szellemi alávetettségről, többek között azért nem, mert az oktatás és a
sajtó, mint régi beidegzéseket is hordozó, önjáró rendszerek, minduntalan „hibáznak”,
olyan információkat téve közzé, amelyek alkalmassá teszik a gondolkodó embert a
retorikát átható hazugság érzékelésére. A helyzet a hatalom szemszögéből ennek ellenére reményt keltő: az információbőség hovatovább teljesen útját állja a gondolkodásnak, az embereket tömegméretekben sikerül leszoktatni mindazokról a lelki–szellemi
tevékenységekről, amelyek az önismeret és az autonóm személyiség nélkülözhetetlen
feltételei.
Ha kimondjuk a kultúra szót, voltaképpen generációk hosszú során át felhalmozódott
kollektív és egyéni tapasztalatokra, szokásrendre, preferenciákra, s mindezekkel
egyensúlyban lévő személyiségjegyekre: birtokolt szellemi javakra, kreativitásra, érzékenységre, az emlékezés és viszonyítás képességére, önismeretre, kommunikáció- és
reakciókészségre kellene asszociálnunk – így, együtt. A kultúra fogalmi halmazán belül könnyen definiálhatnánk a művészet – ha úgy tetszik: a magaskultúra – mibenlétét
is. Csakhogy ha a jelenkori közbeszédből indulunk ki, kénytelenek vagyunk gyökeresen más tartalmat tulajdonítani e fogalmaknak. Ma általában kulturális termékekről
esik szó, amelyek ama bizonyos hipermarket polcain várják, hogy kiderüljön: eladhatók-e, vagy sem, nem beszélve azokról, amelyeknek még nem volt szerencséjük eljutni
a beárazásig, s kikerülni a polcok valamelyikére. Legyen elég Harnoncourt-ra utalnom:
a művészetnek súlya, jelentősége addig marad, amíg a társadalom életének szerves
részét képezi. A magaskultúra megfelelő befogadó közeget feltételez, és e közegben
önszerveződően, a „fent” és „lent” fogalmait pillanatra sem ignorálva teremti meg a
maga csúcsteljesítményeit és mindennapi értékeit. E mondatot azonban a jelek szerint
végérvényesen múlt idejűvé kell alakítanunk. Placido Domingo tehetséggel, páratlan
művészi teljesítmények sokaságával vívta ki a maga egyértelmű helyét a XX. század
operavilágában, aztán – túl pályája zenitjén – meghallotta a kor szavát (bizonyára valamely impresszárió hathatós közvetítésével), és kezdetét vette a „három tenor” hívószóval eladott attrakciók sora. Jósé Cura rögtön a második fázissal kezdte, nem veszte-
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gette idejét a hagyományos érvényesülés fáradságos és kétes kimenetelű útján, amikor
a popzenében edződött sztárcsinálók szolgáltatásai gyorsan és busásan megtérülnek.
Ma az úgynevezett kulturális élet egyre nagyobb hányadát PR-tevékenység uralja. A
XIX. században kivívott autonómiának vége, ahogy művészet és hatalom, szellemi élet
és hatalom korábbi kapcsolata is nyomtalanul elenyészett. Lajkó Félix a hegedűjével
éppúgy a beárazott termékek egyike, mint a Szcientológiai Egyház megváltása, a Feng
Shui lakberendezés tanításai, vagy a csakis bőrgarnitúrából élvezhető – a hagyományosnál ugyan életlenebb képet adó, viszont státus-szimbólumnak tekintett – LCDtévék. Nem kell értened, értékelned a termék hatását (esetenként jobb is, ha nem érted!), elég, ha felismered a hívószót, a szlogent, a jelszót, elég, ha tudod, melyik választással lehetsz trendi... Hogy mikor melyikre költsd a pénzed, azt majd a reklámszakemberek eldöntik helyetted, addig is élvezd a szabadságot!
Az EKF voltaképpen a régi és az új kultúrafelfogás mezsgyéjén egyensúlyoz: értelmet
csakis abból nyerhet, ha az autonóm művészet relikviáiból is képes felmutatni valamit.
Azonban hatalmas a kísértés, és óriási marketingnyomás nehezedik a szervezőkre,
melynek engedve a rózsaszín masnival átkötött tévétoronyról, a görögtűzzel dekorált
Magasházról, a Kórház téri minaretből óránként játszandó szintetizátoros müezzinimitációról, valamint a fuvolázó Amtmann Prosper egy a százhoz méretarányú, Zsolnay-porcelánból készített figurájáról szól majd a program. Valaki netán meg tudja értetni a helyi hatalom embereivel, hogy nem elég az utóbbiakkal foglalkozni?
Mikszáth és Móricz országa
Nos, képzeletben klikkeljünk párszor a Google Earth légifénykép-felszínére, közelítsünk! „Van egy ország, ahol álmomban jártam (...) ahol az arcodban láttam a magam
arcát (...) az ölelésben bőség, az igaz ügyben hűség...” – jobb, ha nem folytatom, tekintettel a szöveg és az intonáció mellékhatásaként jelentkező heveny gyomorhurutra.
Van egy ország, ahol a vállalások általában dugába dőlnek. Ahol a felelősök feltüzelik
a lakosságot: rendezzünk világkiállítást, gyűjtsünk a Nemzeti Színház felépítésére,
pályázzunk olimpia-helyszínként – hogy azután az őket követő új felelősök garantáltan
hátraarcot vezényeljenek. Ahol egyazon politikai erő egyszer bármi áron, a társadalmi
igazságosság minimumára fittyet hányva kitapossa a lakosságból az adósságcsapdából
kikerülés fedezetét, aztán – ha éppen ez kell a népszerűsödéshez, a hatalomba való
visszakerüléshez – meghirdeti a „jóléti rendszerváltást”, fedezetlen költekezésbe, irdatlan eladósodásba hajszolva az embereket. Ahol egy másik politikai erő idestova egy
évtizede képtelen (vagy nem óhajt) túllépni a 80-as IQ alattiak igénye és ízlése szerint
fogalmazott, interpretált üzeneteken. Ahol semmi se drága, ha demonstrálni kell, micsoda kemény legények is vagyunk mi. Ahol nem léteznek elvek, koncepciók – pontosabban: állítólag léteznek, csakhogy esetről esetre más elveken, más koncepción alapulnak a döntések. Így például ebben és csak ebben az országban sikerülhetett – európai nyomásra – úgy racionalizálni a felsőoktatást, hogy mára áttekinthetetlenül széttagolt lett, hetven fölé nővén az önálló intézmények száma. Ez az az ország, ahol 1995398

től az egymást váltó kormányok eszelősként hajtogatták, hogy alacsony a felsőoktatásban résztvevők létszáma, arra kényszerítvén az egyetemeket, hogy erejükön felül is,
silány felkészültségű, az oktatást züllesztő hallgató-rétegek bevonása árán is, de duzzasszák fel a képzést. S lám, hirtelen kiderült, hogy mindez hiba volt, nagy hiba! Eljött
hát a hátraarc ideje: a hatalom tereli is bőszen az egyetemeket arra, amerre mindig is
mentek volna, ha korábban hagyják őket. De ne dimenzionáljuk túl az elvtelen pazarlás
konkrét eseteit, a szemünk se rebbenjen, ha néhány éve drága pénzen felújított kórházakat, vasútvonalakat zárat be az illetékes minisztérium. Ezen ország vezetőinek mentalitása homokozóban játszadozó óvodásokéhoz hasonlítható: ha nem sikerül a homokvár-építés, muszáj letarolni, hogy újat építsenek, nemde? Kijárni egy fejlesztést, egy jó
boltot: ez a dzsentroid társadalom aktuális viszonyaihoz alkalmazkodó, de lényegében
már vagy százharminc éve változatlan feladat. Teljesen mindegy, hogy uram-bátyám,
jó elvtárs, igazgatótanácsi kapcsolat, vagy éppen a mi kutyánk kölyke – a protekcionizmus és korrupció terminológiája feltűnően gazdag errefelé.
Van tehát egy ország, ahol a „mást mondunk, mást teszünk” jelentésű összekacsintás
mindennapos. Ahol az állampolgárok zöme soha nem fogja megérteni, hogy a törvények a javukat is szolgálhatják. Ahol szegény, minimálbérnyi kivétből napjaikat tengető kényszervállalkozók tízmilliós terepjárókon száguldoznak, nem ismerve elsőbbségadást, sebességhatárokat, kíméletet. Ahol a rossz hírbe keveredett politikusról, vagy
annak rossz hírbe keveredett cégéről végül valahogy mindig kiderül, hogy semmi közük egymáshoz. Ahol a Parlament időnként saját meglévő törvényeinek ellentmondó
törvényeket hoz, és ahol a képviselők olykor maguk is tudják, hogy a frissen megszavazott törvényt legfeljebb elvétve fogják betartani. Ahol minduntalan kettős mércébe
ütközik az állampolgár: ő nem hibázhat, nem késhet, nem tartozhat büntetlenül, de vele
szemben a hatalom apparátusa, a hivatal hibázhat, késhet, neki tartozhat jóvátétel,
kompenzáció nélkül. Ahol a pozíció nem felelősséget, szolgálatot jelent, épp ellenkezőleg: hosszú időre szóló felmentést bármiféle ellenőrizhetőség, a számonkérhetőség
kötelme alól. Ahol postán, benzinkútnál, jegypénztárnál nem tudhatok úgy sorban állni, hogy egy vagy több előttem álló számlaírásának időveszteségét el ne kelljen viselnem, de egyes parlamenti képviselők nyilatkozata szerint „nem lenne életszerű”, ha
milliárdokra rúgó költségtérítésüket számlákkal kellene fedezniük. Ahol pusztán pártkapcsolatok révén, ügyes ingatlanügyletek lebonyolításával a semmiből milliárdossá
lehet válni. Ahol nem az a probléma, hogy hagyományosan a fent lévők hazugságai és
panamái köré szerveződik minden, hanem csakis az, ha valakit rajtakapnak a hazugságon, horribile dictu: netalántán beismeri azt! Ahol Homo sapiensnek látszó, a tömegeket befolyásolni hivatott lények híresztelik, hogy aki vállalkozóként, üzletemberként
sikeres volt, az bizonyára államférfiként is eredményes lesz – mintha nem is homlokegyenest ellentétes attitűdöt követelne a két dolog: beszűkült, mániákus, önző törtetést
az egyik, körültekintő, kompenzáló, kiegyensúlyozó bölcsességet a másik.
Nyilvánvalóan csak valami fatális tévedés lehet, hogy a térkép szerint ez az ország
Európában van. Az imént elsorolt jellemzői alapján egyértelmű, hogy természetes helye és közege valójában valahol Kolumbia és Brazília határvidékén keresendő!
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Tervezett épületek. Élet az Universitas utca elején...

A tehetetlen város
EKF-helyszínként megfelelni az elvárásoknak egy dél-amerikai mentalitású ország
egyik leszakadt, elmaradott régiójában nagy kurázsit igénylő feladat. Ha az előzőekben
érintett jelenségekkel őszintén számot vetünk, ha tehát számolunk a kultúra lényegét
semmibe vevő, a művészet fogalmát kiforgató nemzetközi trenddel egyfelől, az európaitól fényévekre lévő hazai közfelfogás és politikai gyakorlat következményeivel
másfelől, máris kevesebb szemrehányással illethetjük a pécsi hatalmi elit szerencsétlenkedését, dilettantizmusát, s az e dilettantizmust professzionalizmusként beállítani
igyekvő demagógiát. Érdemes e megfontolásokkal szembesítve újraolvasni a Magyar
Hírlap egyik őszi elemzésének néhány mondatát:
„Nem mindegy, hogy ki vágja át a szalagokat, ha arra, ami mögötte van, kurzustól és
választott vezetőktől függetlenül büszkék lehetünk 2010-ben és utána is? A halogatásnak legfeljebb ürügye, újabb és újabb alibije van, de nem oka. Ki fogjuk várni a pillanatot, amikor nem marad más érv, mint az, hogy már mindegy, ki a program szellemi
vezetője, csak legyen, aki fogja az ollót.
Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte, és ez a pici mind megette!
Kár, hogy nem működik a mondókába rejtett munkamegosztás Pécsett, mert mindenki
csak enni akar, ráadásul nem az ujjacskák irányítanak, hanem az a hatalmas tenyér,
amely ráborult a programra. Hogyan lehet elsiklani például a polgármester kijelentése
fölött, mikor a pályázat szellemi atyjait mindössze hét civil értelmiséginek nevezi a
városban élő több ezer közül. Egyáltalán, miként lehetséges, hogy abban az országban,
ahol csaknem háromezer fesztivált szerveznek évente, mindössze öt jelentkező van minden idők legnagyobb kulturális beruházásának az élére?
Úgy tűnik, alkalmatlan a magyar politikai kultúra arra, hogy megfelelő pályára állítson egy jelentősebb kulturális projektet. Mert nincs az a kurzus, amelyik képes volna
ellenállni a kísértésnek, hogy ne valami nagy, önigazoló, emblematikus izét csináljon
egy nemzeti színházból, egy EKF-ből vagy akár egy emlékműből. És ami jelképes, az

400

jellemző is. Értelemszerűen nem tud nem hasonlítani a jellemzettre. Ettől valóban van
miért tartani. (...)
Jelenleg annak örülhetünk – mert a lebőgés ellen már csak ez a biztosíték maradt –,
hogy a pécsi városvezetés tehetetlenségét megelégelve miniszterek és megbízottaik
vállalják át a kulturális fővárosi programmal járó felelősséget. Azok, akik a kereteket
biztosítják. Csak sejtjük, mire, mert mint tudjuk: kulturális fővárosaihoz téglát ad Európa, nem szellemet.
Szellemtornya ráadásul van már Pécsnek, húsz emelet magasságából bólogat a városháza döntéseire. Abból talán nem kellene építeni még hármat, ötöt. Mert ha így haladunk, üresen kongó, emblematikus termek visszhangoznak majd a kérdésre, hogy miért
éppen akkor csinálunk bohócot magunkból, mikor arra az európai gesztusra kellene
válaszolnunk (de legalábbis nem melléfejelni a magas labdának), hogy az egész kulturális fővárosi mozgalom nálunk ünnepli negyed évszázados fennállását. S Magyarországra nem kevesebbet bíz, mint az összeköttetést Essen és Isztambul, Kelet és Nyugat
szelleme között.”7
A szellem! – egy földhöz ragadt, spirituális értékeihez föl nem érő világban miért is
várnánk éppen valamely városházi alkalmazottól ezt a szellemet? Létezik persze másfajta szellemiség is, másfajta értékrend: a lokális értékek kialakult rendjét őrző. Kunszt
Márta kapta – vagy vállalta önként s dalolva – a feladatot, hogy ezt minden adandó
alkalommal felmutassa, rendre számon kérje a másféle viszonyítási pontokhoz igazodókon. Feltéve, hogy korrekt értelmezéssel és tálalással van dolgunk, világosan mutatja az értékrendek antagonisztikus viszonyát a következő néhány sor:
„...az előző városvezetés érdektelensége csak az eredményhirdetésig tartott, ezután
nem késlekedett a projekt kisajátítása a városházi apparátus és néhány városi cég javára. A beruházások megcsúsztak, a programokért felelős Menedzsment Központ légüres térbe került, a tanácsadói szereppel bíró Építészeti és Városarculati Tanács
(ÉVarc) szélmalomharcot vívott az értelmes városépítészeti döntésekért – mindez júniusban végül Takáts József, a program szellemi vezetőjének a főtanácsadói posztról
való lemondásához vezetett. Nem csoda, hogy a status quo fenntartásában érdekelt
városvezetést piszkálta az EKF szellemisége, hiszen a kulturális főváros program egyik
célja, hogy a kormányzati és civil szereplők partnerekként működjenek együtt a városok kulturális fejlesztésében. A pécsi program a közterek felélesztésén, új városközponti hangsúlyok teremtésén, regionális kulturális együttműködéseken keresztül nemcsak
azzal az ígérettel kecsegtetett, hogy jobb lesz az élet Pécsett, hanem hogy kibillenti az
országot a kulturális egyközpontúságból.
Mivel Pécsett három új kulturális intézmény is létrejön, a jelöltek nem úszhatták meg a
szembenézést azzal, hogy az új intézmények hogyan viszonyulnak a meglévőkhöz, és
miképp lesznek fenntarthatóak 2010 után. Kunszt Márta ügyvezető polgármester júniusi köztévébeli megnyilvánulása is érzékeltette, hogy ez mekkora konfliktusokat gerjeszt.
Kifejtette, hogy Pécsett az EKF örve alatt a kiválóan működő hagyományos kulturális
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intézményrendszer szétrobbantására készülnek, és a városnak különben sincs pénze új
intézmények finanszírozására – tehát jobb, ha marad minden a régiben.”8
Mielőtt bárki is ferdítéssel vádolná a Magyar Narancsot, tekintsünk egy, az eseményeket igencsak a városi önkormányzat szája íze szerint tálaló sajtótermékre, a Pécsi Hírekre. Ennek szeptember 14-i számából megtudhatjuk, hogy Kunszt Márta szerint „tizenegy hazai pályázó közül Pécs városa méltán nyerte el 2010-re a kultúrfővárosi címet, hisz eddig is felmutatott európai rangú értékeket. Ezért sem érti, miért erősödött
föl mostanság a fanyalgók hangja, akik kétségbe vonják, hogy méltóak vagyunk e megtiszteltetésre, és alkalmasak a nagyszabású rendezvénysorozat lebonyolítására. A politikus asszony arra figyelmeztetett: a viták gerjesztése helyett az itt élők tekintsék közös
ügyüknek, hogy néhány év múlva Pécs lesz Európa egyik kulturális fővárosa. Legyünk
büszkék az értékeinkre, és becsüljük meg azokat!”9 A „politikus asszony” – tudjuk –
egy későbbi alkalommal Lucifert idézte: „a tett halála az okoskodás!” Érdemes tehát
komolyan elgondolkodni az ilyetén megnyilvánulásokat tápláló szemléleten és értékrenden. Gyorsan tegyük túl magunkat a régi kommunista reflexek szinte leplezetlen
felbukkanásán: a vita, az „okoskodás” nem egyéb, mint destrukció, tehát aki okoskodik, az mindannyiunk ellensége, kétségbe vonja értékeinket, elvtársak, ne hagyjuk!,
stb., stb. Engem inkább az a mozzanat nyugtalanít, amidőn a hatalom baráti kezét
nyújtja a középszernek, a provinciális érdekek képviselőinek. Ha valamivel számolnunk kell a helyi politika káros befolyását illetően, hát ez a jelenség az! Az idézet első
mondatában rejlő csúsztatás szerint azért nyerte el tizenegy közül nem valaki más,
hanem éppen Pécs a címet, mert eddig is felmutatott európai értékeket. Ezek szerint a
többiek gyengébbek nálunk európaiság dolgában. Az efféle demagógia iránt óriási a
fogadókészség az itteni lakosság soraiban.
Nem pécsiként Pécs mellett más hasonló nagyságrendű magyar városokban is jelentékeny időt töltöttem a művész-elithez nem tartozó, de a kultúra iránt érdeklődő polgárok
társaságában. A kulturális felsőbbrendűség ilyen mérvű hamis tudatával sehol másutt
nem találkoztam, mondhatni, sehol nem érezhettem ekkora szakadékot az önértékelés
és a valós eredmények között, mint itt. Ez a városképi tényezők hihetetlenül elvakult
számbavételével kezdődik, és a helyi művészeti élet mértéktelen túlértékelésével végződik. Kedvenc példáim egyike az UnivPécs 2005. október 10-i számának címlapján
véghez vitt bravúr, amely Magaskultúra – Magasház címmel és émelyítő zsurnalizmussal, annak idején az Echo-ban is kritizált szánalmas happening dicsőítése révén
jutott el Pécs főváros-voltának tényként való feltüntetéséig. Az eset pikantériája, hogy
épp ama egyetemi ifjúságnak szánt orgánumban, amely ifjúság – nagyjából hasonló
mértékű torzítással és igazságtalansággal – a Pécs egyetlen pozitívuma a 18 órai pesti
InterCity summázatot őrzi a maga folklórjában.
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...és az Universitas utca végén

Ha tehát firtatni kezdjük, valóban európai mércével mérjük a város „meglévő értékeit”,
egyszerre sértjük a maga teljhatalmán és bizniszén őrködő helyi vezető-gárda, valamint
a városhoz érzelmileg kötődő, legalább harminc éve Csipkerózsika-álmát alvó – közben persze szépeket álmodó – lakosság érdekeit. Én tudom, hogy Koltai Tamásnakvan
igaza, amikor kijelenti, hogy „a Pécsi Nemzeti Színház a hetvenes évek óta nincs rajta
az országos színházi térképen”,10 mert tisztában vagyok látókörével, publikációi színvonalával, ráadásul szakmámból fakadóan pontosan tudom, hogy legalább is egy területen, a helyi operaélet tekintetében hol a helye a városnak a magyar vidék képzeletbeli
rangsorában. De hogyan éli meg a város lakossága, ha meginog a lokális értékrend
mindenhatóságába vetett hite? És egy ennél is kényesebb kérdés: milyen magatartást
fognak tanúsítani mindazok, akik a helyi kulturális életben eddig a város elzártságának,
elszigeteltségének haszonélvezői voltak? Őket hogyan lehetne megnyerni egy reális
megmérettetés, egy valódi versenyhelyzet támogatására? Az anekdota szerint az egyik
helyben diplomát szerzett kiváló diákunkról az őt alkalmazó Pannon Filharmonikusok
egy másik zenésze kijelentette: ő Közép-Európa legjobb csellistája. Nos, ez Pécs!
Amíg nem gondolunk Perényire, Onczayra, és nem hallottuk a pályájuk kezdetén máris
óriási reputációt szerzett fiatalokat: Varga Tamást, Fenyő Lászlót, Pólus Lászlót,
Rohmann Dittát – és még folytathatnám! –, addig handabandázhatunk azzal, hogy a mi
zenekarunkban dolgozik Közép-Európa legjobbja... Amíg fogalmunk sincs, hogy például Szegeden mit produkált az operatagozat az elmúlt harminc évben, s arról sem,
hogy miként értékelték ezt a teljesítményt országszerte, addig lehet jó véleményünk a
népszínházi koncepció pécsi realizálásáról. Amíg nem tudjuk, hogy Debrecenben a
hetvenes években épült Kölcsey-központot lebontva, minden különösebb melldöngetés
és öntömjénezés nélkül – a telekért jó pénzt ajánló kereskedelmi befektetőkkel nem
törődve – miféle kulturális központot építettek, addig a felelős városi vezetőknek sem
kell lesütött szemmel utcára lépniük olyan dicső ötleteikért, mint a sportrendezvényekre is alkalmas, de ha nem, legalább bálteremnek használható hangversenyterem...
„A fő kérdés tehát mindmáig válaszra vár. Vajon lehet-e kultúra ott, ahol nincs szellem, ötlet, kitartás? Ha az előbbiből kilúgozzák az utóbbit, az talán mutogatnivalónak
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még elmegy, ám a célt távolról sem éri el. Nem esemény lesz, csak felhajtás. Egy kis
virtigli dínomdánom, sült kolbásszal és kürtőskaláccsal. ”11
Az EKF így vagy úgy, de mindenképpen megzavarja az önnön nagyságától félájult
tükebirodalom nyugalmát. Ha nem most, amikor még van lehetőség felzárkózni, tanulni, valódi nagyságra törni, akkor majd 2010-ben, a kudarc keserű poharát fenékig ürítve. Csak a városon múlik, hogy melyik forgatókönyvet választja: valóban felkészül a
próbatételre, vagy elkezd úgyis Pécs a világ közepe feliratú pólókat gyártatni valamelyik önkormányzat-közeli vállalkozással. Meg talán füldugókat is, hogy se gyanús
jöttmentek, se helybeli okoskodók hangja ne zavarja az obligát esti borozgatás „fővárosi” idilljét.
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A pécsi Európa Kulturális Főváros
története. Célok és megvalósulás
Pilkhoffer Mónika

