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Felhang 
  Talán egykönnyen belátható, ha olvasói szemmel nézzük, sőt a résztvevők számára sem lehet semmi meglepő abban, ha egy üdvözlő kötet első szövegoldalán a szer-kesztő részben körülírja, mit, miért, s éppenséggel milyen hozzárendelt, „beletáplált” vagy rárakódott értelmezés bűvkörében kap a Tisztelt Olvasó.  Erről lehet három sorban is jelzés-értékű szöveget komponálni, s lehet szinte önálló esszé-fohászt rajzolni is. Ezek közül a köztes utat választom, némi indoklással.  Nem szorul talán semmiféle indoklásra, ha úgy fogalmazom: barátai, kollégái, szakmai társai, tanítványai gesztusa mindez, nem sokkal több. Születésnapi csokor, másképp szólva ürügy a közlésformák bűvkörében élők Tisztes Társaságában arról, hogy fontossá lett, az is volt az Ünnepelt számukra, s ki tudja még ki mindenki számára. Ennek ugyanakkor – jól tudjuk, sejthetjük, s némi együttérző társadalom-ismeret alapján mintegy feltételezhetjük is – nemegyszer éppen a közléstávolság lesz akadályává. Az érintettek közelségéé, a közlésmódok lehetségességéé, a hatókör kiterjedtségéé egyformán kérdés marad. Sokadik ilyen kötet szervezése, szerkesztése, kezdeményezése vagy tényleges formálása közben/után már merészelném úgy is fogalmazni: ahol negyvenhét szerző tolong írásaival, s kezelhetetlennek tűnő sokféle mezei virág virul a fedlap és a hátsó borító között, ott éppúgy megmarad a kérdés, miért nem hatszor ennyien..., meg kinek mulasztása mindez, s miért marad ki olykor több tucat ember is, aki nem írt, nem írhatott most, csupán az Üdvözlők Oldalán nevével jelzi ittlétét... – mint rejtélyes látogató egy ünneplésen, aki nem akar hosszan szónokolni vagy személyes rajzocskát átadni a közös virágcsokor mellé, csupán velünk van, megerősítő ittléte esetleg ajándék mégis. De töröljük ezt most spongyával mint kérdést...  Olvasati mezőben a Tartalomjegyzék felütése ugyanakkor rejtheti azt is: „csak ennyien...?!” De hát ha nem volt oly kiváló, minek akkor maga a kötet is, ama kevesekkel, kik írtak...?! Ennek se adjunk hitelt. Ismeretes olyan szakmai Festschrift, amelyben a névleg vállalt jelenlét jószerével több, mint a közvetlenül, írással, be-fektetett munkával valami személyeset „üzenni” kívánó sokaság tolongása. Épp attól, mert személyes – ahogyan egy családi születésnap mégsem lehet nemzetközi tudo-mányos esemény, hanem az érdekeltek intim körének ünnepe marad leginkább – itt is pontosan a jelenlét kontaktusa nyer jelentést, s ennek olvasói olvasata amúgy is legfőképpen az: ebben vagy amabban a kötetben megjelent írás szól vagy üzen, fölidéz vagy hivatkozik, elkerül vagy fölhasznál valamit, ami Annak hatását tükrözi, Aki a könyv „alcíme”, a közlemények ürügye, a megszólalás alkalmát adó szereplő.  A legtöbb tisztelgő kötet zaklatott miliőben, kapkodó görcsösségben készül – kezdjék idejekorán a szervezését, vagy osszák meg féltucat ember között a munkát, mindegy is. Tucatnyi szerzőt egy folyóirat is sok hónapnyi gyűjtögetéssel, lektorálással, szűréssel, szöveggondozással lesz képes kezelni, egész szerkesztőség áll készenlétben és rutin birtokában, hogy az megjelenjen. Nincs ez másként egy tanulmánykötetnél sem. Mindig akad, akit a kötet szervezése éppen nem ér el időben, akinek munka-rendje másként alakult, aki majd „inkább személyesen köszönt meg”, aki nem képes „Neki illő” témát kigondolni és kidolgozni, aki késve fut, aki feledésbe menni hagyta korábbi szándékát, stb. – egyszóval sosem teljes a mű, még azután sem, hogy elérhe-
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tővé válik, s még kevésbé akkor, mikor csak éppen záróra előtt még jelentkezne valaki egy dédelgetett opusszal. De ezek is jelen vannak, ha nincsenek is...! 
 A „mit” és a „miért” kérdésre adható/adandó rövid válaszban tehát elemi mutató lehetne: ennyit és így, s mert születésnapján (most és itt) ennyien tudták köszönteni, (bár én is keveslem, de) az még önmagában nem jelent semmit. Semmit annyiban jelent, hogy a tudományos hókuszpókuszolás elemi mérőszámai szerint minden szerző a „hivatkozási indexével” mérhető, jelenlétét ez hitelesíti, s nem több vagy más komponens. Ugyanakkor – lévén szó egyetemi emberről, oktatóról ugyanúgy, mint szakmai kutatóról, tudósról, közéleti gondolkodóról – mégsem mérhető ez így, hiszen látens hatása, gondolkodásmódok, érzékenységek, felfogások mélyén leülepedett ottléte mégsem ütközik ki okvetlenül és egyhamar, még hivatkozásokban vagy diák-dolgozatokban sem. Egy színész emlékezete – vallják a pályatársak – addig él tovább, ameddig még élő ember akad, aki föl tudja idézni színpadi jelenlétét, milyenségét, arculatát, szerepeit. Talán a tudományokban ez másként van, részben maga a tudo-mányok által önmaguknak (és önmaguk ellen is) szervezett hivatkozási indexek mérőszámai révén, melyek sokszor éppen azért nem látványosak, mert maga az indító gondolat volt serkentő, az innováció igénye volt markánsabb, s nem a hivatkozás-kényszer. Ugyanakkor a „megérintés” szuverén mivolta lehetett sokkal mérvadóbb az oktatás vagy kutatás során, mint a „leckeként” föladott kötelező irodalom... Ráadásul Síklaki nem tolakodott (mondjuk) a Vélemények mélyén: a fókuszcsoportos módszer, 
a kvalitatív közvélemény-kutatás alapmódszere című írása hatásvizsgálatát apró-lékosan elvégezni, vagy a Nyelv – kommunikáció – cselekvés (Pléh Csabával, Terestyéni Tamással közös opusz) huszonkilenc hivatkozását újabb adatelemzéssel mikrorészecskékre szedni, ki miatt és milyen kontextusban idézték bárkik is... Ki tudhatja, mennyi fölfedetlen hivatkozás rejlik még A szóbeli befolyásolás alapjai (és szöveggyűjteményei), vagy A manipuláció arcai, vagy A koherencia teremtése anya-gainak befogadás-történetében. Akiben volt, s akarta hogy legyen illő kollegialitás, hogy írást küldjön, az javarészt talán küldött is. Annyi bizonyos, hogy „kevesebb az idő” mostanság a tanulmányok, esszék, pacsikáláson túli „üzenetek” megfogalmazá-sára. Kétségesebb az egyértelműség, az elköteleződés, a reflexió igénye és vágya is. Elnagyoltabb a tudományos élet, „rangja” is csak annak van („csakis annak lehet!”), amit egy önjelölt kör annak minősít, mert megteheti... S egy ilyen „üzenő-füzeti be-jegyzés” úgy látszik, nem tartozik már ezek közé. A gesztus sem, hogy „jelzem Neki”, hogy „figyeltem rá”, hogy „közlendőm van Vele”... De a be-nem-érkezett kéziratokkal most nem is foglalkoznék érdemben. Talán ne is folytassuk ezt, még értelme is alig van...! 
 Ezeknél és hasonló kételyeknél is fontosabb az idő-játék. Játék, próbálkozás azzal, ami túléli az időt. Ami túléli sok esetben Azt is, Akinek szánták. S átéli a tónus-változást is esetleg (kinek és mit üzent a T.Kolléga..., s miért éppen ő és miért éppen itt vagy így...), de a hanyatló érdeklődést, a közömbös és érdektelen távolmaradást is túléli ugyanakkor. Packázás ez az Idővel, kísérlet a magány ellen, provokáció a minden elmúlással szemben. 
 „Felhang”-ként éppen elegendő annyi: tessék, itt van, olvasnivaló...! Aztán hogy ki és mit, miért s éppenséggel milyen hozzárendelt, „beletáplált” vagy rárakódott értelme-zés bűvkörében kap meg a Tisztelt Olvasó, milyen szerkezetben és rétegekben – legyen ez már a befogadói tábor leleménye, nem pedig a szerkesztőé!  Eligazodás-ittas olvasgatást kívánok, mindenesetre! 
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SZAKMATÖRTÉNETI INTERJÚ-RÉSZLETEK 
SÍKLAKI ISTVÁN SZOCIÁLPSZICHOLÓGUSSAL 

 
 

Készítette: Tibori Timea1 
 
 
TT: Csábító helyzet, hogy most – közhelyesen – te ülsz a pamlagon és kérdezlek... arra 
biztatva, mesélj a pályaválasztásodról, a motivációkról, az ösztönző és az elterelő impul-
zusokról, akaratokról. 

SI: ...az ember nem szociálpszichológusnak születik, és az egy érdekes kérdés, hogy lesz 
mégis azzá. Ez azért nagyon releváns kérdés az én szakmai pályafutásom szempontjából, mert 
kezdetektől fogva – a szocializációnak a korai zárás nevű jelenségétől fogva – végig 
bizonytalanság övezte a szakmai identitásomat... az apámat emlegetted, ő nyilván ebből a 
szempontból egy szakmailag is domináns, meg egyébként is egy domináns szülő, az elég 
komoly szerepet tud játszani ebben. Úgyhogy akkor Ádámnál-Évánál kezdem. Az én pálya-
futásom tehát úgy kezdődött, hogy az apámé félresiklott. Az apai nagyapám, egy konzervatív, 
pedagógus újságíró volt, és gimnáziumigazgató, az Ifjúpolgárok lapja című saját tulajdonú 
ifjúsági lap tulajdonos-főszerkesztője. Nagyon ambiciózus, és domináns ember, bele is halt, 
akinek volt egy fia, meg egy lánya. És ahogy ez az ilyen domináns, ambiciózus polgároknál 
szokás: a fiam az az utódom, és ettől kezdve kicsit koravén emberré tette apámat, akit már 
egész kiskorától kezdve bevont a szerkesztőségi munkába. A gyorsírástól kezdve mindent 
megtanított neki, a piaristákhoz járatta, és így tovább. De azért azt a szabadságot megadta 
neki, hogy eldönthesse, hogy mi akar lenni. Hogy hogy döntötte el, azt én nem tudom, de 
orvos akart lenni, kézügyessége is volt, sebész szeretett volna lenni. Ezt kellő ambícióval el is 
kezdte. De másodéves korában úgy alakult a család élete, hogy neki családfenntartóvá kellett 
előlépnie, magyarán el kellett menni, dolgozni. Az orvosi egyetemen pedig esti nem létezik, 
tehát kénytelen volt föladni ezt a pályát, és így lett közgazdász, amit akkor elvégzett estin, és 
elindult ezen a pályáján. Ezt azért mondom el így fölvezetésként, mert – én már olyan 10–12 
korom tájékán – eléggé be voltam vonva apám szárnyai alá, erősen gondoskodott az én pallé-
rozásomról. És valahogy, ha megkérdezték tőlem, hogy mi leszel, akkor magától értetődő 
volt, hogy azt válaszoljam: orvos. Ennek megfelelően, hetedikes korom tájékán már hurcolta 
haza a papám a különböző tudományos ismeretterjesztő könyveket, egészen a Májbetegről 
májbetegeknek című könyvig. Tehát ilyesmi nem egy kültelki kézilabda-bolond fiatalember-
nek való. De én ezt halál komolyan vettem, mert az apám tekintélye erre ösztönzött. Ezeket 
mind elolvastam, a genetika érdekelt, akkor jelent meg Bonnernek az Átöröklés című könyve, 
és akkor ez nagyon nagy sláger volt, és én nagyon komolyan készültem erre a pályára. Be is 
írattak akkor az I. László, most Szent László Gimnáziumba, mert ott volt biokémia- biológia, 
kémia tagozat, ami direkt ilyen orvos-előkészítő tagozatnak számított. És egyszer csak, olyan 
16-17 éves korom tájékán – hogy mi volt az impulzus, nem tudom, de – megvilágosodtam, és 
rájöttem, hogy ez nem én vagyok. Gondolhatod, az apám, aki orvos szeretett volna lenni, és 
engem annak szánt – kiborult. Azt feltételezte teljes meggyőződéssel, hogy majd akkor én 
most megvalósítom ezt az ambícióját. De afféle, a kamaszkor későbbi stádiumában lévő 
fiatalemberként ez az akarata engem mélységesen megrázott, és lázadásra késztetett. 