Éppen tíz évvel ezelőtt, 2010-ben volt Pécs – első magyarországi városként – Európa
Kulturális Fővárosa. Ez olyan lehetőség volt a város életében, ami csak igen kivételes
és ritka esetekben adatik meg. Kisgyerekes anyukaként sajnos számos remek programról lemaradtam. De mivel szerény mértékben magam is részt vettem a cím elnyerése
során készült pécsi pályázatok munkálataiban, és igyekeztem nyomon követni a cím
elnyerése utáni eseményeket is, így szívesen elfogadtam az oldenbourgi Bundesinstitut
für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa felkérését, mely a pécsi
EKF történetének megírására szólt. Amikor a németre lefordított kéziratot a szerkesztő
elolvasta, azzal küldte vissza, hogy ez a narratíva annyira negatív, hogy legyek szíves
megírni a 2010-es év eseményeit is, ami minden bizonnyal kedvezőbb végkicsengést fog
adni a történetnek.
Nem tudom, hogy az utolsó fejezet tudott-e bármit is javítani az előző részek értékítéletén, de a cikket végül elfogadták. Azonban tíz év elteltével most úgy tűnik, hogy mindennek szomorú aktualitása van, hiszen a város épp egy olyan politikai játszma kereszttűzébe került, melynek nem titkolt célja, hogy a Zsolnay Negyed tulajdonjogát az
állam megszerezze a várostól. Ezzel nemcsak Pécs legnagyobb kulturális-művészeti
értékétől, a város nevét a provincializmusból a világhírnévig repítő szellemi és épített
örökségétől fosztanák meg a pécsieket, de újabb tragikus bizonyítéka lenne a pécsi
EKF pályázat alapeszméjét képező kulturális decentralizáció semmibevételének.
***
2005. október 19-én a magyar kormány bejelentette, a versengő magyar városok közül
a nemzetközi zsűri javaslatára Pécset jelöli 2010-re Európa kulturális fővárosává. Az
eufórikus öröm pillanataival egy időben azonban az aggodalom hangjai is megcsendültek. A lelkes civilek kezdeményezésére és aktív részvétele mellett elkészített pécsi
pályázat és a helyi politika kapcsolatának alakulását előre vetítette az ünneplés tragikomikuma, melyre a pécsi pályázat szerzője, Takáts József így emlékszik vissza: „Fölvonult a teljes szocialista frakció meg a szokásos embereik, tele volt a terem olyanokkal, akikkel azelőtt sohasem, egyetlen EKF-fórumon sem találkoztunk. Alig ismertem
valakit. A polgármester nyilvánosan köszönetet mondott nekem (…). Majd köszönetet
mondott három olyan embernek is a kulturálisfőváros-pályázat sikeréért, akik közül
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kettőnek a nevét se hallottam addig, és még egyvalakinek, akinek meg semmiféle köze
nem volt az egészhez.”1
1. Előtörténet
Az Európai Unió a görög kultuszminiszter, Melina Mercouri kezdeményezésére 1985ben indította útjára az Európa Kulturális Városa programot, melynek célja a kulturális
örökség sokszínűségének megőrzése, az európai népek egymáshoz való közeledésének
elősegítése volt egymás kultúrájának megismerésén keresztül. 1999-ig minden évben
egyetlen város élvezte Európa figyelmét, majd az ezredfordulón egyszerre kilenc város
kapta meg az 1999-ben Európa Kulturális Fővárosává átkeresztelt rangot. 2005-ben –
az Európai Unió 2004-es bővítésére reagálva – egy rotációs rendszer lépett életbe:
2009-től a már kiválasztott tagállamok városai mellé minden évben egy újonnan csatlakozott ország városa is megkaphatta a megtisztelő címet. Így Németország mellett
Magyarország egyik városa reménykedhetett abban, hogy 2010-ben Európa Kulturális
Fővárosává válhat.2
A legmegfelelőbb magyar város kiválasztására a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma kétfordulós pályázatot írt ki. Az első, ún. előpályázatot 2004 októberében hirdették ki. A 2004. december 31-i, szűkös határidő lejártáig 11 magyar város (Budapest,
Debrecen, Eger, Győr, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Sopron, Székesfehérvár,
Veszprém) nyújtott be pályázatot. A héttagú szakmai zsűri 2005. március 7-i döntése
alapján a versengésből kiesett Kaposvár, Kecskemét, Székesfehérvár és Veszprém, míg
Eger, Miskolc és Pécs egyhangú, Budapest, Debrecen, Győr és Sopron egyszerű többséggel jutott tovább. A második forduló határidejét a kulturális miniszter 2005. augusztus 17-ében jelölte meg.
A győztes pécsi pályázat ismertetése előtt érdemes kitérni a versenytársak munkáira is.
Budapest a víz és a város kapcsolatára építette fel pályázatát, így a legtöbb beruházás a
Dunához kötődött, mint például az Aquincumi Duna-híd vagy a Margit-híd alá tervezett üvegbuborék. Ezen kívül a program fontos részét alkotta az Óbudai Gázgyár területén kialakítandó Műszaki és Science Múzeum, illetve a Közraktár utcai raktárak kulturális hasznosítása. A „Nyitott kapuk” szlogennel pályázó Debrecen emblematikus
épülettel kívánt a köztereken zajló városi élet számára új kontextust teremteni. Az elképzelések szerint a japán sztárépítész, Yoshio Taniguchi tervezné azt az üveghegyet,
mely egyszerre lenne kilátó és művészeti alkotások, előadások színtere. Emellett tízezer négyzetméter alapterületű kulturális- és bevásárlóközpont felépítése, Modern Művészeti Múzeum, valamint Európa első Roma Múzeumának megvalósítása szerepelt a
jelentősebb tervek között. A zsűri által a legkidolgozottabbnak tartott egri pályázat az
érseki palota alatti pincerendszer hasznosítását helyezte a középpontba, ahol interaktív
várostörténeti múzeumot, valamint az Eszterházy Károly Főiskola Tudásközpontját
alakítanák ki. A „város a város alatt” program mellett nagy hangsúlyt kapott az USAban élő Kepes György kinetikus festményeinek a kiállítása. A jövőre építő Győr az
innováció, a technika és a kultúra egységének megteremtését állította pályázata közép406

pontjába. A fiatalos ötletek között Neotechnológiai Múzeum, Generációk Palotája és
Média Központ, Műcsarnok felépítése szerepelt. Az internetes szavazáson nagyarányú
győzelmet arató miskolci pályamű írói az Avas-hegyre kőkori parkot, a lillafüredi
Sziklába – az 1973-ban megrendezett első magyar rockfesztiválnak emléket állítva –
Rockmúzeumot, valamint Science Múzeumot álmodtak. Sopron „Szabadság, szerelem” mottójú anyaga a város és Liszt Ferenc kapcsolatára épült. Emellett a Könyv-Tér
megépítése érdemel figyelmet, mely 2010-ben rendezvények helyszíneként, majd a
kulturális év után könyvtárként működne.3
A versengő városok pályázatíróinak nem kis nehézséget okozott a kultúra és a város
fogalmainak definiálása, és ezek Európához való viszonyának meghatározása. Ennek
következtében az írások hemzsegtek a sablonos, közhelyes és steril meghatározásoktól.
Ugyanakkor előremutató volt néhány városnak az összefogásra tett kísérlete. Budapest
egy-egy hónapra néhány nagyobb városnak engedte volna át a címet, Győr a város 50
km-es körzetében fekvő, határon túli városokat vonta be programsorozatába, míg Pécs
Szegeddel működött együtt. 2005. június 25-én Miskolcon aláírták a Kultúrvárosok
Szövetsége együttműködésről szóló szándéknyilatkozatot, melynek mottója: „Egy
mindenkit visz.”4
2. A pécsi pályázat
A pécsi pályázat legfontosabb üzenete a kulturális decentralizáció gondolata volt. A
döntés tétje tehát nem más, mint hogy esély nyílik-e az ország egyközpontú, fővároscentrikus fejlődéséből való kimozdulásra. Ha igen, akkor a kulturális és etnikai sokszínűségét hangsúlyozó Pécs esetében már az előpályázat is olyan közép- és dél-európai
kulturális tapasztalatokat és tanulságokat ígér, mely a nyugatitól való eltérése okán
mindenképpen érdeklődésre tarthat számot. Ilyen érdekesség a nyitás a Balkán sokszínű világa felé (melynek az iszlám kultúra is részét képezi), vagy a szocializmus évtizedeinek és annak megmaradt nyomainak, bányászati és ipari emlékeinek bemutatása.
Lényeges különbség az első és a második forduló koncepciója között, hogy az előpályázat a „Jövő gyökerei” mottóra építve nem látványos építészeti alkotások emelésére,
hanem az igen gazdag épített örökség revitalizációjára, annak kulturális–turisztikai
újrahasznosítására helyezte a hangsúlyt. Ennek legfontosabb eleme a Zsolnay gyár
műemlékekben gazdag épületegyüttesének új funkciókkal történő életre keltésének
terve volt.5
A zsűri6 kiemelte a pécsi pályázat koncepciózusságát, de egyben megjegyezte vizuális
megjelenésének színvonaltalanságát. Ez utóbbi arra kényszerítette a várost, hogy a
második forduló sikere érdekében átalakítsa a pályázatírói szervezetet. A pécsi pályázat megszületésének az a fő érdekessége, hogy nem a városfejlesztéssel foglalkozó
hivatali szakemberek, hanem kezdettől fogva civilek álltak mögötte. Pécsett az értelmiség körében már 2002-ben diskurzus folyt arról, hogy a városnak meg kellene pályáznia a címet, és a végleges mű szövegének szerzője, Takáts József is ebből a közegből
érkezett. A 2004 áprilisában az Élet és Irodalom hasábjain megjelent, Pécs és Budapest
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esélyeit taglaló írása,7 valamint a 2004 októberében a témában szervezett konferencia
után kapta meg Takáts és a Jelenkor folyóirat főszerkesztője, Ágoston Zoltán a megbízást a pályázat elkészítésére. A mindössze egy hónap alatt megírt, két részből álló
munkában Takáts feladata volt a koncepció megfogalmazása, míg Ágoston a város
kulturális intézményrendszerének és kapcsolathálójának bemutatásáért volt felelős.
2005 februárjában felállt az új pályázatírói szervezet. A menedzsment kikerült a városházáról; a közgyűlés az Európa Centrum Kht-t bízta meg a pályázat elkészítésével,
melyre 80 millió forintot is megszavazott. Egy hálózatos együttműködést feltételező
irányítási szerkezet jött létre, melynek részeit a négy tagból álló Pályázati Kabinet, a
Pályázati Iroda, a Programtanács, a Fejlesztési Tanács és a munkacsoportok alkották; a
városvezetéssel való egyeztetés a board feladata volt.8 A koncepció kidolgozásában
azonban ennél sokkal többen vettek részt. A pályázatot előkészítő workshopok résztvevői, az egyes munkacsoportok tagjai és a közreműködők száma meghaladta a százat.
A pályázatírók ugyanakkor azt is fontosnak tartották, hogy a munkát olyan nem pécsi
szakemberek is véleményezzék, akik a magyar és a nemzetközi kulturális élet meghatározó szereplői.9 A pályázat új és egységes arculatának megtervezésére tíz pécsi vagy
a városhoz kötődő grafikus–dizájner kapott felkérést egy meghívásos pályázat keretében.10 A győztes Czakó Zsolt lett, aki a végleges pályázat grafikai tervét és a pécsi
bauhäuslerek konstruktivista hagyományára alapozott Pécs2010 logót készítette.
A második fordulóra benyújtott pécsi pályázat A határtalan város címet kapta. Az igényes könyv formájában is napvilágot látott munka a kulturális várostervezés felvázolásával kezdődik. A kötet első alaptézise, a pályázat magyarországi tétje a kulturális decentralizáció kérdése, melyben benne rejlik annak a lehetősége, hogy elindítja az ország kulturális életének többpólusúvá válását. A pályázat pécsi és regionális tétjét a
gazdasági léptékváltás képezi, hiszen Pécs „az ország gazdaságilag leszakadó déldunántúli régiójának a központja, elmaradott megyéjének a székhelye”,11 ahol az 1990
előtti húzóágazatok (főként a szén- és uránércbányászat) leépültek, helyükre nem léptek újak, és a magas munkanélküliség mellett jelentős probléma a város rossz megközelíthetősége. Ebből a helyzetből az egyik kitörési pontot a kulturális ipar és a hozzá
kapcsolódó turizmus jelentheti.12 A pályázat pécsi tétjét tehát a kulturális léptékváltás
adja, mely során Pécs periférikus kulturális helyzetét egy európai határvidék sajátos
kulturális tapasztalatává alakítja.
A pályázat öt pillére a város alkalmasságát igyekezett reprezentálni. Ezek szerint „Pécs
az élettel teli közterek”, a „kulturális örökség és a kulturális újítás” városa, olyan multikulturális település, ahol „a múltban latin, török, német, horvát, magyar kulturális
rétegek rakódtak egymásra”, napjainkban pedig a német, a horvát és a roma kultúra
fellegvára.13 Mindamellett, hogy a városhoz köthető a regionalizmus gondolata, Pécs
kapuváros is, mely a Balkán felé nyitott. Tovább erősíti Pécs pozícióját, hogy a főváros
után itt él a legnagyobb létszámú, művészettel foglalkozó értelmiség, és a kulturális
intézményhálózat is itt a legsűrűbb és legsokfélébb – elég csak a Múzeum utca Csontváry, Vasarely, Zsolnay, Martyn Ferenc Múzeumait, a Modern Magyar Képtárat vagy
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a kortárs alkotások kiállítóterét, a Pécsi Galériát megemlíteni. Itt találhatók a világörökség részét képező ókeresztény síremlékek. A városban öt színház és kétszáz éves
múlttal rendelkező szimfonikus zenekar, három könyvkiadó működik. A vidéki egyetemek közül a Pécsi Tudományegyetemen tanul a legtöbb diák, és egyedül itt működik
az országban Művészeti Kar. Pécsett jelenik meg az egyik vezető irodalmi folyóirat, a
Jelenkor; a város számos fesztiválnak (színházi, filmes, bordal, felnőttbáb, jazz, rockzenei) ad otthont. A pécsi pályázat készítői mindemellett négy, a várost egyre táguló
kör formájában körülvevő régiót kapcsoltak be az EKF-fel kapcsolatos elképzeléseikbe: a Dél-Dunántúlt, beleértve a Balaton vidékét is; a dél-dunántúli régió peremén elhelyezkedő nagyobb városokat (Baja, Dunaújváros, Keszthely, Nagykanizsa); Szegedet, mely Pécs kiemelt partnervárosa az EKF-pályázatban; és végül a déli kulturális
övezetet, melybe Trieszt, Maribor, Tuzla, Eszék, Újvidék, Arad és Temesvár is beletartozik.
A szöveg jelentős részét a fejlesztési fejezet teszi ki. A fejlődés előfeltételei között a
közlekedés feltételeinek javítása (az M6-os autópálya megépítése, a pogányi repülőtér
kiépítésének befejezése), informatikai fejlesztés, az egykor főként bányászok lakta
külső városrészek szociális rehabilitációja, a tudásalapú gazdaság kiépülése szerepel. A
fejlesztések öt nagy kulcsprojektet foglalnak magukba: a Zenei és Konferenciaközpont
felépítését, a Zsolnay Kulturális Negyed kiépítését, a „Nagy Kiállítótér” megvalósítását, a Regionális Könyvtár és Információközpont felépítését, valamint a közterek és a
parkok újjáélesztését. Ez a koncepció három városfejlesztési modellt ötvöz. A koncertterem és a könyvtár projektjei egy leromló, heterogén városrész újjáélesztését szolgáló
beruházások, melytől a környezet felértékelődése várható. A Zsolnay gyár épületegyüttesének kulturális negyeddé alakítása egy viszonylag kis területen koncentrálódó, kreatív közeg megteremtését tűzte ki célul, ahol egyszerre van jelen a termelés, fogyasztás,
tanulás, kikapcsolódás. A gyártás megtartása mellett itt ipartörténeti témaparkot, az
egyetem művészeti karának oktatási bázisát, designközpontot, inkubátorházat, kortárs
művészeti központot, szállodát, vendéglőt, kávéházat és irodákat terveztek kialakítani.
A harmadik modell egy-egy városrésznek a köztér-fejlesztésen keresztül megvalósuló
megújulását képviseli. A város által a koncertterem és a könyvtár számára kijelölt telkek a Zsolnay Negyeddel együtt létrehozták az ún. EKF-városrészt, melynek célja a
városközpont keleti irányú kiterjesztése volt.
A pályázatban foglaltak szerint az EKF-év pécsi kulturális programjai közé azok fognak bekerülni, melyek „hosszú távú kulturális együttműködések kiindulási pontjai lehetnek, és elősegíthetik Pécs nemzetközi regionális kulturális központtá válását”.14
További célként fogalmazódott meg, hogy a város kulturális teljesítményét európai
kontextusban mutassa meg, melyre a „Magyarok a Bauhausban” vagy egy Martyn
Ferenc és az Abstraction–Creation munkacímű kiállítás terve szolgált példával. Fontos
szempont volt, hogy Pécs kulturális teljesítményének prezentálása és az európai városok kultúrájának a régióba hozatala egyszerre valósuljon meg. Már az előpályázat zsűrije is kiemelte, hogy egyedül a pécsi pályázatban foglalkoztak a 2010-es évre való
szisztematikus felkészüléssel, tematizált felvezető évek formájában. Pécsett 2006 a
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kulturális örökség, 2007 a tanítás és a tanulás, 2008 a környezet- és egészségkultúra,
2009 pedig a vallási kultúra éve volt. Az egyes évek témái a város múlt- és jelenbeli
kulturális eseményeire reflektáltak: 2006-ban fejeződött be az ókeresztény nekropolis
bemutatását lehetővé tevő fejlesztés, 2007-ben volt a 100. évfordulója az 1907-es pécsi
országos kiállítás15 keretében megrendezett Szabad Tanítás Országos Kongresszusának. A 2008-as év témája a város újonnan kidolgozott „Ökováros–ökorégió” programjához kapcsolódott, míg 2009-ben a Pécsi Egyházmegye ünnepelte alapításának ezer
éves évfordulóját. A 2010-re tervezett programok a város művészeti csoportjainak,
tudományos közösségeinek, civil szervezeteinek és kulturális intézményeinek javaslataiból állt össze.
A pályázat az EKF hozadékának taglalásával, a cím elnyerésével járó eredmények, az
átváltozó város bemutatásával zárul. Eszerint Pécs 2010-es EKF-címe „új növekedési
pályára állítaná a város és a dél-dunántúli régió kreatív iparát és idegenforgalmát,
(…) a gazdasági kitörés lehetőségét teremtve meg egy stagnáló régió számára”; „hozzájárulna a helyi kulturális intézmények és szereplők szemléleti paradigmaváltásához”;
„nemzetközi várossá tehetné Pécset: kulturális intézményeit bekapcsolná a nemzetközi
kulturális hálózatokba”; „hozzájárulna az ország decentralizációjához és kulturális
élete többpólusúvá válásához”; és „felgyorsítaná a balkáni kultúrák integrálódását a
sokszínű európai kulturális térségbe” – hogy csak a legfontosabbakat említsük.16
Még a pályázat eredményhirdetése előtt érdekes vita bontakozott ki az Élet és Irodalom oldalain, amit Takáts József A próbakő című írása robbantott ki.17 Takáts cikke
arra az elterjedt hírre reagált, miszerint a kormányzat a fővárosnak ígérte oda az EKFcímet. A kulturális decentralizációt pályázatának központi gondolatává tevő pécsi pályamű szerzője igyekezett érveket felhozni a pletyka realitása ellen, melyek között
szerepelt, hogy ebben az esetben a kulturális tárca igen kínos helyzetbe hozná az általa
felkért bíráló bizottságot, vagy hogy a budapesti EKF-cím valószínűleg kevesebb szavazót hozna a kormánypártoknak a közelgő választásokon, mint amennyi vidéki szimpatizánst elveszítenének egy ilyen döntéssel. Takáts végül azt a nézetet igyekezett cáfolni, hogy a kulturális infrastruktúrával rendelkező Budapest győzelme lenne az ország számára a legolcsóbb megoldás. Ez egyrészt ellentétes lenne a minisztérium pályázati kiírásával, mely „kulturális, közlekedési, turisztikai és informatikai nagyberuházásokon keresztül megvalósuló (…) városfejlesztési program” kidolgozását várta a
versenyző városoktól, másrészt az elmúlt évtizedben amúgy sem olyan városokat választottak Európa kulturális fővárosává, melyek fejlettségüknél fogva a legmagasabb
színvonalon tudnák megrendezni az EKF-évet, hanem olyanokat, melyeknek lökésre
volt szükségük a stagnáló gazdasági helyzetből való kitöréshez.
A lap következő számában Inkei Péter, a budapesti EKF-pályázat vezetője reagált Takáts József írására. Bár Inkei maga is egyetértett a változás szükségességével az ország
egypólusosságának felszámolását illetően, de azt nem az EKF-fel akarta kezdeni. Írásában a főváros győzelme mellett szállt síkra, mert szerinte ez biztosítja az ország számára a leghatásosabb, legemlékezetesebb EKF-évet, és ez vonzaná Magyarországra a
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legtöbb turistát.18 Takáts válaszából képet kapunk az EKF-cím eltérő értelmezéséről.
Inkei Péter ugyanis egy évig tartó kulturális programsorozatként, Takáts József viszont
kulturális alapú városfejlesztési programként tekintett az EKF-re. Ez utóbbit egy 1999es, az EKF változásáról tanúskodó uniós dokumentummal támasztotta alá, mely szerint
a cím egyéves hatása helyett a hosszú távú fejlődési hatásra helyeződött a hangsúly.19
Ezt erősíti meg az előzsűri véleménye is, mely több város pályázata kapcsán kifogásolta, hogy egy jól kidolgozott alapkoncepció helyett a fesztiváljelleg dominált.
Ezt követően a vitának voltak még érdekes és elszomorító motívumai is. Konrád
György, aki tagja volt a német pályázatokat elbíráló zsűrinek, felvetette, hogy minden
hónapban más magyarországi város legyen Európa Kulturális Fővárosa,20 Sugár S.
András pedig két különböző régió: Pécs és Debrecen együttes szereplését javasolta.21
Demszky Gábor, Budapest főpolgármestere azzal érvelt a főváros mellett, hogy európai tendencia – és Németországban is így volt ez –, hogy először egy ország fővárosa,
majd a kisebb városok kapják meg a címet. A polémia leglehangolóbb írása a két világháború közti népi–urbánus ellentéthez hasonlította – teljesen alaptalanul – a kialakult helyzetet.22
A vitának több szempontból is volt jelentősége. Egyrészt azért, mert addig az országos
közvélemény szinte tudomást sem vett a címért folyó küzdelemről – bár a diskurzus
ebben az esetben sem az egyes városok pályázatairól folyt. Másrészt rávilágított arra,
hogy a városok – a győzelem érdekében – elsősorban a pályázati kiírásnak akartak
megfelelni, ahogy azt az egri Idegenforgalmi és Kulturális Iroda vezetője is hangsúlyozta.23 Egy interjúban Takáts József is kiemelte, hogy a később többször kritizált,
túlméretezettnek vélt pécsi beruházások a pályázati kiírásnak köszönhetőek: a kormányzat arra ösztönözte a pályázókat, hogy nagyszabású városalakító tervvel álljanak
elő.24 Bár már a pécsi előpályázat is tartalmazta a Zsolnay Kulturális Negyed kialakításán kívül a koncertterem és a Nagy Kiállítótér megépítését, ez a koncepció alapvetően
még nem volt beruházásközpontú, csupán olyan helyszínek megteremtését vette tervbe, melyek hiányoztak a pécsi kulturális intézményhálózatból, és amelyek mindenképpen szükségesnek bizonyultak az EKF-programok megrendezése céljából.
A nemzetközi zsűri tagjai25 felkeresték a kandidáló városokat; Pécsre október 9-én
látogattak. A kormány a zsűri egyöntetű véleményét elfogadva 2005. október 19-én,
néhány nappal a 23-ára ígért eredményhirdetés előtt bejelentette Pécs győzelmét.26 A
második helyezett Miskolc, a harmadik Debrecen lett.27 A zsűri indoklása szerint „a
pécsi pályázat vette a legkomolyabban a kulturális városfejlesztési programot és a
regionális és európai összefüggések kidolgozását, emellett a koncepció valamennyi
elemének szerves része a decentralizáció.”28 Vargha Mihály, a zsűri egyik tagjának
véleménye szerint „Pécs a pályázaton kiugró teljesítményt nyújtott mind az ízléses
kötetbe foglalt anyaggal, mind a személyes bemutatkozással.”29 Hiába volt azonban
egyértelmű a szakmai zsűri döntése, a sors fintoraként Pécs győzelmét többen nem a
pályázat érdemeinek, hanem a helyi politikai elit lobbizásának, politikai alku eredményének tartották. És ez előrevetítette a pályázat megvalósításának ellehetetlenülését.
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3. A struktúra
Az eredmény kihirdetése után egy ideig még tartott a pályázat készítőinek lendülete és
lelkesedése. 2006 januárjában az EKF társadalmasítása érdekében megalakult az építész, képzőművész, irodalmár, író, esztéta, (egyetemi) tanár és zeneszerző tagokból
álló Kultúra2010 Társaság.30 2006-ban két konferencia is megrendezésre került az EKF
építészeti kérdéseivel kapcsolatban. A Dél-Dunántúli Építész Kamara által szervezett
január 27-28-i tanácskozás az EKF-program városfejlesztési, építészeti és finanszírozási kérdéseit járta körül,31 míg a június 2-3-án, a Kultúra 2010 Társaság rendezésében
lezajlott Város–Tér–Pozíciók című konferencia a közterek megújításának projektjéhez
kívánt szempontokkal szolgálni.32 A januári konferencia egyik eredménye az Építészeti
és Városarculati Tanács (ÉVarc) felállítása lett.
A pályázat készítői már novemberben felvázoltak – az európai gyakorlat alapján – egy
irányítási struktúrát. Ennek lényege az volt, hogy az irányítás és a lebonyolítás szintjeit
kettéválasztják: előbbi a városháza, utóbbi egy nonprofit szervezet feladata lesz. A
fejlesztésekkel az egyes projektgazdák (megye, város), míg a programszervezés, marketing, szponzoráció, kommunikáció kérdéseivel az Európa Centrum Kht-ban működő
pályázati központból alakuló Pécs2010 Menedzsment Központ foglalkozna. Fontosnak
tartották leszögezni, hogy a 2010-es év programjai nem lehetnek az eddigi pécsi fesztiválok és kulturális rendezvények feljavított változatai,33 hanem új típusú, nemzetközileg is érdekes programokra van szükség, melyek tervezése a politikától független, de
döntési kompetenciákkal rendelkező art director hatáskörébe tartozik.34
2006. január 26-án a város közgyűlése egyhangúlag elfogadta a program irányítására
vonatkozó előterjesztést. Megalakult a Pécs2010 Irányító Tanács, melynek „feladata
az EKF projekt stratégiai irányítása a kormányzati, önkormányzati és menedzsment
feladatok összehangolása révén”.35 „A kulturális programtervezésnek, a városiregionális kulturális aktivitás fenntartásának és a felmerülő kulturális programjavaslatok válogatásának szerve a Programtanács, amely már a pályázatkészítésnek is fontos
eleme volt. Tagjai egy-egy kulturális, művészeti terület országos tekintélyű, szervezési
vagy intézményvezetői tapasztalattal is rendelkező helyi alakjai.”36 Március 7-én létrejött a város és az Európa Központ Kht. közti szerződés a Pécs2010 Menedzsment Központ felállításáról és működéséről. Az irányítási struktúra egy nemzetközi tanácsadó
testület későbbi életre hívását is tartalmazta.
Az idő előrehaladtával egyre világosabban kikristályosodott, hogy az EKF sikere alapvetően két tényezőn múlik. Az egyik az, hogy milyen szerződést köt a város a kormánnyal, vagyis az mennyire veszi komolyan a kormányzat a pécsi pályázat decentralizációs törekvését. A másik tényező ehhez hasonlóan, helyi szinten a pályázatot író–
megnyerő civilek és a városvezetés közötti viszony alakulása volt. Sajnos a 2005 vége
óta nyomon követhető tendencia az lett, hogy „a kulturálisfőváros-program merész –
lokális és országos szinten egyaránt értelmezett – decentralizációs ajánlata a városi és
kormányzati hatalomkoncentrációs törekvésekben” felmorzsolódott.37
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A kormányzat 2006. február 20-án ígéretet tett arra, hogy a program beruházásai bekerülnek a 2007-ben induló második Nemzeti Fejlesztési Tervbe, április 6-án pedig aláírták azt a szerződést, mely 31,14 milliárd forint európai uniós és hazai forrást biztosít a
kulcsprojektek megvalósításához.38 Jelentős késéssel, 2006. december 16-án jött létre a
kulturális minisztérium és a város között az EKF programjaira és működési költségeire
szánt 9 milliárd forintról szóló szerződés.39
De nem a bürokrácia nehézkessége okozta a legfőbb gondot. A pécsi pályázat decentralizációs elvével és az Európai Uniónak a középvárosok autonómiáját erősítő szándékával is szembehelyezkedve a kormányzat a támogatás fejében jelentős beleszólást
biztosított magának EKF-ügyekben. Pécs még a programszervezés terén is függő helyzetbe került a kormánytól, mivel a rendezvények megszervezésének egy részét is a
fővárosi Hungarofestre bízták.40 A kormányzat és a városvezetés között kiéleződő viszony 2008 elejére majdnem kormánybiztos kinevezéséhez vezetett, és még annak is
híre ment, hogy a kulturális tárca a budapesti Művészetek Palotáját akarja a programszervezéssel megbízni. Erre végül nem került sor; a feleknek sikerült az együttműködés irányába elmozdulniuk.41
A városvezetés a pályázat győzelmének kihirdetése pillanatától az EKF városházi kisajátítására törekedett.42 Toller László polgármester már 2005 novemberében közölte a
pályázatot elkészítő csapattal, hogy a város számára elfogadhatatlan az eredetileg elképzelt szervezeti felépítés, mely a beruházásokat és a programszervezést együttesen
kezelve, azt egy non-profit szervezetre bízná. Toller szerint a városvezetés az infrastrukturális fejlesztéseket nem engedheti ki a kezéből, mivel az óriási összegekbe kerülő
beruházások erkölcsi és anyagi felelősségét az önkormányzat viseli.43 A fejlesztések és
a programszervezés szétválasztása után a 2006. június 22-i közgyűlés az öt kulcsprojekt élére olyan nagyvállalatok vezetőit nevezte ki, akiknek korábban semmi közük
nem volt a pályázathoz. A döntést az EKF történetét figyelemmel kísérő pécsi kritikai
szemle, az Echo oldalain így értékelte Cseri László: „Természetesen nem teljesen kizárt, hogy például egy szemétszállítással foglalatoskodó cég vezetője egy kevéske túlórával, hétvégi szabad idejében kiválóan vezényli le a Zsolnay Kulturális Negyeddel
összefüggő teendőket, vagy az ipari park vezére érdemben hozzá tud szólni egy olyan
speciális beruházáshoz, mint a hangversenyterem, de mindenképpen megkérdőjelezhető a döntés ésszerűsége, átgondoltsága. Mint ahogyan az is, hogy a társadalmi munkában elvégzett tevékenység esetleges kudarca után számonkérhető-e a stratégiai vagy a
szakmai vezető, hiszen pénz nem jár nekik.”44 Hasonló változások következtek be a
programtervezés terén is: erre a munkára a városházán egy kulturális konzorciumot
hoztak létre az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények vezetőiből. A kialakult rendszer legnagyobb hibája az átláthatatlanság volt: nem tisztázták a hatásköröket
és a kompetenciákat, a testületek elszaporodása pedig felelősség nélküli, gyenge kollektív teljesítményt eredményezett.
Az események lelassultak, a sajtó egyre gyakrabban a beruházások késedelmeiről cikkezett, a helyzetet pedig tovább súlyosbította a polgármester súlyos autóbalesete.45 Az
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önkormányzat 2006. július 25-én pályázatot hirdetett a művészeti igazgató posztjára.
Az EKF sikerességét nagyban befolyásoló, a program szakmai minőségét, tematikai
koherenciáját és egységes arculatát biztosítani hivatott állásra mindössze öten jelentkeztek. A benyújtott pályázatok közül ráadásul kettőt formai okok miatt kizártak, a
három megmaradt pályázó között pedig egy rangsort állítottak fel.46 Végül a jelöltek
meghallgatását levéve a napirendről a döntést az őszi választás után megalakuló képviselőtestületre bízták.47 Már a Kultúra – Város – Fejlesztés címmel 2005 januárjában
megrendezett konferencia megfogalmazta az EKF-főépítész posztjának szükségességét. A város 2006. szeptember 12-én pályázatot hirdetett az építészeti igazgató állására,
melyre november 30-án egyhangúlag Freivogel Gábort48 választották meg.49
December közepén a város közgyűlésének döntése alapján újabb vezetőket neveztek ki
az EKF élére: a program általános igazgatója a város hulladékgazdálkodási cégének
vezetője, Kiss Tibor lett, aki addig a Zsolnay Kulturális Negyed projektért volt felelős,
míg művészeti igazgatóvá – pályázat mellőzésével – Méhes Mártont tették meg.50 Méhes 2007 júliusában egy pécsi és egy országos-nemzetközi szakmai testületet kért fel a
programok előkészítésében való részvételre.
A pécsi EKF-projektre egyre inkább az lett a jellemző, hogy akik ismerték a pályázat
szellemiségét, nem voltak döntési helyzetben, akik pedig döntési helyzetben voltak,
nem értették az egész lényegét. A civileknek a programból való kiszorítása a pályázat
írójának, a stratégiai főigazgatónak, Takáts Józsefnek a távozásával kezdődött 2006
júniusában. Lemondását a politika és az EKF szakmai vezetése között állandósult
konfliktussal indokolta.51 A civilek és a város kapcsolatára egyre inkább a bizalmatlanság és a bizonytalanság telepedett rá. 2006. december 1-jén Horváth András vált meg
az ÉVarc vezetésétől: a döntési kompetenciákkal nem rendelkező szervezet tanácsait
amúgy sem vette figyelembe senki.52 2007 januárjában a Pécs2010 Menedzsmentközpont vezetője, Tarrósy István jelentette be, hogy a túlbürokratizált és centralista felfogás, illetve a feladatkörök tisztázatlansága miatt nem hosszabbítja meg lejáró szerződését. Tarrósy távozásának egyik tényleges oka a 2006 év végén megkötött, a kormány és
a városvezetés közti második szerződés volt, mely valójában átadta a program-, szponzoráció- és marketingszervezés nagy részét az Oktatási és Kulturális Minisztérium
cégeinek. 2008. március 26-án Czakó Zsolt is elhagyta az EKF-csapatát.53
2007. november 23-án Méhes Márton is lemondott, arra a novemberben elfogadott
közgyűlési határozatra hivatkozva, mely számottevően leszűkítette a művészeti igazgató hatáskörét.54 Az általános igazgató székéből 2007 júniusában távozó Kiss Tibor helyére – ellenszavazat nélkül – a Pécsi Dohánygyár igazgatóját, Mészáros Andrást választották. Az építészeti igazgatót 2007. június 8-án a városvezetés mentette fel a
posztja alól alkalmatlanságára hivatkozva, de még inkább a városvezetést kritikával
illető sajtónyilatkozatai miatt.55 2009. október 9-én Mészáros Andrást is elbocsátották.56 Mészáros kirúgását bizalomvesztéssel, a beruházások késlekedésével, a szponzorációs bevételek elmaradásával és azzal indokolták, hogy az EKF megítélése nem tu-
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dott kitörni a negatív hírspirálból.57 Az EKF ügyvezető igazgatójává a program korábbi
pénzügyi igazgatóját, Ruzsa Csabát nevezték ki, aki jelenleg is betölti ezt a pozíciót.
A végtelenül bürokratikussá és bonyolulttá tett struktúrában végül egyik, a politikától
eredetileg függetlennek szánt poszt sem maradt meg. Az EKF-főépítészt a 2007. szeptember végén megalakult Építészeti Konzultációs Testület váltotta fel, melynek feladata a nagyberuházások és a program építészeti előkészítése lett. Az art director feladatának betöltésére pedig 2008. február végén megalakult az EKF Művészeti Tanácsa,
mely igen rövid idő alatt, április végére elkészítette a 2010-es év programkoncepcióját.
A hat tagból58 álló szervezet a rítust tette meg 2010 szimbolikájává. „A cím egyszerre
hordozza magában az év és a pályázat ’rituális’, sorsdöntő szerepét, jeleníti meg az év
szimbolikus erejét, és közösségi cselekvő erejét.”59 Az átváltozás fázisait követő program három részre tagolódik: a kulturális örökség újbóli számbavétele, a közösségi érzés élményszerű megerősítése, és a befogadó, az újra nyitott, élettel teli város megteremtése. A meglehetősen lila ködbe burkolózó szöveg azonban semmilyen művészeti
koncepciót nem tartalmazott, a 2010-es év programpillérei pedig jórészt a város meglévő kulturális kínálatán alapultak.60
4. A beruházások
A kulcsprojektek közül a konferencia- és koncertközpont61 megvalósítása volt a legjobban előkészítve. A nemzetközi tervpályázat kiírásáról már 2006 tavaszán döntöttek,
ám sokáig nem történt semmi, mert a város elbizonytalanodott a helyszínt illetően.62
Bár a Balokány ligetben kijelölt építési terület végül nem változott, a tervpályázat lebonyolítására csaknem egy évet kellett várni. A nagy érdeklődést mutatja, hogy a
hangversenyterem pályázati kiírását 64-en vásárolták meg, a határidőig pedig 40 pályamű érkezett be.63 A 2007. április 11-i eredményhirdetés győztese a budapesti Építész Stúdió Keller Ferenc vezette csapata lett.64 A hazai építészkörökben konzervatívnak minősített stúdió munkáiban nagy szerepet játszik a „hely szelleme”. Ezzel kapcsolatban Keller Ferenc nem volt könnyű helyzetben, mert az épület helyéül kijelölt, a
forgalmas 6-os út és a vasút által határolt, egykori városi teniszklub telkét benzinkút,
Penny Market és McDrive környékezi, melyek szanálásáról az óriási költségek miatt
letett a város.
A nyertes plánum a Fibonacci számsor alapján szerkesztett csigavonal, mely egy fülkagylót szimbolizálva a matematika és a zene összhangjára utal. A munka során azonban a tervezők nem a kőcsigából indultak ki, csupán a tervezés során ismertek rá a
formára, és tették meg azt az épület alapelvévé.65 A csaknem 8 milliárdos beruházásból
5,2 milliárd forint az Európai Unió társfinanszírozásában, az Európai Fejlesztési Alap
támogatásával valósul meg. Az épületben egy 999 fős akusztikai tervezésű nagyterem,
ugyanennyi fő befogadására alkalmas konferencia- és szekciótermek, a Pannon Filharmonikus zenekar próbaterme, irodái, hangszertár, kávézó és könyvesbolt nyer kialakítást.66
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A Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont épületének helyszínével kapcsolatban is több lehetőség merült fel.67 A több mint 13.000 m2 alapterületű új intézmény három nagy könyvtárat: a Pécsi Városi Könyvtárat, a Csorba Győző Megyei
Könyvtárat és a Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtárát, valamint az Állam- és
Jogtudományi Kar és a Közgazdaságtudományi Kar könyvtárait egyesíti. Ezen kívül az
épületben két (összenyitható) 200 fős előadóterem, egy 150 fős konferenciaterem, kutatószobák és internetes munkaállomások, a legfelső emeleten pedig zenei könyvtár és
gyerekkönyvtár került kialakításra.68 A pályázati felhívást 50 építész kérte ki, közülük
30-an pályáztak. 2007 áprilisának végén a zsűri az első díjjal a budapesti Török és Balázs Építész Iroda munkáját jutalmazta.69 Az épület formájában a belváros felé való
irányultság jelenik meg: messze a vasúttól, háttal áll a kollégiumnak, újjal mutatva a
város felé. Balázs Mihály sokszor tervezett már problémás helyszínre, épülete talán
ezért befelé forduló, belső világa pedig meglepően gazdag a külsőhöz képest. A kockából visszabontott tömegű, üveggel burkolt, sima felületű épület külseje elegáns.
„Nyitott, átlátható, az utca szintjén járva a földszinten a városi térhez hasonló, az utcákhoz kapcsolódó tér nyílik meg”, ami nagyon fontos az emberek közötti kapcsolatteremtés szempontjából.70 A belső tér szerkesztésének tiszta rendje már önmagában is a
tudás metafórája. Az építészt a könyvtár épülettípusában egyszerre jelen levő pátosz és
hétköznapiság kettősségének megragadása érdekelte: az architektúra legünnepélyesebb
tere a Kaptár,71 a leginkább profán pedig a szabadpolcos rész. Mind a hangversenyterem, mind a könyvtár épületéről elmondható, hogy nem hatásvadász, öncélú ikonok,
hanem emblematikus, emberi léptékű épületek, melyek annak ellenére, hogy egymástól
függetlenül születtek meg, szellemi rokonságot mutatnak.72
A legviszontagságosabb sorsa a Nagy Kiállítótérnek volt. Az időszaki kiállításoknak
teret adó architektúrát a Múzeum utca73 folytatásaként felfogható, Papnövelde utcai
egykori vármegyeháza udvarára, jórészt a föld alá süllyesztve képzelték el. Hamar
kiderült azonban, hogy a műemléképület udvarán a vékony talaj alatt tömör szikla található, melynek kitermelése nagyon időigényes és drága lenne. Ezért a főépítész döntése alapján a Káptalan utcai szabadtéri színpad helyét jelölték ki új építési területnek.
A tervpályázatot 2007. március 6-án írták ki június 18-i határidővel. A tervpályázati
anyagot 56-an vásárolták meg, a feladattal 42-en bírkóztak meg. Az 1. díjat az N. Nagy
Tamás, Somosi János és Galambos Sándor köré szerveződött, fiatal építészekből álló
csapat nyerte.74 A tervezőket a belvárosi környezet nagyban inspirálta, de a pályázati
kiírás is arra ösztönözte az építészeket, hogy tervük ne csupán a műemlékekből álló
környezetbe illeszkedjen, hanem jelként értelmezhető architektúrát eredményezzen. A
díjnyertes munka amellett, hogy ennek a feltételnek maradéktalanul megfelelt, összhangban volt a nagy zöld területen fekvő, viszonylag kis épületekből álló városi közeggel. A 6000 m2 alapterületű múzeum alsó két földalatti szintje majdnem a teljes
telket elfoglalja, csak a felszín felett bomlik szét különálló tömegekre. A tervezők értelmezése szerint nem is egy házról, hanem egy nagy szoborparkról van szó, amiben a
múzeum épülete maga is műalkotásként, nagy plasztikaként jelenik meg. A pavilonokat borító polikarbonát és kő használatában az örök értékek és az aktuális–izgalmas
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felvetések kettőssége figyelhető meg. Az épületegyüttesben nagy szerepet kapott a víz,
illetve az Üveghegynek nevezett bevilágító, mely a föld alatti kiállítóterekbe is természetes világítást juttatott.75
A tervpályázatokkal kapcsolatban megállapítható, hogy főleg a hangversenyterem és a
könyvtár esetében a helyszín bizonytalan identitása és a városszerkezeti kapcsolatok
problémája következtében sok kidolgozatlan, átfogó koncepcióval nem rendelkező
plánum született. A több mint 150 terv közül csupán 20 volt külföldi; a csekély érdeklődés azonban a kiírás tartalmából és kommunikációjából következett.76 Minden nehézség ellenére a zsűri mindhárom esetben a legjobb tervet választotta.
Hiába állt azonban készen a három kulcsprojekt terve2007 nyarára, az engedélyeztetési
eljárások további előkészítése elakadt. A város ugyanis 324 millió forintért megrendelt
az EKF kulcsberuházásaival kapcsolatosan egy megvalósíthatósági tanulmányt. A
2007. november végére elkészült, 4000 oldalas szöveg mind az öt kulcsprojekt megvalósítását javasolta, de számos ponton a költségek racionalizálását ajánlotta.77 Ennek
következtében csökkentették a hangversenyterem és a könyvtár programját: a tervezőknek a hangversenyterem alapterületéből 4000 m2-et kellett elvenniük.78 Mindkét
épület esetében elhagyták a mélygarázst, és egyszerűsítették a közlekedőtereket.
A politikai csatározások a legérzékenyebben a Nagy Kiállítótér projektet érintették.
Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter 2008 januárjában azt javasolta a városnak, hogy a Nagy Kiállítótér ne épüljön meg, hanem a Zsolnay Kulturális
Negyedben hozzanak létre egy időszaki kiállításokat befogadó kiállítóteret. Az indokok között szerepelt, hogy az eredeti helyszín régészeti ásatása olyan idő- és költségigényes, mely megkérdőjelezi a 2010-es átadást. Tasnádi Péter pécsi polgármester azzal érvelt, hogy csak az épület parkolójának megépítése 1 milliárd forintba kerülne,
mely összeget a városnak kellene állnia.79 A megvalósíthatósági tanulmánnyal is
szembehelyezkedő javaslat már csak azért is teljesen ésszerűtlen volt, mert a kiállítótérnek a Zsolnay Negyedbe költöztetésével megsprórolandó 2,3 milliárd forintot Pécs
más beruházásokra költhetné el.80 Ezt követően a polgármester a Nagy Kiállítótérrel
kapcsolatos fontos döntések előtt kérte az ügy közgyűlési napirendről való levételét. A
nagy szakmai felháborodást és a Baranya Megyei Önkormányzat tiltakozását kiváltó
döntést kompromisszum követte, mely szerint a kiállítótér a legelső helyszínen, a Papnövelde utcában, de a Múzeum utca épületeinek felújításával együtt mindössze 1,5
milliárd forintból fog megvalósulni.
A „Nagy Kiállítótér – Múzeum utca rekonstrukció” névre keresztelt kulcsprojekt nyolc
múzeumépület felújítását (a Papnövelde u. 5. számú ingatlan esetében bővítéssel egybekötve), az épületek kertjeinek parkosítását, a kapcsolódó utcák és közterületek rekonstrukcióját, a múzeumépületek berendezését és informatikai fejlesztést tartalmaz.81
Rendkívül érdekes, hogy az EKF hivatalos honlapja szerint a Múzeum utcai rekonstrukció tervpályázatát a fővárosi KörTe Építészműhely Kft., míg a Papnövelde utca 5.
szám alatti, egykori vármegyeháza bővítésével megvalósuló kiállítótér pályázatát a
Kistelegdi 2008 Kft. nyerte meg.82 Erről a második kiállítótér-pályázatról azonban
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semmit sem lehet tudni: sem azt, hogy mikor volt (ha egyáltalán volt), vagy hogy hányan és kik vettek rajta részt, kik voltak a zsűri tagjai. A projekt programja szerint a
barokk vármegyeháza épülete az „északi oldalán lévő mélyudvar beépítése és üvegfedése által központi szerepet kap: kétszintes terei kapcsolatot teremtenek a régi épület
és az udvarba tervezett új, süllyesztett épülettömb között. Az új udvari épület nagy belmagassággal rendelkező kiállítótér lesz, amely a föld alatt kapcsolódik az üvegtetős,
fogadóterület jellegű előcsarnokhoz”.83 Az eredmény mindenesetre lehangoló: egy
európai színvonalú, 21. századi, inspiratív múzeumépület helyett egy 1130 m2-es toldalék fog megvalósulni.
A Pécs védjegyének számító, és egyben az EKF legjelentősebb, közel 11 milliárd forintból megvalósuló fejlesztése, a Zsolnay Kulturális Negyed kulcsprojekt volt a legkevésbé kidolgozott. Csak 2006 őszén dőlt el, hogy a termelést a gyárterület keleti
csücskébe koncentrálják, a projekt-elemek kidolgozása pedig még később készült el.
Mivel az európai uniós projektek utófinanszírozásúak, a veszteséget termelő gyár az
engedélyezési tervek árát és a költözés költségeit nem tudta megelőlegezni.84 A tervpályázatot 2008. január 3-án írták ki, melynek dokumentációját az április 10-i határidőig
mindössze 17-en vették meg. A beérkezett nyolc pályamű közül az 1. díjat a zsűri a
budapesti MCXVI Építészműterem Kft.-nek (vezető tervezők: Csaba Kata, Herczeg
László és Pintér Tamás János) ítélte oda.85
A projekt célja a Zsolnay gyár „leromlott állapotú és zömében hasznosítatlan műemlék
épületeinek felújítása, s a különféle kulturális, közművelődési és oktatási funkciók ide
telepítésével egy pezsgő kulturális negyeddé és rekreációs területté történő alakítása”.
A közel öt hektáros területen négy negyed kialakítására kerül sor. A Míves Negyed
legfontosabb eleme a család és a gyár történetét bemutató kiállítás, ezen kívül mintabolt, az Alkotó- és Inkubátor-ház és a Kéz-művész utca is itt valósul meg. A volt pirogránit üzemben jön létre az Alkotó Negyed, mely a Pécsi Ifjúsági Központ, a Kortárs
Művészeti Központ és a Labor Szövetkezet működésének lesz a terepe. A Gyermek- és
Családi Negyedben többek között Interaktív tudományos–technikai kiállítás és a Bóbita Bábszínház kap helyet. Az Egyetemi Negyed a Pécsi Tudományegyetem Művészeti
Karának, a Bölcsészettudományi Kar Kommunikációs és Médiatudományi Tanszékének, a Filmtudományi és Vizuális Kultúra Szemináriumnak és a Janus Egyetemi Színpadnak biztosít helyszínt.86
Az ötödik nagy projekt a közterek és a parkok újjáélesztését tűzte ki feladatául. Az
EKF jó alkalmat szolgáltatott arra, hogy Pécs átértelmezze a rendszervátlás előtti jellegét őrző köztereit, és azokat a városlakók találkozási pontjává, kulturális programok
helyszínévé, a nyilvánosság helyeivé varázsolja. A 7,4 milliárd forintos program koncepciója már a pályázatírás idején megfogalmazódott. A Patartics Zorán és Szokolai
Zsolt vezetésével működő munkacsoport a beavatkozás négy irányát határozta meg: „a
műemlékgondozási stratégia kidolgozását szolgáló programot”, „az utcák és terek rekonstrukciós programját”, „a városi zöldterületek és szabadidős szabadtéri infrasturktúrájának programját”, valamint „a karsztforrások hasznosításának program-
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ját”. „Alapelvként fogalmazódott meg, hogy a beavatkozási területek a városi szövet
olyan gócpontjait fedjék le, amelyek minőségi fejlesztése motorként szolgálhat a környező területek fejlődésének beindításához.”87 2006-ban még készült egy háttértanulmány a Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció és Médiatudományi Tanszékén A
városi közterek és parkok rehabilitációja – Keretek, koncepciók, lehetőségek címmel,
de a szakmai munka ezt követően megakadt.88
Az előkészítő munka elmaradása súlyos következményekkel járt: nem készültek el a
fejlesztéseket megalapozó helyzetértékelések, nem születtek válaszok olyan fontos
kérdésekre, hogy a beavatkozások milyen igények kielégítésére hivatottak, hogy miképpen biztosítható a terek fenntarthatósága, vagy miképpen vehet mindebben részt a
város lakossága.89 A megvalósíthatósági tanulmány hatására az alultervezett költségvetés problémáját nem a kevesebb köztér magasabb színvonalú felújításával, hanem a
pénz minél több helyszínre való elosztásával oldották meg. A tervezési programok fő
jellemzője a dilettantizmus lett. A programalkotók egyáltalán nem használták fel (valószínűleg azért, mert nem is ismerik) a helytörténészek és a pécsi művészettörténészek
tudományos eredményeit, a tervek pedig azt igazolták, hogy rosszul feltett kérdésekre
ritkán születnek jó válaszok.90 A projekt másik nagy hibája az, hogy hiányzik mögüle
egy egységes városrendezési stratégia.
A Közterek és parkok újjáélesztése projekt két fázisban zajlott: az első ütemben hét, a
másodikban hat tér revitalizálását határozták meg.91 Egyes közterek esetében régebbi,
már érvényes építési engedéllyel rendelkező terveket valósítottak meg, melyek színvonala így messze elmaradt a kívánatostól. A legfontosabb helyszínekre tervpályázatot
írtak ki. 2007. november 30-án hirdettek eredményt a Tettye városrész, illetve Uránváros főterének közterület-megújítására kiírt pályázatokon.92 A legnagyobb vihart azonban a város főterének, a Széchenyi térnek a tervpályázata gerjesztette.
A városközpont átalakítására az első pályázatot 2007 januárjában hirdették meg. A
pécsi belváros észak-déli tengelye építészeti ötletpályázaton rangsorolás nélkül három
díjat osztottak ki.93 A Pécs város központjának megújítása című nyílt építészeti tervpályázatra 2008 márciusáig kellett várni. A zsűri 1. díjat nem adott ki, a második helyezést az ötletpályázaton már díjat nyert, Balogh Péter István és Mohácsi Sándor vezette
S73 Tervező Iroda Kft. érdemelte ki. A város azonban a 2008 decemberi – finoman
fogalmazva is megkésett – lakossági fórumra hivatkozva arra utasította a tervezőket,
hogy a tér 1930-as években elnyert formáiból csempésszenek vissza elemeket, mint
például a Széchényi tér középső részét övező ülőfalakat és a zöld felületeket. Ezt követően a kulturális bizottság mégis bátrabb beavatkozást sürgetett. Az eredmény a lakossági fórum tanulságait is tartalmazó, de a pályaműhöz közelebb álló terv lett. A különböző, menet közben változó igényeknek való megfelelés és a tisztázatlan funkciók
következtében a múlt megőrzésére és a merészebb kortárs próbálkozások megjelenítésére tett egyidejű kísérlet több pozitív vonása ellenére sem lett igazán sikeres.94
A projektek határidőre való elkészültét az engedélyezési és tendertervek beszerzése,95 a
kiviteli tervek állandó módosítása, és a sikertelen közbeszerzési pályázatok végleg
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ellehetetlenítették.96 De további csúszások annak következtében is várhatók, hogy a
kivitelezési munkákat sok esetben a politika által favorizált, az eredeti összegnél drágább ajánlatot tevő, titoktartási nyilatkozatra kötelezett vagy éppen frissen alapított,
semmilyen referenciával nem rendelkező cégek nyerték. A határidők mellett így erősen
megkérdőjelezhetővé vált a munkák minősége, vagy a 15 évre szóló jótállási garancia
betarthatósága is.

5. A programok
Az EKF-év programjai az ún. projektkönyvben jelentek meg. Mivel a beruházások
közül egy sem készült el 2010-re, ezért a pályázat eredeti gondolatai helyett egész
máshova helyeződtek benne a hangsúlyok. Páva Zsolt polgármester97 köszöntőjében
Pécs kulturális hagyományait és múltját hangoztatta, és így mentegetőzött: „Néhányan
talán azt gondolják, hogy Pécs csak monumentális új épületekkel szimbolizálhatja azt,
hogy Európa Kulturális Fővárosa. Ez tévedés, hiszen az épületek – legyenek azok bármily látványosak és fontosak – önmagukban kevesek ahhoz, hogy maradandó élményt
nyújtsanak Pécsről.”98 Az eredeti elképzelések szerint azonban Pécs a beruházásokkal
nem a kultúrát akarta szimbolizálni, hanem a legelemibb értelmezésben helyszínt kívánt teremteni a 2010-es év programjainak, melyek nagy része így nem megfelelő,
olykor méltatlan körülmények között, vagy az időjárás viszontagságainak kitéve kerülnek megrendezésre.99 Tanulságos, ahogy a pályázat eredeti mondanivalója a politika
játszmáiban néhány év alatt teljesen elveszett, hiszen Páva Zsolt már 2009 nyarán is a
programok elsődlegességét hangsúlyozta: „A kulturális főváros a programokról szól.
Az előző városvezetések elsősorban a beruházásokról és befektetésekről beszéltek, pedig itt a programok a legfontosabbak.”100
A polgármester köszöntőjéhez hasonló gondolatokat fogalmazott meg bevezetőjében
Ruzsa Csaba is, mely a beszédes 2010 csak a kezdet címet kapta. De a legkínosabb
hiba az oktatási és kulturális miniszter köszöntőjébe csúszott. Hiller István szerint:
„Lehetetlen lenne mind felsorolni a város kiemelkedő polgárait, Janus Pannonius,
Zsolnay Vilmos, Vasarely, Csontváry és Amerigo Tot neve ugyanúgy összekapcsolódott
Péccsel, mint Weöres Sándor, Csorba Győző, a Pécsi iskola mesterei, vagy a ma is itt
élő, nemzetközi szinten is elismert kortárs alkotóművészek, a városban működő kiváló
zenei együttesek muzsikusai, a színház-, tánc- és bábművészet országos hírű, Pécsett
élő és dolgozó képviselői.” Csakhogy a városban múzeummal rendelkező Csontváry és
Amerigo Tot nem voltak pécsi polgárok. Csontváry talán sohasem járt Pécsett, és Vasarely bár itt született, már gyermekkorát sem töltötte Pécsett. Ez a baki már csak azért
is beszédes, mert annak a Menedzsment Központnak egyik 2008-as kiadványában jelent meg először, mely színvonaltalan marketingmunkájával nemcsak Európa, de a
hazai közönség figyelmét sem volt képes Pécsre irányítani.101
De nézzük a programokat! A projektkönyv tíz nagy fejezetben mutatja be a pécsi kulturális évadot: Összművészeti fesztiválok, nagyrendezvények; Komolyzene, kortárs
zene; Könnyűzene, népzene, világzene; Színház, tánc, film; Képző- és iparművészet;
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Tudományos programok; Irodalom; A város és lakói; Kultúrexport; Civil szervezetek
programjai. A rendezvények döntő többsége azonban évek óta a pécsi kulturális programok részét képezi, mint például a Tavaszi Fesztivál, a Sétatér fesztivál, a Pécsi Országos Színházi Találkozó, a Pécsi Szabadtéri Játékok, az Örökségfesztiválra keresztelt
Pécsi Napok, a Pécsi Egyetemi Napok, az ICWIP (International Cultural Week in
Pécs), a Frankofón Hét vagy a Pécsi Folknapok.102 Ezeken kívül EKF lógóval látták el
a környék jelentősebb könnyűzenei és összművészeti fesztiváljait, a Rockmaratont, a
Fishing on Orfűt vagy az Ördögkatlant. A kulturális kínálatot a helyi programokon túl
Budapestről Pécsre költöztetett eseményekkel gazdagították. Ezek közé tartozik például a Fringe, amit Magyarországon először a 2006-os Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében rendeztek meg, és melynek lényege, hogy bárki felléphet rajta: a profi és amatőr
művészeknek a rendezők egyaránt helyszínt és technikát biztosítanak.
A kulturális kínálatnak elsősorban a zenei, illetve a képző- és iparművészeti része erős,
mely a város művészeti életének adottságaiból is következik. Ugyanakkor ezen a téren
is sok kudarc érte a programszervezőket. Az EKF fővédnökévé választott, 2008-ban
Pécsett koncertező, majd 2009-ben az Operália Énekversenyt Pécsre hozó Plácido
Domingo 2010 elején komoly betegség miatt kényszerült pihenőre. A könnyűzenei
megakoncertnek 2010 áprilisáig nemcsak megfelelő helyszíne, de előadója sem volt,
mivel nem sikerült sem a U2-val, sem Stinggel megállapodni. Végül áprilisban a kevésbé ismert soul és R&B énekes, Seal elfogadta a felkérést, és – európai koncertkörútjába beillesztve – július 13-án a Pécsi Expo Centerben103 adott koncertet. A Nagy Kiállítótér körüli huzavona A művészettől az életig – Magyarok a Bauhausban és a Nyolcak
Európája – A magyar avantgárd festészet születése, európai előzmények és párhuzamok című kiállítások megrendezését veszélyeztette. Nem sikerült Pécsre hozni Amerika legnagyobb művészeti vásárát és a Kórusolimpiát sem.104 Ez utóbbit az énekkarairól
híres Pécs zenei kínálatában a Pécs Cantat, Nemzetközi Ifjúsági Kórus Workshop és
Nemzetközi Bartók és Kodály Műhely igyekezett pótolni.
A programok közül igen sok foglalkozik a Balkán, és azon belül az iszlám kultúrájával, mint például a Pánbalkán Art Piknik, az Utazás a török félhold körül, a Golden
Routes, a Balkáni Balkon irodalmi melléklet, A 16-17. századi oszmán művészet és
építészet Magyarországon és az Oszmán Birodalom központi területein című kiállítás
és tudományos konferencia, vagy a 2010-es ICWIP, mely a Balkán újratöltve címmel
kerül megrendezésre. Ezeknek a kulturális eseményeknek egy része így szoros kapcsolódási pontot teremt az Európa Unión kívüli kulturális fővárossal, Isztambullal is. A
Ruhr-vidék és Pécs kultúrája inkább közös projektekben – Essen–Pécs Wind Music,
német filmhét, Utazó irodalmi szalon, a Régiói ízei – kerülhet közelebb egymáshoz. A
német kulturális főváros szempontjából sajnálni való, hogy a pécsi előpályázatban még
fontos pontként említett szocialista múlt, illetve annak részeként a bányászat ipari emlékeinek revitalizálása végül nem valósult meg. Ezen a téren az egyetlen érdekes kísérletet a Krétakör Színház Széchenyi-aknán tartott városterápiás akciósorozata, a Krétakör Majális jelentette. Rendkívül túldimenzionált ugyanakkor a programszerkezetben a
kisebbségek közül a romák kultúrájának bemutatása (nemzetközi romafesztivál, I.
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Roma Színházművészeti Találkozó, Országos Cigány Képzőművészeti Kiállítás, Cigány költők és írók I. országos találkozója, tehetségkutató fesztivál, a 100 tagú cigányzenekar koncertje).
A programokról elmondható, hogy nagyon kevés köztük a külföldiek érdeklődésére is
számot tartó, nemzetközi rendezvény. Ezek közül az egyik legjelentősebb, bár nyilván
egy szűk kör számára szóló program a Bridges – Matematikai összefüggések a művészetben, a zenében, a tudományban és a kultúrában című világkonferencia, amit minden évben más városban rendeznek meg. Érdemes még megemlíteni Nicolas Frize
kortárs zenei happeningjét, a 2. CinePécs nemzetközi filmfesztivált, a tánc műfajában a
Nagy József Regionális Kreatív Műhely bemutatóját, vagy a Meeting Point 2. című
nemzetközi képzőművészeti biennálét.
A felvezető évekkel kapcsolatban megállapítható, hogy összességében nagyon kevéssé
tudták megalapozni a 2010-re tervezett kulturális léptékváltást.105 A 2006-2009 között
megrendezett programok közül talán a Kelet–Nyugati Átjáró. Balkán világzenei fesztivál és IV. találkozó a Balkán kapujában című rendezvény forrta ki magát 2010-re. Míg
a testvérvárosok és a déli kulturális övezet városai több program keretében is szerephez
jutottak, addig a pályázatban partner városként kezelt Szeged gyakorlatilag csak a novemberben megrendezésre kerülő, Operaverseny és fesztivál a Mezzo Televízióval című programmal került be a projektkönyvbe, melynek végén azért még megtalálhatók a
pécsi EKF-fel semmilyen kapcsolatban nem álló szegedi programok, élükön a nagy
hagyományú Szegedi Ünnepi Játékokkal. A műsorfüzet ugyanígy szerepelteti a déldunántúli városok hagyományos kulturális rendezvényeit Regionális Társprogramok
címszó alatt, illetve az „egy mindenkit visz” elvének megfelelően a 11 pályázó magyar
város rangosabb kulturális eseményeit. Azonban arra, hogy a városok között új kulturális kapcsolatok, közös projektek jöttek volna létre, nem tudunk példát említeni.
A művészeti rendezvények szervezésében a pécsi kulturális egyesületek, intézmények
mellett nemcsak a Hungarofest, hanem más cégek is szerepet kaptak. A kulturális koncepció nélküli pénzosztás olyan furcsa helyzeteket teremtett, hogy amíg a Zsolnay
Vilmos életéről készített, erősen vitatható értékű filmet 90 millió forinttal támogatták,106 addig maradandó eredményt ígérő tudományos munkákra alig költöttek.107 A
város komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy 2010-ben Pécsre hozza Munkácsy Mihály
Krisztus-trilógiáját, miközben a nem megfelelő kiállítási körülmények miatt felmerült
a pécsi Csontváry Múzeum képeinek a fővárosba költöztetése. A pályázatból kiszorított civilek kezdeményezései számára ugyan pályázatot írtak ki, de a beérkezett hétszeres igény azt jelezte, hogy az erre szánt 100 millió forint nagyon csekély összeg.108
A 2010-es projektkönyv sajnos semmit sem tükröz a pályázat eredeti célkitűzéseiből,
mely „nem pusztán programok megrendezésén alapult, hanem a programok megtervezésének társadalmasításán, a nyilvánosság megteremtésén, és olyan folyamatok beindításán, segítésén, melyek lényegesen túlmutatnak magukon a programokon. Az eredeti
koncepció szerint a programok – ahogy a beruházások is – nem célok voltak, hanem
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eszközök: a kulturális fogyasztás élénkítéséhez, a közösségi párbeszédek, az önértelmezési kísérletek ösztönzéséhez, a potenciálok felébresztéséhez, az együttgondolkodás, az
együttműködési kultúra fejlesztéséhez.”109