                                                
1 2013. 03. 08. Az MTA Szociológiai Kutatóintézete 2009 tavaszán életre hívott 20. Század Hangja Archívum és 
Kutatóműhely (www.20szazadhangja.hu) a maga szerény eszközeivel a magyar társadalomkutatás, ezen belül a 
kvantitatív módszerekkel készült kutatások örökségét kívánja gyarapítani. Ennek része a Síklaki István 
szociálpszichológussal készült interjú és a 409_24_1, 409_24_2, 409_24_3, 409_24_4 sz. gyűjtemény. Ld. erről: 
Tibori, T, 2016. Síklaki István szociálpszichológus gyűjteményének bemutatása. socio.hu. 2016. 4. 166-171, p. 
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Nyomban elhatároztam, hogy na, nem! Nem leszek orvos! De azért nem olyan könnyű egy 
ilyen elég hosszú behatást fölrúgni és levetkőzni, úgyhogy az első lépés az az volt, hogy na, 
jó, kössünk kompromisszumot. Nem leszek gyógyító orvos, kutatóorvos leszek. De akkor 
még maradt ez az alapelképzelés. De hát ezt sokáig nem lehetett csinálni, egy ilyen meg-
alkuvást, úgyhogy végül is oda lyukadtam ki, amikor leérettségiztem, hogy akkor még nem 
adtam föl teljesen az orvosi pályát. Bekerültem Ádám György Összehasonlító Állat-Élettani 
Tanszékére segéderőnek, mondván, hogyha közel leszek a tűzhöz, akkor ott majd magamra 
szedem azt, amit eleve tanulok is, meg sikeresebben tudok majd felvételizni az orvosi 
egyetemre. És valahogy ott valami megtört, vagy akkorra érett be a lázadás, nem tudom. 
Tény, hogy megérett bennem az elhatározás, hogy semmiképpen nem leszek orvos. De hát 
akkor, mi? Azt nem nagyon tudtam, de az apám akkor az Infelor nevű információ-elektronika-
organizáció informatikai és szervező cégnél dolgozott, és ott volt az egyik első számítógép az 
országban. Oda kellettek laboránsok, az engem izgatott, úgyhogy elmentem laboránsnak. 
Nagyon jó volt, meg izgalmas, hiszen ott volt húsz helyes fiatal hölgy, és én voltam az egy 
szem hímnemű laboráns. Lyukasztottam a lyukszalagot, meg kezeltem a számítógépet, meg 
minden fene. És elvégeztem egy tanfolyamot. Ez végül is tetszett, úgyhogy még ott, az 
Infelornál elvégeztem egy programozói kétéves sulit, akkor még SZÁMOK-nak hívták. De 
valahogy éreztem, hogy azért ez nem teljesen én vagyok. Tovább is kellene tanulni, meg 
minden. Egyébként pedig jól elvoltam ebben a közegben, tehát a számítógép közelében. És 
nem is nagyon készültem igazán semmiből, mert nem volt igazi elhatározásom, hogy merre 
menjek. De közben furdalt a lelkiismeret, hiszen ott volt egy komoly szülői elvárás, hogy 
fiam, neked tovább kell tanulni. És akkor egyszer csak, így a nyár közepén a tévébe bemond-
ták a híradóban, közleményként, hogy a Színház- és Filmművészeti Főiskola rendkívüli 
felvételt hirdet, rendezői szakra. Nincs felvételi tárgy. Általános műveltségbeli tudás kell. Ó, 
mondom, hát ezt nekem találták ki! Általános műveltségem van, doszt, viszont garantáltan 
semmiből nem készültem felvételire. Úgyhogy hurrá! Na, akkor ezt megpróbáltam, de azért 
azt hiszem, nem árulok el nagy titkot, tudtam, hogy énbelőlem valószínűleg nem lesz rendező. 
De átmenetileg, ilyen pótcselekvésnek jó volt, meg nagyon izgalmas volt. Szóval azért az 
óriási élmény volt, amikor a hétszázvalahány jelentkezőből fölvettek hetet, énnekem a 
háromfordulós menetből a másodikba, hetven közé sikerült bejutni. Úgyhogy még eljutottam 
a nagy bizottság elé. Máriássy Félix ült középen, a jobb szélen bóbiskolt a Keleti Márton, de 
ez még a nagy-nagy filmművészeti korszak volt, ugye ‘70-ben vagyunk. És én meg előttük ott 
szorongtam egy kényelmetlen széken, mégis óriási élmény volt, nem bántam meg a mai napig 
sem. De ez jól mutatja, hogy mennyire fogalmam nem volt, hogy mi a bánatot is akarok 
csinálni. Közben egy kicsit közelebb kerültem a matekhoz, amit korábban nem nagyon szeret-
tem igazából, nem voltak jó tanáraim, de a számítástechnika a végén, az igencsak érdekelt. 
Ezért aztán, amikor egy hölgy, aki elég sokat segített ezekben a dolgokban, belém dumálta, 
hogy nagyon jó érzékem van a matekhoz, miért nem megyek én matek szakra. Végül is – 
mondom – miért ne? De hozzáteszem, engem már gimis koromtól folyamatosan érdekelt a 
filozófia. Akkor nagyon sokat olvastam is, de hát ilyen botcsinálta módon, és lassan megérett 
az elhatározás, hogy na, ez végre valami olyasmi, ami mintha érdekelne, úgyhogy jelentkez-
tem az ELTE-re, filozófia–matematika szakra. A kényszeres határidő-betartás az sosem volt a 
pozitív tulajdonságaim között, úgyhogy ennek megfelelően az utolsó pillanatban, a jelentke-
zési határidő utolsó napján megjelentem a Tanulmányi Osztályon a megfelelő dokumen-
tumokkal, ahol csodálkozva nézett rám a tanulmányis hölgy. Nem olvastam a februári 
közlönyben, hogy nem indul az idén filozófia szak? – kérdezte. Bocsánat, nem olvastam a 
februári közlönyt, és nem is szóltak, úgyhogy én azzal a meggyőződéssel jöttem, hogy akkor 
most ide jelentkezem. Hát, az sajnos nem megy – mondta a nő –, de itt van a menü, tessék 
választani! Na, most az apai szocializációm azonnal működésbe lépett, és elkezdtem 
fölháborodni, hogy „és a hivatástudat?!” ...meg minden. Aztán jött a pragmatikus elmém, és 
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rájöttem, hogy hülye vagy? Milyen hivatástudatról beszélsz? Olyan nehezen kapartad össze, 
hogy végre, talán ez még érdekel, most akkor ebből ne csináljunk ilyen nagy dolgot. Ha már 
itt vagyok – összeszedtem ezeket a dokumentumokat, itt a határidő, itt a hölgy, egye fene, 
valamit választok. Csak kerüljek be! Aztán majd utána esetleg átszakosodom, vagy valami 
történik. És megnéztem a menüt, akkor augusztusban megszereztem a Rigó utcában angolból 
a középfokú nyelvvizsgát, Nádasdy Ádámnak egy 6 hetes, intenzív kurzusa után, úgyhogy 
nagyon penge voltam angolból. Biológia, kémia, abból is penge voltam, tehát a pszichológia 
felvételi nem okozhat gondot, feltételeztem. Na, mondom, ez egy ilyen tuti párosítás, 
pszichológia–angol. Akkor még kétszakos volt a pszichológia képzés, erre beadtam a 
jelentkezésemet. Naná, hogy fölvettek! Barkóczi Ilona volt a bizottság elnöke, elégedett volt 
velem. Elkezdtem tehát a pszichológiát. És közben rájöttem, hogy nem érdekel engem se a 
filozófia, se a matek. A pszichológia, az közel áll hozzám, és azt is felismertem, hogy tulaj-
donképpen némi kerülővel most visszajutottam majdnem az orvosira. Merthogy akkor volt 
klinikai pszichológia, munkapszichológia, meg pedagógiai... A ‘70-es évek legelején, 
hetvenegyben volt mindez. Mivel a munkapszichológia, meg pedagógiai-pszichológia eléggé 
ideológiával volt áthatva, az úgy nem nagyon feküdt, maradt a klinikai pszichológia. 
Úgyhogy már-már majdnem olyan érzésem volt, mintha orvosira járnék. Majdnem. Csak egy 
lépésre, egy kis (táltos) különbségre voltam a pszichiátertől, és azért az nagyon megfogott. 
Nagyszerű volt a képzés, nagyon jó tanárok, pl. a Lipóton Kun Miklós és sokan mások. 
Ráadásul ez a klinikai pszichológusképzés egyúttal mindarról is szólt, amit én úgy egyébként 
mindenféle hivatástudat, meg ilyen hülyeségek nélkül nagyon megszerettem. Műveltségről, 
filmekről, könyvekről, irodalomról vitatkoztunk. Kun Miklós egyik órája arról szólt, hogy az 
Amarcordot látta Rómában éppen, és elmondta a maga pszichiáter interpretációjában. Tehát 
ez nagyon tetszett. Meg voltak a pszichoterápiás hétvégék. A Hidasékkal jártunk a hétvé-
gékre, pezsgett minden, baromi izgalmas volt. Így aztán a klinikai pszichológiát örömmel 
végeztem. Azt viszont azért beláttam, mert jól működött a képzés, meg az önismeretem, és 
elég reális voltam, beláttam, hogy én nem vagyok gyakorló, praktizáló klinikai pszichológus-
nak való. Azt gondoltam magamról, és máig is így gondolom, szerintem helyesen, hogy 
túlságosan erős az empatikus hajlamom, túlságosan beleélem magam a másik ember dolgaiba. 
Magyarán: az nem működik, hogy amikor kimegy valaki, kikapcsolom, majd jöjjön legköze-
lebb, és akkor bekapcsolok. Márpedig ezt, mint szakmát úgy nem lehet csinálni, hogy az 
embernek ki-be jár az életébe 8–10 páciens, mert akkor én hol maradok? Úgyhogy elhatároz-
tam, újra ott tartottam, mint az előzőző ciklusban, hogy én kutató pszichológus akarok lenni, 
és nem praktizáló. Akkor Pléh Csaba és Kónya Anikó voltak elég komoly hatással rám, ennek 
megfelelően a memória kutatásával kezdtem el foglalkozni, annak is főleg az verbális 
részeivel. Na, most Anikótól megkaptam szépen az akkor oktatott behaviorista beállítottságú 
tanulás–pszichológiát a memóriakutatásokban, felejtési görbék, meg értelmetlen szótagok 
listáit. Az aztán nagyon távol állt attól, amit a klinikumban belém nyomtak a tanáraim, és ez 
nagyon nem tetszett. Viszont, valószínűleg Pléh Csaba hatására is, de lehet, hogy tőle függet-
lenül is, – mert akkor már ott volt a levegőben, – találkoztam Bartlett2 kiváló, Remembering 
könyvével, amit aztán pár év múlva már én szerkesztettem, amikor Pléh a Gondolat Kiadónak 
1985-ben lefordította. Amikor elolvastam, rájöttem, hogy na, megvan! Memória, nagyon jó, 
ez már a számítás-technikus koromban is izgatott. Verbális, és nem patkánypszichológia, nem 
mindenféle tanulási görbék az értelmetlen szótagokkal. Sztorik, elbeszélések, narratívumok, 
minden franc ... így kezdtem el foglalkozni a narratív szövegek, általában a szövegek, különös 
figyelemmel a narratív szövegek kutatásával. Ebből született a kisdoktorim, majd a 
kandidátusim.3 Ott a narratívumok a személyiséggel voltak összekapcsolva. Kulcsár Zsuzsa 
                                                
2 Bartlett, F. P. 1985 Emlékezés. Kísérleti és szociálpszichológiai tanulmányok. Budapest, Gondolat Kiadó. 
3 Máig kiadatlan kandidátusi disszertációja: Síklaki I. 1990 A koherencia teremtése. Bp. MTA Pszichológiai 
Intézet, kézirat, A 20. század hangja archívumban, letétben: 409_24_1 
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személyiségpszichológia témája, szövegek, introverzió és szövegfelidézés, aztán pedig 
elmélyedtem az akkor divatos narratológiai kutatásokban. Ezt már a Tömegkommunikációs 
Kutatóközpont támogatta, úgyhogy ott is jelent meg az első ilyen tárgyú publikációm, az 
elbeszélő szövegekkel kapcsolatos kutatásokról, hihetetlen blikkfangos címmel. De lényegé-
ben ez arról szólt, hogy amit akkor a kognitív pszichológia – megihletve Bartlettől, meg a 
strukturalistáktól, Propptól Barthig, – ebben az egész dologban kialakított, aminek ez egy 
összefoglalása volt. És belecsempésztem egy saját elméletemet, ami érdekes módon olyan 
mélységig megragadt, hogy ma is tulajdonképpen ugyanarra a srófra jár az agyam, pedig 
rengeteg minden lezajlott azóta. A sémák, amelyek narratív szerkezetet követnek, és ezen 
sémákon alapszik az egész emlékezeti működésünk, ilyesmi volt akkor a fejemben. És ezzel 
foglalkoztam, meg némi empirikus kutatásokat is végeztem a tömegkommunikációs 
kutatásokban, sajtószövegek elemzése, meg ehhez hasonlók, kicsit a margójára kerültem a 
rendes akadémiai kutatásnak. Abból az apropóból, hogy ez Kónya Anikó bűne részben, 
rábeszélt, hogy éppen keresnek a Gondolat Kiadónál egy szerkesztőt, aki a pszichológiai 
könyveket gondozná, és olyan jó volna, hogyha valaki közülünk kerülne oda. Ugyan, 
próbáljam már meg! És akkor megpróbáltam, és így lettem 6 évig a pszichológiai könyveknek 
a felelős szerkesztője a Gondolat Kiadónál. Ami azért nem volt semmi, mert akkor volt a 
Gondolat Kiadó a fő kiadója ezeknek a dolgoknak. 
Azért akkor az úgy megfogott, mert izgalmas is volt, meg bele kellett tanulni egy ilyen kiadói 
szakmába, végigjárni a nyomdától a korrektorokon keresztül a műszak, meg minden, tehát 
elég sokat kivett belőlem. És plusz olyan értelemben is megmozgatott egy csöppet, ilyen 
közéleti módon is, mivel korábban magam visszahúzódóbb voltam, vagy legalábbis, amikor 
odakerültem. Az első kézirat, amit a kezembe nyomtak, az Eric Berne Emberi játszmák4 című 
kézirata volt, azzal, hogy nem tudják, mi a fenét kellene ezzel csinálni, gondolkozzak rajta. 
Tudtam, hogy ezt lefordította az Európa Kiadó, és ott van már két éve a fiókban, de valamiért 
ők nem szánták rá magukat, hogy kiadják. Talán valami, nem biztosan politikai oka lehetett, 
nem tudtuk, de átadták azzal, ti vagytok a pszichológia kiadója, csináljátok meg valahogy. 
Jézus Máriám! Mivel évekig klinikusként képződtem, tudtam, hogy ez micsoda jelentőségű 
írás, és megörültem. Azonnal ki kell adni, ez az első! Külön pikantériája volt a dolognak, 
hogy akkor úgy működött a könyvkiadás, hogy föl kellett vinni egy grémium elé – amikor 
összegyűlt egy csomó javaslat a szerkesztőségben. A pszichológia a Gondolatnál a Termé-
szettudományi Szerkesztőségben volt, és nem a társadalomtudományiban, érdekes módon. És 
volt egy értekezlet, ahol az egyes szerkesztők, a biológus, a kémikus, a fizikus, mindegyik, a 
matematikusok, előadták, hogy ők milyen könyveket javasolnak kiadásra, és aztán ez a 
csúcsszervezet, az igazgató vezetésével eldöntötte, hogy miből lesz könyv. Én azzal kezdtem, 
hogy először ezt a Berne könyvet kellene kiadni. Azzal indokoltam, hogy könyörgöm, ez a 
szakmában már szamizdatként terjed évek óta. Furcsa arcrezdüléseket láttam egyes 
kollégáknál, de nem esett le a tantusz, hogy mi lehet az oka. Megyünk lefelé, és mellém lép 
egy idősebb biológus kollégám, és azt mondja: Vigyázz a szádra! Megőrültél? Miért, mit 
mondtam? Hát, hogy mondhatsz ki ilyen helyzetben egy olyan szót egy kéziratról, hogy 
szamizdat? Elképedtem. 
Ettől kezdve direkt igyekeztem kicsit provokálni a kollégákat. És az volt a benyomásom, 
hogy nem kell félni. Nem olyan itt igazából a légkör. Ez a ‘80-as évek eleje volt,’80-tól-’86-ig 
voltam a Gondolatnál. És annak ellenére, hogy kiejtettem a számon ezt a kifejezést, szó nélkül 
rábólintott az igazgató, és ez volt az első könyv, amit én szerkesztettem... 

Hankiss Ági fordította le 1987-ben, ráadásul én őt ismertem a TK-ból, tudtam, hogy nagyon 
jó ezekben a dolgokban, úgyhogy őt kértem föl lektornak is, és végül nagyon jó kis könyv lett 
belőle. Azt is megtanultam, mit engedhet meg magának egy szerkesztő, hiszen akkor még egy 

                                                
4 Berne, E. 1987 Emberi játszmák. Ford. Hankiss Ágnes. Szerk. Siklaki István. Budapest, Gondolat Kiadó. 
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kicsit ideológiával terhes volt a pszichológia, de lehetett olyan irányba finomítani, mozdítani, 
ami nekem szimpatikus volt. Ebből azt is felismertem, hogy ezzel a szerencsétlen, ártatlan 
emberi játszmákkal még mindig harcot kellett vívni. Tehát ezek a dolgok eléggé lekötöttek. 

És persze, közben mást is csináltam, mert nagyon fontosak voltak a kutatásokat – még ha 
szőrmentén is – megpróbáltam tartani a kapcsolatot a tanszékkel, Pléh Csabával, a tömeg-
kommunikációs Terestyéni Tamással. Akkor már időnként fölbukkant Horányi Özséb is. 
Mind biztattak, terelgettek a narratológia irányába, mondván, hogy az baromi jó, és ezt 
kellene továbbvinni, ennek én vagyok a legavatottabb szakértője. Oké. És ekkor fölbukkant 
László János, aki akkor már az MTA Pszichológiai Intézetének a Szociálpszichológia 
Osztályán dolgozott, melyet Pataki Ferenc vezetett. Egyszer csak azt találta nekem mondani: 
Istvánkám! Tudod, hogy te csinálod Magyarországon a legjobb és az igazi szociálpszicholó-
giát? Hát, erre még nem gondoltam – mondom. Persze jó poén volt, de mégis ez volt a 
véleménye, hogy a szociálpszichológia most abba az irányba megy, amit én kutatok. Mi 
volna, hogyha ez ügyben együttműködnénk? Tehát szép lassan így kerültem a MTA Pszicho-
lógiai Intézetébe, László Jánoshoz. De az, hogy hogy lesz az ember szociálpszichológus, nem 
tudom. Az én esetemben így, hogy irgalmatlan vargabetűk után a memória szövegemlé-
kezettel, narratívumokkal foglalkozó kutatóról egyszer csak kiderítette egy kedves kollégája, 
hogy figyelj, te prózában beszélsz! Ettől kezdve tulajdonképpen én szociálpszichológusnak 
könyveltem el magam. Erre a hitközség pecsétjét ráütötte egyszer az, hogy átmentem a 
Gondolat Kiadóból végre tényleg tudományt csinálni a Pszichológiai Intézetbe, másrészt, 
hogy már Gondolatos koromban Csepeli Gyuri is úgy vélte, hogy én szociálpszichológus 
vagyok igazából, neki is elhittem. Majd elkezdtem tanítani az ELTE-n, a Szociológiai 
Intézetben, a Szociálpszichológiai Tanszéken Csepelinél. Így kezdődött el az egyetemi 
pályafutásom. Tehát nagyjából két külső szakmai barátom sütötte rám ezt a bélyeget, amit 
aztán én készséggel elfogadtam, és a mai napig büszkén viselem. 
TT: Nem gondoltál arra, hogy a kollegák eközben elmentek csoportozni, analízisbe? Esetleg 
nem akartál később belekóstolni te is ebbe? 

SI: Ez nem kísértett meg, érdekes módon. De azóta sem. Bár tartottam a kapcsolatot, olyan 
szinten, hogy például Presching Lajos, aki évfolyamtársam volt, és aki klinikus volt már 
akkor is, maradt is, és aztán buddhista lett, meg egy elég jelentős német buddhista szervezet 
vezetője. Valamikor meghívott, hogy tartsak nekik előadást a tudattalan kognitív pszicholó-
giáról. 

TT: A TK-sok közül Barczy Magdival, Rudas Jánossal? 