6. 2010
Hogy milyen európai kulturális főváros volt Pécs, azt valószínűleg majd csak évek
múltával lehet pontosan megítélni. De a pécsi EKF néhány vonása – az Index internetes hírportál által készített közvélemény-kutatás110 alapján is – már most világosan
kirajzolódik. A 6791 ember által január első napjaiban kitöltött kérdőív eredménye
szerint a válaszolók 53%-ának a töketlenség jutott először eszébe a pécsi EKF-fel kapcsolatban. „Az, hogy Pécs EKF-éve nem lett sikeres, azért a politika a leginkább felelős
(…) Az emberek közel kétharmada szerint konkrétan a szocialisták (…), de a választ
adók 40%-a a hajrát koordináló Fideszt is felelőssé tette.”111 A kérdőívet kitöltők
51%-a a beruházásokat és a programokat egyformán fontosnak ítélte meg, míg egyharmada a programokra, 8%-a az új épületek emelésére helyezte a hangsúlyt. A beruházások közül a legtöbben (66%) a közterek megújítását tartották fontosnak, ezt követte a Zsolnay-negyed (49,4%), a koncertterem (34,7%) és végül a tudásközpont
(31,2%). Az elemzés pozitív hozadéka, hogy a válaszadók szerint, ha csekély mértékben is, de az EKF-nek köszönhetően jobb város lett Pécs: míg az öt évvel ezelőtti város
3,28, addig a jelenlegi 3,63-as osztályzatot kapott.
Kedvező képet nyújtanak az EKF-évről az idegenforgalmi statisztikák is. 2010. január
1-től november végéig az előző évhez képest 26%-kal több vendég érkezett Pécsre,
akik 27%-kal több vendégéjszakát töltöttek itt. Bár a külföldiek száma a belföldi vendégekhez képest sokkal dinamikusabban emelkedett (73, illetve 14%), még így is a
hazai turisták tették ki a városba érkezők 71%-át. A külföldiek közül a legtöbb vendégéj a német (22.326) és az osztrák (11.600) utazókhoz köthető. Őket – jóval szerényebb vendégéjszaka számmal – az olasz (3900), az amerikai (3200) és a francia
(3200) turisták követték.112 Ezek a mutatók nem csak a korábbi EKF-városok 12%-os
vendégéjszaka növekedésénél jobbak, de még kiemelkedőbb eredmény annak fényében, hogy Pécsett 2002 óta folyamatosan csökkent a városba látogatók száma. A statisztikából kirajzolódó kedvező képnek azonban két szépséghibája van. Az egyik, hogy
a külföldi turisták nagy része a város iránt eddig is érdeklődést mutató országokból
érkezett, vagyis Pécs 2010-ben sem került fel Európa kulturális térképére. A másik,
hogy az itt eltöltött vendégéjszakák nagy számát néha részben a programok résztvevői
adták: egy kórusverseny, egy színházi fesztivál nagy számú közreműködőt hozott a
városba.
A beruházások közül a közterek projekt helyszínei az ősz elejére mindenütt elkészültek. Ezek közt vannak sikertörténetek (ilyen például Uránváros főterének
revitalizálása, a kertvárosi főtér illetve a játszóterek átépítése), és vannak kudarcok,
mint például a Kossuth tér, mely leginkább „egy áruházi parkolóra emlékeztet, amit
ipari lámpák világítanak meg, [és] az Irgalmasok utcája felől érkezőt egy mélygarázs
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lejárója üdvözli”.113 A Tettye átalakítását Szathmáry püspök 500 éves reneszánsz palotaromjának a munkálatok következtében történt megdőlése árnyékolja be a mai napig.
A legproblematikusabb a közösségi emlékezetet hordozó, szimbólumokkal teli Széchenyi tér lett, melynek kivitelezése is botrányosra sikerült. Az 1,7 milliárd forintos
beruházást az egyetlen pályázó egy csaknem fél milliárddal drágább ajánlattal nyerte el
annak fejében, hogy a teret az év elejére átadja. A januári megnyitó ünnepségre a fagyban és hóban összetákolt tér befejezésének időpontját előbb 2011. április 15-ig, majd
még egy hónappal meghosszabbították, kötbér fizetése nélkül. 2010 nyarán Páva Zsolt
polgármester 50 millió forintot visszakért a kivitelezőtől (miért pont ennyit?), amit a
legfőbb lakossági kritika orvoslására, a térről hiányzó növényzet pótlására fordítottak.114 Ennek eredményeképp dézsába ültetett pálmafák és leanderek kerültek a tér
különböző pontjaira: a mediterrán álhangulatot azonban így is csak tavasztól őszig
sikerült biztosítani. Mivel az új épületek közül egy sem készült el az év elejére, sok
programnak a közterek szolgáltak helyszínül, amit azonban a szélsőséges és rendkívül
csapadékos időjárás gyakran meghiúsított.
A kulcsprojektek közül legkorábban, szeptember 9-én a Tudásközpont épületét adták
át rendeltetésének, bár az EKF-programok helyszíneinek tekintetében ez volt a legkevésbé releváns. A gyors és kapkodó munka hamar megbosszulta magát: december 19én két, összesen 6 négyzetméternyi üveg burkolóelem esett le az épület homlokzatáról,
pár nap múlva pedig csőtörés miatt kellett az épületet a vizsgaidőszak közepén bezárni.115 További problémát jelent, hogy az épületbe még a beköltöző könyvtárak jelenlegi
állománya sem fért be, nem beszélve a későbbi állomány-gyarapítás során fellépő
helyhiányról.
Augusztus helyett október 8-án nyitotta meg kapuit a Papnövelde utcai kiállítótér, így
az ide tervezett Bauhaus kiállítást a múzeum korábbi, a célra egyébként teljesen alkalmatlan Káptalan utcai épületeiben kellett megrendezni. Mint azt Somlyódy Nóra újságíró időközben feltárta, a díjnyertes Nagy Kiállítótér tervének megépülését valójában
nem a kormány, hanem a megye akadályozta meg: Hargitai János, a közgyűlés elnöke
szűk körben már a tervpályázat után jelezte, hogy a megye nem vállalja az intézmény
fenntartását. Ekkor tértek vissza a Papnövelde utcai egykori vármegyeháza bővítésének
ötletéhez, de végül ebből az elképzelésből is elmaradt a föld alatti, udvari építkezés, és
csak a toldaléképítkezés valósult meg.116 Az EKF-beruházásokkal kapcsolatban egy
2010 őszén megjelent kötet rávilágított arra is, hogy az épülethez korábban koncepciótervet készítő Kistelegdi-cég tervezői jogosultságára és szerzői jogaira hivatkozva nem
került sor tervpályázat kiírására.117 A kivitelezés csúszása abból adódott, hogy a geotermikus fűtéssel tervezett épület környékén nem találtak elérhető mélységben megfelelő hőmérsékletű vizet, bár ez a fajta, nehezen temperálható fűtési technológia amúgy
sem lett volna egy múzeum számára ideális. A vármegyeháza barokk épületéhez kapcsolt vas–üveg bővítmény, a gépészeti berendezések látványos megmutatása sem a
felhasznált anyagok minőségét, sem az összhatást illetően nem okoz túl nagy esztétikai
élményt.
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Az időközben Kodály Központtá átkeresztelt konferencia- és hangversenyterem hivatalos felavatására 2010. december 16-án a Pannon Filharmonikus Zenekar koncertjével
került sor. A gyönyörű és kiváló akusztikájú épületet már elég sok 2011-es programra
lekötötték, de a legnagyobb sikert az jelenti, hogy a kormány – egyetlen vidéki intézményként – nemzeti fenntartásba vette az épületet.118 Hatalmas dolog ez az óriási adósságállománnyal küzdő város szempontjából, és egyben a kulturális decentralizáció
egyetlen, csekély eredménye.
Mindez nem mondható el a Zsolnay Negyedről, melynek elkészülte 2011 nyarára tolódott ki. A már kivitelezés alatt álló tervek ellenére még most is felmerül újabb intézményeknek – mint például a Pécsi Művészeti Szakközépiskolának vagy a Művészetek
Házának – a kulturális negyedbe való költöztetése. Csak remélni lehet, hogy a Zsolnay
nem a hollandok baljóslatát fogja igazolni, mely szerint „egyetemi és önkormányzati
intézmények kétséges vonzerejű és bizonytalanul fenntartható szigete” lesz.119 A Zsolnay gyár területén két kiállítás már 2010-ben látogatható volt. Szeptember 1-jén a felújított Sikorski-házban került bemutatásra a város által Gyugyi Lászlótól megvásárolt,
több mint 600 Zsolnay kerámiatárgyból álló gyűjtemény. 2010. december 10-én pedig
Pinczehelyi Sándor kiállításával nyitott az itt kialakított, 1000 m2-es kiállítótér.120
A több száz programmal kapcsolatban általánosságban megállapítható, hogy a kevesebb talán több lett volna. A befogadhatatlan mennyiségű kulturális program gyakran
választásra kényszerítette a kultúrafogyasztót.121 Így számos olyan rendezvény is volt,
melynek alig volt közönsége.122 A 2010. január 10-i megnyitó Pécs történelmének korszakait és kulturális örökségét idézte meg látványosan pécsi művészek, zenekarok,
táncosok és több száz iskolás közreműködésével. A megnyitót a magyar televízión
keresztül csaknem fél millió ember látta, melynek mélypontja azonban pont a finálé
volt: a play backről elénekelt hazai popsláger, a Várj, míg felkel majd a Nap alatt valóban elindult felfelé a város kulturális energiáit Európára sugárzó jelképként egy „nagy
sárga gömb a tér nyugati felén, s keveseket zavart, hogy a Nap általában keleten szokott felkelni”.123
A húzónévként szereplő képzőművészek kiállításai nagy sikert arattak. A megnyitó
színvonaltalanságát és a kiállítótér korlátait leszámítva a Magyarok a Bauhausban kiállítás anyaga egyedülálló volt, és tényleg európai minőséget képviselt. A kiállítást csaknem 15.000-en nézték meg.124 Az avantgárd festőcsoport, a Nyolcak kiállítását azonban csak egy hónap csúszással, december 10-én nyitották meg. A könnyűzenei produkciók közül kevésbé Seal beharangozott koncertje, sokkal inkább Goran Bregovic, a
Jethro Tull vagy a Buena Vista Social Club fellépése volt emlékezetes.125 Igazi sikert
jelentett a Városfoglalás névre keresztelt projekt, mely során híres és ismert pécsi emberek életútjának rövid ismertetését olvashatták a járókelők a pécsi házak falain. Kiemelhető még a Cirkuszfesztivál, mely új színfoltot jelentett Pécs kulturális palettáján.
A tánc műfajában kimagaslóak voltak Frenák Pál és Nagy József társulatainak Pécs
számára koreografált táncelőadásai.
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A sort hosszasan lehetne folytatni, de a programok nagy részéből „hiányzott a fantázia
és a merészség – és nem látszott a várost ma is meghatározó jelenségekkel szembeni
kritikus attitűd.”126 Üdítő kivétel volt ebből a szempontból a kulturális csemegének,
kuriózumnak tűnő PlaccCPécs nevű projekt. Az Artopolis Egyesület által szervezett
akció lényege az volt, hogy helyszín specifikus művészeti alkotásokat hozzanak létre.
A Lakás-Kaland-Túra című projekt „négy helyszínen, négy jellegzetesen retro berendezésű, ám épp lakatlan, vagy éppen kiadó lakásban zajlott. Illetve a jellegzetes uránvárosi utcákon, tereken, séta közben, hiszen a tízpercenként útnak indított 2 fős csoportok egy útleírás alapján tájékozódva jutottak el ily módon a lakótelep egy részének
bebarangolásával a lakásokba, ahol aztán a legkülönfélébb művészeti élményekben
volt részük.”127
Valójában a kudarc és a siker mellett egyaránt fel lehet sorakoztatni érveket. Az előbbi
legszemléletesebb jele a politikától és a Budapesttől való függésben és kiszolgáltatottságban fogható meg.128 Nem mellékes, hogy az EKF-pénzek egy jelentős része nem a
kultúrára, hanem bérekre és adminisztrációra ment el.129 Nagy hiba, hogy az egyetemet
sem mint intézményt, sem mint 30.000 potenciális „kultúra-fogyasztót” nem sikerült
kellőképpen a programba bevonni. Megerősödött a meglévő intézmények status quoja, de nem tágult a civil szféra mozgástere. A város keleti részébe koncentrált új művészeti intézmények a kiürülés veszélyével fenyegetik a belvárost, ahonnan a kereskedelmi funkciók után most a kulturálisak is eltűnnek. Hosszú távú gazdaságfejlesztő
hatása lesz ugyanakkor a március végén átadott M6-os autópályának, mely az EKF
nélkül aligha épült volna meg. Pozitívnak tekinthető a civil erők kezdeményezőkészségének halvány újjáéledése is. Példa erre a 2010-ben elindított két közösségi diskurzusépítő honlap.130
Az EKF-év sikerességének vagy sikertelenségének csak egyik része írható le turisztikai
adatokkal, a programok kavalkádjának vagy az új épületek megépítésének bemutatásával. Két dolog ennél biztosan fontosabb. Az egyik az, hogy mi valósult meg a pályázat
szellemiségéből. Ebből a szempontból úgy látszik, hogy olyan történelmi lehetőséget
szalasztott el a város, ami nagyon ritkán adódik egy közösség életében. A „Határtalan
város” lényegének sokat emlegetett elvesztésére álljon itt egy konkrét példa: a pécsi
győzelem kihirdetése után Takáts József azt javasolta, hogy a kulturális bizottság kezdeményezze a pályázatban részt vett többi város felé egy olyan munkacsoport létrehozását, mely a kulturális decentralizáció feltételeinek kidolgozásával foglalkozik. A
címért versengő magyar városok tervbe vett együttműködéséből 2010-re annyi maradt,
hogy a Padok és városok sétánya részprogram keretében a hat vesztes város egy-egy
művésze készíthetett képzőművészeti igényű padokat Pécsre.
A másik fontos és a sikert megkérdőjelező része az EKF-évnek az, ahogy a pécsiek
mindezt megélték. Amíg 2005-ben a városlakók 74%-a érezte magáénak a cím elnyerésére beadott pályázatot, addig kérdéses, hogy 2010-ben, a nagy várakozást követő
csalódások után mennyire lelkesedtek a pécsiek azért a városfejlesztésért, amit a hétköznapokban leginkább zajt, felfordulást és közlekedési nehézségeket okozó építkezé-
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sek formájában éltek meg olyan városalakító beruházások kapcsán, melyekről a véleményüket sem kérdezték meg, és mennyire vettek részt azokon a programokon, melyek alakításába nem volt beleszólásuk.
Bár a pécsi civilek jól ismerték az ún. Palmer-jelentést, mely az addigi tapasztalatok
alapján az EKF sikerességének kulcsát a politika távol tartásában jelölte meg, a pécsi
EKF kudarca nem csak a városé: tökéletesen leképezi azt a gazdasági, szellemi és erkölcsi válságot, ami Magyarországot napjainkban jellemzi. Mindehhez vigasztalásképp
– Takáts József szavait idézve – csak annyit tehetünk hozzá, hogy a „sikertelen történeteknek is megvannak a maguk tanulságai.”131 Pécs városának pedig végre azt kellene
eldöntenie, hogy „a Balkán kapujának melyik oldalán áll”.132

A tanulmány német nyelven megjelent:
Die Geschichte der Europäischen Kulturhauptstadt Fünfkirchen/Pécs.
Ziele und Verwirklichung. In: Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte
der Deutschen im östlichen Europa, Band 19. Red.: Luft, Maria – Stüben, Jens.
Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2011. 69-110.

1. Nem azért hívtak, hogy tájékozódjanak, hanem hogy megalázzanak. Takáts Józseffel Pikó András
beszélget. Mozgó Világ, 34(2008): 4. sz.
[https://epa.oszk.hu/01300/01326/00098/MV_2008_04_06_2.htm] (2020.04.19.)
2. http://www.kulturpont.hu/eu_kult_fov.php (2010.05.21.)
3. Cseri László: A Magyar tizenegy. Echo, 8(2005): 1. sz.; Somlyódi Nóra: Európa kulturális fővárosa 2010. Nagyra törők. Magyar Narancs, 17(2005): 4. sz.
[https://magyarnarancs.hu/kepzomuveszet/europa_kulturalis_fotildevarosa_2010_nagyra_torotildek
-52736] (2020.04.19.)
4. Valójában a Kultúrvárosok Szövetsége nem létezett, csupán a német EKF-címre pályázó városok
együttműködési fórumának a magyar aspiráló városokra való kiterjesztése volt német kezdeményezésre. Az „egy mindenkit visz” mottó pedig eredetileg az Oktatási és Kulturális Minisztériumban
megfogalmazott irányvonal volt. Takáts József közlése, 2010. jún. 19.
5. Európa Kulturális Fővárosa: Pécs 2010. A pécsi pályázat koncepciója. Európa Centrum Kht. –
Pécs2010 Pályázati Központ, Pécs, 2010. 30-39.
6. A zsűri tagjai: Bán Ferenc építész, Garamhegyi Ábel területfejlesztési szakember, helyettes államtitkár, Mesterházi Balázs miniszteri biztos, Mizsei Zsuzsanna közgazdász, Schneider Mária
helyettes államtitkár, Somogyi Zoltán, a Magyar Turisztikai Hivatal elnöke, Tamás Pál, az MTA
Szociológiai Intézetének igazgatója.
7. Takáts József: Európa magyar kulturális fővárosa. Élet és Irodalom, 48(2004): 14. sz.
[https://www.es.hu/cikk/2004-04-05/takats-jozsef/europa-magyar-kulturalis-fovarosa.html]
(2020.04.19.)
8. A bonyolult irányítási szerkezet létrejötte annak volt köszönhető, hogy a szocialista frakció a
pályázat egyszemélyi irányításával sem Tarrósy Istvánt, sem Takáts Józsefet nem volt hajlandó
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megbízni – bár Takáts József minden testületnek tagja volt, vagy jelen volt az ülésein. Takáts József
közlése, 2010. jún. 19.
9. Nagy Gergely: Új kulturális térszerkezetet! HVG, 2006. jún. 27.
[http://hvg.hu/kultura/20060627muerto_takatsinterju] (2010.05.25) Csak néhány név a teljesség
igénye nélkül: a tanácsadó testület tagja volt Fejtő Ferenc, Párizsban élő magyar történész (19092008), György Péter esztéta (Budapest), Juronics Tamás táncművész (Szeged), Niedermüller Péter
városantropológus (Pécs–Berlin), Tolnai Ottó író (Palics, Szerbia-Montenegró), Földes Imre zenetudós (Budapest). A pályázat nemzetközi tanácsadója Bert van Meggelen, Rotterdam Európa Kulturális Fővárosa Projektjének (2001) általános és művészeti igazgatója volt.
10. Cseri László: Civil a pályán. Echo, 8(2005): 1. sz.
11. A határtalan város. Európa kulturális fővárosa – Pécs, 2010. Európa Centrum Kht., Pécs, 2005. 22.
12. A város 2007 és 2013 közötti, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében megfogalmazott versenyképességi pólus-stratégiájának, mely „Az életminőség pólusa” címet viseli az egészségipar és a környezetipar mellett szintén a kulturális ipar fejlesztése képezi az egyik fő pontját.
13. A határtalan város i.m. 25.
14. A határtalan város i.m. 88.
15. Bár műfajában teljesen más volt, mégis sok párhuzam fedezhető fel a 2010-es EKF-év és az
1907-es pécsi országos kiállítás és vásár között. A századfordulón ugyanis a több tucat pavilonból
álló kiállítást fél év alatt több mint 1 millióan látogatták meg, a kiállításhoz pedig konferenciák
rendezése, művészeti alkotások felállítása kapcsolódott. A két eseményben közös az is, hogy az
1907-es kiállítás fő szervezője, Zsolnay Miklós – elsősorban gyára kereskedelmi kapcsolatai érdekében – a Balkán felé nyitott.
16. A határtalan város i.m. 115.
17. Takáts József: A próbakő. A Kulturális Főváros-pályázat viszontagságai. Élet és Irodalom,
49(2005): 36. sz. [https://www.es.hu/cikk/2005-09-11/takats-jozsef/a-probako.html] (2020.04.19.)
18. Inkei Péter: Budapest a tied is, de tényleg. Élet és Irodalom, 49(2005): 37. sz.
[https://www.es.hu/cikk/2005-09-18/inkei-peter/budapest-a-tied-is-de-tenyleg.html] (2020.04.19.)
19. Takáts József: Válasz Inkei Péternek. Élet és Irodalom, 49(2005): 38. sz.
[https://www.es.hu/cikk/2005-09-25/takats-jozsef/valasz-inkei-peternek.html] (2020.04.19.)
20. Konrád György: Mit mutassunk? Élet és Irodalom, 49(2005): 39. sz.
[https://www.es.hu/cikk/2005-10-02/konrad-gyorgy/mit-mutassunk.html] (2020.04.19.)
21. Sugár S. András: Kulturális főváros, de melyik? Élet és Irodalom, 49(2005): 41.sz.
[https://www.es.hu/cikk/2005-10-16/sugar-s-andras/kulturalis-fovaros-de-melyik.html]
(2020.04.19.)
22. Iványi György – Illés György: Város-vidék. Élet és Irodalom, 49(2005): 41. sz.
[https://www.es.hu/cikk/2005-10-16/ivanyi-gyorgy-illes-gyorgy/varos-videk.html] (2020.04.19.)
23. Protovinné Zsilinszky Erzsébet: Eger is szót kér. Élet és Irodalom, 49(2005): 40. sz.
[https://www.es.hu/cikk/2005-10-09/protovinne-zsilinszky-erzsebet-/eger-is-szot-ker.html]
(2020.04.19.)
24. Nem azért hívtak i.m.
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25. A tanácsadó testület tagjai: Liz Barrett újságíró (Nagy-Britannia), Dr. Enyedi György kutatóprofesszor, Dr. Garamhegyi Ábel, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkára,
Julius Horváth egyetemi tanár (Szlovákia), Kovács János Mátyás közgazdász, Dr. Ladányi János
szociológus, Greg Richards, a Tourism Research and Marketing UK partnere (Nagy-Britannia), Dr.
Schneider Márta, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának helyettes államtitkára, Dr. Somogyi Zoltán, a Magyar Turisztikai Hivatal elnöke, Pekka Timonen, Helsinki városának kulturális
igazgatója (Finnország), Uj Péter újságíró, szerkesztő, Vargha Mihály építész, Ingo Weber európai
uniós szakértő, kulturális tanácsadó (Németország), Dr. Wessely Anna szociológus, művészettörténész.
26. Pécs jelölését a héttagú brüsszeli szakértői testület 2006. április 11-én erősítette meg, valamint a
két német város közül Essent, az Unión kívüli két pályázók közül pedig Isztambult választotta 2010
Európa Kulturális Fővárosává.
27. Budapest utolsó előtti lett, csupán Sopront sikerült megelőznie.
28. Somlyódy Nóra: Le Dél felé (Európa Kulturális Fővárosa pályázat, második forduló).
ÉpítészFórum.hu, 2005. okt. 28. [https://epiteszforum.hu/somlyody-nora-le-del-fele-europakulturalis-fovarosa-palyazat-masodik-fordulo] (2020.04.19.)
29. Vargha Mihály: Pécsi térségi start 2010-re. Élet és Irodalom, 49(2005): 43. sz.
[https://www.es.hu/cikk/2005-10-30/vargha-mihaly/pecsi-tersegi-start-2010-re.html] (2020.04.19.)
30. Szalay Tamás: EKF kronológ. Kézirat, [Pécs], É.n. Már 2004 végén létrejött a Zsolnay Társaság, mely eszmei támogatást kívánt nyújtani az EKF cím megpályázásához.
31. Konferencia: Az EKF program városfejlesztési, építészeti és finanszírozási kérdései.
ÉpületTár.hu, 2006. jan. 13. [http://epulettar.hu/cikk/konferencia-az-ekf-program-varosfejlesztesiepiteszeti-es-finanszirozasi-kerdesei] (2020.04.19.)
32. Patartics Zorán: Gerle János írása elé. Echo, 9(2006): 3. sz.
33. A 2010 előtti kulturális kínálatról, programokról amúgy is az volt elmondható, hogy „kevés a
karakteres, más városétól eltérő profilú és kellő programsűrűségű fesztivál Pécsett, külföldiek számára is érdekes és befogadható kulturális esemény pedig jóformán alig akad.” Szokolai Zsolt: Pécs
kulturális kínálata és a kulturális turizmus. Echo, 9(2006): 4-5. sz.
34. Cseri – Patartics - P. Müller: Kerekasztal beszélgetés az EKF megvalósításáról. Echo, 8(2005):
6. sz.
35. A tanács tagjai: a város polgármestere, a város kulturális ügyeiért felelős alpolgármestere, a
Baranya Megyei Önkormányzat elnöke, a Pécsi Tudományegyetem rektora, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a kormány kijelölt képviselője, a fejlesztésekért felelős alpolgármester valamint a Pécs2010 Menedzsmentközpont igazgatója. A Pécs2010 Irányító Testület azonban
csak papíron létezett, ténylegesen nem működött, hiszen mindössze egyetlen, teljesen protokolláris
ülése volt. Takáts József közlése, 2010. jún. 19.
36. Az Európa Kulturális Fővárosa Program irányítási szerkezete. Echo, 9(2006): 1. sz.
37. Somlyódy Nóra: A semmi ága. Pécs – Európa Kulturális Fővárosa. Mozgó Világ, 34(2008): 4.
sz. [https://epa.oszk.hu/01300/01326/00098/MV_2008_04_06.htm] (2020.04.19.)
38. AZ EKF finanszírozásának európai gyakorlata szerint a költségek 30%-át központi, 30%-át
regionális (tartományi) és 30%-át városi forrásokból biztosítják. A 2005. szeptember 16-17-én Pécsett rendezett, Az Európa Kulturális Fővárosa-pályázat tapasztalatai és a magyar kulturális politika című konferencián a címért kandidáló magyar városok képviselői által elfogadott nyilatkozatban
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arra kérték a kormányt, hogy mivel Magyarországon nincs pénzügyi erővel bíró közigazgatási középszint, és mert 2009-től már az új, szegényebb tagállamok is bekapcsolódnak a programba, ezért
kezdeményezze az európai uniós támogatás növelését. Élet és Irodalom, 49(2005): 41. sz.
39. A szerződést 2006. május 15-ig kellett volna megkötni, mely határidőre a kormányzat kötelezettséget vállalt. A 9 milliárd forint 33%-át Pécs, 40%-át a kormány állta, 27%-ot pályázatokból és
szponzoroktól kellett előteremteni. Szokolai Zsolt: Az EKF program-szerződés a kulturális
(de)centralizáció szolgálatában. Echo, 10(2007): 1. sz.
40. Azon túl, hogy ez tovább bonyolította az amúgy sem egyszerű és egyre zavarosabbá váló szervezetet, megakadályozta azt is, hogy olyan, kulturális programszervezéssel foglalkozó réteg alakuljon ki, akiknek a tapasztalatát és gyakorlatát 2010 után is kamatoztatni tudná a város. P. Müller
Péter: A második pillér is kidőlt. Beszélgetés Tarrósy Istvánnal, az Európa Centrum Kht. távozó
vezetőjével. Echo, 10(2007): 1. sz.
41. Ellenzéki ultimátum a pécsi polgármesternek. Index.hu, 2008. feb. 4.
[http://index.hu/kultur/pol/pecs0204/] (2010.05.30)
42. „Két héttel Pécs pályázati sikerének bejelentése után az egyik helyi szocialista politikus feljegyzést írt a polgármester számára az EKF-programról: ‘még egyszer nem engedhetjük meg, hogy a
civilek[ezek voltunk mi, a pályázat kis »agytrösztje«]kivegyék a kezünkből a kezdeményezést.’ És
nem is engedték meg.” Vargha Mihály: Városi kulturális tervezés? Mintha Pécsett nem akarna sikerülni… ÉpítészFórum.hu, 2007. dec. 6. [https://epiteszforum.hu/varosi-kulturalis-tervezes-minthapecsett-nem-akarna-sikerulni] (2020.04.19.)
43. Ember Zoltán: Határhelyzetek Pécsett. Élet és Irodalom, 50(2006): 29. sz.
[https://www.es.hu/cikk/2006-07-24/ember-zoltan/hatarhelyzetek-pecsett.html] (2020.04.19.)
44. Cseri László: EKF: elindult a hosszú menetelés. Echo, 9(2006): 3. sz.
45. Toller László a 2006. június 19-i balesetet követően éber kómába került. Utóda, a 2006 őszén
megrendezett önkormányzati választások győztese, a Magyar Szocialista Párt színeiben induló Tasnádi Péter lett, aki korábban a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke volt. Tasnádi Péter 2009. január 27-én súlyos betegség következtében elhunyt. Toller László 2010. május 10én halt meg.
46. Az első helyre Kőrösi Orsolya került, aki 2000–2002 között a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának helyettes művészeti államtitkára volt. A második helyezett Rubovszky Rita, a 2000ben alapított Hungarofest igazgatója lett, aki a 2001-es Francia Kulturális Évadot és a vatikáni magyar kiállítást szervezte. A harmadik helyre Máté Pétert, a Pécsi Országos Színházi Találkozó Offprogramjainak szervezőjét sorolták. A Magyar Nemzet 2006. szeptember 28-án megjelent cikke
botrányt kavart a jelöltekkel kapcsolatban, azt állítva, hogy Kőrösi Orsolya Rubovszky Rita pályázatából ollózott. Zalka Szilvia: Kőrösi vagy Rubovszky? Magyar Nemzet, 2006. szept. 28.
47. Cseri László: Temetni jöttem az EKF-et, nem dicsérni. Echo, 9(2006): 4-5. sz.
48. Freivogel Gábor pécsi származású, Németországban működő építész, több mint 20 év tervezői
gyakorlattal és műemléki ismeretekkel. Freivogel Gábor az EKF főépítésze. ÉpítészFórum.hu, 2006.
dec. 4. [https://epiteszforum.hu/freivogel-gabor-az-ekf-foepitesze] (2020.04.19.)
49. A 2006 elejétől szorgalmazott art director pályázat kiírását, melynek fontosságát a március 15-i
brüsszeli meghallgatás is kiemelte, a városvezetés állandóan halogatta. Valójában csak Takáts József lemondása és a polgármester balesete utáni zavaros időkben tudta keresztülvinni az elképzelést
Tarrósy István, miként az építészeti igazgatói pályázat meghirdetését is. Takáts József közlése,
2010. jún. 19.
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50. A pécsi születésű, 32 éves igazgató a Pécsi Tudományegyetemen végzett, majd német nyelvészetből az ELTE-n szerzett doktori címet. A berlini Collegium Hungaricum igazgatóhelyetteseként
működő Méhest Takáts József eredetileg az EKF minisztériumi biztosának javasolta. Méhes Márton
lett az EKF művészeti igazgatója. ÉpítészFórum.hu, 2006. dec. 16. [https://epiteszforum.hu/mehesmarton-lett-az-ekf-muveszeti-igazgatoja] (2020.04.19.)
51. „Ha egy mondatban kellene összefoglalnom, miért mondtam le, azt mondanám, azért, mert egyre több jel mutatott arra, hogy ha meg is valósul valami a pályázatban foglaltakból, a pályázat
szelleme nélkül fog megvalósulni, s ebben, mint a pályázat írója, már nem szeretnék részt venni" –
nyilatkozta Takáts József. Cseri László: EKF: a főtanácsadó lemondásának okai. Új Dunántúli Napló, 2006. jún. 27. [http://bama.hu/baranya/kozelet/ekf-a-fotanacsado-lemondasanak-okai-44715]
(2010.05.30)
52. Getto Katalin: Terepet a gondolkodásra. Beszélgetés Horváth András építésszel, az Építészeti és
Városarculati Tanács (ÉVarc) vezetőjével. Echo, 9(2006): 6. sz.
53. Czakó Zsolt befejezte az együttműködést a Pécs2010 Menedzsment Központtal.
ÉpítészFórum.hu, 2008. márc. 27. [https://epiteszforum.hu/czako-zsolt-befejezte-azegyuttmukodest-a-pecs2010-menedzsment-kozponttal] (2020.04.19.)
54. P. Müller Péter: Szakmaiság, átláthatóság, együttműködés. Beszélgetés Méhes Mártonnal, az
EKF távozó művészeti igazgatójával. Echo, 10(2007): 5-6.
55. Elküldték a kulturális főváros építészigazgatóját. Index.hu, 2007. jún. 8.
[http://index.hu/kultur/pol/0608pcs/] (2010.05.30) Freivogel Gábor a holland NRC
Handelsblandnak adott interjújában többek között azt mondta, hogy „az ész már évekkel ezelőtt
elhagyta ezt a várost”, valamint azt is, hogy „gyerekes gondolkodás és cselekvés tapasztalható itt
(...) a városi vezetés egy rémálom”.
56. Freivogel Gábor és Mészáros András is kártérítési pert indított a város ellen, amit az építészeti
igazgató elveszített, a művészeti igazgató megnyert.
57. Az érdemi munka még meg sem kezdődött. Bama.hu, (2010.05.30)
58. A tanács tagjai: Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok igazgatója, Koncz Erika, a Magyar
Iparművészeti Múzeum főigazgató-helyettese, Lauter Éva, a Balassi Intézet főigazgatója, Pál Zoltán
Munkácsy-díjas szobrászművész, Giorgio Pressburger író, rendező, Vincze János rendező, a Pécsi
Harmadik Színház igazgatója. A művészeti tanács több szempontból sem végezhette sikerrel a
munkáját, részben azért, mert pécsi tagjai közül Horváth Zsolt és Vincze János egy önkormányzat
által fenntartott intézmény vezetői is voltak egyben, fővárosi tagjai „másodállásban” foglalkoztak
csak az EKF-fel, vezetője pedig Olaszországban él, így kevéssé ismeri a helyi viszonyokat. Cseri
László: Rolandének, avagy az EKF hatalmi struktúrája. Echo, 11(2008): 4. sz.
59. A Pécs2010 EKF program kulturális koncepciója.
[http://old.pecs2010.hu/public/upload/file/dokumentumok/mt/pecs2010_ekf_kulturalis_koncepcio.pdf]
(2010.05.30)
60. Bókay Antal: Fosztóképzőkkel, avagy az EKF programkoncepciója. Echo, 11(2008): 2. sz.
61. A projektnek már a hivatalos neve is elgondolkodtató, hiszen a Határtalan város pályázatban
megfogalmazott „elsődleges cél nem konferenciaközpont kialakítása, ahol egyébként zenélni is lehet
rossz akusztikai viszonyok közt, hanem koncertterem, ahol konferenciák is tarthatók.” Cseri László:
Egy hangversenyterem fogantatása. Echo, 8(2005): 6. sz.
62. Cseri László: Temetni jöttem az EKF-et, nem dicsérni. Echo, 9(2006): 4-5. sz.
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63. Pécsi konferencia- és koncertközpont/pályázati zárójelentés. ÉpítészFórum.hu, 2007. ápr. 18.
[https://epiteszforum.hu/pecsi-konferencia-es-koncertkozpont-palyazati-zarojelentes] (2020.04.19.)
64. A 2. díjat a pécsi Müller Mária és Kovács-Andor Krisztián munkája nyerte el, a 3. helyezett
Kamarás Bálint (Budapest) lett. A zsűri egy tervet kizárt a versengésből, hat pályaművet, Tarnóczky
Tamás Attila, Mányi Dániel, Zoboki Gábor, Kistelegdi István és ifj. Kistelegdi István, Mórócz Tamás, Vasáros Zsolt plánumát pedig megvételre ajánlotta a városnak. A Pécsi konferencia- és koncertközpont nyílt építészeti tervpályázat eredménye ÉpítészFórum.hu, 2007. ápr. 11.
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9.
In memoriam
Hankiss Elemér
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Torony az éjszakában
Egy fényhozó (luminary) portréjához
és az Internet természetéhez
Z. Karvalics László

2008. október 14-én, kedden Hankiss Elemér telt ház előtt tartott előadást az Internet
Hungary konferencián, Tihanyban. Szórakoztató, provokatív és érdekes volt, mint
mindig. A szörnyű betűszavakhoz és előadásnak álcázott marketingnyomuláshoz szokott informatikus-közönség hálásan hallgatta a számára szokatlan bölcsész-dikciót,
pedig az ehhez hasonló események szervezői mindig gondoskodni szoktak róla, hogy
egy-egy kósza társadalomkutató meglepő gondolatai is megjelenjenek a jobbára technológiai és politikai–szabályozási kérdésekkel foglalkozó programokban. Az eseményről szóló lakonikus híradás másnap akadt a kezembe, és eléggé szíven ütött. Miket nem
mond az én Hankiss Elemérem az Internetről?
Mi épp ez idő tájt újítottuk meg az Infinit Hírlevélből kinőtt Infinit oldalt, amely blogszerűen igyekezett cikkekkel követni az információs társadalom fontos elméleti és kevésbé fontos napi gyakorlati fejleményeit. Alig egy hete indítottunk el Gnatyenko árnyéka címmel egy rovatot, amely a nevét Alekszandr Gnatyenko jaltai helyettes rendőrparancsnoktól kapta. Gnatyenko avval írta be magát a digitális kultúra históriájába,
hogy egy hírt kommentált a sajtónak: egy 13 és egy 15 éves fiú lövöldözős játékot játszott a számítógépen, majd összeszólalkoztak és a veszekedést az utcán is folytatták. A
kisebbik fiú egy mellette elhaladó turista hátizsákjából kirántott baltával széthasította
társa karját. Az ügy kapcsán a rendőr kifejtette, hogy a lövöldözős, erőszakos számítógépek (sic) nem vezetnek jóra, szerinte a kirívó eset is ezt bizonyítja. Elhatároztuk,
hogy pellengérre tűzzük mindazokat, akik egy-egy aggályos jelenség kapcsán leegyszerűsítő módon a számítógépre vagy az Internetre mutogatnak, morális pániktól sem
mentesen, ahelyett, hogy a társadalmi–kulturális–szocializációs–civilizációs mezőhöz
fordulnának komplex válaszokért.
De hogyan kerülhet be ezek közé, Gnatyenko árnyékába Hankiss Elemér, akitől a
nemzedékünk társadalomismeretet tanult? És megint: az én Hankiss Elemérem. Nemcsak a Társadalmi csapdák és a Diagnózisok, hanem az Anglia az újkor küszöbén
Hankiss Elemére, akitől történészként sokat tanultam. Az irodalmi mű mint komplex
modell Hankiss Elemére, aki a sorvezetőm volt egykori irodalomtudományi TDKdolgozatom írása közben. (Mint a választott Ady-vers címe: Torony az éjszakában.)
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A tekintélytisztelet Szküllája és a küldetéstudat Kharübdisze között hajózva addig imbolygott a sajkám, amíg végtére el nem készült egy hosszú vitacikk, Tihanyi anzix
címmel, amelyben módszeres alapossággal igyekeztem rámutatni néhány állítás és egy
tipikus megközelítésmód tarthatatlanságára.
Váratlan sugallattól vezéreltetve megszereztem az e-mail címét, és elküldtem az egész
szöveget Hankiss Elemérnek. Hátha csak félreértették, félremagyarázták a tudósítások.
Hátha nem is úgy gondolta. Jobb volna tisztázni, mielőtt a mégoly korlátozott nyilvánosságban is, de elkezdeném csépelni a gondolatait, és rajtuk keresztül őt magát.
Néhány napon belül megjött a válasz. Nem tudom, mire is számítottam, de a levél váratlanul ért. Egyrészt írója végtelenül nyitott, elegáns, kedves és nagyvonalú volt,
semmilyen kifogást nem támasztott a közléssel szemben, miközben határozottan megvédte és újraformulázta néhány állítását. Álláspontom helyességéről meggyőződve egy
viszontválaszban igyekeztem reflektálni vitapartnerem új érveire – hogy mire a végére
érjek, feladjam eredeti szándékom, és elálljak a közléstől. A Tihanyi anzix soha nem
jelent meg.
Hogy mi tartott vissza? Ma már nem tudom, nem emlékszem. Talán arra jöttem rá,
hogy óvatosabban kéne ezekhez a kérdésekhez hozzányúlni? Hogy ez a fajta vitapozíció talán nem is vezet sehová? Hogy még ha igazam is volna, és kimutatható a Nagy
Ember aránytévesztése vagy elhamarkodott ítélete, mégis lenne egy olyan rossz hangulata a dolognak, mintha az ő fényéből egy kicsit ellopva akarnék magasabbra kapaszkodni? Vagy hogy nem is annyira fontos, hogy azonnal igyekezzünk rendet vágni a
vélemények bozótosában, mielőtt egy narratíva rendezett ültetvénye válna belőle?
Mai szemmel jó döntésnek tartom, örülök, hogy az írás akkor nem jelent meg. Gnatyenkónak mégis egy levélváltást köszönhetek egy nagyszerű emberrel. Egy olyan
tudóssal, aki a fiatal, ismeretlen pályatárs tárgyilagosan hebrencs vitaszövegét is jóindulatúan és támogatóan tudta fogadni.
A nagy amerikai egyetemeken egy ideje tervszerűen archiválják a legkiválóbb profeszszorok, legnagyobb hatásúnak tartott kutatók, az „égitestként világító nagy szellemek”
(luminaries) minden egyes személyes szövegét, beleértve az elektronikus levelezésüket
is, hogy az utókor számára megmaradjon az esély ezek felhasználására, valamilyen, a
jelenben még nem ismert kontextusban. Ez a visszaemlékezés alkalom arra, hogy egy,
ez idáig ismeretlen Hankiss-szöveg közreadásával gazdagítsam azt a gyűjteményt, ami
talán előáll, létrejön majd egykor.1
Aki elolvassa ezt az egykori levélváltást, az megértheti, engem akkor mivel gazdagított
az, hogy tisztelhettem Hankiss Elemért. A sors nagy ajándéka, hogy miután személyes
ismerősök lettünk, közös kőszegi életünknek köszönhetően, meg is szerethettem. A
tihanyi előadás emléke rég a múlté, de élesen él bennem minden pillanat, amit bősz
beszélgetéssel töltünk az autóban a hosszú Budapest–Kőszeg utakon, a neolitikumtól a
Mars-kolóniáig kalandozva, álomba ringatva Mikit és Anikót a hátsó ülésen.
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Aki nem tud keresni, az nem is talál
MTI Sajtóadatbank, 2008. október 15. 08:51
Az internet felhasználói közül sokan azért nem találják meg, amit keresnek, mert nem
tudják, mi a fontos a rájuk zúduló információk közül – mondta Hankiss Elemér szociológus az Internet Hungary konferencián kedden Tihanyban.
Az egyik – meg nem nevezett – keresőprogram által az igazság és a szabadság szavakra kiadott találatok közül szemezgetve demonstrálta: ezek a rendszerek korántsem fontossági sorrendben adják ki az eredményeket, márpedig „aki belevész az internetbe, az
bizony nem tud tájékozódni”.
„El lehet-e viselni annyi információt, amennyi ránk zúdul mindennap az internetből” –
tette fel a kérdést, arról beszélve, hogy a felhasználóknak meg kell találniuk a megfelelő gyűjtőhelyeket, ha viszont rábukkannak, hol kapják meg az őket érdeklő információkat, „hozzászoknak” 3–4–5 csatornához, ennél többet viszont már nem keresnek –
árnyalta a képet a szakember.
Szólt arról is: a világháló „kicsit zajos” a benne terjedő rengeteg információtól, így
könnyen megeshet, hogy az embernek ideje sincs alaposan végiggondolni az ott látottakat–hallottakat; márpedig – mondta – „nincs emberélet csend nélkül”.