SI: Magdival együtt tanítunk. Rudas János más utakon járt. Annyiból viszont azért megmaradt 
ennek a képzésnek az emléke, és nagyon hasznosan, hogy egy egészen markáns, és nagyon 
erős, új szálat nyitott az én szakmai életemben, a gyakorlati, a piaci szálat. Mivel elkutatgat-
tam szép rendesen a MTA Pszichológiai Intézetében, a különféle szövegnyelveket elemeztem, 
akkor már a pragmatika szociálpszichológiája felé fordultam, járogattam a konferenciákra, 
időnként kipréseltem magamból egy-két publikációt, és közben tanítottam. Emellett pedig 
angolt tanítottam, fordítottam, ezerszám jegyzeteket, könyveket. A Gondolat Kiadónál a 
Freud a lélek biológusa, a Dawkins Önző gén, azok az első, legkedvesebb munkáim, mert 
pénzt is kellett keresni. Közben család lett, gyerekek, minden. Az akadémiai, meg az 
egyetemi, másodállásos fizetésből ezt nem lehetett volna megoldani. Úgyhogy éltem az 
akkori értelmiségiek eléggé bohém, visszatekintve kellemes, de meglehetősen csóró életét. És 
akkor jött a rendszerváltás, és jöttek a nagy nyugati közvélemény- és piackutató intézetek, és 
megalakították a leánycégeiket. Elsősorban a Tömegkommunikációs Központra csaptak le, 
úgyhogy a Hann Bandiék megcsinálták maguknak a Mediánt, Levendel a Szondát, a Sawyer-
Miller a Gallupot, ez úgy beindult. Ezekben a csoportokban nem voltam benne, nem voltam 
közvéleménykutató. Mindig ennek egy marginális részét, ezeket a memória- és szövegelem-
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zéseket, nyelvészeti dolgokat csináltam, úgyhogy én ebből kimaradtam. De megjelent a 
Sawyer-Miller, és azzal bocsátotta útjára Bánlaky Györgyöt, aki hazajött, hogy alapítsa meg 
itt a budapesti irodáját. Sürgősen keressen egy pszichológust, mert a fő kutatási módszerük a 
fókuszcsoportos kutatás, és ahhoz viszont pszichológus kell, mert ott a csoportfolyamatokban 
képzett emberre van szükség, hogy jól tudjon moderált kutatásokat végezni. Bánlakyval 
összetalálkoztunk, hosszan beszélgettünk, és arra lyukadtunk ki, hogy én az ő embere vagyok. 
Én meg oda lyukadtam ki, hogy az, amit itt hablatyol a fókuszcsoportról, az nekem nagyon 
ismerős. Ezért fölpezsdült a vérem, hogy végre lehet csoportokkal foglalkozni. De nem ilyen 
köldöknézős, önismereti, ilyen-olyan klinikai csoportokkal, hanem rendes, tisztességes 
csoportokkal, piaci közvélemény és piackutatási szakmában. Ez így tök jól hangzik, ráadásul 
azzal kecsegtetett, hogy sokat is fogok keresni. Úgy is volt. A ‘90-es években nagyon jól ment 
a dolog, úgyhogy akkor szinte hobbiból csináltam tovább a tudományt, meg a tanítást, meg 
mindent, és éltem ebből. Viszont óriásit kamatozott számomra a klinikai képzés, mert 
gyakorlatilag messze én tudtam a legjobban az akkori induló szakmában ezt a fókuszcsopor-
tos módszert csinálni. És az úgy rajtam is ragadt. Megírtam az első módszertani könyvet. 
Igaz, hogy már a sarkamat tiporta Vicsek Lilla, aki a Közgázon akkor éppen ezen dolgozott, 
de ennek a megalapozása a ‘90-es években, ez a klinikumból jött. Élveztem. Nagyon-nagyon 
szerettem azt a munkát csinálni. Egyáltalán nem volt robot, hanem föltöltődés. 
TT: Mesélj a legjellemzőbb témákról. 

SI: Hármat emelnék ki. Az egyik az a rendes piackutatás, amiben viszonylag gyakoriak voltak 
a reklámkoncepciós tesztek, ez azt jelenti, hogy a kreatívok kitalálják a különböző variációkat 
egy megadott témára, és akkor azt a fókuszcsoportnak bemutatjuk, illetve ezt összesítve én 
aztán elmondom, hogy mi a megfontolandó, mi nem. Ez már önmagában egy borzasztó 
izgalmas dolog volt, és óriási előnyöm volt az előképzettségem, mert aki nem volt jól fölvér-
tezve a csoportozás szabályaival, az óhatatlanul belement abba a csapdába, amitől nagyon 
sokat kritizálták, sokszor joggal ezt a módszert. És ezt a kreatívok gyűlölték tiszta szívből, 
mondván, hogy ez a zseniális kreatív ötletek gyilkosa, mivel nagyon különböző emberek majd 
elmondják, hogy mi a jó koncepció, meg mi a nem jó koncepció. Sajnos a szakma zöme, a 
megrendelőtől kezdve a kreatívig, abban a félreértésben volt, hogy a fókuszcsoportban 
összejött emberek olyanok, mint egy zsűri tagjai, és ők döntik el, hogy mi a jó koncepció, 
meg mi a nem jó koncepció. Na, most, ha bennem nincs meg ez az alapos pszichológusi 
képzettség, akkor először is nem látom át, hogy nem így működik egy csoport. A klinikumban 
sem úgy működik, de itt sem. Hanem úgy működik, hogy ők a csoporttagok, elmondják a 
reflexiókat, a jó moderátor kiszedi belőlük a spontán reakcióikat, asszociációikat, érzelmeiket, 
egyebeket, és ebből majd aztán a szakember levonja, hogy mi a tanulság, amit ők nem is 
tudnak, de nem is kell, hogy tudjanak. És az a jó eredménye a kutatásnak, amit a jó szakember 
ebből levon. Tehát ez a fajta kritika, hogy a fókuszcsoport tagjai mondják ki a döntő szót, 
abszolút megalapozatlan. Ez a rosszul végzett kutatásra igaz. Szerencsére a jó felvértezett-
ségemmel egyrészt ezt képes voltam felismerni és megfelelően alkalmazni, másrészt képes 
voltam a beszélgetésből leszűrt véleményemet elfogadtatni. A legfafejűbb kreatívval is 
sikerült megértetnem, hogy mire jó ez a módszer. Aztán be is igazolódott, tehát sikerült egy 
kicsi népművelést, ismeretátadást is folytatnom. 
A másik ága az, amikor éppen kampány van, akár parlamenti választások, akár helyhatósági 
választások vagy bármi egyéb, akkor jönnek az ilyen típusú célzott közvélemény-kutatások. 
Abból a szempontból voltak nagyon izgalmasak, hogy erőteljesen alkalmazott társadalom-
tudományi jellegűek volt. Az attitűdökre, értékekre, egyebekre kellett rávilágítani, arra, hogy 
egy-egy üzenet milyen értékreflexiókat vált ki, és így tovább. De azért is nagyon tanulságos 
volt ez a munka, mert így nem akadémiai tudományon keresztül, nem publicisztikán 
keresztül, nem a médián keresztül, hanem abszolút közvetlenül volt módom megismerni 
ezeket a folyamatokat. 
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TT: Mielőtt a kutatásod harmadik pilléréről és az irányokról beszélnénk, bennem fölmerült, 
hogy ezek a fókuszcsoportok kicsit úgy működtek, mint a szakértői körök Adornónál, hiszen 
mégis csak a legfontosabb dolgotok az volt, hogy a csoporttagok kimondják a véleményüket, 
és ez őket kvázi szakértővé tette. 

SI: Na, most a szakértő kifejezést szeretném egy kicsit megragadni, mert ez itt kulcsfontos-
ságú. Tudniillik, a fókuszcsoportnak a halála, hogyha a szakértőnek a racionális olvasatából 
indulunk ki. Abban a pillanatban jönnek a kívülről megkapott sémák, és egy ilyen agyalós 
üzemmódba megy át az ember. Amiben viszont rossz, hát nem szakértő az istenadta, de 
nagyon nagy a csábítás, hogy megmondja a tutit, és a nem jó moderátor, aki nem kapott jó 
klinikai képzést, az nem is nagyon tudja megfogni a beszélőt, és emiatt elcsúszik a 
beszélgetés felszínes csevegésbe, közhelyek ismételgetésébe. Az teljesen mindegy, hogy 
milyen jellegű a téma, a fókuszcsoportnak a lelke az, hogy élményt adjon a jelenlévőknek. A 
megtörtént eset, epizód elbeszélése úgy, ahogyan történt, ahogy eredetileg átélte, azokkal az 
érzelmekkel, azt kell felszínre hozni. És abból aztán már a szakértő ki tudja szedni, ami 
tényleg lényeges. A cél a szakértő élményei hitelességét megerősíteni az általa felidézett 
események megéltségének szintjén lehet, ha jó ez a szó, bár nem vagyok nagyon elégedett 
vele – szakértőnek nevezni a résztvevőket... Tehát így, ebben az értelemben. De abban a 
pillanatban, amikor nem a beszélő élményeire fókuszálunk, hibás következtésekre jutunk. 
Nagyon az állatorvosi ló modellje ez a reklámkoncepció-teszt. A reklám az olyan, mint a foci. 
Mindenki meg van róla győződve, hogy ő ért hozzá, tudja, hogy mi a jó reklám, meg mi a 
rossz reklám, meg egyebek. Az első dolog, amit a moderátornak tennie kell egy reklám-
koncepció-teszten, hogy ezt keresztbevágja, kizökkenti ebből a dologból a megkérdezettet. 
Eléri, hogy ez tabu, olyan norma legyen, arról nem beszélünk, hogy mi a jó reklám, hanem 
elmeséljük, amikor a négy soproni ász körbejárja azt az izét, hát, akkor beszartam a 
röhögéstől az asszonnyal együtt. Okvetlen el kell érni ezt a típusú üzemmódot, és akkor 
nagyszerűen működik, és briliáns gondolatok, megállapítások, kritikák, ötletek hüvelyezhetők 
ki. Erre az elején formális helyzetben felhívjuk a résztvevők figyelmét. Amikor idegenek 
összejönnek egy stúdióban, egy ismeretlen vezetésével, ez előhívja azt, hogy akkor én most 
viselkedek, és majd most okosakat fogok mondani. Na, módszertanilag ez talán az első és 
legnagyobb buktató, hogy ebből átvezessük az élmény szintjére a beszélgetést. 

Egyébként az egész szakmának az egyik legnagyobb baja, hogy minek utána irtózatosan 
felhígult, és közben érthető módon nagy volt a kereslet a fókuszcsoportozásra, ráadásul az 
árakat igyekeztek lenyomni a versenyben, számos hiba keletkezett. Gyakorlatilag olyanok, 
akiknek az ehhez szükséges képzettségük, tapasztalatuk megvan, nagyon kevesen vannak. 
akiknek meg nincs, a legjobb szándékkal is irtózatosan nehezen tudnak ellenállni annak a 
csoportnyomásnak, hogy mi azért jöttünk, hogy a véleményünket elmondjuk! És akkor a kis 
nyuszi moderátor, például végzett szociológus azt mondja, hogy igen, csak tessék bátran 
elmondani a véleményét, és akkor osztják az észt, és nem lehet érdemben az egész beszél-
getéssel semmit sem kezdeni. Aztán a kreatív, meg a marketinges is elégedetlen, érzékeli, 
csupa mellébeszélés történt, az eredmény nem jó. Feltéve, ha tényleg ért a szakmájához. Ha 
nem, akkor pedig azt mondja, hogy hát ez volt a döntés, a csoport véleménye, mosom 
kezeimet, és akkor sorra születnek a rossz eredmények. Úgyhogy ez egy nehéz dolog. 
A harmadik pillér, az nem annyira erős, mert a piaci kereslet, az azért kampányidőszakban a 
politika, egyébként meg folyamatosan a piackutatásra irányult. De azért szépen, lassan az ún. 
szociológus, akadémiai kutatóvilágában is kezdte elfogadni ezt a módszert. Az áttörés itt volt 
a leglassabb. Ennek az az előtörténete, hogy Mertonék még annak idején megcsinálták a 
fókuszcsoportozást, aztán a marketingesek rácuppantak, és a piackutatók használták folyama-
tosan nagyban, a szociológusok meg elfelejtették 30 évre. Kb. ennyi Csipkerózsika- álmot 
aludt, és csak mentek a survey-ek, meg a statisztika, meg minden egyéb mérési technika. De 
azért fokozatosan visszajött a praxisba a fókuszcsoportozás, nem nagyon erősen, de mégis 
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kimondottan a szociológiai kutatásokhoz kapcsolódóan. Volt olyan vizsgálat például, hogy a 
függetlenség eszméje az osztrák meg a magyar kultúrában, amibe voltak különböző 
kutatások, volt benne fókuszcsoport kutatás is. Vagy mondjuk a NATO csatlakozással 
kapcsolatos véleményeknek volt egy felmérése, ami azt mutatta, hogy a 80% támogatja, hogy 
csatlakozzunk, és az összes többi kérdésre pedig az olyan válaszok jöttek, hogy utáljuk, mint 
varjú a rohadt tököt. Akkor nem nagyon értették a kollégák, hogy ez miből adódik. Tehát, ha 
utáljuk, ha ellenszenves, ha agresszív, ha a kopasz amerikai katonáról van szó stb., ez jelenti a 
többség számára a NATO-t, akkor miért akarunk mi belépni? Na, ilyen esetben például 
csináltunk fókuszcsoportos kutatást, ami nem egetverő igazságokra jött rá, de arra igen, hogy 
akik a survey-re így válaszoltak, azok úgy gondolták, hogy utáljuk ugyan pl. az amerikai 
katonákat, de kis ország vagyunk, ez a kisebbik rossz, akkor egye meg a fene, lépjünk be a 
NATO-ba, de azért szeretni nem kell. Tehát ilyen típusú kutatások voltak. És ezek azért egyre 
gyakoribbá váltak az utóbbi időben. Vagy például a fogyatékkal élők életmódjával, 
közlekedésével vagy egyebekkel kapcsolatos, meg ehhez hasonló kutatások. Talán most már 
el lehet mondani, hogy úgy nagyjából egyforma erős harmadik lábként ez kinőtt... 

Miközben viszont úgy érzem, kikoptam a szakmából, egyre kevesebbet csinálok, csak a 
nagyon minőségieket, azt is főleg például a kisebbséggel, a cigányokkal kapcsolatos kutatá-
sokat, vagy a reklámkoncepció-tesztet, de abban a kontextusban, hogy hogyan fogadnák a 
cigányok meg nem cigányok, hogyha cigányok reklámoznának háztartási gépeket, porszívót, 
meg ilyesmit. Tehát ilyen jellegű kutatásokat csinálok, vagy pedig médiafogadtatás fókusz-
csoportos kutatását. Ez viszonylag kevés, és szakmai szempontból minőségi. Ez volt egy igen 
fontos vonulata, egy kb. 20 éves vonulata a szakmai pályafutásomnak, ami más módon nyúlik 
vissza a klinikai pszichológusi képzésemhez, mint az akadémiai. Nyilván a kettő persze azért 
egymást folyamatosan megtermékenyítette, mert akkor, amikor ott volt mondjuk nyolc 
fókuszcsoport, egyenként olyan 45–50 oldalas átírása szövegben, és az egy kásahegy, amivel 
valamit kellett kezdeni, akkor nagyon jól jött az én szövegkutatásos módszertani, meg 
szakmai ismeretem. És abból ésszerű határidőre tartalmasan ki tudtam a lényeget tulajdon-
képpen bontani. 

TT: Ide akartam visszatérni, mert csak egy mellékmondatban érintetted ezt az érdeklődésedet a 
felvezetésben. Részben elhangzott Horányi Özséb neve, és emiatt rögtön kapcsoltunk a 
szemiotikához, szövegértés-elemzéshez, illetve továbbléptünk, amikor László Jánost említetted. 
Az ő narratíva-elemzési szisztémájáról kérdeznélek. Hogyan alakult a kapcsolatod a két kiváló 
kutatóval, illetve mit jelent az, hogy megvan a magad útja a szövegek elemzését illetően? 

SI: A magam útja kezdettől fogva meg volt, merthogy a memóriakutatásból bontakozott ez ki 
Bartletten és a narratológián keresztül, másrészt pedig ezt én így kezdtem el. Tehát, amikor 
László János azt mondta, hogy én szociálpszichológiát csinálok, akkor abban az is benne volt, 
hogy nagyon gyorsan kapcsolt, ez most egy jó trend, meg őt is érdekli. Ráadásul őt a 
dramaturgia érdekelte inkább, Goffman és mindenki más, ami nincs ettől az egésztől távol. Ő 
tulajdonképpen később kezdett el a dologgal foglalkozni, én már akkor ezt egy ideje csinál-
tam. Ilyen értelemben ebben nincs diák-tanári viszony, vele amúgy sem lehetett volna. Inkább 
az volt, hogy a szociálpszichológiában való elmélyedésben segített a vele való szakmai, a 
munkahelyi, meg az egész Pszichológia intézeti kapcsolat. Magában a szövegekkel való fog-
lalkozásban nem. Részben azért sem, mert én inkább a formálisabb, a mesterséges intelli-
gencia, a kognitív tudomány irányába tapogatóztam, nem utolsó sorban Pléh Csaba hatására, 
aki viszont tanárom volt. Amikor ezt elkezdtem, ebből az irányból indultam el, László János 
pedig nem. Ő meg is maradt a maga érdeklődési területén. Nálam viszont ez a dolog úgy 
alakult, hogy egyrészt a libidómat, meg a kapacitásomat eléggé elvonta az alkalmazott 
kutatás. Volt is ilyen aggodalom néhány kollégáimban, például László Jánosban is, hogy 
esetleg elveszek a tudomány számára, és teljesen elmerülök ebben az alkalmazott világban. 
Ez az aggodalom nem is volt indokolatlan. Csökkentett energiával és érdeklődéssel foglalkoz-
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tam ezzel a narratológiai dologgal, és ezzel párhuzamosan az látszott, hogy az elemzések 
mégis zsákutcába vezetnek. Ahogy az egész mesterséges intelligenciakutatásnak abban a 
szakaszában, ami memóriaszöveget elemez (Schank és hasonlók, Minsky). Ezek a kognitív 
reprezentációkra, egyebekre alapozó irányzatok, ez zsákutca. Az is látszott viszont, hogy 
ennek az algoritmizáló irányzata, a szöveggrammatika jellegű dolgok, amiket én nagyon 
alaposan, részben a számítógépes múltam segítségével felplankoltam, beleástam magam, 
ennek voltam a legnagyobb szaktekintélye, az további elmélyülést igényelt. A komolyabb 
publikációim, legalább is amiket én annak tartok, azok ebben a témában születtek.5 De már 
azok is kritikusak voltak, mondván, hogy nem így működik az elme, hogy idézzem Fodort,6 
tehát az látszott számomra, hogy ebből nem lesz így kifutás, jelentős felfedezés. Viszont, 
hogy közben a szociálpszichológusi identitásom megszületett, és egyre inkább izmosodott. A 
tanítás meg egyebek révén még inkább érdekessé vált, elkezdtem a témát eltolni a pragmatika 
felé abban az értelemben, ahogyan a pragmatika alkalmazott szociálpszichológia, és mond-
hatjuk azt is, hogy a nyelv szociálpszichológiája... És akkor már elég erőteljesen kezdett 
bontakozni a Giles-ék Robinson-féle iskolája a Language and Social Psychology Bristol-ban, 
ami aztán átkerült részben Santa-Barbarára. Ebbe az irányba mentem el én is, és közben úgy 
kikopott ez a formális narrativika, meg egyebek az érdeklődésemből... Na, innentől viszont 
erősödött a kapcsolatom általában a kommunikációval is. És Horányi Özséb, aki mindig is 
nagyon ügyelt arra, hogy az ő világképéhez és felfogásához illeszkedő embereket keressen, 
valahogy úgy maga köré gyűjtött. De amilyen a személyisége, ez nem is esett neki nagyon 
nehezére. Úgyhogy fokozatosan alakult a kapcsolatunk, aztán egyre erősödött. Mostanra talán 
a mi kapcsolatunk vált a legerősebbé a szakmában. Így vetettem meg egyik lábamat a 
kommunikációban, amit a Corvinuson csinálok, meg a Kommunikációtudományi Társa-
ságban, másik lábammal pedig sziklaszilárdan a szociálpszichológia területén állok. Nyilván 
mindez állandóan belelóg a szociológiába... 