Tihanyi anzix
Ha valaki azt gondolná, hogy Kamarás István egyedül áll az Internet kaotikus természetével kapcsolatos véleményével,2 téved.
„Az internet felhasználói közül sokan azért nem találják meg, amit keresnek, mert nem
tudják, mi a fontos a rájuk zúduló információk közül” – mondta Hankiss Elemér szociológus az Internet Hungary konferencián 2008 őszén Tihanyban. Az egyik keresőprogram által az igazság és a szabadság szavakra kiadott találatok közül szemezgetve
demonstrálta: ezek a rendszerek korántsem fontossági sorrendben adják ki az eredményeket, márpedig „aki belevész az internetbe, az bizony nem tud tájékozódni”.3
A tudósítások szerint a neves társadalomkutató előadását sokan hallgatták meg és nagy
sikert aratott. Pedig a vészcsengőknek ugyanúgy meg kellett volna szólalniuk… S bár
lehet, hogy úgy tűnik, ágyúval lövünk verébre akkor, amikor e néhány mondat részletes elemzésébe és kritikájába fogunk, mégis úgy érezzük, az apró modalitásoknak is
nagy szerepe lehet abban, hogy egy elterjedt jelenséget minél formagazdagabban tehessünk nagyító alá.
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1. „Sok Internet-felhasználó (…) nem tudja, mi a fontos (...) az információk közül”
Íme, egy tipikus vélekedés – de vajon honnan tudjuk, hogy mit és miért tudnak, illetve
csinálnak az Internet-felhasználók? A nagymintás vizsgálatokból, jellemzően 2.500 és
30.000 közötti megkérdezettel. Ezek a kutatási eredmények rendre arról tanúskodnak,
hogy a felhasználók a kezdeti bizonytalanságok után viszonylag gyorsan rátalálnak
azokra a szolgáltatásokra, Web-oldalakra, amelyeket nagy hatékonysággal vonhatnak
be a tevékenység-háztartásukba. És ez nem is elsősorban az ún. „power userekre”, az
elkötelezett és sok mindenre kapható „digitális bennszülöttekre” (digital natives) jellemző elsősorban, hanem különösképp azokra a „kisfelhasználókra”, akiknek éppen
avval sikerül a használati küszöböt átlépniük, hogy látják az értelmét: gyorsan és könynyen megtalálják a keresett információt, a moziműsortól a tévéműsoron át a vasúti
menetrenden keresztül a nyaralás- és útvonaltervezésig, az ügyintézéshez szükséges
tudnivalókig. Pontosan ezt használják ki azok az IT-mentorok, akiknek az a feladata,
hogy „rávezessék” a bizonytalankodó kezdőket arra, hogy miért is jó számukra az információs írástudás.
Ha egyesével végigkérdeznénk az összes felhasználót, kiderülne, hogy alig akadna
valaki, aki úgy gondolja magáról, hogy ő nem tudja, mi a fontos, ellenben túlnyomórészt hajlanának arra, hogy osszák Hankiss Elemér vélekedését: a „többiek” nem tudják. Ekkorára tud nőni a távolság az „énkép” és a „másokról alkotott kép” között. Szerencsére az Internet-kutatás sok kérdés kapcsán tárta fel meggyőzően ennek az optikai
csalódásnak a természetrajzát is: ránk természetesen nem áll az, ami a „másik” Internet-felhasználóra igaz – csak éppen ez a „másik” Internet-felhasználó egy fantomkép,
amelyet nem személyes tapasztalataink nyomán formálunk meg vagy kutatási eredményekből importálunk, hanem hozzáigazítunk vélekedéseinkhez, előítéleteinkhez, a
közbeszéd vagy a média által sugallt képhez.
De vegyük még komolyabban az állítást, és kiderül, hogy azonosítható mögötte az a
rejtett előfeltételezés is, amely magához deformálja a valóságot. Ami igaz az Internetfelhasználóra, az magas penetrációs mutatók mellett gyakorlatilag a társadalom egészére igaz, vagyis a módosított verzió így hangzik: „az emberek, úgy általában, nem tudják, mi a fontos információ számukra” – természetesen Internet-használóként sem tudják. Ez tipikusan egy inkompetens, kiskorú társadalom percepciója – az a torzkép, ami
sok politikus és médiamunkás fejében él az „emberekről”, akiket könnyen befolyásolható, súlytalan és éretlen tömegnek látnak. Alacsonyabb penetrációs mutatók mellett
pedig még akkor sem lenne tartható az axiomatikus állítás, ha volna valóságtartalma:
azt ugyanis több mint egy évtizede Jon Katz 1997. decemberi „legendás” és úttörő
nagymintás kutatása óta tudjuk, hogy az Internet-használók, a Netizenek a társadalom
átlagánál sokkal tudatosabban és motiváltabban alakítják az információs környezetüket. Ha bárki másra igaz is volna tehát ez a tétel, akkor is az Internet-használók volnának az a társadalmi csoport vagy szubkultúra, akikre a legkevésbé.
De tudjuk, hogy az állítás tarthatatlan, és aki egy kicsit is elszakad a „hétköznapi bölcsesség” csapdájától, az kis idő múlva pontosan az ellenkezőjét fogja képviselni. A
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felhasználóknál jobban ugyanis senki nem tudja, mi a fontos információ a számukra.
Minden olyan tartalomszolgáltatási kísérlet, amely a felhasználó helyett igyekezett
kitalálni, mi is volna a fontos neki, drágán megfizette a tanulópénzt. Ezért is különös,
hogy az Internet-gazdaság szereplői egy olyan tézisnek tapsolnak, ami homlokegyenest
ellenkezik mindennapi tapasztalataikkal. Miközben vért izzadnak, hogy minél tökéletesebben kiszolgálják a minél jobban feltárt és megismert felhasználói igényeket, harcolva a legfontosabb erőforrásért, reménybeli online ügyfeleik figyelméért, hogyan képesek még csak átmenetileg is belehelyezkedni abba a pozícióba, hogy az Internetfelhasználók nem is tudják, mi a fontos nekik?
Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy bizonyos korosztályokban bizonyos keresési környezetek ne jelentenének nehézségeket sokaknak – az információkereső viselkedés (information seeking behaviour) elemzésével, zavaraival seregnyi kutató foglalkozik, így erről egyre többet tudunk.
2. „Az Internet-felhasználók azért nem találják meg, amit keresnek, mert nem tudják, mi a fontos...”
Azt már tudjuk, hogy ennek az állításnak a második fele nem tartható, önmagában már
ez is értelmetlenné tenné az egész mondatot. De van itt más is. A keresési folyamat
megindítása maga is erős tudatosságot, szándékot és jelentőséget, vagyis fontosságtudatot feltételez, tehát ha lenne is ok-okozati összefüggés a keresés sikeressége és a
fontosságtudat között, akkor is önellentmondásra épülne a levezetés („azért nem találják, ami nekik fontos, mert nem tudják, mi a fontos”). A nagyobbik baj az, hogy a
mondat első fele is téves vélekedésen alapul (az Internet-felhasználók nem találják
meg, amit keresnek). Bizonyára sok Internet-felhasználóra igaz az az állítás, hogy volt
már olyan, hogy nem talált meg valamit, amit keres. Ám a keresők elképesztő leterheltsége, a naponta végrehajtott milliárdnyi keresőutasítás nem éppen arra utal, hogy
ez határozná meg a Web-keresési univerzumot. Éppen ellenkezőleg. A tipikus „kimenet” a sikeres keresés, ez tartja mozgásban a keresők piacát. A keresőprogramok és a
tematikus portálok óriási népszerűsége mögött a felismert és tudatosított hasznosság
áll, nem a Net-idióták digitális divathóbortja. A piac nyomása azonnal véget vet annak
a megoldásnak, amelyik nem elég hatékony. Ki emlékszik még rá, milyen könyörtelenül elsöpörte például az Altavistát, a keresők korai generációjának legjobbját a
Google? Nagyon sokfajta kontextusban nagyon sokfajta tartalom megtalálásáért nagyon sokfajta keresési útvonalat lehet bejárni. Ezeket a műveleteket egyre tökéletesebb
eszközök egyre jobb hatásfokkal egyre több tartalomtípussal teszik lehetővé (gondoljunk csak a képkeresőkre, a zenei keresőkre vagy a Google Earth-re). A vállalható állítás tehát az, hogy az Internet-felhasználók egyre több releváns tartalmat egyre profeszszionálisabb támogatással egyre sikeresebben találnak meg.

443

3. „…a (kereső)rendszerek korántsem fontossági sorrendben adják ki
az eredményeket…”
Soha senki nem állította, hogy minden megtalálható, minden elérhető a keresők segítségével (mai napig becserkészhetetlen például az ún. „mély Web” (Deep Web) nagy
része (a kutatók csak azon vitatkoznak, hogy hány százaléka). A keresőknek ráadásul
egyáltalán nem az a feladatuk, hogy kérdésekre válaszoljanak, pláne, hogy a válaszokat
minősítsék (fontosságuk szerint), hanem az, hogy nyilvánosan elérhető szókombinációelőfordulásokhoz elvezessenek minket. Sajnos az Index újságírói is Hankiss Elemért
követik ebbe a zsákutcába, 2008 októberében megjelent, tréfásnak szánt cikkükben:
„Ha a Google mindent tud, akkor képes válaszolni a legfogósabb, legszorongatóbb
kérdésekre”.4 És fel is teszik ezeket, sorra, az élet értelmétől a Van Isten?-ig, becsapva
cikkük gyanútlan olvasóit, mert a kérdések beírása voltaképpen csak azokhoz a szövegekhez vezet el, amelyek ugyanezt a kérdést tartalmazzák (vagy válasszal, vagy anélkül), de természetesen a keresőprogramnak nem feladata, hogy „saját” válasza legyen.
Hasonlóképpen, a hankissi demonstráció a szabadság és az igazság szavak keresőbe
írásával nem szól másról, mint hogy lehetmásra és rosszul használni a keresőprogramot, mint amire szolgál. Minél elemibb szintű, egyszerűbb adatszekvenciát kell megtalálnia a keresőmotornak (pl. egy egyedi nevet, címet stb.) annál jobban egybeesik a
találat a fontossággal (annál is inkább, mert a legsikeresebb algoritmusok eleve arra
építenek, hogy hány relevánsnak minősíthető, korábban kiépített kapcsolat, „út” (link)
vezet az adott előforduláshoz). Minél komplexebb, minél absztraktabb a keresett jelentés, annál kisebb jelentősége lesz maguknak az egyedi szókombinációknak, hiszen
annál kisebb jelentőségük marad az egyes szövegoldalaknak – a válaszok ugyanis nagyon sok szövegben vannak kódolva, és megtalálásuk nem egy robot, hanem az emberi
elme feladata. (Ezen az alaphelyzeten egyébként a szemantikus Web jegyében fogant
majdani sikeres alkalmazások sem fognak változtatni, legfeljebb a találatok elrendezésében, szűrésében elért előrelépésekkel, illetve a megtalált szó-előfordulások jelentésterekbe való helyezésével kiterjesztik azoknak a kereséseknek a körét, amelyet már
érdemes a programoktól remélni).
A keresőprogramtól különösen akkor képtelenség és értelmetlenség fontossági sorrendet várni, amikor egy adott szónak sok releváns kontextusa lehet. A „szabadság” értelmezhető munkajogi, sajtótörténeti, híd-történeti, filozófiai, várostörténeti és ezer
más jelentéstérben, de honnan tudná szegény kereső, hogy épp melyik a fontos, ha
ebben a keresést végző személy nem segít? Megbízhatóan elvégzi a dolgát, ömlesztve
listázza a keresett szavak előfordulásait, mert bármelyik fontos lehet. A keresőre hárítani a problémát, miközben az a keresőutasítást kiadó személy készülékében van, legalábbis furcsa. A keresőben ráadásul benne rejlik a lehetőség, hogy a fontos találatokhoz
segítse a felhasználót, de csak akkor, ha az partner ebben. Például úgy, hogy a kontextust felépítő szavakat is hozzáad a kereséshez: ha a Szabadság-híd érdekli, akkor a hidat, ha a munkából való távollét, akkor egy jogi terminust, ha a koalíciós korszak szociáldemokrata folyóiratai, akkor évszámot vagy valamilyen sajtóélethez kötődő kifejezést, és így tovább. Kis ügyesség, és azonnal eredményes lesz a keresés. Érteni kell a
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keresőprogramok nyelvét, és máris megszólalnak. Ha félreértjük a keresőprogramok
funkcióját, nehezen tartható következtetésekbe szaladunk bele.
4. „El lehet-e viselni annyi információt, amennyi ránk zúdul mindennap
az internetből”? – „A felhasználók nem tudják, mi a fontos
a rájuk zúduló információk közül…”
Az információs óceánba való belefulladás rémképe, az információs túltelítődés félezer
éves diskurzus, amelynek a városi legenda, illetve mítosz-természete már jó ideje közismert. Kiterjedt „vizes” metafora-világa van, amely hol hasznos (ilyen pl. az információáramlás, az information flow termékeny fogalma), hol félrevezető. A „zúdulás” és
kevésbé ismert metafora-társai, az információs áradás (information flood), az információs szökőár (information tidal wave) vagy az információs cunami (information
tsunami) a legrosszabbak közé tartoznak, mert azt az érzetet erősítik, hogy a felhasználó szándékától függetlenül éri őt el valamilyen tartalom – mint a zivatar, amellyel
szemben tehetetlenek vagyunk. Valójában a (részben) záporeső természetű rádióval
vagy a televízióval ellentétben az Internet inkább olyan, mint a vízcsap. Csak akkor
folyik, zúdul, amikor kinyitjuk. Nem „push” média, hanem „pull” – „magunkhoz húzzuk”, akkor és úgy, amikor szükségünk van rá. Újra egy divatos, de hamis közhellyel
állunk szemben, amelyhez vissza-visszatér Hankiss Elemér is, hogy aztán maga mondjon egy másik mondatban mindennek ellent: „Ha viszont rábukkannak [a felhasználók], hol kapják meg az őket érdeklő információkat, ’hozzászoknak’ 3–4–5 csatornához, ennél többet viszont már nem keresnek” (vagyis szépen kialakítják az információáram jól szabályozott csatornáit, elejét véve bármilyen szeszélyes „áradásnak”). „Aki
belevész az internetbe, az bizony nem tud tájékozódni” – hangzik a kiegészítő tétel, de
feltehetően pontosan fordítva áll a dolog. Az Internet senkit nem „veszejt el”, nem a
hálózattal, legfeljebb a felhasználóval lehet baj. Aki nem tud tájékozódni, de mégis az
Internettel próbálkozik, megfelelő ismeretek vagy instrukciók híján, az persze elveszettnek érzi magát. Ám jól teszi, ha az Internet kritikája helyett inkább megpróbál
megfelelő képességekre szert tenni. A ránk zúduló információ a „digitális bevándorlók” (digital immigrants) tipikus narratívája, a morális pánik tankönyvi példája. A
szakirodalom már régóta túl is lépett rajta. A „digitális bennszülöttek” szótárában, akik
a technológiával együtt nőttek fel, ez a probléma nincs is benne. Ők leginkább azzal
szembesülnek, hogy mit szeretnének még az Interneten látni, mihez kellene még gyorsabban vagy korlátozásmentesen hozzáférniük.
5. A világháló „kicsit zajos” a benne terjedő rengeteg információtól,
így könnyen megeshet, hogy az embernek ideje sincs alaposan végiggondolni
az ott látottakat-hallottakat; márpedig „nincs emberélet csend nélkül”
Fordítsuk le a korábbi megközelítések egyfajta továbbépítésének tekinthető állítást. Az
ismeretek hajszolásának, új tudások keresésének, szakadatlan megismerőtevékenysé445

günknek időnként át kell adnia a helyét az elmélyedésnek, a meditációnak, a magányos
feldolgozásnak, hogy az új információdarabkák a helyükre kerüljenek, megtalálják az
összefüggés-rendszerüket, és átmenjenek olyan, kis lyukú szűrőkön, mint az önreflexió, az erkölcs vagy a világkép. Hogy friss információink megemésztetlen tudástáplálék helyett a gondolkodást és a cselekvést mozgásban tartó valódi energiává váljanak.
Evvel a bölcsességgel nincs ok vitatkozni, bizony így van ez, értelmünk serdülésétől
kezdve. A gond akkor támad, amikor az Internet zajosságában véljük felfedezni a
csendet fenyegető veszélyt. Előáll tehát ismét egy fantomkép. A világháló „rengeteg
információja” már-már „túl jó” dolognak látszik hirtelen, hiszen „elrabolja” az egyébként végiggondolásra és csendre rendeltetett időt. Újra felsejlik a kiskorú felhasználó
és a kiskorú társadalom rémképe: nemcsak azt nem tudja a Netizen, hogy mi a fontos
neki, de nem tudja helyesen beosztani az idejét sem. Elsodorja az információfolyam
dübörgése, az Internet kikapcsolja a kritikai reflexeit és mohó információhabzsolásba
kényszeríti bele.
Visszanyúlva egy korábbi összefüggéshez: mindez természetesen a „másik” felhasználóra igaz – mi (én) uraljuk a saját információs környezetünket, a mi (én) csendünket
nem fenyegeti veszély. Újra az ismert optikai csalódás, újra az ismert szerkezet. A
probléma valódi forrásáról, az egyénről és az ő működésmódjáról az alaktalan, testetlen Internetre helyeződik át az ok, a felelősség és a figyelem. Ez annál is fájdalmasabb,
mert a tézis az Internetre vetítve amúgy sem állja meg a helyét, egyetlen ponton sem.
Először. Az időmérleg szempontjából az internetes tájékozódás a legtöbb tartalomkategóriában feltűnően pozitív. Értelmét és a keresőrendszerekre nehezedő fejlesztési
nyomást éppen az adja, hogy az igényelt információs helyekhez könnyebben és rövidebb idő alatt lehet eljutni, mint bármilyen más módon. Az internetes keresés időt szabadít fel, amikor a szükséges információkat villámsebesen megtaláljuk. Az Internet
jótékonyan hat az időháztartásra, mert egységnyi információ megtalálásához kevesebb
időre van szükség, egységnyi idő alatt viszont több információhoz segít eljutni, mint a
tájékozódás hagyományos forrásai. Az Internet nem idővámpír, hanem pontosan az a
szorgalmas és szerény időnyerő eszköz, amelynek a világhálót elsőként vizionáló alapító atyák, Paul Otlet, Vannevar Bush és E.C. R. Licklider megálmodták: az információvadászat időrabló, nehézkes, hagyományos formáit meghaladó, nagy tudású infrastruktúra. Az Internet használatával nyert idő fordítható a csend hosszabb pillanataira,
vagy biztosíthat változatlan terjedelmű csendben alaposabb és mélyebb információbázisra építő gondolkodást. A választás – és ezen keresztül a felelősség – a felhasználóé.
Másodszor. A rengeteg információ önmagában semmiféle zajt nem okoz. Éppen ellenkezőleg: A sok elérhető információ megnöveli a statisztikai esélyét, hogy fajlagosan
könnyebb legyen a szükséges forrásokhoz való eljutás. Minél több a releváns információ, annál nagyobb az esélye annak is, hogy a tisztánlátást nehezítő vagy téves információk könnyebben előkerülnek, egyfajta kontrollfunkciót is biztosít tehát. Rengeteg
információ jelenléte megnöveli annak a valószínűségét is, hogy újszerű jelentéskapcsolatok, összefüggések álljanak elő, így közvetlenül hozzájárul a kreatív potenciál növe446

léséhez. A lehetséges probléma forrása soha nem a „rengeteg információ”, hanem a
tájékozódáshoz vagy a döntéshez „nem kellő mennyiségben rendelkezésre álló információ”. A lehetséges zaj forrása sem a „rengeteg információ”, hanem a „téves információ”. A zaj származhat az információ fizikai torzulásából (betűelütés, írásmódtévesztés, hibás forrásadat), de sokkal inkább tartalmi okokra vezethető vissza: a felesleges, zavaró, oda nem illő, pontatlan, kiérleletlen, bizonyítatlan, ellenőrizetlen, félrevezető, elfogult véleményekre, a hazugságokra, a féligazságokra, József Attilával szólva: „a meg nem gondolt gondolatra”.
Harmadszor. Mint láttuk, a végiggondolás csendjét sem az időhiány, sem a „rengeteg
információ” nem zavarja. Az elmélyülés meghitt pillanatainak legnagyobb ellensége a
releváns információ hiánya, vagy a nagy lármából a csöndbe importált információk pontatlansága, amelyek önálló életre kelve a hibás információtól a gondolat torzításán át
könnyűszerrel juttathatják inadekvát döntésekig, illetve cselekedetekig az embereket.
Ezért óriási a felelőssége a tudósnak is, amikor megszólalásaival nézőpontokat közvetít
és azokon keresztül normákat jelenít meg. Hankiss Elemért rendkívül nagyra tartom,
tisztelem, korábbi munkáiból sokat tanultam. Újabban remek és autentikus programokba fogott, amelyekhez hatékonyan használja a hálózatot mint erőforrást. Nagyon
bízom benne, hogy megérti: érte is haragszom. Nem ellene, hanem egy jelenséggel,
Gnatyenko árnyékával szemben szükséges szót emelni, hogy közös célunkhoz, a minket körülvevő Digitália szép új világának megértéséhez közelebb kerüljünk.

Levélváltás Hankiss Elemérrel, 2008. október5
Tisztelt Professzor Úr,
nem tudom, szokatlan-e vagy megszokott, de mielőtt megjelentetném, úgy érzem, célszerű előtte elküldeni azt az írást, amelyben bizony szenvedélyesen vitatom néhány
tihanyi állítását.
Azt sem tudom, sikerült-e megoldani, hogy a jelenségről (vagy az érvek szerkezetéről)
szóljon inkább, és ne a személyről. Bízom benne, hogy sikerült távolságot tartani, folyamatosan tusakodtam avval, hogy vajon a tisztelet miatt kell-e egy-egy jelzőn enyhíteni.
Azt hiszem, azért volt ez a híradás az utolsó csepp, ami miatt tollat ragadtam, mert ma
már nem úgy néz ki a szakmai színkép, hogy vannak a programozók, akik „csinálják”
az Internetet, és vannak a társadalomkutatók, akiknek időnként „outsiderként” fel kell
hívni a figyelmet a nem műszaki szempontokra, és kulturális kontextusba helyezni a
dolgokat, erős lelkiismereti funkciót közvetítve. A társadalomkutató ma már nem outsider: az elmúlt tíz évben irtózatos méretűvé nőtt a multidiszciplináris Internet-kutatás,
sok ezer specialistával, tucatnyi szakfolyóirattal, óriáskonferenciákkal, tanulmányren-
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geteggel, szakkönyvekkel, és eredményeik mindinkább zárójelbe teszik az általam
„hétköznapi bölcsességnek” nevezett megközelítéseket.
Erre a bekezdésre reflektálni pedig már nem is vállalkoztam, mert olyan mély regisztereket kellene végigjárni, végiggondolni, hogy arra nem alkalmas az esszéműfaj.
„Az internet információtömegében ma még hiányoznak azok a tájékozódási pontok,
locusok, amelyek rendezik, összegyűjtik a tudást. Régen voltak kulturális–spirituális
szűrők – mint az iskolák, kolostorok, könyvtárak, vagy éppen a család –, melyek segítettek az embernek eligazodni az információk tömegében, útmutatást adtak számára,
választ a kérdéseire. Az interneten is vannak ilyenek, de ezek ma még javarészt használhatatlanok”.
Szerintem a szűrőket csak részben kell és lehet internetesíteni, tehát elvárni sem lehet a
hálózattól, hogy pótoljon, felváltson hagyományos szűrőket. Sokkal inkább hibridizálódnak a régiek az újakkal. Nagyon érdekes követni, hol erősítik fel egymást és hol
gyengítik. A korábbi félelmekkel szemben például a legfrissebb kutatási eredmények
nagyon meggyőzőek avval kapcsolatban, hogy a család és az Internet milyen jól megfér egymás mellett, mennyire erősíti a családi kohéziót a közös és diszkurzív Internethasználat. Másfelől a felsorolt szűrőknek is van életciklusa, és látszik, hogy mennyi
diszfunkció és „ipari korszakos” elem terheli az iskolát, a könyvtárt vagy a médiát, és
hogy milyen óriási a szerepe az Internetnek ezek megújításában. Nem úgy, hogy maga
válik szűrővé, hanem úgy, hogy új dimenziókat, felületeket, platformokat, lehetőségeket nyit a „hagyományos” szűrőknek.
Elnézést kérek azért, hogy az idejét raboltam, sajnálom, hogy nem alakult úgy, hogy
személyesen diskurálhassunk mindezekről. Ha úgy érzi, bárhol mellélövök, tévedek,
félreolvasok, félreértek valamit, kérem jelezze.
A legjobbakat kívánva:
Z. Karvalics László
Igen tisztelt Karvalics László,
köszönöm szíves figyelmét. Érdeklődéssel olvastam fejtegetését. Sok fontos szempontot vet föl. Engedjen meg azonban néhány megjegyzést.
Az Internetet én is forradalmian újnak és fontosnak tartom. Előadásomban mindössze
arra próbáltam rámutatni – mint előttem már sokan –, hogy az ebben a remek technikai
újdonságban rejlő óriási lehetőségeket még távolról sem sikerült kihasználni. Mert a
tartalmi dimenzió, az információk kezelése, rendezése, értelmezése egyelőre még
messze elmarad a technikai fejlődés mögött.
Azt hiszem, a szemantikai–szemiotikai–kognitív keresők s rendezők sokkal nagyobb
szerepet játszanak majd a jövőben, mint ahogy azt Ön a tanulmányában feltételezi.
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Meggyőződésem, hogy az információkat szűrő, rendező, értelmező programoknak s
eszközöknek a fejlesztése a következő évek, évtizedek központi feladata lesz, s az a
rokonszenves elégedettség a jelen állapotokkal, amely az Ön írásából sugárzik, talán
nem eléggé ösztönzi majd ezt a munkát.
A „fontos információval” kapcsolatos megjegyzéseimet, azt hiszem félreértette, vagy
én fogalmaztam meg őket pontatlanul.
Azt hiszem, félreértette a „zaj”-ról mondottakat is. Azt hiszem, a kommunikációelmélet és a szemiotika zaj-fogalmát hasznosan lehetne alkalmazni az Internettel kapcsolatos kutatásokban is.
Nagyra becsülöm a technikai fejlődésbe, és ezen belül az IT fejlődésébe vetett töretlen
hitét. De sok kiváló elme figyelmeztetett s figyelmeztet arra (Adorno, Horkheimer,
Benjamin, Foucault, Löwith, Lyotard, Rorty és mások), hogy a fejlődés nem olyan
törtetlen, egyenes vonalú, egyértelmű s ártatlan, mint azt gyakran hinni szeretnénk.
Mindezek szellemében, s mindezek ellenére, köszönöm értékes kritikai megjegyzéseit.
Természetesen semmi kifogásom sincs az ellen, hogy a cikk megjelenjen.
Baráti üdvözlettel,
Hankiss Elemér
Tisztelt Professzor Úr,
köszönöm, hogy megtisztelt a véleményével és az idejével. Közben én is sokat törtem
a fejem azon, mi a helyes, mi a fontos, miért fontos, és végül is úgy döntöttem, hogy az
írást ebben a formában nem fogom megjelentetni. Azt a célt ugyanis, amelyet el kívántam volna érni vele, igazából nem szolgálja, és ha már célpontot kell választani, akkor
leginkább másfelé kellene tekintgetni – de most már a célpontkeresést (a helytelennek,
pontatlannak, félrevezetőnek tartott diskurzusok kritikáját) magát sem tartom fontosnak, vesződtem vele eleget korábban, elkerülhetetlenül rosszkedvet szül, teremtsünk
inkább új narratívákat.
Ennek megfelelően sokkal inspirálóbb felvenni a kesztyűt, és tovább ölteni a szót a
megjegyzésekkel kapcsolatban, engedelmével reagálnék néhány fordulatra.
Az Internetet én is forradalmian újnak és fontosnak tartom. Előadásomban mindössze
arra próbáltam rámutatni – mint előttem már sokan –, hogy az ebben a remek technikai újdonságban rejlő óriási lehetőségeket még távolról sem sikerült kihasználni. Mert
a tartalmi dimenzió, az információk kezelése, rendezése, értelmezése egyelőre még
messze elmarad a technikai fejlődés mögött.
Véleményem szerint a „ki nem használt óriási lehetőségek” fordulat óhatatlanul optikai
csalódáshoz vezet. Azt sejteti, mintha valamiféle „késés”, „elmaradás”, „deficit” lenne
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a fel(ki)használásban, amelyre rá kell mutatni. Egy folyamatosan, sok szereplő által
fejlesztett technológiai és humán térben a „lehetőségek” nem időtlenül adottak, hanem
azokat éppen a fejlődés maga teremti meg és újra, lépésről lépésre. Paul Otlet 1938ban, Vannevar Bush 1945-ben vagy Licklider 1962-ben pontosan a jól ismert a lehetőségeket formulázta, amelyek meghatározott igényekre reflektáltak „elvileg”, de akkor
nem volt min számon kérni ennek a megvalósulását, mert nem létezett Internet. Kellett-e rámutatni arra, mondjuk a huszadik század harmincas éveiben, hogy az autógyártásban még távolról sem sikerült kihasználni az óriási lehetőségeket, amikor az egész
iparág az innovációs versenyfutásról szólt, a nagyobb profit reményében? És vajon a
hibrid meghajtással vagy a fedélzeti elektronikával kapcsolatos „lehetőségek” ismerete
híján mihez kellett és lehetett mérni a mindenkor adott csúcstechnológiát – mihez képest maradt el?
Nem tudom, hogy az Internet esetében helyes megközelítés-e az, hogy mondjuk miért
nincs már digitalizálva a teljes kulturális örökség. (A legfrissebb EU-s elektronikus
könyvtári terv 2 %-ról 4%-ra szeretné emelni, óriási befektetéssel, a digitalizált európai
könyves állomány arányát.) A 100%-hoz képest ez a 4% kétségkívül kevés, és nem
használja ki a lehetőséget. De ez valójában nem ki nem használt lehetőség, mert csak
akkor lenne az, ha rendelkezésre állna a szükséges forrás és infrastruktúra. Így ez csak
elvi lehetőség, de nem gyakorlati. És ennek analógiájára az elvi lehetőségek száma
végtelen, miközben a gyakorlati lehetőségek jól modellezhetőek, ezeket nem nehéz
felismerni és azonosítani. Észvesztő harc van azért, hogy ezeket ki, milyen gyorsan és
milyen sikeresen ragadja meg. Ami aktuálisan adott lehetőség, az mind, messzemenően ki van használva. És szakadatlanul zajlik a fejlesztés, hogy újabb lehetőségek nyíljanak meg. Olyanok, amelyek korábban nem léteztek. Véleményem szerint nincs mit
számon kérni.
A tartalmi dimenzió, az információk kezelése, rendezése, értelmezése egyelőre még
messze elmarad a technikai fejlődés mögött.
Gyakran hallani ezt az állítást, de szerintem hangoztatói nem gondolják következetesen
végig, vajon értelmezhető-e egyáltalán. Az információtechnológiai rendszereknél az
információkezelő funkció és a technikai fejlődés ugyanannak a dolognak a két oldala,
egymástól elválaszthatatlan. Csak olyan technológia van, amely valamilyen információs művelet elvégzésére rendeltetett, a technológia értelmét az adja, hogy az adott információs funkciót miképpen oldja meg. Látszatra pontosan ugyanolyan joggal lenne
mondható, hogy a technológia maradt el az információk kezelésétől (miért nincs még
jó 3D-s screen-technológia, hiszen vetíteni már tudnánk a térbe az információt?), de
annak se lenne értelme. A két oldal szétválaszthatatlan. Az állítás értelmezhetetlen. A
technikai fejlődés azonos az információkezelés, rendezés stb. fejlődésével. (Az értelmezés más tészta, de az értelmezés nem is technológiai feladat, hanem – szerencsére –
humán.)
Ha van valami, ami elmarad a fenti értelemben szétválaszthatatlan információtechnológiai fejlődéstől, az az emberi és a kulturális tényező. A tanulás, az asszimiláció, a
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morális pánik leküzdése, a kultúraváltás, a viselkedésváltozás mind-mind lassabban
kullog a megvalósult lehetőségek mögött – de ennek okai is jól megérthetőek és leírhatóak, es sem valamiféle deficit, hanem nagyon is szükségszerű jelenség.
Azt hiszem, a szemantikai–szemiotikai–kognitív keresők s rendezők sokkal nagyobb
szerepet játszanak majd a jövőben, mint ahogy azt Ön a tanulmányában feltételezi.
Meggyőződésem, hogy az információkat szűrő, rendező, értelmező programoknak s
eszközöknek a fejlesztése a következő évek, évtizedek központi feladata lesz, s az a rokonszenves elégedettség a jelen állapotokkal, amely az Ön írásából sugárzik, talán
nem eléggé ösztönzi majd ezt a munkát.
Épp tegnap kaptam a hírt, hogy az a konzorcium, amelynek a tanszékünk is a része,
sok pénzt nyert egy új elvű, az ún. sziget-ontológián alapuló keresőrendszer fejlesztésére. Magam is aktív részese vagyok tehát annak az elementáris innovációs nyomásnak, ami a még fejlettebb, még jobban használható rendszerek megteremtése érdekében hat. Dehogyis kérdőjeleztem meg én ennek a fejlesztési iránynak a szerepét és
súlyát. Mindössze arra hívtam fel a figyelmet, hogy a legfejlettebb szemantikai kereső
sem pótolja az emberi intellektust, mert nem az a feladata. Alacsony absztrakciós szinten tudhat úgy viselkedni egy kereső, mintha mondjuk kérdésre válaszolna (mert egy
egyszerű kérdés struktúrája lefordítható a keresők nyelvére, és a releváns találat válasznak tekinthető), de ez magas absztrakciós szinten, bonyolult kérdésnél már nem
működik. A szemantikus keresők és a szemantikus Web koncepciója nem az emberi
intellektus helyettesítéséről szól, hanem arról, hogy keresési rész-műveletek tovább
okosíthatóak.
Az én mondataim, szerintem, a legcsekélyebb mértékben sem sugároztak elégedettséget. Az érvelésem arra irányult, hogy a keresőrendszerek jelenleg produkált teljesítményének lefokozásával vagy lefitymálásával szemben bemutassam azok valódi mérlegét.
Talán pontosan azért, mert a túlzott vagy alaptalan kritika legalább annyira gátja a fejlesztés ösztönzésének, mint az esetleges elégedettség (a másé, nem az enyém J). Ha
abban a mezőben beszélnénk a keresőkről, hogy a jelenlegi platformokon is milyen
kiegészítő megoldásokkal lehetne sokkal nagyobb felhasználói elégedettséget elérni,
rögtön nem tűnnék elégedettnek. De hát ezért is fejlesztek.
Azt hiszem, félreértette a „zaj”-ról mondottakat is. Azt hiszem, a kommunikációelmélet
és a szemiotika zaj-fogalmát hasznosan lehetne alkalmazni az Internettel kapcsolatos
kutatásokban is.
Professzor Úr még csak nem is metaforisztikusan, hanem a „csend” ellentéteként, a
szokásos értelmében használta a zajt. Nehéz másként értelmezni, mint ahogy le van
írva, a „zúdulás” kontextusában.
Ha kommunikációelméleti értelemben használjuk a zajt, akkor az a három értelmezésszintből „csatornazajként” nem lesz fontos (hiszen az csak a jelátvitelre vonatkozik), a
„környezeti zaj” kategóriájába már beleesnek jelenségek, hiszen az internetes üzenetek
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dekódolását néhány dolog akadályozhatja (felpattanó ablak elvonja a figyelmet, agresszív zene szólal meg egy információs Web-oldalon stb.), de ezek nem igazán lényegesek vagy komolyak. És van harmadikként a szemantikai zaj, amely (többek között)
az üzenetek megformálásának pontatlanságával okoz problémákat, ezzel foglalkozik is
valamennyire a kortárs nyelvművelés és médiaszociológia. A maguk nemében ezek
kétségkívül alkalmazhatóak internetes kutatásokban, de szerintem irrelevánsak az „információ-áradat” kontextusában.
Nagyra becsülöm a technikai fejlődésbe, és ezen belül az IT fejlődésébe vetett töretlen
hitét. De sok kiváló elme figyelmeztetett s figyelmeztet arra (Adorno, Horkheimer, Benjamin, Foucault, Löwith, Lyotard, Rorty és mások), hogy a fejlődés nem olyan töretlen,
egyenes vonalú, egyértelmű s ártatlan, mint azt gyakran hinni szeretnénk.
Az említett urak technológiapercepciója részben korlátozott (nagyon sok technológiaformával nem foglalkoznak, nem is ismerik őket, általában kiválasztott technológiaszegmensek egzisztenciális kvantoraiból komponálják meg univerzális technikafilozófiai téziseiket), részben absztrakt (magas szinten, társadalmi alrendszerként, más alrendszerek – főleg a politika/ideológia, gazdaság és kultúra – társaságában és rendszerszintjén tárgyalják a technológiával kapcsolatos fenntartásaikat és figyelmeztetéseiket,
így azok egy meghatározott, konkrét technológia elemzésekor csak nagyon feltételesen
lesznek alkalmazhatóak. Ráadásul ágyúval lőnek verébre: az a fajta technooptimizmus,
aminek a kiigazítását fontosnak tartják, valódi, mély, részleteiben megkonstruált narratívaként egyáltalán nem is létezik! Vajon milyen rangos szerző írt le valaha is olyat,
hogy a „fejlődés töretlen, egyenes vonalú, egyértelmű és ártatlan”? Így aztán nagy szerepük van abban (és a sort még folytatni lehetne Postmannel, Roszakkal és másokkal),
hogy kialakult a diskurzusokat eltorzító technooptimizmus–technopesszimizmus tengely, amivel szemben hiába próbálta Shapiro a technorealizmust mint pozíciót megjeleníteni. „Küldetésüket”, missziójukat már régóta anakronisztikusnak érzem – az adott
technológiákban rejlő veszélyek ellen ezerféle módon hatnak nagy ellenmozgások,
részben társadalmasítva, részben az üzlet, részben a jog, és részben a tudomány formanyelvén. A technikakritika „figyelmeztetési attitűdje” pedig egyszerű hübrisz, ami leértékeli azt a közeget, amelynek az üzenet szólni kíván (ők ti. „nem veszik észre”), és ez
folklorizálódik tovább abba az irányba, hogy ezt a küldetést a társadalomelméleti szinten tovább kell vinni. Ahol felsejlik, hogy valójában technológiakritika címszó alatt
társadalomkritikának kellene folynia (és ez egyáltalán nem explicit a felsoroltak legtöbbjénél) ott a dolog a helyére kerül.
Ennek megfelelően nem tudom én sem a „hit”-tel leképezni mindazt, amit a technológiai fejlődésről gondolok. Történészként kutatom, állampolgárként szemlélem, tanárként oktatom sok vonatkozását. Sok minden érdekel, sok mindenre rákérdezek. Az IT
fejlődése, az Internet vagy a számítógép nem is olyan dolog, amiben hinni vagy nem
hinni lehet és kell – használni, fejleszteni, elemezni, értelmezni, minősíteni lehet, de
hinni vagy nem hinni?
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Azon azért el kell gondolkoznom, hogy rendre beleszaladok ebbe a helyzetbe: azért,
mert nem osztok bizonyos megközelítéseket, amelyeket a közgondolkodás elvárna,
rögvest „optimistának” vagy „hívőnek” minősítenek, anélkül, hogy a magam pozitív
kifejtését megjelenítettem volna. Valószínűleg addig így lesz, amíg ez meg nem történik. De egyelőre nem tudom, hogy egyáltalán van-e pozitív kifejtésem.
A legjobbakat kívánva
Z. Karvalics László