TT: Amikor megerősödött az akadémiai-kutatói éned, ez az elfogadtatásodban is dominánssá 
vált? Egybeesik ez a saját motiváltságoddal? 

SI: Ebbe folyamatosan volt egyfajta identitásbizonytalanság, és ma is van. Soha nem voltam 
képes tiszta szívvel azonosulni az akadémiai értelmiségi világgal. Ennek van gyerekkori 
gyökere is. Utcagyerekként börtöntöltelékek, cigány iskolatársak és mindenfélék között 
csavarogva nőttem föl, miközben otthon zongorát tanultam értelmiségi szülők elvárására, 
klasszikus zenét hallgattam, verseket olvastam. Anyám imádta, és rengeteget tanított, és 
megtanultam a verseket, meg a Bruckner Szerves kémiát, és közben pedig utcagyerek voltam, 
a legvagányabbak közül egyébként. Bunyóztam, csajoztam, meg minden. És valahogy az 
egyik énem, meg a másik énem soha nem tudott teljesen összecsiszolódni. És ez végigkísér a 
mai napig. Valahogy mindig le kellett küzdenem önmagam, és az apám is benne van ebben, 
hiszen soha, semmilyen fokozatot nem szerzett. Azt hiszem, nem kell nagyon bizonygatni, 
hogy amilyen reputációja neki azért közgazdaságban nálunk volt, nem tartott volna semeddig 
fokozatokat szerezni... Nem, nem beszéltük ki ezeket a traumákat. Sajnos, sok mindent nem 
beszéltünk ki. Valamiért nem olyan volt a viszonyunk, vagy nem is tudom, mi hiányzott. De 

                                                
5 Siklaki I. 2006 Vélemények mélyén: a fókuszcsoport módszer, a kvalitatív közvéleménykutatók módszere. 
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agressziótól a manipulációig. Budapest, Háttér, 260-341. 
Siklaki I. 2012 A szuverén ágensségtől az együttműködésen át a nyelvig. In Bajnok A. – Kopics M. – Milován 
A. – Pólya L. – Szabó L. szerk. A kommunikáció és állapot. Diszciplináris rekonstrukciók. Budapest, Typotex, 
51-58. 
Siklaki I. 2012 Face work and the style of the office. In Jenei Á. szerk. Communication with the Public from the 
Local Goverment Perspective. Budapest, BCE, 79-86. 
6 Fodor, J. 1983 The modularity of Mind. Cambrige, MA, MIT Press. 



18 

azt éreztem, hogy noha időnként meg is hívták tanítani ide-oda kurzusokra, de ő távol tartotta 
magát ettől a világtól. Na, most ez is benne van, meg az egész identitásom, mindig volt 
bennem egy gátlás, amit le kellett küzdeni. Általában külső hatásra ez megtörtént. Amikor 
megkaptam a diplomámat, akkor előállt a Pléh Csaba azzal, tessék megcsinálni a kisdoktorit. 
Azért voltam én olyan jó baráti és diák–tanár viszonyban vele, hogy komolyan vettem, és 
megcsináltam. Amikor megcsináltam, már nem bántam, mert elmúlt a gátlás. A Pszichológiai 
Intézetben meg egyszerűen kötelező volt, egy bizonyos időszak után elkezdték először 
finomabban, aztán erőteljesebben presszionálni az embert, hogy meg kell csinálni a kandida-
túrát... Jól van na, hogyha annyira akarjátok, akkor megcsinálom. De ott is volt egyfajta 
gátlásom. Ugyanígy nagy nehezen megembereltem magam, és egyszer csak megcsináltam a 
habilitációt. De ezekbe mindig egy identitásbizonytalanság volt, a gátlással meg kellett 
küzdenem. És persze, azért az alkalmazott kutatásban sem voltam mindig biztos, azaz az 
alkalmazottban egy kicsit mindig ilyen kockafejű akadémikus, az akadémiai világban meg 
mindig egy kicsit ilyen alkalmazott sarlatán voltam, ha így sarkítani akarom. De ezzel 
elvagyok. Se nem bánt, de büszke se vagyok rá, megszoktam, így együtt élek vele. Úgyhogy 
ennyit ahhoz, hogy megerősödött az akadémiai öntudatom. Inkább arról lehet szó, hogy a 
tanítást egyre jobban megszerettem. Amikor már nem volt annyira lámpalázas, már elég jó és 
alapos volt a tudásom, hogy ne kelljen gürcölni minden órára fölkészülve keservesen. Ami 
egyébként nagyon jó volt, meg nagyon kellett, utólag hálás vagyok érte. Amikor aztán 
elkezdtem élvezni, őszintén tudtam örülni, inkább ez izmosodott meg. 
TT: Érthetjük úgy, hogy hosszú utat jártál be, amíg a gyerekkori és későbbi szorongásaidat 
leküzdve megtaláltad a helyed a szociálpszichológiában? 

SI: Ez leginkább talán éppen hogy az oktatásban van meg. Tehát akkor, amikor szociál-
pszichológiát, vagy általános pszichológiát – mind a kettőt tanítom, igyekszem kellőképpen 
integrálni – és az általános pszichológiát a szociálpszichológusnak a szociológia szemszö-
géből bemutatva tanítom, a szociálpszichológiába pedig behozom – most különösen divat – az 
általános pszichológiát is, meg még az idegtudományt is, akkor érzem, haladunk valami 
integráció felé. De akkor, amikor ezeket úgy igyekszem átadni, hogy különösen az élet-
tapasztalattal kismértékben rendelkező nappalis hallgató ne csak értse, hanem érezze is miről 
beszélek, akkor nagyon sokat támaszkodom erre a valószínűleg bennem lévő kibeszélési 
vágyra. Az inspirál arra, hogy átéljem, magamból kibeszéljem a gondolataimat. Erről az a 
tapasztalatom, az a visszajelzés, hogy hiteles tudok lenni. Amit elmondok, hogy ez így és így 
működik, azért mondom el a kísérletek alapján, hogy érzékeljék, az nem egy steril laborató-
riumi kísérletként, ami az órán folyik, a szemináriumon, vagy az előadáson, akár a nagy-
előadáson is, hanem, mint egy show-t, át tudom élni, és ebben valószínűleg benne van az, 
amit mondasz. 
TT: Az élmény kiváltásához vagy kibeszéltetéséhez alkalmazol-e projektív teszteket? Legyen 
az például valami, a művészetből választott alkotás? 

SI: Sokat. A fókuszcsoport-módszertant abban az irányban elég sokat fejlesztettem, különösen 
akkor, amikor ennek az on-line verzióját dolgoztuk ki egy informatikus kollégával, hogy – 
eredendően – magában a módszerben benne rejlik a verbalitástól egészen a kollázsig 
mindenféle lehetőség, és ezeket nagy előszeretettel alkalmaztam. És mivel ezekben otthon 
voltam, sokkal gyakrabban és intenzívebben alkalmaztam, mint a kollégák többsége, és persze 
kevésbé formálisan. Ez nyilván a klinikusi vénámnak köszönhető. Megint csak a klinikusi 
múltból adódott az a mély meggyőződésem is, amit aztán a huszon-akárhány-évi gyakorlat 
folyamatosan visszaigazolt a fókuszcsoportos kutatásokban is, meg a kommunikációkutatá-
sokban is, hogy a közvetett módszerek a jó módszerek. Tudjuk, nagyon kevés az a kérdés, 
legyen az szociológiai vagy bármi egyéb, amit direkt módon meg lehet kérdezni. Ezt, amikor 
módszertani, kvalitatív módszertani kurzust kezdek, akkor azzal a viccel szoktam érzékeltetni, 
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hogy találnak egy még ismeretlen múmiát valahol ott Egyiptom megfelelő részén, és mivel az 
egyiptomi archeológusok nem nagyon tudnak mit kezdeni a datálásával, segítséget kérnek. 
Fölkérnek egy amerikai régész csoportot, hogy próbálja megállapítani, hogy hány éves ez a 
múmia. Kutatják agyba-főbe, néhány hónap után fölteszik a kezüket, sajnos, nem sikerül 
megbízható becslést adni. Jelentkezik egy francia kutatócsoport, ők is dolgoznak vele, ők se 
jutnak dűlőre. Jelentkezik egy szovjet kutatócsoport. Néhány hét után sajtótájékoztatót 
tartanak, és bejelentik, hogy a múmia 3422 éves és 3 hónapos. Óriási, fantasztikus! Hogy 
csináltátok? Mi az, hogy hogy csináltuk? Bevallotta. 
Viszont ezzel igyekszem azt frappánssá és sarkítottá tenni, hogy ha én egy survey kérdőívvel 
odamegyek és megkérdezem a kiválasztott személyt, akkor abban az illúzióban vagyok, hogy 
majd bevallja. A baj az, hogy nem tudja. Amit mond, az nem ő, hanem amiről úgy gondolja, 
hogy most, ebben a helyzetben kell mondania. 

TT: A kialakult társadalmi elvárásoknak megfelelően. 

SI: Egyrészt az elvárásnak, meg annak, amit ő tud az ilyen előre emésztett, tudatos, explicit, 
agyalt, reflektált üzemmódjában. Csak éppen, ha én arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan fog 
választani egy adott esetben, milyen lesz a preferenciája és így tovább, akkor ezzel olyan 
sokra nem megyek. Mi marad? A közvetett megoldások. A közvetett megoldásokhoz pedig az 
a fajta háttér, amivel én élek, az nagyon jó. Tehát ez egyben az ars poeticám is, és ennek 
megfelelően nagyon intenzíven használom a különféle gondolkodást segítő, projektív és 
egyéb megoldásokat kínáló teszteket... És ez akkor még különösebben fölerősödött, amikor 
elkezdtem kialakítani a képzés on-line verzióját, tehát egy virtuális stúdióban zajló, és 
lényegében anonim, a személyes jelenlét nem-verbális csatornái nélkül zajló beszélgetés 
fókuszcsoportos módszertanát. Ez megint egy nagyon izgalmas dolog egyébként, fantasztikus 
szociálpszichológiai felfedezéseket sikerült tennem. Próbálok ebben az irányban egy kis 
szabad kapacitást keríteni, hogy ezt így rendesen, kísérleti módszerekkel körül is járjam. De 
hát ebben a közegben nyilvánvaló, hogy még nagyobb szükség van a nem puszta szövege-
lésre, hanem ezekre az intenzivitást fokozó, és a közvetettséget erősítő módszerekre. Másrészt 
viszont maga ez az eszköz nagyon megkönnyíti az értelmezést, mert sokkal hatékonyabbá 
teszi. Gyorsabb, nem kell azon gondolkozni, hogy itt van ez a másfél óra, ebből kell nekem 
minél többet kihozni, akkor most bedobhatok-e ilyen vagy olyan, vagy amolyan tesztet, 
motiváló módszert. Ez egy technikai rész, de az a tapasztalatom, hogy háromszor annyit elbír 
egy on-line fókuszcsoport, mint egy személyes. Úgyhogy ezzel a részével a dolognak elég 
sokat foglalkoztam és szeretnék tovább foglalkozni... 
TT: Mik azok a témák, amik újra és újra megtalálnak, illetve te megtalálod őket? 

SI: A szociálpszichológiai–szociológiai területen – a hátrányos helyzettel való küzdelem. 
Cigánytéma, az folyamatosan végigkísér, attól kezdve, hogy megtalálnak a cigány hallgatók, 
pl. Bársony Kata, Bernát Gábor, és még sorolhatnám. Olyan nagyon sok cigány nem fordult 
elő itt, az ELTE-n sem, de azért valamitől megtalált... Én utóbb jöttem rá, már vagy harminc 
éves elmúltam biztosan, amikor fokozatosan bontakozott ki bennem az a kép, hogy mivel egy 
eléggé erőteljesen cigány környezetben nőttem föl 16 éves koromig a szomszédságunkban 
egy cigány családdal, talán ezért is találunk hangot egymással... 
Egyszer például az Ürmös Andor, mint roma referens és Bernát Gabi kerestek meg, nekik 
jutott eszükbe az integrált reklám, hogy meg kéne nézni. Naná, hogy engem találtak meg! Én 
meg őket, és az egyik legizgalmasabb kutatásom ebből alakult ki. Hogy hogyan reagálnak 
különböző típusú reklámokra magyarok, cigányok? Nagyon izgalmas ez is... Más 
érintettségek folytán persze a zsidókérdés is foglalkoztatott valamennyire, de az sok okból 
nem vált fő kutatási témává... A másik vonalon meg a közvetettség érdekelt, két szempontból. 
Az egyik a pragmatika szempontjából a közvetett befolyásolás. Egészen a manipulációig. 
Hogyan tudok hatásosan a szociálpszichológiai és pszichológiai mechanizmusokra építve 
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másokat befolyásolni. Ennek a kísérleti szociálpszichológiában óriási irodalma van. Ez 
izgatott és izgat folyamatosan. Részben ez megint csak összekapcsolódik a praxissal, hiszen 
ezt csinálom, amikor moderálok egy fókuszcsoportot, de meg számos egyéb területen is. 
Aztán utóbbi, mit tudom én, úgy öt-tíz évben elkeveredtem az üzleti élet felé, vezetők, 
coaching és ilyen területekre, ahol ennek megint nagyon komoly felvevő piaca van. És mivel 
ez személy szerint is izgat, így aztán visszatérő témaként ez működik, és megint ott van a 
közvetettség, és ott van a kogníció... És a harmadik terület, amibe így belefonódik, az a 
tudatos és tudattalan kérdése. Az idegtudománytól a szociálpszichológiáig... Elsősorban azért, 
mert a közvetett folyamatok, azok egyben azt jelentik, hogy azok a tudattalan folyamatok, 
nem amit én explicit – reflektálok rá és elmondom, bevallom, mint a múmia, hanem ami azt 
előállítja... Ez az, ami folyamatosan visszatérő dolog, hogy mik azok a tudatom számára nem 
hozzáférhető, de nagyon is objektíven megismerhető folyamatok, amik végeredményben 
kialakítják a manifeszt viselkedést. És ehhez hogyan lehet hozzáférni adott esetben a szent cél 
érdekében, amiben persze benne van, hogy vissza lehet vele élni... Úgyhogy ezek foglalkoz-
tatnak mostanában az oktatásban is, mert a kutatáshoz nincsenek meg igazán az eszközeim, 
meg infrastruktúrám, MRI meg ilyenek. De a gondolkodás és a megismerés, meg az oktatás 
szintjén az idegtudománynak a kognitív neuro-science, neuro-economics, ilyen obskúrus 
dolgokig egészen, ezek foglalkoztatnak, amikor valaki egy márkapreferenciáról, viselkedéssel 
és beszámolóval ad valami jelet, akkor az hogyan vezethető vissza ezekre a tudattalan 
folyamatokra. 
TT: Ez azért is fontos, mert van még egy kapcsolat, ami szintén régi szerelmed, és ez az idő. 

SI: A Zeitgeist. Továbbmegyek, ez már kezdettől fogva nálam eléggé szorosan összekapcso-
lódik az előbb elmondottakkal, mert az egyik vesszőparipám, az a virtuális szervezetnek a 
koncepciója arra az analógiára, hogy a mi elménk egy virtuális szimulációs modellként 
működik. Tehát akkor, amikor én átélek valamit tudatosan, akkor valójában nem közvetlenül 
élem át a dolgokat, hanem amit ez a tudattalan irdatlan nagy szimulációs, a virtuális világom, 
saját modelljeim nekem átadnak – a tudatom számára, tehát már itt is van egy ilyen 
közvetítettség. Na, most ez a fajta idegtudományi felismerés, ami most úgy alakul szépen 
fokról-fokra, még messze van a kiteljesedéstől, ez nagyon-nagyon izgalmasan tud bekerülni 
azokba a virtuális szimulációkba, amiket különböző szervezeteknél én el tudok képzelni. 
Úgyhogy az informatikai háttér, és ez az apai indíttatású orvostudományi–biológiai, és egyéb 
háttér, az szépen egymásra talál... 
TT: Ha most elmehetnél alkotó szabadságra, mi mindent csinálnál? 

SI: Hát, van egy listám... Elhatározom, hú, ez érdekes lenne, az ötletet elviszem egy bizonyos 
szintig, és aztán ott megreked. Jogos, hogy – a feltételezések, azok bizonytalan dolgok. Abban 
ringatom magam, hogyha kapnék véletlenül egy kis sabbaticalt, amit már nem fogok megélni 
itt, Magyarországon, akkor ezeket a fölgyülemlett kísérleti empirikus kutatási ötleteimet 
szépen összesöpörném, elrakosgatnám, és kiválasztanék néhányat belőle, amire azt mondom, 
hogy akkor ennek most nekifekszünk, és azt végigvisszük. Ez az a folyamatos hiányérzetem, 
hogy azt a fajta klasszikus folyamatot: kitalálom, megcsinálom, feldolgozom, publikálom..., 
ezt az üzemmenetet nem tudom fölvenni..., de azért nem panaszkodom... 

TT: Remélem, ez az álmod egyszer megvalósul... 
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Csepeli György – Örkény Antal 
A hiszékenység arcai 

 
 
Absztrakt 
A hiszékenység az ítélőerő gyengesége, a félelmek, remények, vágyak uralma a valóság felett. A cikkben a 
hiszékenység pszichológiai, társadalomlélektani és társadalmi okaival foglalkozunk. Utóbbiak sorában különö-
sen fontos körülmény a társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása, a társadalmi média betörése, a központi 
akarat által vezérelt tömegkommunikációs tartalmak visszaszorulása. Következményként a társadalmi látásviszo-
nyok elhomályosulnak, s az egymástól elszigetelt, hiteles forrásoktól megfosztott emberek nem tudják, mit 
tudnak, s mit nem tudnak. A jelenséget Bibó István „hamis realizmus”-ként írta le, Makkai János a „politika-
Isten” fogságába esett polgárokról beszélt. A cikk végén a magyar egyetemisták hamis tudományos állítások 
iránt tanúsított hiszékenységével foglalkozó kutatási eredményeket mutatunk be. 
 
 
Az ész és a hit 
 
Makkai János, a magyar szociálpszichológiai gondolkodás elfeledett előfutára, 1943-ban írta 
„Politika – Isten rabságában” c. könyvét, melyben az ész műveleteire alapozott tudás korlá-
tozottságát, esendőségét emelte ki. Makkai szerint az ész csak „az arra érett”, hozzáértő, 
kompetens körökben működik, de a sorskérdésekre nincsenek válaszai, a társadalmak életét 
nem lendíti új utakra (Makkai 1943). 

A lét végtelensége az emberben minden más élőlénytől eltérően az elrejtettben, a 
bizonytalanban, a kérdésesben rejlő védtelen kitettséggé változik (Heidegger 1992:66.). A 
létező egészének bizonytalanságából az ész és a hit kínálja a kivezető utat. Az ész eloszlása 
azonban az emberi populációkban egyenetlen, ami már Machivellinek is feltűnt. Mint írja 
„háromféle az emberi felfogás. Az egyik magától képes felismerni a dolgokat, a másik azt 
fogja fel, amit a többiek felismertek, a harmadik se maga, se mások által nem képes felismer-
ni, az első igen kiváló képesség, a másik fajta is megjárja, hanem a harmadik haszontalan” 
(Machiavelli 1992:69.). 

Az ész útja a kérdezésen, az adatgyűjtésen és a bizonyításon keresztül vezet a 
tudáshoz, melynek egyik formája a közvetlen, saját tapasztalon alapuló ismeret. A tudás 
másik formája a tudomány, mely nemzedékek kiemelkedő elméinek egymásra épülő műve. A 
tudományos ismeretek mércéje az igazság, melynek próbája a gyakorlat. 

Az egyes létezőkre vonatkozó, empirikusan igazolt tudás bizonyosságot visz a 
bizonytalanságba, mely azonban a tudás növekedésével nem csökken, hanem nő, mivel a 
létezők egésze végtelen, határtalan, kimeríthetetlen. 

Az ész arisztokratizmusával szemben áll a hit demokratizmusa. A hit a hívő ember 
önmaga létének bizonyosságából meríti erejét, mely mindenkiben ott van, aki él és élni akar. 
Az ész birkózik, a hit szeretkezik a léttel. 
 
Az emberiség színrelépésekor a hit uralkodott az ész felett, mely a folytonosan változó 
életfeltételek kihívásainak való megfelelési kényszer folytán fokról-fokról előtérbe került. Az 
ész uralma a modernizációval teljesedett ki, mely Nietzsche nagyhatású interpretációjában 
Isten halálát hozta magával. Isten azonban nem természetes halállal halt meg. A „Hova tűnt 
Isten?” kérdést Nietzsche jellemzően az „esztelen ember” szájával válaszolja meg, aki fényes 
délelőtt lámpást gyújtott, a piacra futott, és ott gyülekezők szemébe mondja, hogy „Mi öltük 
meg őt! – ti és én. Mindannyian gyilkosai vagyunk!” Az esztelen ember apokaliptikus képek-
ben írja le az Isten nélküli világot, mely lemeztelenítve rászabadítja az emberekre a teljes 
bizonytalanságot. „Mit tettünk, amikor eloldoztuk ezt a Földet a Napjától? Merre mozog 
most? Merre mozgunk? Egyre távolabb valamennyi Naptól? Nem zuhanunk-e szakadatlan? S 
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vajon hátrafelé, oldalra, előre, mindenfelé? Létezik-e még Fent és Lent? Nem. Valami 
véghetetlen semmiben tévelygünk? Nem az üres tér lehel-e ránk? Nem lett-e hidegebb? Nem 
éjszaka közelít-e és mindhamarább éjszaka? Nem kell-e fényes délelőtt lámpásokat gyújtani?” 
(Nietzsche 1997:125.)7 

Tatár György jó megfigyelése szerint „ahhoz, hogy az ember akár egy természetesnek 
tudott tájoltságban élje az életét, akár tudatos akarattal tájolni tudja, vagy meg kell lennie az 
orientáció feltételeinek, vagy teremtenie kell ilyeneket. A tájolás-tájékozódás, vagyis az 
orientáció feltétele az oriens, a kelőben lévő Nap látványa, amihez viszonyítva a tér égtájakra 
osztott épülete megtervezhető” (Tatár 1989:71.). 

A közösségi társadalom kötelékeinek meggyengülésével, az élet adta legkülönfélébb 
feladatok ellátására szakosodott társadalmi szervezetek megjelenésével a társadalom atomi-
zálódott. A változékony, bizonytalan, bonyolult és nehezen érthető világban élő emberekre 
Isten halálával rászakadt a Nietzsche által megjósolt „legmagányosabb magány”, melyben 
mindenki maga szembesült a teremtettlenség rettenetével. A tájolás-tájékozódás hit által 
biztosított feltételei eltűntek (Tönnies 1983). 
 
 
A hiszékenység 
 
A hit a hiszékenység származéka. A hiszékenység az ember evolúciós örökségeként kezdettől 
fogva kulcsszerepet töltött be a környezet stabilizációjában. Az állat környezete speciálisan 
adott, az alkalmazkodás és a túlélés esélyeit meghatározó információs viszonyokat az állat 
genetikailag adott programja határozza meg. Az ember genetikai programja a biológiai 
értelemben vett élethez szükséges környezeti információkon kívül a nem természeti környezet 
megteremtésére is képesít, melynek közege az együtt élő emberek közössége. A hiszékenység 
alakító ereje révén a természeti környezet ingerei az együtt élő emberek közösségeiben hitté 
kristályosodnak, melynek jelentései nemzedékről-nemzedékre áthagyományozódva megte-
remtik az emberek által térben is időben lakott világ valóságát. 

Amíg a közösségi társadalom lényegi akarata határozta meg, hogy mi van s mi nincs, 
addig a hit uralkodott az emberek mitikus valóságfelfogásán, melynek igazát sem bizonyítani, 
sem cáfolni nem volt módjuk. A tudomány előretörésével ez a helyzet megváltozott. A tudás 
elvált a hittől. 

A tudás és a hit közötti résbe benyomult a hiszékenység, melynek eredeti funkciója, 
mint láttuk, a nemtudás okozta bizonytalanságot eloszlató hit táplálása volt. A hit által uralt 
bizonyítatlan és bizonyíthatatlan valóságban a hiszékenység a bizonyíthatóan hamis informá-
ciók igazságába vetett hitként maradt fenn, s hatóköre az emberek egymás közötti manipulatív 
kommunikációkra szűkült, amire példa Othello féltékenységből táplálkozó hiszékenysége 
vagy Tartuffe cselszövése jóakarója ellen. 
 
A modern társadalom leértékelte a közvetlen tapasztalást, s helyette a standardizált, validált, 
intézményekben tanított, művelt szaktudást állította, melynek eredményeként páratlan ütemű 
műszaki-technológiai fejlődés zajlott le, mely az élet minden területét átalakította. A tudás 
alapja a tudomány lett, melynek igazságai elszakadtak a mindennapi élettől, idegenek és 
követhetetlenek lettek a tudományos képzésből kimaradt, a tudomány eredményeiről csak 
másodkézből, többnyire a tömegkommunikáció közvetítésével értesülő emberek tömegei 
számára. 

A nemtudást fokról fokra visszaszorító tudományos tudás létrehozta a tudás hiszé-
kenységen alapuló tagadását, melynek terjedésének gátat vetett a tömegkommunikáció köz-
                                                
7 Tatár György fordítása. In Tatár Gy. 1989 Az öröklét gyűrűje. Nietzsche és az örök visszatérés gondolata. 
Budapest, Gondolat, 53. 
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pontosított szerkezete, a tudomány és a tudományos elit presztízse. A tömegkommunikáció 
fontos szereplői voltak az egyetemi tanárok, kutatók, felfedezők, a tudomány mártírjai és 
hősei. A tudományos teljesítmények, felfedezések, az évente kiosztásra kerülő Nobel-díjak a 
tömegkommunikáció által kultivált társadalmi valóság részeivé váltak (Gerbner 2000). 

A média által közvetített valóság kártyavárként omlott össze a közösségi média meg-
jelenésével, mely mindenki számára lehetőséget adott arra, hogy közléseivel a nyilvánosság 
elé lépjen. Az új média felszámolta a tartalom fogyasztója és létrehozója közötti különbségét, 
ugyanaz a személy lehetett a tartalom előállítója és fogyasztója. A társadalmi média közönsé-
ge az alacsony belépési küszöb folytán gyors ütemben gyarapodott és gyarapszik. A be-
folyásért folytatott versenyt azok nyerték meg, akik a lehető legtöbb követőre tettek szert. A 
megszerzett befolyást azonban könnyen el lehet veszíteni, a figyelmet folyamatosan ébren 
kell tartani. 
 

Az Isten halála által üresen hagyott teret a tömeg töltötte ki, mely a központosított tömeg-
kommunikáció korszakában betöltött passzív fogyasztói szerepéből a sok központú társadalmi 
média korszakában aktív produkciós szerepbe lépett át. Beteljesedett Ortega y Gasset 
látomása a tömegek lázadásáról, melynek eredményeként „az új embert születésétől fogva 
körülvevő világ nem kényszeríti az egyént semmiféle önkorlátozásra, nem állít elé tilalom-
fákat, megszorításokat, ellenkezőleg folytonosan szítja vágyait, amelyek, ugye elvben a 
végtelenségig szaporodhatnak.” (Ortega y Gasset 1995:51.). 
 

A végtelenségig szítható vágyak és szomjak termékeny táptalajt képeznek a hiszékenység 
számára, melyet a hatás- és figyelemvadász influenszerek nem restek kihasználni. 

A megismerés szociálpszichológiai kutatásával foglalkozó szociálpszichológusok 
körében általános a megegyezés abban, hogy alapvető különbség van a nyílt és a zárt gondol-
kodású emberek között. A nyílt gondolkodású emberek világképük szerint kérdéseket tesznek 
fel, s csak azokat a válaszokat fogadják el, amelyek bizonyítható ismereteken alapulnak. A 
zárt gondolkodású emberek megelégednek a tekintély adta megismerési keretekkel, és a 
bizonyításra nem szoruló hitelvek alapján született kijelentéseket fogadják el igazként. 
Mindkét gondolkodási stílus része az állítás és a tagadás. A nyílt gondolkodásúak inkább az 
állítást, míg a zárt gondolkodásúak inkább a tagadást preferálják (Rokeach 1960). 

A nem bizonyított, hamis állítások elfogadása és a bizonyított, igaz állítások elutasítá-
sa lélektanilag azonos alapon történik. A hiszékenység és a hitetlenség egyaránt a zárt gondol-
kodás következménye. Van, amikor a hiszékenység és a hitetlenség egymás komplemen-
terjeiként kölcsönösen felerősítik a hamis tartalom elfogadását. Az állítás és a tagadás ez 
esetben ugyanazon tárgyra vonatkozik. Más esetekben a hamis állításnak nincs tagadó meg-
felelője, vagy a tagadó állításnak nincs állító megfelelője. 

A bizonyítható tudás alternatívájaként preferált hamis tudáshoz való ragaszkodás 
forrása a zárt gondolkodásból következő bizonyságérzet, a hasonló gondolkodásúakhoz való 
tartozás adta identitás-érzés, önigazolási kényszer és az ezekből következő szorongás 
redukció. Meghatározó szerepük van vágyaknak és a félelmeknek, melyek eleve leblokkolják 
a nem kívánatos információkat. 

A hamis információk rendszeres ismétlése az ismerősség benyomását felkeltve 
megkönnyíti a hiszékenység-hitetlenség működését. A Jó és a Rossz harcát megjelenítő, jól 
elmondható történetbe ágyazott hamis információnak hasonló a hatása, mint azt a morális 
pánik eseteiben látjuk (Kitzinger 2000). Solomon Asch kísérletei alapján tudjuk, hogy a 
csoportnyomás, a devianciától való félelem táptalaja a hiszékenységnek (Asch 1980). 

Vannak speciálisan kognitív szempontok, melyek a zárt gondolkodás kívánalmaival 
összhangban a hiszékenységet támogatják. Ezek sorába tartoznak a mindennapi megismerésre 
általában jellemző reprezentativitási hibák, a hozzáférhetőségi heurisztikák, a csodavárás vagy 
a fatalizmus irányába torzító csalóka valószínűségek (Myers 2019). 
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A hiszékenység és a hitetlenség széles körű elterjedtségére magyarázat, hogy a készen kapott 
gondolkodási keretek könnyen működtethetők, nem igényelnek kognitív erőfeszítést, nincs 
bennük ellentmondás, a zárt gondolkodásba illő tartalmak jól kommunikálhatóak, gyorsan 
terjednek. A terjedést jelentősen megkönnyítik az előítéletek és sztereotípiák, mint azt a 
rémhírek esetében látjuk. A 2020-ban kitört globális koronavírus járványt övező információs 
vákuumot a kollektív szorongás által táplált hamis információk töltötték be, melyek jól 
beleillettek a már meglévő sztereotip politikai sémákba. A hiszékenység pszichológiájával 
tisztában vannak a szélhámosok, akik józan ésszel hihetetlen ígéretekkel csapják be boldog-
ságra, gazdagságra vágyó áldozataikat. A kereskedelmi és a politikai marketing előszeretettel 
alkalmaz a hiszékenységre alapozott meggyőző fogásokat (Síklaki 1994). 

Bibó István a kelet-európai kisállamok nyomorúságai között vette számba az általa 
hisztérikusnak nevezett lelkiállapotot, „melyben nincs egészséges egyensúly a valóságos, a 
lehetséges és a kívánatos dolgok között” (Bibó 1986/II:224.). Ebből a lelkiállapotból ered a 
nem igazat igaznak, az igazat nem igaznak tartó „hamis realizmus” melyre számos példát 
látunk a történelemben, Magyarországon és más országokban egyaránt. A „hamis realizmus” 
torzító prizmáján keresztül a valószínű valószínűtlennek, és valószínűtlen pedig valószínűnek 
tűnik. Bibó István szerint a „hamis realisták” olyan társadalmi-politikai építmény megtámasz-
tásán és erősítésén munkálkodnak, melynek hazugságát nem akarják, vagy nem merik 
felismerni. A helyzettel adekvát cselekvések hiányában a hamis realizmus építménye előbb-
utóbb kártyavárként összeomlik, s akkor derül ki a politikai hiszékenységért megfizetendő ár. 

Bibó példája az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királyságnak nevezett térfelén 
létrejött politikai építmény, melynek vezetői 1867 és 1918 között elhitették magukkal, hogy 
„megvan az önálló magyar állam, csak éppen a külügy és a hadügy terén hiányzik az ön-
állóság – vagyis ott, ahol az önállós kérdése kritikus pillanatokban eldől” (Bibó 1986/II:586.). 
Mint a magyar országgyűlés 1918. október 23-ig folyamatosan tartott üléseinek jegyzőköny-
veiből kiderül, sem a kormánypárti, sem az ellenzéki képviselők nem tudták tudomásul venni, 
hogy a Wilson elnök által meghirdetett nemzeti önrendelkezés elve értelmében a románok, 
szlovákok, szerbek a győztesek jogán elszakadnak a háborúból vesztesként kikerült Magyar 
Királyságtól, és a románok saját államukhoz csatlakoznak, a szlovákok és szerbek pedig 
újonnan alakult államok polgárjai lesznek. 