2019. 06. 21.

1. A tanulmány megírása óta ez a gyűjtemény a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete keretében, Hankiss Központ és Kutatóarchívum néven létrejött: https://iask.hu/hu/hankiss-kozpont/
(2019.06.21.) [A szerk.]
2. Kamarás István a tapír keresőszóra kapott találatok irrelevanciájáról értekezve támadta az Internetet. A Gnatyenko árnyéka rovatban A tapír keresése című írásban érveltünk amellett, hogy megközelítése számos sebből vérzik. A bejegyzés most éppen nem érhető el, megjelentetni tervezem
készülő Zoopticon (Információkutató állat-lesen) című kötetemben. [http://www.egovernment.hu/digitalcity/news/newsheading.jsp?dom=AAAAGCAI&hir=BAAFIHTA&fmn=AA
ABATKR&prt=AAABATJV&men=AAABATKE] (2019.06.21.)
3. Aki nem tud keresni, az nem is talál. PrimOnline, 2008. okt. 15. [http://hirek.prim.hu/cikk/69656]
(2019.06.21.)
4. Földes András: A Google válaszol a lét kínzó kérdéseire. Index.hu, 2008.okt. 27.
[http://index.hu/tech/net/vegso2008/] (2019.06.21.)
5. A levélváltás eredeti szövegében szereplő elírásokat a közlés kedvéért javítottuk. [A szerk.]
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Egy public intellectual sokszori oszcillálása
Trádler Henrietta

Hankiss Elemért nem ismertem személyesen. Az idősebb kollégák részletes beszámolói alapján folytonosan kérdező értelmiséginek látom, aki – sok oktató- és kutatótársával ellentétben – kíváncsi volt a kérdéseire kapott válaszokra (is). Írásait olvasva klaszszikus értelemben vett public intellectual képe bontakozik ki, aki felvállalta, hogy érthetően és nagy közönséghez szól. Kísérletezett, nem rémült meg az új tudományterületektől, amikor válaszokat keresett. Ki mert lépni a „dobozból”, mert paradigmát váltani, másképp gondolkodni. Az akadémiai értelmiség nem fogadta be egyöntetűen, de az
átfogó témák iránt érdeklődő publikum annál inkább magáénak érezte szemléletét.
Hankiss tágította, átlépte a tudományok közötti határokat, könnyedén és elegánsan
közlekedett az egyes diszciplínák között, ahogyan ő fogalmazott „osszcillált”.1 A legfontosabb filozófiai problémák, a lét és a nemlét, az értelmetlenség és értelem különbsége érdekelték, ezekről a fogalmakról gondolkodott a legtöbbet.2 Pályafutását irodalmárként kezdte és public intellectualként fejezte be.3
Hankiss Elemér könyveiben mindig újabbnál újabb arcát mutatta meg olvasóinak,
amelyekben valamilyen kihívó alapkérdést feszegetett. „Tudunk-e ’itthon’ lenni még a
világban, s van-e még világ körülöttünk? Ha van, az a miénk-e még, köröttünk forog-e,
vagy már régen a periférián lakozunk, s fel sem ismerjük a margóra futás veszélyeit?”4
– teszi fel a hankissi kérdéseket A. Gergely András. Az antropológus a Condition
humaine – mirodiagnózisok című írásában remekül összefoglalja a Hankiss-jelenséget
– a szöveg összekacsolódik az elmúlt évben megjelent két Hankiss-emlékkönyvvel.
A kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK) két és fél évvel a halála után,
2017. június 8-9-én nemzetközi emlékkonferenciát rendezett Hankiss Elemér tiszteletére. A rendezvényen számos külföldi és magyar előadó jelent meg, előadásaik írott
változatait a Magyar Tudomány Miszlivetz Ferenc által szerkesztett különszáma tartalmazza. A kötetnyi anyag célja Hankiss tudományos eredményeinek, szellemi hagyatékának, és inspirálóképességének bemutatása. A szövegeket sikerült az életpályát tükröző gondolatmenetre felfűzni, a személyes hangvételű írásoktól nyomon követhető az
irodalmár, majd szociológus, később a korát megelőző, töprengő tudós útja, akinek
felvetéseit a mikrotörténészek és a Big History-irányzat művelői is figyelemre méltónak tartják. Ezután olvashatóak a bizonytalanság koráról szóló tanulmányok, majd a
biológusok, fizikusok dolgozatai. A kötet kuriózuma, hogy posztumusz Hankiss esszét
közöl magyarul A kvantummechanika és az élet értelme címmel, amelyre Kroó Norbert
fizikus reflektál.

455

A Helikon Kiadó gondozásában ugyancsak 2018-ban jelent meg egy Hankissemlékkötet, mely sokféle írást tartalmaz közel 30 szerző tollából. Az első fejezet Emlékezések címmel családtagok, közeli barátok visszaemlékezéseit tartalmazza, a második,
Tanulmányok című egységben Hankissról szóló, illetve az általa inspirált, tudományos
igényességgel megírt munkák olvashatóak. A harmadik fejezet a kőszegi műhely tevékenységét mutatja be, a negyedik egység a korábban megjelent, Hankiss-sal készített
interjúkból, míg az ötödik fejezet az életút fontos dokumentumaiból közöl válogatást.
Az előszót a szerkesztő, Takács M. József jegyzi, utószóként pedig az özvegy, Zétényi
Lili személyes, már-már intimnek mondható írása szerepel, melyben a szerző bepillantást enged családi életükbe. A kötet válogatott fényképgyűjteményt is tartalmaz, ami
lehetővé teszi az olvasó számára, hogy még plasztikusabb képet alkothasson
Hankissról.

Míg a Magyar Tudomány Hankiss-különszáma tematikusan szerkesztett, tudományos
dolgozatokat közöl, az Emlékkönyvbe Hankiss családtagjai, barátai, munkatársai készítettek személyesebb hangvételű, szubjektív emlékekre épülő szövegeket. Mindkét vá456

logatás célja a Hankiss Elemér munkássága előtti tisztelgés, de a két kötet más olvasóközönséghez szól, másféle írásokat közöl: az egyikben a tudóst, a másokban inkább az
embert láttatják a szerkesztők – már amennyiben a kettő szétválasztható és szétválasztandó. Írásomban párhuzamosan mutatom be a két kiadványban megjelent, Hankiss
által felvetett problémaköröket tárgyaló tanulmányokat.
Hankiss Elemér pályájának megértésében Bokányi Péter és Csepeli György kalauzolja
az olvasót – nem véletlenül, hiszen Hankisst irodalmárként és szociológusként ismerik
a leginkább a tudományos életben. Az irodalmár Bokányi Péter Ne hadarj! című írásában elemzi Hankiss János, az apa és Hankiss Elemér, a fiú életútjának egymással párhuzamos eseményeit. Hankiss János par excellence értelmiségi a Horthy-kori Magyarországon. Több nyelven beszélő tudós, aki Genfben és Párizsban végezte egyetemi
tanulmányait, majd az első világháború után a Debreceni Egyetemen maradt megbízott
egyetemi tanárként. Később pályát módosított, zenetörténettel kezdett foglalkozni.5
Fia, Elemér, és a két nagyobb testvér pezsgő szellemi légkörben, középosztályi közegben nőttek fel, az édesapa mintakép volt a számukra. Amikor Hankiss 1993-ban lemondott a Magyar Televízió elnöki posztjáról, boldog volt, hogy újra szakmájának
élhet: visszatért eredeti szakmájához, az irodalomhoz.
„Ne hadarj” – üzente Hankiss János Budapesten tanuló fiának – vagyis beszélj érthetően. Hankiss megfogadta apja tanácsát, az írásaiban mindenképp. Bokányi szerint
Hankiss egy új, értekező nyelveszményt honosított meg a magyar irodalomtudományban: tűpontos, sallangoktól mentes hang volt az övé. Nagy hibát követünk el, ha azt
vizsgáljuk, hogy mely tudományterületen milyen eredményeket ért el Hankiss. Életműve abban igazán egyedülálló, hogy a diszciplínák között mozgott, egyiket összekötötte a másikkal, életművében a gondolatsor számít.6
Hankiss szellemiségének kulcsát Csepeli György Egy 21. századi tudós a 20. században című szövegéből érthetjük meg. Hankiss (családi háttere miatt) az 1950-es években nem juthatott képzettségének megfelelő szerephez. Dolgozott a Ferunion külkereskedelmi vállalatnál, majd az Országos Széchenyi Könyvtárban. A forradalom után
visszavették a könyvtárba, majd az MTA Irodalomtudományi Intézetében helyezkedett
el. Hankiss irodalomtól való eltávolodását 1977-ben megjelent kötete vetítette előre,
amely már a társadalomtudományokhoz való közeledését jelzi. Az értékvizsgálati kutatások során szociológus énje bontakozott ki.7 Meghatározó szociológiai témájú művei
is az 1970-es, 1980-as években láttak napvilágot. A hatalom ekkoriban már nem üldözte a szociológiát, a diszciplína kiléphetett a „burzsoá áltudomány” skatulyából, de az
aczéli kultúrpolitika szigorúan ellenőrizte a szociológusok munkálkodását. Hankiss
édesapja révén tudta, hogy a tudományos élet nélkülözhetetlen feltétele a nemzetköziség, a külföldi szakmai beágyazottság. Értékkutatási elemzései kapcsán összehasonlító
vizsgálatokat végzett, más országok értékkutatási eredményeit vetette egybe a magyarországi értékekkel, így eleget tett a „nemzetköziség” kritériumának. Csepeli szerint a
„hankissi jelenség” abban rejlik, hogy kilépett a hagyományos akadémiai keretek világából, és ezzel párhuzamosan hatást gyakorolt a közvéleményre: hogy közgazdasági
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vagy éppen szociológiai fogalmak használata helyett közérthetően írt le bonyolult társadalmi jelenségeket.8
A társadalmi csapdák kérdéskörét boncolgatja Schöpflin György politológus, európai
parlamenti képviselő. Schöpflin a társadalmi csapdákat a bibói zsákutcához hasonlítja,
majd kifejti, hogy Nyugat- és Közép-Európa kapcsolatát „aporetikus” jellegű hatalmi
viszonyok hálójaként értelmezhetjük. A szerző úgy véli, a kontinens keleti felén másként értelmezték a közpolgáriságot (citizenship), a nyugat-európai kritériumokhoz képest gyengébbnek tekintették azt. A cselekvőképesség problémáját nem orvosolták, az
értelmiségi elitek a kommunizmus idején biztos pozícióhoz jutottak, amelyeket bizonyos mértékig a rendszer konstruált. Ez az új osztály sikeresen átörökítette a befolyását. Gátolták a felfelé irányuló társadalmi mobilitást, ennek az lett az eredménye, hogy
társadalmi zárványok alakultak ki, élükön a hegemonikus elittel. A kommunizmus
összeomlásakor ez az önjelölt elit továbbörökítette magát, képviselői liberálisként,
demokratikus szocialistaként jelentek meg az új rendszerben. A Nyugat elfogadta ezt a
felállást, az ex-kommunista elit ily módon sikerrel folytathatta a korábbi társadalmi
kirekesztést.
A Nyugat és a Kelet közötti társadalmi csapdák közé tartozik – Schöpflin szerint – a
közép-kelet-európai államok hamis várakozásai az Európai Unióhoz való csatlakozással, a Nyugat és Kelet kölcsönös értetlensége egymás iránt, az idealizálás és a lenézés.
A szerző bemutatja Közép-Európa hamis narratíváit, a hatalmi aszimmetriákat, Nyugat- és Kelet-Európa különböző konfliktuskezelési módszereit. Közép-Európa a 2004–
2007-es bővítés során arra várt, hogy valóban csatlakozhat Európához. A tizenöt uniós
tagállam úgy gondolta, hogy Közép-Európa integrálható Nyugat-Európába. Schöpflin
úgy véli, ez volt a csapda akkor is, és most is.9
A megnemértettség, a téves várakozások és konfliktusok bizonytalanságot szülnek. A
válság és a bizonytalanság Hankiss világának visszatérő, központi témája. Nem véletlenül. A 20. század végére a nyugati történészek elveszítették a kapitalizmus története
iránti érdeklődésüket, ami a 2008-as világválság következtében ismét meghatározó
kutatási témává vált. Világszerte válságkutató csoportok, tanszékek alakultak, kutatási
projektek indultak, amelyekben a krízis előzményeit, okait és következményeit kutatták. A Harvard Egyetem létrehozta a The Study of Capitalism, a Cornell Egyetem pedig a History of Capitalism központot, amely az amerikai kapitalizmus történetét vizsgálja. Az elemzés a történettudomány számos területére – munka, kultúra, gender, állam, gazdaság és környezetvédelem – kiterjed. Az egyetemek célja a kapitalista fejlődés szerteágazó diskurzusának kutatása lett, amihez szemináriumokat, konferenciákat,
nyári egyetemeket szerveznek. A világválságot követő bizonytalan gazdasági légkörben több meghatározó munka is született.10
A bizonytalanság korát éljük, ez a bizonytalanság az élet minden területén, így a tudományban és az én-válságban is megjelenik. Jody Jensen, az iASK kutatójának vizsgálatát Hankiss Elemér inspirálta: a Hankiss-sal történt egyik beszélgetése során hallott
először az axiális korokról, amikor újra bekövetkeznek az emberi gondolkodásnak és
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cselekvésnek a múltban lezajlott paradigmaváltásai. Minden paradigmaváltás egy válságos, krízisekkel teli időszakot előz meg. Jensen véleménye szerint a világról alkotott
ismereteink folyamatosan alakulnak, a tudás átadásának és szemléletének módja ellenben nem változik. A tudás bizonyos diszciplínákban váratlanul jön létre és változik
meg egyik napról a másikra, más területeken pedig több évszázad is eltelhet, mire a
paradigmaváltás megtörténik. A tudományban irreálisan nagy szerepet tölt be a
validálás, statisztikai adatsorok kvantitatív elemzése, melynek során olyan tényezőket
zárnak ki az elemzésből, amelyek meghatározóak lehetnek az elemzésben. Ez a folyamat játszódik le számos társadalmi kérdés és kihívás során, a jelenlegi migrációs válság és terrorizmus esetében is. A paradigmák újraértelmezése sokszor csak akkor történik meg, amikor generációváltásra kerül sor. A sztenderdekhez való alkalmazkodás
számos esetben cselekvésképtelenséget idéz elő, például a kormányzati és vállalatvezetési struktúrában, a demokrácia gyakorlatában. Ez a folyamat csak bonyolódik, mivel a
kutatások számtalan esetben összefonódnak azokkal az aktuális hatalmi struktúrákkal,
amelyek finanszírozzák őket.11
Jensen szerint a jelen kor válságait az elmúlt 300 évben uralkodó mechanisztikus világkép, vagyis a világot gépezetként felfogó szemlélet köti össze. Ez alapján mind árucikkek vagyunk, így a tökéletes működés leköti a „gépkezelőt”, az élet értelmetlenné
válik. A válságot megerősíti, hogy a kapitalista multinacionális vállalatok – hatalmuk
fenntartása érdekében – szövetségesre találnak a nacionalista államok kormányaiban.
Ez magyarázza a gazdasági és politikai elittel szemben világszert zajló sztrájkokat és
tüntetéseket. A különböző „gyámkodó intézmények” (WTO, IMF, EU) beavatkozása
csak elmélyíti a problémákat. Jensen szerint változás csak akkor következhet be, ha
új paradigmatikus megközelítés jön létre, amelynek alapja a holisztikus megközelítés. Jensen tehát a tudományos paradigmaváltást sürgeti, mely szerint a humán tudományok és a természettudományok nem egymás ellenségei, sőt valójában egy közös
ellenségük van: az oktatási rendszer, amely az elavult struktúrákat támogatja, és nem
képez fiatal, kritikus gondolkodókat. A mai kutatóknak arra kellene törekedniük,
hogy a tudományterületeket összekössék, és transzdiszciplináris módszertant hozzanak létre.12
Az elavult oktatási rendszer részben a tudományok válságához köthető; Igor Stipić és
Dimitar Nikolovski szociológusok munkáiban egyaránt megjelenik az oktatás válsága
és a kritikus gondolkodók kinevelésének mellőzése. Az egyetemek jövőjétől a jövő
egyeteméig című tanulmányban a két fiatal tudós az egyre szélesebb köröket megmozgató hallgatói tüntetésekből vezeti le érvelését, amellyel eljutnak a jövő egyeteméig. A
Bolognai-rendszer bevezetésével járó változások kapcsán tüntetések, petíciók, tiltakozások különböző formái jelentek meg Európa-szerte. A legkedvezőtlenebb tényező –
állítják a szerzők – a neoliberális paradigma, melynek folyományaként az oktatás elértéktelenedik, a hallgatóra csupán mint olcsó munkaerőre tekintenek az egyetemek, a
tudás eszközzé válik, az oktatás szerepe pedig kimerül abban, hogy kitermeli a gazdaságban versenyképes munkaerőt. Az oktatás piacként jelenik meg ebben a modellben,
ahol az egyetemi rektorok, dékánok státuszra és rangra pályáznak. A kritikai gondol459