A Párizs mellett kastélypark Nagy-Trianon kastélyában 1920. június 4-én aláírt 
békeszerződés hideg zuhanyként érte a hamis realistákat, akik az utolsó pillanatig hitték a 
hihetetlent, az egykori Magyarország területi integritásának érintetlenségét. A joggal zárt 
gondolkodásúakként jellemezhető „hamis realistákkal” szemben álltak a Bibó által a „lényeg-
látás adományával megáldott emberek”, akik a hazugság 1867 júniusa és 1918 novembere 
között fennálló konstrukcióját nem fogadták el valóságnak. Következőleg nem lepte meg őket 
az Osztrák-Magyar Monarchia megszűnésével talajt vesztett Magyarországra 1920 június 4-
én rákényszerített trianoni békeszerződés, mely egyszer s mindenkorra véget vetett az 1867-
ben létrehozott hazug politikai építménynek (Romsics 2007). 

A politikai-történelmi valóság konstrukciói esetében a bizonyítékon alapuló tudás 
sosem végleges, mindig felfejthető, alakítható, vitatható, ami a „hamis realisták” és a 
„lényeglátók” közötti különbségeket sok tekintetben viszonylagossá tesz. Nem ez a helyzet a 
természettudományok által kutatott valóság esetében. Leszámítva a kvantummechanika által 
kutatott egészen kicsiny részecskék mikrovilágának bizonytalanságait, a természettudo-
mányos állítások bizonyíthatóak. 
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Tudományos álhírek (fake news) 
 
Ezzel szemben azt látjuk, hogy a nagy narratívák hitelét kikezdő posztmodern szkepszis a 
természettudományokat is kikezdte, amit felerősített a tömegek elitellenes lázadása. Az 
Európai Parlament megbízásából 2020-ban hat közép-európai országban vizsgálatot végez-
tünk a hamis tudományos állításokkal kapcsolatos hiszékenység tárgyában. Újsághír főcímek-
nek álcázva természettudományos és társadalomtudományos állításokról kérdeztünk egyetemi 
hallgatókat, akiket arra kértünk, hogy jelöljék meg, milyen mértékben tartják igaznak vagy 
nem igaznak az egyes állításokat. A kérdőív összesen 12 állítást tartalmazott, melyek közül 8 
hamis és 4 igaz volt. Az egyetemisták felerészt természettudományos szakon, felerészt 
társadalomtudományos szakon tanult, fele fiú volt, másik fele lány. Összesen 466 diák 
válaszát tudtuk elemezni.8 
 
A kutatás teljes adatbázisa e cikk megírásának idején még nem állt rendelkezésünkre, de a 
magyar adatokat már ismerjük. A következőkben bemutatunk néhány eredményt, melyek 
alapján képet alkothatunk magyar egyetemisták tudományos állításokkal kapcsolatos hiszé-
kenységéről. 
 
A kérdőívben a következő hamis tudományos hírek kapcsán kértük a válaszadók 
állásfoglalását: 

 
A CERN Svájcban már kis fekete lyukakat hozott létre. 
A nemekkel kapcsolatos tanulmányok növelik a transzszexuális emberek számát. 
A globális felmelegedést az adatok nem támasztják alá. 
A homoszexualitás géntechnológiával gyógyítható. 
A faji csoportok közötti intelligencia különbsége kétségtelenül bebizonyosodott. 
A kanyaró, mumpsz és rubeola elleni oltás autizmust okoz. 
Soha nem szálltak le a Holdra. 
A menekültügyi válság az európai gazdasági válság fő oka. 

 
Kontrollként a következő igaz, bizonyítható tudományos híreket tettük a kérdőívbe: 

 
A világban növekszik a gazdasági egyenlőtlenség. 
Kelet-Európában a várható élettartam alacsonyabb, mint a nyugaton. 
Vizet találtak a Jupiter holdján az Europe-on. 
Ma a földrengések nem jósolhatók meg. 

 
Az. 1. ábrán bemutatjuk, hogy miként válaszoltak a hamis és az igaz hírekre egyenként az 
egyetemi hallgatók. 

                                                
8 Az adatokat nemre és tanulmányi területre súlyoztuk, így mindkét dimenzióban közel 50-50 százalékos volt az 
esetszám. 
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1. ábra A hamis és az igaz újsághír főcímek elfogadásának és elutasításának megoszlása, százalék 

 

 
 
Meglepő módon a válaszmegtagadásban megjelenő válaszadói bizonytalanság az igaz hírek 
esetében figyelhető meg inkább. Mind a Jupiter holdján található víz esetében, mind pedig a 
kelet-európai rossz életesélyek tekintetében jelentős a válaszhiányok száma. A hamis hírek 
esetében a fekete lyukra és a vakcinák negatív következményei esetében, illetve a faji különb-
ségeknek az intelligenciával való kapcsolatában ugrott meg különösen a válaszhiányok 
száma. 
 Ha az állításokat egyenként vizsgáljuk, látható, hogy a hamis hírek esetében a többség 
minden állítás esetében elutasítja azokat. Az álhírek támogatói kisebbségben vannak, de 
állításonként különböző mértékben. Legnagyobb mértékben tartják igaznak vagy valószínű-
nek azt, hogy a faji csoportok közötti intelligencia különbsége kétségtelenül bebizonyosodott 
(32 százalék), hogy a nemekkel kapcsolatos tanulmányok növelik a transzszexuális emberek 
számát (24,6 százalék), illetve, hogy a menekültügyi válság az európai gazdasági válság fő 
oka (21,8 százalék). Jellemzően mindhárom állítás a társadalmi viszonyokkal és különb-
ségekkel foglalkozik (fajok különbsége, szexuális különbségek, kisebbségek kérdése, 
menekülthullám következménye). A természettudomány különféle megállapításaival kapcso-
latos álhírek elfogadása minden esetben 20 százalék alatt van. Úgy tűnik, hogy a klasszikus 
tudományos tételek (sciences) megkérdőjelezése kevésbé jellemző a diákok körében. A hamis 
társadalomtudományi állítások esetében a fiatal leendő értelmiségiek hiszékenysége nagyobb 
mértékű. Ebben azonban az is közre játszhat, hogy a társadalmi egyenlőtlenségekre, az 
előítéletekre, a kisebbségekkel szembeni diszkriminációra vonatkozó hamis állítások szorosan 
kapcsolódnak a jelenlegi kormányzat által ösztönzött politikai-ideológiai diskurzushoz és 
médiában megjelenő morális pánikhoz. 
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 Annál meglepőbb viszont, hogy a négy tudományosan megalapozott hírt korántsem 
hiszi el mindenki. Sokan kétséggel fogadják, hogy vizet találtak a Jupiter holdján az Europe-on, 
nem hiszik el, hogy a földrengések nem jósolhatók meg, és a diákoknak jelentős része (33,4 
százalék) nem hisz abban a tudományos közhelyben (vagy legalább is teljesen tájékozatlan), 
hogy Kelet-Európában a várható élettartam alacsonyabb, mint Európa nyugati felén. 
 Ha összességében nézzük az állításainkat,9 az érdemi választ adók esetében az összes 
válaszadó körében a diákok valamivel több mint egyharmada utasítja el a hamis híreket, egy 
másik egyharmad egy-két hamis hírt fogad el, míg a maradék 27 százalék jelentős számban 
fogadja el őket. Relatíve legnagyobb mértékben a faji csoportok közötti intelligencia 
különbségekben, a menekülthullám európai válságkövetkezményeiben és a genderkutatás és a 
transzszexualitás kapcsolatában hisznek a fiatalok, és legkevésbé jellemző a holdraszállás 
megkérdőjelezése, a vakcináknak az autizmussal való kapcsolata és a fekete lyuk létrehozása. 
 Az igaz hírek elutasításában kisebb a polarizáció: 13 százalékuk egyetlen igaz hírt sem 
utasít el, 50 százalék egyet, míg 37 százalék több mint egy igaz hírt. Legnagyobb mértékben a 
földrengések megjósolhatatlanságát nem hiszik el a diákok, de viszonylag sokan kételkednek 
abban is, hogy víz található a Jupiter holdján, illetve, hogy Kelet-Európában a várható 
élettartam alacsonyabb, mint a nyugaton. 
 
A 2. ábra azt mutatja, hogy a válaszadók neme szerint jelentős különbségek mutatkoznak a 
válaszokban. 
 

2. ábra A hamis hírek elfogadása nemek szerint, százalék 
 

 
 
A 2. ábra alapján egyértelműen látszik, hogy a lányok sokkal kevésbé dőlnek be az álhírek-
nek, mint a fiúk. A lányok 50 százaléka egyetlen „fake newst” sem fogadott el, és további 35 
százalékuk csupán egy-két álhírnek adott hitelt. Ez az arány a fiúk esetében 25 és 39 százalék. 
Szűk, nem reprezentatív mintánk eredményei azt mutatják, hogy a lányok sokkal kevésbé 
hiszékenyek, mint a fiúk. 
 
  

                                                
9 A két állításblokk mentén (álhírek és igaz hírek) egyszerű aggregációval hoztunk létre két változót: az egyik az 
álhírek elfogadásának számosságát mérte, a másik pedig az igaz hírek elutasításának számosságát. 
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3. ábra Az igaz hírek elutasítása nemek szerint, százalék  

 
 
Az igaz hírek elutasításában a nemi különbségek már kevésbé játszanak szerepet. Összessé-
gében azt látjuk, hogy a bizonyított tudományos állítások nemektől függetlenül a többség 
számára elfogadottak. 
  

4. ábra A hamis hírek elfogadása a válaszadók tanulmányi szakterülete szerint, százalék  

 
 
A természettudományos/technikai és a humán területen tanuló diákok között a legtöbb 
kérdésben nem találtunk jelentős különbséget. Néhány hamis állítás, mint például a fekete 
lyuk létrehozása, a társadalmi nemek szerepe, a globális felmelegedés tudományos tagadása 
vagy a homoszexualitás genetikai kezelése esetében a reál területeken tanuló diákok körében 
ezek a hamis hírek nagyobb elfogadásra találtak. Ha viszont a hamis hírek elfogadását 
összességében elemezzük a diákok eltérő szakjai szerint, akkor csupán két esetben találunk 
jelentős különbséget: egyrészt a hamis híreket elutasítók (vagy csak egy esetben elfogadók) 
között a humán területen tanuló diákok kevésbé tűnnek hiszékenynek, másrészt azok között, 
akik három hamis hírrel értettek egyet, a reál szakokon tanuló hallgatók jóval megelőzik a 
humán szakra járó hallgatókat. 
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 Korábban már írtuk arról, hogy a hiszékenység egyik arca a hamis, nem bizonyított 
hírek elfogadása, másik arca pedig a bizonyított, igaz hírek elutasítása. Ennek alapján feltet-
tük, hogy a két kognitív működés azonos alapon működik. Kutatásunk alapján lehetőségünk 
nyílt arra, hogy feltevésünket empirikusan teszteljük. Ennek érdekében megnéztük, hogy az 
álhírek elfogadása miként jár együtt az igaz hírek elutasításával. Négy csoportba soroltuk a 
válaszadóinkat: az elsőben azok voltak, akik az álhíreket nem fogadták el, de az igaz 
állításokat igen, a másodikban azok, akik hamis híreket nem fogadták el, de az igaz híreket 
elutasították, a harmadikban a hamis híreket elfogadók vannak, miközben az igaz híreket 
elfogadják, és végül az utolsó csoportba azok kerültek, akik a hamis híreket elfogadták és igaz 
híreket elutasították. 
 
Az 5. ábra a négy válaszminta szerint képzett válaszadói csoportok eloszlását mutatja be. 
 

5. ábra Az igaz és hamis hírek együttes megítélése, százalék 
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A teljes minta közel 50 százaléka konzisztens válaszmintát mutatott: ezek a válaszadók 
elutasították az álhíreket és elfogadták az igaz híreket. A konzisztencia másik típusa az 
abszolút hiszékenység, mely esetben a hamis állítások elfogadása együtt járt az igaz állítások 
elutasításával. Ez a minta a válaszadók 12%-ra volt jellemző. A két másik csoport inkon-
zisztens. Voltak válaszadók, akik nyitottak voltak az álhírekre, miközben a tényállításokat 
nem kérdőjelezték meg (15%). Egy jelentős csoport (25%) az álhíreknek hitelt adott, de 
közben a tudományosan megalapozott állításokat nem hitte el. 
 A konzisztens és inkonzisztens válaszminták gyakoriságai jelentősen különböztek a 
fiúk és a lányok esetében. Az igaz híreknek hitelt adó, és a hamis híreket elutasító abszolút 
nem hiszékeny válaszminta a lányok között a fiúkhoz képest gyakoribb volt (56% vs. 43%). 
Az abszolút hiszékenyek nem meglepően a lányok körében jóval kevesebben voltak (6%), 
szemben a fiúkkal, akik körében az abszolút hiszékenység 17%-os gyakoriságot mutatott. A 
két inkonzisztens válaszminta gyakoriságai is különbségeket mutattak a nemi hovatartozás 
függvényében. A fiúk között 19% volt azok aránya, akik mind a hamis, mind az igaz híreknek 
hitelt adtak, szemben a lányokkal, akik körében ez a minta csak 10%-os előfordulást mutatott. 
A hamis és az igaz hírek együttes elutasításának inkonzisztens mintája viszont a lányok 
körében volt gyakoribb (28%), szemben a fiúkkal, akik körében ez a minta csak 22%-os 
elfordulást mutatott.  
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6. ábra Az igaz és hamis hírek megítélése nemek szerint, százalék  

 
 
A konzisztens és inkonzisztens válaszminták típusainak előfordulásában jelentős különb-
ségeket tapasztalunk a válaszadók szakterülete szerint (7. ábra). A humán területen tanulók 
között a természettudományos területen tanulókhoz képest majdnem kétszer annyian vannak a 
konzisztens nem hiszékenyek. A konzisztens hiszékenyek aránya a természettudományi 
hátterű diákok esetében magasabb a humán hátterű diákok körében tapasztalt arányhoz képest 
(16% vs. 7.5%). Ugyancsak jelentősek a különbségek a két inkonzisztens válaszminta előfor-
dulási gyakoriságában a humán és a természettudományi szakos hallgatók között. (A két szak-
területen tanuló diákok között tapasztalható különbségnek persze az is oka lehet, hogy a humán 
hátterű diákok többsége lány, a természettudományos hátterű diákok többsége pedig fiú.) 
 

7. ábra Az igaz és hamis hírek megítélése tanulmányi terület szerint, százalék 
 

 
 
A kutatás során arra is rákérdeztünk, hogy a diákok honnan szerzik be leginkább az informá-
ciókat és a híreket. Hat lehetséges hírforrást soroltunk fel, és arra voltunk kíváncsiak, hogy az 
álhírek elfogadása tekintetében milyen médiafogyasztási szokások játszanak meghatározó 
szerepet. Ezt külön is megnéztük a fiúk és a lányok, illetve a diákok tanulmányi szakterülete 
szerint. 
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1. táblázat Az álhírek elfogadásának összefüggése a médiafogyasztással, lineáris regressziós modell,  

Béta értékek és az összefüggés statisztikai erőssége 
 

 Teljes Minta  fiú lány humán reál 
 Standardized 

Coefficients 
Beta Sig. Standardized 

Coefficients 
Beta 

Standardized 
Coefficients 

Beta 
Standardized 
Coefficients 

Beta 
Standardized 
Coefficients 

Beta 
Rádió -,177 ,000 -,161 ,183 ,059 -,296 

TV -,176 ,000 -,250 -,080 -,097 -,267 

Közösségi média ,065 ,107 ,073 -,059 ,146 ,071 
Blog, Vlog ,009 ,837 ,022 -,089 -,057 ,134 

Nyomtatott sajtó -,002 ,966 -,111 ,008 -,043 -,080 
Internet ,395 ,000 ,593 ,249 ,266 ,433 

Egyéb -,021 ,583 ,062 ,039 ,126 -,112 
Illesztett R-négyzet ,271  .556 .083 .083 .484 

 a négy utolsó oszlopban nem közöltük a szignifikancia-szintet, de sötétebb színnel jeleztük, ahol a Béta 
érték szignifikáns különbségeket takar. 

 
Az álhírek fogyasztásának és elfogadásának gyakorisága azok körében jellemző, akik a 
híreket az internetről szerzik be: minél nagyobb valakinél az internet forrású hírfogyasztás, 
annál inkább azonosul az álhírekkel. Ezzel szemben a rádióhallgatás és a TV-nézés negatív 
összefüggésben van a hamis hírek elfogadásával, azaz e hírforrások fogyasztása inkább a 
megalapozott tájékozódást segíti. Sem a közösségi média, sem a nyomtatott sajtó, sem a 
blogok olvasása nem játszik szerepet abban, hogy valaki elfogadóbb vagy sem az álhírekkel 
kapcsolatban. 

Ez az összefüggés a fiúk esetében nagyon erős, a lányok esetében a médiafogyasztás 
szinte alig befolyásolja az álhírek elfogadásának mértékét. A humán területen tanuló hallgatók 
esetében a médiafogyasztás összefüggése az álhírek elfogadásával ugyancsak szinte elhanya-
golható, kivéve a közösségi média és az internet szerepét. Ezzel szemben a természettudo-
mányos/technikai képzésben résztvevők esetében nagyon erős összefüggés mutatkozik, 
amiben a fő szerepet az internet és a blog játssza, miközben a rádióból és a TV-ből szerzett 
hírek szerepe jelentősen gyengíti a hamis hírek terjedését. 
 
Egy másik kérdésben arra is rákérdeztünk, hogy mit gondol a válaszadó, hol találkozhat 
leginkább álhírekkel? Itt már a rádióból származó hírek és a nyomtatott sajtó kivételével 
szinte minden más hírforrás említésre került. Leginkább a hallgatók a közösségi médiát és az 
internetet említik, mint a legfontosabb forrásait az álhíreknek, míg ezzel szemben úgy látják, 
hogy a nyomtatott média kifejezetten az álhírek terjedése ellen van.   
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8. ábra Az álhírek előfordulása a különféle médiában, százalék 
 

 
 
A teljes diákminta szerint ugyanakkor a nyomtatott sajtó messze a legmegbízhatóbb, amit a 
közösségi média és végül a televízió és a rádió követ.   

9. Az álhírek előfordulása a különféle médiában aszerint, hogy valaki elutasítja  
vagy elfogadja az álhíreket, százalék 

 

 
 
A médiának az álhírek terjedésében játszó szerepét nagyon különbözőképpen ítélik meg azok, 
akik rezisztensek az álhírekkel szemben, illetve akik elfogadják azokat. Abban mindkét 
csoport tagjai egyetértenek, hogy a közösségi médiában a leggyakoribbak az álhírek. De az 
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álhíreket elfogadók szerint mind a rádió és televízió, mind az internet, mind pedig a blogok 
sokkal kevésbé „fertőzöttek” az álhírektől. Látható módon azok, akik nem mentesek az 
álhírek elfogadásától, sokkal kisebb problémának látják az álhírek penetrációját a különféle 
médiafelületeken, ami akár egyfajta önigazolásnak tűnhet az esetükben. 
 Viszont minél inkább hajlamos valaki az álhíreket elfogadni, annál inkább gondolja 
azt, hogy a nyomtatott sajtó hírei megbízhatatlanok, szemben a közösségi médiával, amelynek 
híreiben megbízik, és azokat feltétel nélkül magáévá teszi. Ez alapvetően a természettudo-
mányos/technikai képzésben résztvevők esetében igaz, illetve inkább jellemzi a lányokat. 
 
 
A kutatási eredmények összefoglalása 
 
A kutatás résztvevői felsőoktatásban tanuló diákok voltak. Feltételezhető, hogy többségük 
jóval szélesebb ismeretekkel rendelkezik, mint a tágabb és iskolázatlanabb kortárscsoportjaik. 
Az egyetemen eltöltött idő alatt megtanulhatták a tudományos munka legfontosabb alapjait, a 
tudományos gondolkodás legfontosabb jellemzői, és a tudomány eredményeinek, a tényeknek 
és a tudományos megállapításoknak tiszteletét. Ennek alapján feltételeztük, hogy meg van 
bennük a médiában és a szélesebb nyilvánosságban napjainkban oly sokszor megjelenő 
álhírekkel szembeni immunitás, vagy legalább is a kétely. Bár kontrolcsoport híján nehéz 
összehasonlítani mintánkat más hasonló életkorú fiatalokkal, eredményeink azt sejtetik, hogy 
feltételezésünk igaz: az egyetemisták jelentős többsége kritikával kezelte a napról napra 
felröppenő tudományos „fake news” tömegét. Másfelől, azt is látjuk, hogy az akadémiai 
környezet nem véd meg mindenkit a hiszékenységgel szemben. 
 
A kutatás keretei nem tették lehetővé, hogy a válaszadók háttértudását is mérhessük. Így arra 
a kérdésre nem tudunk válaszolni, hogy az általános műveltség, a szélesebb körű tudás és a 
kritika gondolkodás milyen mértékben óv a hiszékenységtől. A társadalmi és politikai témájú 
álhírek bizonytalanságot szülnek a hamis és igaz hírek közötti eligazodás tekintetében. Arra 
viszont közvetve találtunk eredményeket, hogy a fiatal egyetemistáknak, mint ahogy a 
szélesebb társadalomnak sincs immunitása a politikai indíttatású álhírekkel, hamis tényköz-
lésekkel szemben, és ki vannak téve a média (legyen szó hagyományosról vagy közösségiről) 
által sugallt legkülönfélébb hazugságoknak. 

A lányok kevésbé tűnnek hiszékenynek, mint a fiúk, bár a lányok körében relatíve 
magas volt a valódi hírekkel kapcsolatos bizonytalanság is. Ugyancsak találtunk különbséget 
a reál és humán tanulmányokat folytató hallgatók között: a humán területen tanulók kevésbé 
tűnnek fogékonynak az álhírekkel szemben, mint a természettudományi/technikai területen 
tanulók. 

Általában is igaz azonban, hogy diákok nehezen tudnak különbséget tenni az álhírek 
és a megalapozott hírek között, és bár a többség az álhírekkel szemben rezisztens, ebből nem 
következik, hogy tudományosan bizonyítható állításoknak feltétlenül hitelt ad. 

Minél intenzívebb valakinek a médiafogyasztási szokásai és minél több fajta hírforrást 
vesz igénybe valaki, azt gondolhatnánk, hogy ez növeli a védettséget az álhírekkel szemben. 
Ez azonban koránt sincs így. A helyzet éppen ellenkező. Azt látjuk, hogy az álhírek elfoga-
dásának kedvez az intenzív hírfogyasztás és a sok hírforrás igénybevétele. Azok körében, akik 
különösen nyitottak az álhírekre, erős bizalom figyelhető meg a televízió, a rádió és a 
közösségi média iránt, miközben a nyomtatott sajtó tekintetében fokozott a bizalmatlanságuk. 
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Következtetések 
 
A kulturális, politikai, etnikai, vallási határokat nem ismerő globális vírus járvány arra figyel-
meztet, hogy az emberiség új korba érkezett, melyet a mindig is meglévő változékonyság, 
bizonytalanság, komplexitás és nehezen érthetőség kritikus megnövekedése jellemez. Az új 
korban a rend esélyei kisebbek, a káosz esélyei nagyobbak lesznek. A vírusjárvány azt is 
megmutatta, hogy a túlélés és alkalmazkodás infrastruktúrájának létrehozásában és működte-
tésében kulcsfontosságú szerepet tölt be a tudomány és a tudományos eredményeket gyorsan, 
hitelesen közvetítő média. A tudomány és a média azonban csak akkor tudja betöltetni 
szerepét, ha a társadalom felnőtt tagjai képesek megkülönböztetni a hamis és az igaz 
tudományos állításokat, hitelt adnak az igaz tudományos híreknek, és nem hiszik el a hamis, 
igazolatlan (és igazolhatatlan) híreket. 
 
Részleges, nem reprezentatív mintán végzett kutatásunk eredményei alapján azt mondhatjuk, 
hogy a hiszékenység az előzetesen megszerzett tudás mértékétől és jellegétől függően alakul 
ki az emberekben. A hiszékenység egyik arca a hamis hírek elfogadása, a másik arca az igaz, 
bizonyítékokon alapuló hírekkel szemben mutatott hitetlenség. A tudományos kommunikáció 
csak akkor lehet sikeres, ha egyszerre száll szembe a hiszékenységgel és a hitetlenséggel, 
megerősítve az autonóm, kritikus gondolkodást. 
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Nagy J. Endre 
Polányi Mihály a szabadságról – korai kéziratai alapján 

 
 
1. Bevezetés 
 
Jóllehet Polányi Mihály először orvostudományt tanult Magyarországon, majd Karlsruhéban 
kémiát, sohasem adta fel érdeklődését a humán tudományok és a filozófia iránt.10 A 
közügyekbe abban az értelemben vonódott be, ahogyan a görögök felfogták a polisz ügyeit, 
vagy ahogy latinul kifejezték: a politikával foglalkozni a res publica-val, azaz a közösség 
közös ügyeivel foglakozást jelentett nála is. Bár Polányi eredetileg a radikális ateista Galilei 
Kör tagja volt, ő maga radikális személyiségváltáson esett át, amikor elolvasta Dosztojevszkij 
Karamazov testvérek-jét. Egy Mannheim Károlyhoz 1944-ben írott levelében erről így számol 
be: „Mint fiatal fiú és ifjú ember Materialista voltam és lelkes híve H.G. Wellsnek. Vallásos 
érdeklődésem csak akkor ébredt fel, amikor elolvastam 1913-ban Dosztojevszkij Karamazov 
testvérekjét. Akkor 22 éves voltam. A következő tíz évben folytonosan törekedtem a vallásos 
megértésre és egy ideig megtértem a kereszténységhez Tolsztoj hitvallását követve... Hitem 
Istenben sohasem hiányzott egészen 1913-tól kezdve, de hitem Krisztus istenségében 
(például) csak ritka pillanatokban volt meg bennem”.11 Nem meglepő, hogy Ignotus Pál a 
Polányi hetvenedik születésnapjára megjelent kötetben a következőképpen jellemezte őt, mint 
a Galilei Kör tagját, mit sem tudva a megtéréséről: „Megbecsültsége olyan volt, mint egy 
emberé, aki merészelt másként gondolkodni a másként gondolkodók között; a fekete nyájban 
sokakat meglepett azzal, hogy majdnem fehér volt”.12 
 
Ezt követve meg kell említenünk két cikkét, amelyek a Szabad Gondolatban, a Galilei Kör 
újságjában jelentek meg. Az elsőben, amely A békeszerzőkhöz címet viseli, az Első Világháború 
okait keresi. Végigmegy az olyan közhelyszerű magyarázatokon, mint pl. „az uralkodó 
osztályok érdeke”, a „hadseregszállítók érdeke”, „bürokratikus és militáris ambíciók”, 
„gazdasági expanzió”, és ehhez hasonlók, amelyek véleménye szerint csak „materialista 
előítéletek”. Ezek helyett ő más, alapvetőbb fő ok mellett érvel: „túl kell tenni magunkat azon a 
csökönyösen bennünk élő materialista előítéleten, hogy a tömegek cselekedeteit elsősorban 
érdekeik belátása vezeti... Ezzel szemben a háború rossz üzlet. Tönkretettek 300 milliárd emberi 
munkát, 10 milliónyian meghaltak, 5 millió ember lett nyomorék. Úgyhogy ha az állam a saját 
érdekét tekintené, inkább egyesülne szomszédaival. De ezt akadályozza meg az államok 
szuverenitásához ragaszkodás, ami szinte vallásos hit erejével bírt.13 A szocialisták is ezért nem 
tudták megakadályozni a háborút. Mikor kitört a háború, eldobták az Internacionálét ‘és siettek 
hitvallást tenni az állam mellett’. Ezért ‘mindaddig, amíg az európai államok szuverenitása a 
mai korlátlanságában fennáll, ez a háború folyik tovább. Béke pedig csak akkor lesz, ha mi, 
Európa népei átérezzük az európai államok benső együttműködésének és szoros jogrendjének 
eszméjét és ezáltal az államok hatalmi viszályai tárgytalanokká váltak számunkra’”.14 
 

                                                
10 Életrajzát ld. William Taussig Scott and Marin X. Moleski: Michael Polanyi: Scientists and Philosopher. 
Oxford. University Press, 2005. 
11 Polanyi, M.: Letter to Karl Polanyi. Regenstein Library. University of Chicago Box 4, Folder 11. A 
továbbiakban Box és Folder-rel jelölöm a lelőhelyeket ugyanebben a könyvtárban. 
12 Ignotus, Paul: The Hungary of Michael Polanyi. In: The Logic of Personal Knowledge. Routledge and Kegean 
Paul. London, 1961:12. Ezt már Lee Congdon is megállapította: Polanyi and the Treason of the Intellectuals. 
Canadian-American Review of Hungarian Studies 2. 1975/81-82., idézi: Scott and Moleski, im. 22. 
13 Polányi, im. 65-176. 
14 Polányi, im. 15. 
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A magunk részéről hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy e passzusokban Polányi megsejtette a 
későbbi Európai Uniót. Különösen, amikor egy új Internacionálé képét vázolja fel. „Ne ijedjünk 
meg ellenségeink seregeitől, ne vegyük ajkunkra az államok bűnös jelszavait, érezzük, hogy 
ezek csapdák, melyek visszarántanak a pusztulás örvényébe. Érezzük azt, hogy az Internacio-
nálé, az európai jogrend felállítása elveszi ezeknek a szavaknak az értelmét, köddé foszlatja a 
legnagyobb seregek veszedelmét. Szeressük az egységes Európát, megcsonkított életünk újraal-
kotását. A világ élén haladó népek szabaduljanak fel a kölcsönös félelemből, az egymásnak 
emelt gátakból. Együttes munkával törjenek a természet erőinek és a föld kincseinek kiakná-
zására, és akkor a gazdaságnak és jobblétnek új, nem látott korszaka nyílik meg előttünk”.15 
 
A másik, az Új szkepticizmus című cikke már 1919 februárjában jelent meg. Ebben már benne 
van a totális csalódottság a „békeszerzőkben”. „Ajkán forrott volna Krisztusnak a szó, ha 
meglátta volna jövendő egyházát. Nietzsche letette volna a tollat, ha el tudta volna képzelni 
nietzscheánusait és Marx is, ha mai követőit látta volna”.16 Ezzel szembe kell szállni, fel kell 
venni a szkeptikusok ősi hagyományát és fel kell világosítani a népet az igazság felderíté-
sével. „Ilyen új képet kell adnunk a társadalomról, s ennek alapján azután a reformerek és 
publicisták, a társadalom mérnökei és a szellem alsópapsága felépítenek majd egy a mainál 
kevésbé önveszélyes közösséget politika és demokrácia nélkül, vagyis olyat, melyben az 
emberek a társadalomra irányuló cselekvésüket nem tömeges kapzsi indulatokra és azok 
fakasztotta illúziókra bízzák, hanem közügyeik intézésében is annyi önuralmat és körül-
tekintést tanúsítanak majd, mint magándolgaik körül”.17 Ne vizsgáljuk, mennyi igaz és téves 
elitista feltételezések vannak ebben a szövegben, csak vegyük észre, hogy Polányi Mihály 
már ekkor elhatárolódik minden materialista megközelítéstől. 
 
Nem csoda, ha Tanácsköztársaság idején visszavonul az egyetemre, a Hevesy György inté-
zetébe, és az egyetemen egyetlenként megtagadja a katonai szolgálatot a Vörös Hadseregbe, 
majd 1919 júniusában doktorrá avatják. Miután felmentik állásából szeptemberben, miközben 
Hevesy Bohrnál Koppenhágában időzik, utolsónak a családból hagyja el Budapestet 1919 
novemberében.18 Távozásában nyilván szerepet játszott a feltörő antiszemita hullám. 
 
 
2. Szemben a kommunizmussal 
 
Miután Polányi szembenézett az első világháborúval, meg kellett értenie a szovjet forradalmat 
s később a fasiszta uralmat Hitler Németországában is. De először meg kellett tapasztalni a 
kommunista uralmat Magyarországon 1919-ben. Semmi konkrét utalást erre nem találtam a 
kéziratokban, de bizonyára felhasználja a látottakat, amikor írni kezdte a harmincas évek 
elején könyvét a szovjet közgazdaságról. Polányi fő gondja az volt, hogy megmagyarázza: 
miként sikerült elérni a teljes foglalkoztatottságot a Szovjetunióban, ugyanis ez volt a fő érv a 
kommunizmus felsőbbsége mellett a kapitalizmussal szemben. Polányi vizsgálódásai oda 
vezettek, hogy ennek két oka volt. Az egyik a munkakényszer, a másik pedig a „pénzgép” 
(money-machine). Az egészet elleplezte a „központi tervezés” kibúvója. Az ötlet Marxtól jött, 
ami az egész szocialista társadalmat mint egyetlen irodát vagy műhelyt jellemezte. Szó sem 
volt nála a munka és a nyersanyagok elosztásáról, vagyis a gazdasági racionalitásról. Mindez 
hiányzott a szocializmus képből. Lenin átvette Marxtól a központi tervezés eszményét és 
átültette a gyakorlatba 1920 második felében. A következmény pusztító volt: milliók 

                                                
15 Polányi, im. 21. 
16 Polanyi, im. 25. 
17 Polanyi, im. uo. 
18 Ld. William Taussig Scott and Marin X. Moleski, im. 50-51. 
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éhséghalála, üldöztetések és polgárháború. Polányi bizonyítja, hogy ez a rendszer 
örökéletűnek volt kitalálva, és csak később kapta a „hadikommunizmus” nevet. Lenin aztán 
bevezette „az új gazdasági politikát” (NEP), ami csak hallgatólagos elismerése volt annak, 
hogy a tervgazdaság szoros értelemben nem lehetséges. Ám a propaganda tovább folytatódott 
a tervgazdaság felsőbbségéről a kapitalista piacgazdasággal szemben. Mint Polányi összegez-
te: „Ez maradt mind a mai napig a kommunista rezsim legfőbb törekvése és innen származik 
emocionális hatalma. És innen származik az örökös nyugtalansága is. Ideológiájának fantasz-
tikus igényei szüntelen harcban állnak a valóság határaival. Az adminisztratív apparátusnak 
állandóan a töréspontig kell elmennie abban a törekvésében, hogy megoldja azt a feladatott, 
ami sok százszorosan felülmúlja bármilyen adminisztratív gépezet irányító képességét (span 
of control). És erre az abszurd célra létrehozott hegymagas hierarchia, amire ez, mint 
‘funkcióra’ kijelölte magát, továbbra is ragaszkodik félelmetes hatalmához”.19 
 