kodásnál fontosabbá válik a pénz. A diákok a tudás helyett diplomát vásárolnak, egyetemi élményt, az universitasok pedig a bevételeiket növelik ezzel. Európa nagy egyetemei valóságos marketinghadjáratot folytatnak, a „minél több diák, annál több pénz”
elvét követik. Az oktatás így válságába került, az egyetemek nem kritikus gondolkodókat nevelnek, hanem a hiszékenységet favorizálják. Ez a válság Európa-szerte társadalmi, politikai feszültségekkel jár együtt. Hankiss ezt az állapotot nevezte a bizonytalanság korának. A 21. századi egyetem – a fiatal kutatók szerint – már nem tesz különbséget információ és tudás, puszta tényeket és komplex, valódi megértés között. A
jövő egyeteme politikától mentes, kritikus kutatókat nevelő intézmény, ahol saját regionális és releváns nézeteket tanítanak. Mindemellett kulcsfontosságú az oktatás–
kutatás–hallgató kapcsolat kiépítése is.13
A szociológus Vitányi Iván szerint is az átmenet korát éljük, amelynek egyik fő vonása
a bizonytalanság. Hankiss gondolatvilágából kiindulva kezdi érvelését, miszerint két
Magyarország-eszme létezik egymással párhuzamosan. Az egyik, amelyet a magyarok
sorsán gondolkodó nagy elődök, mások mellett Széchenyi, Kossuth, Ady és Bibó alkottak, de nézeteiket csak a társadalom egy kisebb rétege értette meg. A másik Magyarországhoz tartozik a feudalizmust őrző többségi társadalom. Hankiss a közgondolkodás megváltoztatásán munkálkodott, ebből a kezdeményezéséből jött létre a „Találjuk
ki Magyarországot” mozgalom. Sajnos kevesen értették meg a mozgalom lényegét,
amely így nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket.
Tágabb összefüggésben nézve, míg a múltban úgy tűnt, a bizonytalanság csak a
félperifériát jellemzi, mára ez a felfogás radikálisan megváltozott. Jelen világunkban a
bizonytalanság hatással van a perifériára is, mely folyamat a világ változásaival hozható összefüggésbe. Hankiss érdeme, hogy a nyugati szerzőkkel egy időben fogalmazta
meg, hogy a közép-európai régió a bizonytalanság korába lépett, olyan állapotba,
amelynek nem ismerjük a folytatását.14
Ez a bizonytalanság jelenik meg az én egzisztenciális válságában is. Az amerikai szociológus, James Skelly Hankiss műveiben az én egzisztenciális válságát vizsgálja.
Megmutatja, hogyan próbált Hankiss egy olyan víziót felvázolni, amelynek segítségével az emberek túlléphetnek a létükben rejlő értelemválságon; erről Hankiss 2001.
szeptember 11-e után írt egy esszében. Az új fogyasztói civilizáció képtelen választ
adni az emberi lét lényegi kérdéseire, a reklámvilág csak felszínes alternatívákat kínál,
amelyre az emberek mindaddig vevők, amíg az állam vagy más intézmények nem mutatnak fel más lehetőséget. Hankiss írása kapcsán beszélhetünk arról, hogy a halál tagadása a nyugati fogyasztói civilizáció egyik fő jellemzője, és ehhez szorosan kötődik
a klasszikus hadviselés megváltozása. A 21. századi háborúkban, a terrortámadások
esetében a civil társadalom az ellenség, így elsősorban civilek válnak áldozatokká, és
nem katonák – a civilek halála nem pusztán a háború velejárója, hanem a célja.15
Ugyan Hankiss Elemér nem volt történész, pályája egy szakaszában történeti kérdésekkel is behatóan foglalkozott. Makkai Lászlóval közösen jegyzett, Anglia az újkor
küszöbén című könyve az angol reneszánsz és a polgári forradalom korát mutatja be.
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Pók Attila történész szerint a Hankissnál 14 évvel idősebb Makkai Lászlót, aki ekkor
itthon már nagy tekintélyű historikusnak számított, édesapja révén ismerhette Hankiss.
Makkai olvashatta Hankiss Hamlet-esszéit, így társszerzőként rá esett a választás. Az
Anglia az újkor küszöbén című munkában Hankiss által használt fogalmi keretek illeszkednek a nála idősebb Makkaiéhoz. E mű megjelenését követően Hankiss Elemér
még egy angol vonatkozású művelődéstörténeti munkát adott közre A régi Anglia hétköznapjai címen, amelyben a Spectator folyóirat írásaiból közölt válogatást.16
Mátay Mónika szerint Hankiss Diagnózisok címen közreadott népszerű elemzése részben történeti vonalat követ, pontosabban kultúrtörténeti témával kezdődik, ahol a szerző a köszönés természetével foglalkozik. A köszönés – állítja Hankiss – a társadalmi
önkép lenyomata. Ha alaposabban szemügyre vesszük a magyarországi köszönési formulákat, világosan érzékelhető a társadalom zavarodottsága. A Horthy-kor alá-fölérendeletségi rendszere keveredik az egyenlőség elvét deklaráló szocialista társadalomban. Ez a jelenség napjainkban is érzékelhető a mindennapi életben – olvashatjuk
Mátay Mónika tanulmányában.17
A mikrotörténeti megközelítés során a kutatásban az egyén, a menu peuple (ordinary
people) vagyis a kisember kerül a vizsgálat fókuszába, a mikroszkóp lencséje alá. A
mikrotörténészek szerint a hétköznapi ember maga alakítja az életét, nem pusztán a
politikai, gazdasági, társadalmi körülmények foglya–áldozata, hanem aktív cselekvő, a
sorsa irányítója. Az egyén viselkedése, önálló cselekvései Hankiss számára is központi
kérdésként jelentek meg.18 Z. Karvalics László történész Mátay gondolatmenetét folytatja, tanulmányában a cselekvő kisember és egy tárgy áll a középpontban – és persze
Hankiss, mint renitens újhistorikus. Z. Karvalics egy porcelán fogpiszkálótartó történetéből kiindulva jut el az újhistorikus Hankissig. A porcelán fogpiszkálótartó egy korábban nagyon sikeres termék egyszerű utánzata, amely az USA-ban terjedt el az 1894es tarifatörvénynek köszönhetően. Egy hétköznapi tárgyat vizsgálva tehát emberi sorsokhoz jutunk el, a jelentős, átfogó változások visszavezethetőek egy-egy kisebb eseményhez, amelyek nagyszabású folyamatokat indítanak el. Az újhistorikus – állítja Z.
Karvalics – egyik kezével ad, a másikkal elvesz: bizonyos dolgokat, eseményeket, embereket kiemel a homályból, másokat veszni hagy. Hankiss, mint született újhistorikus
válogat az állítások sokaságából.19
A Mátay-féle gondolathoz visszatérve, Hankiss a mikrotörténeti kiindulóponttól jut el
a makroszintig, sőt a Big History megközelítésig (David Christian fogalom-képzetéig).
Az emberi kaland megírása során tudatosan lépett ki a dobozból, s vetett fel az emberiségre vonatkozó, alapvető kérdéseket. Így teszi ezt a közelmúltban világhírűvé vált
izraeli történész, Yuval Harari, a korábban középkori hadtörténelemmel foglalkozó
kutató, aki eredeti kutatási témájától a Big History műfaja felé fordult. Hankiss szerint
az emberek védőpajzsként szimbólumokkal vették körbe magukat, enélkül az őket
körülvevő „idegen világban” nem tudtak volna életben maradni – Harari ezzel párhuzamosan azt állítja, hogy az ember a túlélés érdekében hozta létre a kultúrát. Hankiss
és Harari esetében két intellektuális kalandorról beszélhetünk – mondja Mátay.20 Szá-

461

mos történész elrugaszkodik a szigorú értelemben vett történeti diszciplínától, ami a
vizsgálódás fókuszát túlságosan leszűkíti. A társadalomtörténész szerint Hankiss Az
emberi kalanddal egy olyan „klubhoz” tartozott, ahol tudományok közötti határokat
átlépve közlekednek a tudósok, a diskurzus nem egy szűk szakmai közegben, hanem
interdiszciplináris keretek között folyik.
A Hankiss Elemér és Yuval Harari munkásságában kimutatható párhuzam más tudományterületet képviselő kutatóknak is szemet szúrt. A fizikus Boda Dezső Mátay Mónikához hasonlóan elgondolkozott a Hankiss Elemér Az emberi kaland (1997) és Yuval
Harari Homo Deus (2015) című könyvében felmerülő párhuzamokon. Mindkét gondolkodó az emberi kultúra és civilizáció kialakulását boncolgatja munkájában. Az ember úgy jelenik meg a két szerzőnél, mint a változásokat befolyásoló aktor; de létezhete olyan olvasat, ahol az ember sokkal inkább a változások passzív elszenvedője?
Hankiss munkájának központi motívuma a félelem, viszont Harari már túllépett a szorongó értelmiségi álláspontján – állítja Boda. A mai kor gyermeke projektekről, agendákról beszél, funkcionális, célratörő magyarázatai vannak. A központi motívum a
kooperáció. A Homo sapiens társas lény, sikerének titka az együttműködésben rejlik.
Harari történetei és mítoszai a hankissi nooszférának felelnek meg. A két szerző ugyanarra a következtetésre jut, bár eltérő nézőpontból. A tárgyak és intézmények mellett a
gondolatok és az emberiség közös tudásának is kiemelt fontosságot tulajdonítanak, az
emberek mint aktív szereplők jelennek meg mindkét tudósnál.21
A fizikus Boda a Homo sapiens kooperációs képességét emeli ki, és a nemzetközileg
elismert evolúciós biológus, Szathmáry Eörs tanulmányának központi kérdése is az
együttműködés, a játékelméletről és a kooperáció, a nyertes–nyertes helyzet szükségszerűségéről ír, gondolatmenetét a Diagnózisok érvelésére fűzi fel. Az evolúciós játékelmélet sikere nagy változásokat indított el. Ezek akkor veszítettek a népszerűségükből, amikor a tudósok ráébredtek arra, hogy az emberi viselkedés nem racionális, még
a gazdaságban sem, ezzel szemben az „evolúcióban az ágensek viselkedését a természetes szelekció az abszolút racionálisnak tűnő irányba hajtja abban az értelemben,
hogy a legrátermettebb változatok maradnak fenn”.
Az ember evolúciója is így kezdődik, de nem így végződik – állítja Szathmáry –, mivel
valahol „útközben” megjelenik a racionalitástól eltérő, érzelemmel teli viselkedés. A
legfontosabb kérdés a miért és a hogyan? Mivel nincs hely az emberi viselkedés evolúciójának mégoly rövid áttekintésére sem, ehelyett Szathmáry a közjó mai képére koncentrál. Egy példa alapján megállapítja, változtatni kell a szabályokon, hogy az
együttműködés váljon domináns viselkedési formává: vagy átláthatóvá kell tenni a
rendszert, feloldva az inkognitót, vagy pedig szankcionálni kell a csalást (ahogy az
adóelkerülőket is megbüntetik). A kutatások szerint legjobban a kettő kombinációja
működik. Van más megoldás is: a „közjavakba beadott adományok hozadéka nemlineárisan nő a kooperátorok számával”. Két stabilis egyensúly van: egyik, amikor a
defektorok miatt az együttműködés szerényen alakul, a másik a magas kooperációs
szinten létrejövő egyensúlyi helyzet. A két állapot között egy vízválasztó húzódik,
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vagyis a társadalomnak át kell lendülnie a holtponton, s ha átlendült, akkor már ott is
marad – érvel Szathmáry.22
Mi sem bizonyítja jobban a kooperáció, a nyertes–nyertes helyzet sikerességét, mint az
a magyar filmtörténeti csemege, amit Hankiss kapcsán Csortos-Szabó Sándor producer, filmrendező kínál fel az olvasónak. Kevesen tudják, hogy Hankiss Elemérnek nagy
érdeme volt az animációs Oscar-díj megszerzésében 1980-ban. Hankiss ekkoriban a
Pannónia Filmstúdió művészeti tanácsának tagja volt, melynek a stúdió rövid és hosszú
távú terveit kellett kidolgoznia. Hankiss kiállt Rófusz Ferenc A légy című, később Oscar-díjat nyert alkotása mellett, amit a Művészeti Tanács tagjai eleinte fenntartással
fogadtak. Az ítészek féltek a politikai áthallástól: kit lehet azonosítani a léggyel, ki
kergeti, milyen olvasatokat hordoz és az esetleges „beleolvasás” milyen következményekkel jár. Hankiss próbálta az értelmezést a politikáról más irányba terelni – sikeresen. Érvelése szerint ilyen film még nem készült; ebben igaza volt, hiszen 1981-ben
egyetlen háttér-animációs filmet sem gyártottak, még az amerikai stúdiókban sem.23
Ehhez kapcsolódóan rádiózás-történeti adalékkal szolgál Kondor Katalin írása. A szerző Hankiss rádiós munkáit – vitaműsorok, diákok számára készített rádióinterjúk –
dolgozza fel, amelyekben alapvetően erkölcsi nézőpontból közelített meg irodalmi,
pszichológiai és társadalomtudományi kérdéseket. Kondor példaként említi az Amerika
országútján című műsort, amelynek egyik részében az 1916-ban öngyilkosságba menekülő Jack Londonról esik szó, aki ekkor sikeres, gazdag, boldog ember hírében állt.
Hankiss azt vizsgálta, milyen küzdelmek, vívódások sorozata vezetett a tragikus eseményhez, a bukás okát próbálta megérteni.24

Hankiss Elemér (Forrás: Wikimedia Commons / MTA BTK Irodalomtudományi Intézet)
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Hogyan összegezhetnénk Hankiss szellemi tevékenységét? Ki volt ő? Folytonosan
kérdező ember, válaszokat kereső tudós, diszciplínák között vándorló, örökös kalandor? Hankiss Elemér munkáit, szellemiségét, életszemléletét hagyta örökül az utókor
számára. A kőszegi műhelyben ez a szellemiség él tovább.
Hankiss Elemér számos vele készített interjúban, az Idegen világban című portréfilmjében is Palo Alto-t mondja ideális alkotói térnek, műhelynek a maga számára. Hankiss
Elemérnek és Miszlivetz Ferencnek volt egy közös álma, amely csak Hankiss halála
után valósulhatott meg. Kőszegen 2014-ben az Új-Közép-Európa ösztöndíjprogram
keretein belül létrejött egy kutatóintézet szellemi alapja, amely hazánkban még szokatlan, sokoldalú megközelítéseket, társadalmilag innovatív fejlesztési projekteket foglal
magába. Hankiss Elemér régi álma volt ez, amit Palo Altoban is megtapasztalt. Fekete
hattyúnak nevezte az ötletet, a későbbi iASK-ot, amelynek megalakulását már nem
élhette meg.25
Zétényi Lili hozzájárulásával létrejött a Hankiss Kutató Archívum, erre a célra az Intézet használatra megkapta a Kőszegen található egykori Festetics-Chernel palotát. A
Hankiss Archívum anyagát Vecsei Márton rendszerezte, Zétényi Lili engedélyével és
segítségével gyűjtötte össze Hankiss solymári otthonában a tudós – elsősorban audiovizuális – hagyatékát.26 Az Archívum célja, hogy a hagyatékot megőrizze és kutathatóvá tegye. Emellett az újonnan alakult intézetben Hankiss másképp is jelen van, az ő
szellemiségében megfogalmazott projekteken dolgoznak a kutatók. Ezek közé tartozik
a kreatív város – fenntartható vidék, azaz a KRAFT-program és a történeti vonatkozásokat feltáró Beszélő Házak elemzés.27 Az iASK-ban Hankiss kíváncsisága, kérdezősködése, interdiszciplináris szemlélete él tovább.
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Condition humaine – mikrodiagnózisban
Pro memoriam Hankiss Elemér
A.Gergely András

Kínosan véges az emberlét, s még feszítőbb az emberállapot esetlegessége, tartós bizonytalansága. Néha kapunk diagnózist, máskor csak dicsfényt vagy átkokat, de ellenni talán könnyebb, ha az ember egyáltalán van. Vanni lehet, s lenni akar…, vagy még
megteheti, hogy dönt ezek között…
Hankiss Elemér megint „tőrbecsalt” bennünket. Nem láttuk Rajta, nem is engedte volna, hogy lássuk, mennyire a végén tart, vagy éppen mennyi még, amit frissíteni, formálni fog hordozható eszméin és fizikai énjén is, meg sem állva újabb szerzői művek
sorozata előtt… (1928. május 4. – 2015. január 10).
Könyveiben rendre új arcát mutatta, mindig meglepően mást, mint a korábbiakban, s
oly kihívó alapkérdéseket feszegetett, amelyekre nemcsak nekünk, hanem Neki magának is emberöltőnyi időn átívelő válaszadó merészséggel kellett megfelelnie.
Még akik a „szociológia” szó hallatán azonnal elutasítóan reagálnak, jól tudják, hogy
van ebből többféle is…, de aki igazán keresi közérthető dimenzióit, az forduljon
Hankiss írásaihoz, s rá fog jönni: emberi állapotunk és életfeltételeink közösen megértendő problematikát hordoznak. Közösen elemezni szükséges már a feltételek peremét
is, nemcsak a Diagnózisokat, Az ezerarcú én kondícióit, a Proletár reneszánsz fejlődésállapotát és még megannyi más kételyt és motivációt, melyet életútja során megosztott
kollégáival, követőivel, vitatóival egyaránt.
Az emberi kaland: egy civilizáció-elmélet vázlata című kötetében2 Hankiss – az irodalom tudora, „máshogy-olvasója”, értékrendjeink szociológus kutatója és kritikusa, társadalmi diagnózisaink szociálpszichológiai elemzője, társadalmi-politikai alternatíváink politológusa – filozófusként, eszmetörténészként, antropológusként jelentkezik:
létcéljaink, létértelmezési lehetőségeink érdeklik, s létkörülményeinket immár nem a
„Magyarországot kitaláló” praktikum irányából szemléli, hanem az univerzum felől. S
lehetne ez a szemléletváltás akár valami alkalmi szerepcsere is, amely szinte kínálja
magát abban a korban, amikor a „bátorság az életre” oly nehezen megvalósítható
egyéni program lett, hogy közösségi-társadalmi érvényessége majdhogynem kevesebb,
mint egy, a lét céljait minősítő lemondó legyintés. Ám úgy tűnik, Hankiss szellemi
kalandja, amelyre az értelem világában kóborló kortársait meghívja, nem egy aktuális
válaszadó szerepvállalás, hanem az a fajta problematizáló merengés inkább, amelyre
egy adott korban kivételes összegző adottság hiányában csak kevesen vállalkozhatnak,
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s amely épp emiatt inkább töprengésbe taszítja olvasóit, mintsem hogy megajándékozná őket a biztos tudás látszatával.
Nem mintha ez a gesztus Hankisstól idegen lett volna korábbi írásaiban és köteteiben.
De itt mintha a kor nagy öregjeihez méltón azzal a meggyőződéssel fogott volna tollat
(eredetileg nem is itthon, hanem Amerikában), hogy fölkínáljon egy lehetőséget korunk szellemi állapotából eredő világértelmezési kísérletek magyarázatára, méghozzá
annak hitével, hogy – miként azt Theodor Fontane megfogalmazta – az ember nem tud
meglenni segítő konstrukciók nélkül, mert elemi szüksége van valami magyarázatfélére léte céljáról, ittléte értelméről és hogyléte minőségéről. Lehetőséget kínál persze, s
nem elemi értelmezési kézikönyvet. Pontosan úgy, mint aki tudván tudja nemcsak azt,
hogy a társadalom és az emberi történések kutatója eredendően őszintébb, ha megfogalmazott kérdéseit olykor megnyugtató válasz nélkül meri hagyni, mert az egyes kultúrák idegensége, változékonysága és messzisége miatt kénytelen bevallani, hogy bár
igyekszik belátó lenni a távoli-régi civilizációk univerzumával kapcsolatban, mégsem
tud kilépni az európai civilizációra jellemző gondolkodásmódból. Lehetséges: ha a
Társadalmi csapdák és a Diagnózisok (kettő is megjelent!) nem tudtak kijózanítani
bennünket végtelen békétlenségünkből, akkor talán inkább segíthet az univerzálisabb
feltételekre ébresztés… Immáron nem pusztán az Idegen világban kezelhetetlen létmódjaink kritikáját adja, s nem is Az ember és az antilop sorskérdéseinek alapfeltételeit
vagy fejlődés-párhuzamait keresi tovább, hanem sokkal többet ennél: a belső káosz
elleni orvosságot, a ráébredés merészségét, s új világok esélyét.

Az emberi kaland korszakosan tragikus és impozánsan magányos létállapotok helyzetjelentése. Tudunk-e „itthon” lenni még a világban, s van-e még világ körülöttünk? Ha
van, az a miénk-e még, köröttünk forog-e, vagy már régen a periférián lakozunk, s fel
sem ismerjük a margóra futás veszélyeit? S ha meg kell küzdenie szeretetlenségnek és
kételynek, kétségbeesésnek és reménynek, rettegésnek és derengő fénynek, érezhetjük-
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e még otthon magunkat a saját bolygónkon? Pillangók vagy antilopok is lehetnénk e
hitek és értéknormák nélkül… – de vajon emberek is maradhatunk-e így?
A szabadság, a méltóság, a biztonság, az értelem és a morál sziklái közt keresi azt a
talpalatnyi földet, ahol „a rettenettel flörtölő” emberiség és a fogyasztói civilizáció
építményei és romjai találhatók. Egyfajta kompendium ez Hankisstól, a dolgok értelmét és tartalmait röviden összegző kalandregény, amely fejezetről fejezetre bonyolódik
és gazdagodik azáltal, hogy célok, történések és interpretációk gazdag tárházát bontja
ki az ismeretszociológia és ismeretelmélet gondolatmeneteiből. Mitológiák és viccek,
„bon mot”-k és felvilágosult bölcselmek, antik premisszák és modern teológiai/tudáselméleti felismerések kavarognak a kötet lapjain, finom átmenetben a mindennapi élet antropológiáját leíró tanulságok és a transzcendentális káoszfelfogások értelmezései között.
Aki a fejezetcímeket és ezek egymásra épülését nézi, az a teremtés és az idegenségélmény, a mítoszok és félelmek, az édenkerti közérzet, a ház/város/katedrális jelentéstartalmai, a morális és hit-elvű tudatvilág, a racionális univerzum, a játék/tréfa/szépség/trivialitás egységeit találja a kötet lapjain, mintha az európai fejlődésvagy társadalom- és gondolkodástörténet rekonstrukcióját kapná. Teremtéstől a halandóságig, szenzualitástól az időtlenségig ívelnek a fejezetek egy valóban európaiasan
megformált gondolatmenetben: a lét és az ismeretlenség szimbolikus univerzumától a
narrativitás és a gondolkodás-konstruktumok talán még szimbolikusabb világáig.
Püthagóraszi, platonikus és karteziánus álmoktól a játékok, a fikciók, a felfedezések, a
vallások struktúráiig. S a félelemig, a kételyig, mert mégsem bizonyos, hogy az értelmes embertől a felelős emberig valóban olyan egyenes az út, amilyennek az a tudományos fantázia mentén megrajzolható lenne. „Teremteni valamit a semmiből, csillagképeket építeni szimbólumokból, talán a semmiből, fölépíteni a szabadság, az értelem és
a méltóság világát egy néma és üres univerzumban: ez, úgy hiszem, emberhez méltó
munka volt. Igazi emberi kaland volt” – írja zárógondolatként.3 Nemcsak megnyugtatásul, összegző értékelésként, hanem a hitet is védelmezve evvel, amelybe kapaszkodva
egy racionális univerzum vagy annak látomása lehetővé tette, hogy az emberben dúló
és a körülötte hömpölygő káosz harmóniába rendezhető legyen, s „a fizikai erők és
törvények vad zakatolása” fölötti ellenőrzés formájában az igazságosság princípiumának bevezetése egy morális univerzumba szintúgy védekezőeszköz lehessen. Védelem
egy idegen világ szakadékaival, az élet pusztulásával, az „ott kint” tomboló szenvedéssel és agóniával szemben.
Hankiss munkahipotézise az, hogy „az emberiségnek története során s létének minden
pillanatában ki kellett küzdenie, meg kellett teremtenie önnön szabadságát, biztonságát
és méltóságát egy veszélyekkel s félelmekkel teli univerzumban”.4 Humanista, értékkonzervatív, szinte transzcendentális megközelítést tükröző álláspont. Képviselője
lehetne történész, filozófus, teológus, vagy épp mozgalmár ökológus is. Mégis, miért
gondolom, hogy Hankiss ezúton az antropológiai gondolkodás felé lépett tovább (túl az
idézett szakirodalomban igen sokarcúan reprezentált antropológusok – Gehlen, Tillich,
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Eliade, Scruton, Lévi-Strauss, Monod, Evans-Pritchard, Róheim, Frazer, Durand,
Dumézil – tekintélyes számán)? Hankiss rendre visszatérő érve, hogy „lehetetlen bizonyítani vagy cáfolni”, „senki sem bizonyította vagy cáfolta” ezt meg azt... Persze, aki a
társadalomtudóst arra kárhoztatja, hogy vitathatatlan bizonyítékkal szolgáljon az ép
ésszel követhető jelenségek világáról, az könnyűszerrel mondhatná: aki tudja vagy
legalább hiszi, hogy tudja, honnan jött és mi a dolga ezen a világon, s nem érzi sorsa
abszurditását, sem félelmetes mélységeit, annak nincs szüksége az elbizonytalanító
emberi kalandregényekre. Én azonban éppen ellenkezőleg gondolom: az „emberi kaland” lényege talán elsősorban az lehet, hogy „a valóságos világ tényleges összefüggésrendszereinek, struktúráinak egy-egy mozzanatára is rábukkanhatunk”, s ezekből a
lét-lenyomatokból, élettényekből olyan „szimbólumhálókat” vetíthetünk a valóságra,
amelyek esetleg „pusztán az emberi agy szüleményeinek” is bizonyulhatnak, mégis
segítségünkre lehetnek a világképek alkotásában, mítoszok, vallások, műalkotások
egész imaginációs univerzumának kialakulásában. Hankissnál az emberi kaland a jelek
és szimbólumok teremtésének, használatának egész eszközrendszerét lehetővé tévő,
kialakító és fenntartó körülmény-együttes, amely a maga összetettségében védő funkciót biztosít, védőburkolatot képez az emberi közösségek körül, sőt magában az emberen belüli világban is. Hitek, remények, illúziók, vágyakozások, az eligazodás és a
fontosságtudat szerepe töltik meg belülről az ember védőszféráit, s a belénk épült idegen világ éppúgy, mint a körülöttünk fenekedő, egyformán tekinthető ellenségesnek,
szorongásra okot adónak ahogyan biztonságosnak, kényelmesnek, szabadnak is. Ezek
az értékelő szempontok, s a funkciónak és a szimbolikus kezelésmódnak ilyetén felfogása mutatja, hogy Hankiss a világ civilizációs fejlődéstörténetét, illetve a mai, gloriózus haladástörténetet meghaladó szemléletmódot képviseli abban a társadalomban,
amelyben résztvevő megfigyelőként és az örök érvényű tudás egyik képviselőjeként
maga is „az ember, a káosz hatalmas és idegen erőivel szemben építette föl” a maga
művét.
A félelem szerepe és a konfliktusvállalás merészsége éppúgy, mint az új kihívásokra új
válaszokat kereső attitűdje olyan emberi kaland, amely egy idegen világ erőivel vívott
állandó küzdelemként azonosítható. Hankiss e munkájában egyszemélyes szellemi
küzdelmének és erőfeszítéseinek adott foglalatot. Saját emberi kalandja ennyiben immár mindenképp sikeres marad. A többi kaland-lehetőség azonban már nem kis mértékben rajtunk, olvasóin és képes beszédmódjának értelmezőin áll. Még akkor is, ha Ő
már csupán a velünk élő kíváncsi kétely esélyét hagyta ránk…

2019. 01. 06.

1. Írásom korábbi változata egykoron megjelent az Új Magyar Szó erdélyi napilap kisebbségrovatában, közvetlenül Elemér halála után. Mint egykori nagy kutatásának aprómunkása, ennyivel
tartozom is Neki, emlékének, életművének. S tartozunk talán mindannyian.

470

2. Hankiss Elemér: Az emberi kaland. Egy civilizációelmélet vázlata. Helikon, Budapest, 1997.
(Helikon universitas. Eszmetörténet)
3. Hankiss: Az emberi kaland i.m. 225.
4. Hankiss: Az emberi kaland i.m. 10.
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