Miután lerakta a szovjet gazdaság kritikájának alapjait, Polányi rátért a szovjet kísérletet 
létrehozó történeti és szociális viszonyokra. 1940-ben publikálta kutatása eredményeit A 
szabadság megvetése (The Contempt of Freedom20) című munkájában, majd hozzáfogott egy 
könyv írásához, melyben az összes eredményeket, amire odáig jutott, összefoglalta volna. A 
könyvben összefoglalta volna tudáselméleti felfogását, a gazdaságra, valamint a szabad 
társadalomra vonatkozó tanait is, a következő vázlat szerint: I. Rend a térben és időben 
(kétféle). Rend a társadalomban. Testületi (corporate) és dinamikus rend (általában). II/a/. 
Tudomány; a dinamikus rend részletes elemzése. /b/. Más intellektuális rendszerek (röviden) 
III. dinamikus rend és elosztás (gazdasági intézmények); IV/a/. Az intézmények fejlődése; a 
jog és a politika. II. a. és b. összefüggése a III.-mal. /b/Erőszak és érvényesítés. V. Modern 
totalitarianizmus és modern anarchizmus. VI. Harc az eszmékért. Polányi 1942 február 
második felében fogott hozzá a nagyívű program kidolgozásához. Először a harmadik 
könyvet írta meg (a jogról), majd az első könyv felvázolásával folytatta (a szocializmus 
eszméjének vizsgálata), s végül befejezte a másodikkal (jóllét [welfare]). Egészen 1945-ig 
dolgozott a könyvön (valószínűleg átlátta a nehézségeit az egy könyvben történő megírásá-
nak), s végül az egy művet három könyvre osztva publikálta: Science, Faith and Society,21 
Full Employment and Free Trade,22 The Logic of Liberty.23 Ekkorra még nem alakította ki az 
egyedül rá jellemző terminológiát, pl. hallgatólagos tudás, konvivialitás, morális inverzió, 
dinamikus párosítás, stb. fogalmak még hiányoznak, de elég csak átfutni a kéziratokat, hogy 
meggyőződjünk: sok vonatkozásban a kéziratok többet mondanak, mint a publikált verziók, 
különösen a politika területén. Polányi a ráismerés fényében gátlásoktól mentesen és 
nyíltabban látszik fogalmazni, mint a jól meggondolt publikált változatokban, mint pl. The 
Logic of Libertyben. Ennek az utóbbi műnek, valamint a kapcsolódó 1941 és 1945 keletkezett 
The Growth of Thought in Society-nek Struan Jacobs és Phil Mullins igen részletes elemzését 
nyújtja, úgyhogy ehhez utalva az olvasót, erre nem térünk ki.24 
 
A kéziratokból kibontakozik Polányi törekvése arra, hogy mélyen leásson a történelmi előz-
ményekbe, amelyek a kommunizmushoz vezettek. Ezt ő a két eszmének összekapcsolásában 
látta, amit később „morális inverziónak” nevezett. Ez, röviden, Freud „szublimációjának a 

                                                
19 Polanyi, Michael: The Foolishness of History, in: Jacobs, Struan, Allen R.T. (Eds.): Emotion, Reason and 
Tradition: Essays on the Social, Political and Economic Thought of Michael Polanyi. Ashgate. Burlington, 
2005:163. 
20 Michael Polanyi: The Contempt of Freedom. Watts. London, 1940. 
21 Michael Polanyi: Science, Faith and Reason. London. Oxford University Press. London, 1946. 
22 Michael Polanyi: Full Employment and Free Trade. Cambridge University Press. London, 1945. 
23 Michael Polanyi: The Logic of Liberty. The University of Chicago Press. Chicago, 1951. 
24 Straun, Jacob, Mullins, Phil: Faith, Tradition and Dynamic Order: Michael Polaniy’s Thought from 1941–
1945. History of Ideas 34. 2008:120-131. 
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fordítottja. Míg utóbbi egoisztikus törekvéseit fordítja át szublimációkba (művészeti, 
tudományos, vallási teljesítmények), addig előbbi esetén arról van szó, hogy a morális 
normákat a profitra és hatalomra való törekvésekkel helyettesíti. Polányi a Személyes 
tudásban így írja el ezt a tényállást: az ilyen ellentmondásos tan „képessé teszi az erkölcsi 
kételyektől gyötört modern értelmet arra, hogy olyan fogalmak segítségével merüljön el 
erkölcsi szenvedélyeibe, amelyek egyúttal kielégítik objektivitás iránti könyörtelen szenve-
délyét is. A marxizmus eloszlatja filozófiáján, a ‘dialektikus materializmuson’ keresztül azt az 
ellentmondást, amely korunk erőteljes erkölcsi dinamizmusa és szigorú kritikai szenvedélye 
között feszül, mely utóbbi azt kívánja, hogy objektív módon, azaz laplace-i értelemben vett 
mechanikus folyamatként nézzük az emberi dolgokat”.25 
 

Mit is jelent a Laplace-féle „mechanikus mód”? 
 

Polányi ezt elmagyarázza pl. a Történelem és reményben: „A tudomány eszménye valójában 
az maradt, ami Laplace idejében volt, nevezetesen: az egész emberi tudás helyettesítése és 
felváltása a mozgásban lévő atomok tökéletes ismeretével...Pontosan ez az, amit a tudomány 
még ma is a tökéletes tudás ideáljaként fogad el; és mégis, az eszmény értelmetlen, mivel az 
ilyen univerzális tudás egyáltalán semmit nem mondana arról, ami érdekes számunkra”. Vesz 
egy példát: ma elültetünk egy kankalin magot és tudni szeretnénk, hogy ki fog-e virágozni. Az 
atomok konstellációból nem lehet a kérdést megválaszolni, mert csak „a kankalinvirágzás 
szempontjából kell megválaszolni. Az univerzális tudás teljességgel használhatatlan erre a 
célra, hacsak túl nem megy az atomok adtainak előrejelzésén és nem mutatja meg nekünk, 
hogy ezek az adatok miképpen vonatkoznak a kankalinok jövőbeli virágzására”.26 De ennek 
vannak tudáselméleti előzményei vagy nyomai is. Egy példára szorítkozunk, ami azt mutatja, 
hogy a tudomány elhárítja magától a feladatott, hogy ítéljen jó és rossz fölött. A Harvard 
egyetem két kiváló tudósát idézi Polányi, akik az objektivitásra való törekvésükben odáig 
mennek, hogy a boszorkányok meggyilkolását szenvtelenül, mint kulturális teljesítményt 
fogadják el: „Néhány társadalmi rendszer másoknál sokkal eredményesebben tereli az 
agressziót a társadalmat bomlasztó csatornákba. Semmi kétség, hogy a boszorkányság a 
navaho kultúra lényegi válasza arra a problémára, mellyel minden társadalom szembenéz: 
hogyan lehet kielégíteni a gyűlölet szükségletét úgy, hogy a társadalom magja szilárd 
maradjon”. Majd így értékeli ezt a viselkedést: „Az efféle tudományos antropológia számára a 
társadalmi stabilitás az egyetlen elfogadható érték, s ezáltal ez válik a legfőbb értékké. De 
azért mindvégig tudjuk, és az antropológus ugyanúgy tudja, mint mindenki más, hogy a rossz 
stabilitása a legfőbb rossz. A szerző figyelmen kívül hagyja ezt, pusztán azért, hogy 
fenntarthassa a tárgyhoz fűződő tisztán leíró attitűdjét, összhangban a természettudományok 
eszményeivel”.27 Ezután még mond néhány példát erre a tudáselméleti hibára, majd 
megmutatja ennek politikai konzekvenciáit is: „A marxizmus az emberi haladás eszméit az 
erőszak doktrínájává fordította át. A politikai és történelmi valóság új látásmódját képviselte, 
amely minden moralitást az alapvető gazdasági szükségletekre redukál. Amorális erők ez által 
illuzórikussá válnak és egyedül a gazdasági erők minősülnek valóságosnak”.28 Így függ össze 
nála a tudáselmélet a politikaelmélettel. 
 

Ily módon az objektivista tudományos eszmény, amely kiküszöbölte a személyiséget a 
tudományos kutatásból, közvetlenül oda jut, hogy kétségbe vonja az erkölcsök szerepét a 
történelemben, azonban a mindennapi életben megőrzi azokat. A Szovjetunióban gigantikus 
vállalkozásokat inspirálnak morális elvekkel, felhőkarcolót építenek a Lomonoszov egyetem-
                                                
25 Polányi Mihály: Személyes tudás. Atlantisz, Bp. 1994. I. köt. 386. 
26 Polányi Mihály Filozófiai írásai. Atlantisz. Bp. 1992. II. köt. 110-111. 
27 Polányi Mihály, im. 112. 
28 Polányi Mihály, im. 100. 
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ből, és márvánnyal borítják be a földalatti vasút állomásait.29 Mindezt a szocialista munka-
verseny keretében, ami messze felülmúlta a Szovjetunió gazdasági kapacitásait. Miközben a 
morális normákat megvették puszta osztályérdek kifejeződéseként, hallgatólagosan, puszta 
üzemanyaggá lefokozva, alkalmazták a szocialista munkaversenyben. Polányi szerint tehát az 
objektivista tudományeszmény vezetett a morális normák tagadásához. 
 
 

3. Egy szabad társadalom elemei 
 

Az előbb említett könyvterv előszavában Polányi meghatározza fő célját: „Ezek a tanulmá-
nyok elszánt törekvéseim melléktermékei a célom elérésére... Hadd kezdjem annak bevallásá-
val, mi volt a fő gondom, ami törekvéseimben vezetett. A szabadság. Én 1914 előtt nőttem fel 
egy humánus és toleráns világban, amely töretlen bizalommal tekintett egy több szabadsággal 
és jóakarattal teli jövő felé. Én láttam a szabad civilizáció összeomlását a széles kontinensen. 
Most arra törekszem, hogy felderítsem: mi romlott el; és természetesen hogy visszatartsam 
azokat, akik tovább haladnak azon az úton, ami a katasztrófához vezetett a kontinensen, és ma 
is fenyegeti civilizációnk széles területeit..., hogy a szabadságot újra kell definiálni egy 
szélesebb értelemben, ha nem akarjuk, hogy lerombolja alapjait”.30 
 

Tehát Polányi 1. elsődleges gondja a szabadság, 2. fő célja feltárni az okokat, amelyek a 
totalitarianizmushoz vezettek, 3. újradefiniálni a szabad társadalmat, 4. gyógymódokat 
keresni, hogy elkerüljük azt, hogy a liberális civilizáció mint hajdan megint elbukjon. 
A továbbiakban ezt a sorrendet követjük. 
 

Tehát Polányi elsődleges célja annak meghatározása, hogy miben is rejlik a szabad társada-
lom. Ennek elérésére fordított utat követ, azaz azokon a veszteségeken keresztül kíván eljutni 
egy pozitív koncepcióhoz a szabad társadalomról, amelyeket a totalitarianizmus idézett elő. 
Mint írja: „A totalitarianizmus a szabad társadalom néhány mélyebb jellemzőjét revelálta... A 
liberalizmus megkülönböztető jegye minden ponton előtűnik, ahol a ‘Gleichschaltung’ tény-
legesen konfliktusba jutott a korábban létező szabadság módokkal. A konfliktus fő színterei 
az egyetemek, iskolák, egyházak, bíróságok; de ugyanakkor átfogja az irodalmi köröket, a 
zenét, az építészetet, és belép az érintkezések formáiba, a nemek közötti kapcsolatokba, érinti 
a szórakozás minden formáját (Kraft durch Freude) és a nevelés minden szakaszába. A 
totalitariánus beavatkozás klasszikus területe a politikai önkormányzat, és elsődlegesen a 
versengő pártok politikai véleményei ellen irányul. A politikai hatalom allokációja nem 
vethető alá egy szilád szabályokat követő eljárásnak; ...sőt az utódlás jogi szabályozása 
ellentétes a totalitarianizmus szellemével. Örökletes monarchiák elfogadják a királyhoz 
fűződő lojalitás transzcendens elemit a legitimációra támaszkodva, ami ellentétes a vezér 
szigorú totalitarianizmusával, akinek igénye a lojalitásra nem legális, hanem feltétlen”.31 
 

Tehát Polányi szerint negatíve definiálhatjuk a szabad társadalmat, azaz bizonyos elemek 
hiányán keresztül, amelyek az első világháború előtt természetesek voltak. Így: a szabad 
társadalom „nem az egyéni szabadságon alapul, hanem elvek szabadságán. Nagyobb 
szabadságot élveznek az egyének egy liberális államban az által, hogy tevékenységüket 
bizonyos általános elvek irányítják”.32 „Irányelveket nyújt, kötelességet ró, jogokat kreál és 
védelmet nyújt”.33 
 
                                                
29 Polányi Mihály, im. 103. 
30 Michael Polanyi: Programme. 3rd April 1945. Box 30, Folder 1.1. 
31 Michael Polanyi: The Structure of Liberalism (variant) 26.4.45. Box 30, Folder 1.1-2. 
32 Im.1. 
33 Im. uo. 
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Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy Polányi fő tézise bármely szabad társadalomról két 
részre oszlik. Az első az, hogy a szabad társadalom nem szabad individuumon nyugszik, 
hanem meghatározott elveken. A második az, hogy az egyének alárendelik magukat ezeknek 
az elveknek. Ez kötelességük. E ponton térjünk vissza a történelemhez egy pillanatra. 
Magyarországon a Kiegyezés korában volt egy liberális párt, amely magát Szabadelvű 
pártnak nevezte. Az, hogy Polányi elvek szabadságáról beszél angolul, szerintünk ebben 
ennek a hatása érezhető. Szabadelvűnek lenni Polányi szerint azt jelenti, hogy nem az egyének 
önkényesen választanak, hanem éppen azt, hogy bizonyos elvek érvényesülését elfogadják és 
odaadóan követik őket. 
 

Menjünk most a második részéhez az elméletnek. Ez abból a Polányi-féle meggyőződésből 
ered, hogy a szabad társadalom egy elkötelezett (dedicated) társadalom, azaz minden polgár 
engedelmeskedik bizonyos elveknek. „Liberális élet – írja Polányi – az által válik lehetővé, 
hogy a társadalom elismer transzcendens kötelezettségeket, azaz morális és intellektuális 
célokat. Ez magában foglalja meghatározott elvek és normák (standards), etikai, tudományos, 
vallási, művészi legális normák, elismerését. Az egyének akkor cselekszenek szabadon, ha fel 
vannak hívva, hogy saját felelősségükre kövessék ezeket az elveket. Miközben így tesznek, 
védelmezi őket az ezeknek az elveknek elkötelezett állam is. Az egyén függetlenségét ezen 
elvekre alapozva védi”.34 
 

Ennek megfelelően Polányi különbséget tesz a polgárok által ellátandó funkciók között. Az 
egyéni közfunkciók kulturálisak, ha részt vesznek az intellektuális örökség megőrzésében és 
továbbadásában. Köz jellegűek, ha mint tanúk egy esküdtszéki tagok. Demokratikusak, 
amikor bírálják vagy támogatják a politikai vezetést vagy magukat felajánlják neki.35 Ebből 
az alkalomból bevezeti a liberális társadalom koordináló elvét, a dinamikus rendet. Három 
féle dinamikus rend van: „Intellektuális, ha az egyének törekvései hozzájárulnak az eszmék 
lerögzített rendjéhez. Termelő: ha a termelők kezelik az erőforrásokat a profitszerzés céljából. 
Elosztó, ha a fogyasztók elosztják a termelt javakat és nyereséget szereznek a termelők 
piacán”.36 Egy kéziratban, Autonomy of Science, amelyet később publikált Polányi,37 kijelenti, 
hogy őt a civilizáció sorsa nyugtalanította a totalitarianizmus miatt. Ugyanis elsődlegesen a 
tudományos közösség (scientific community) mibenléte izgatta (messze megelőzve Thomas 
Kunh Tudományos forradalmak szerkezetét, 1962). Ebben a kéziratos tanulmányban pontokba 
szedi a-tól s-ig a tudományos közösség jellemzőit, amire itt nem tudunk kitérni részletesen. 
Csak az összegezést idézzük, amiben a témát szélesebb kontextusba helyezi: a tudományos 
közösség közös meggyőződésen alapszik, szabad meggyőződéssel művelik, amit áldozatokkal 
is alátámasztanak, ami bizonyítja a tudomány szépségét, realitását és hatalmát. Maga a 
tudományos közösség dinamikus rendje mutatja az egész társadalom elkötelezettségét. Egy 
tudományág egyetlen gondolati irányban van elkötelezve. Az elkötelezett társadalomban 
minden egyes egyén szabadon és teljesen felelős minden egyes döntéséért, mivel minden 
egyes hozzáférhet a közös alaphoz, ami nem definiálható teljesen igazolt szabályok által, 
hanem személyesen van átadva a generációk között, ahogy kísérleteznek, ahogy megvitatják 
az eredményeket, melyek vagy elfogadják vagy visszautasítják a felfedezéseket.38 
 

Mint látható: Polányi felfogásában alapvető hasonlóság áll fenn a tudományos közösség és a 
szabad társadalom között. A szabad tudomány előfeltételezi a szabad társadalmat. Felrajzolja 

                                                
34 Michael Polanyi: Liberalism – Rise and Decline. Im. 1. 
35 im. uo. 
36 Im. 2. 
37 Ld. Memoirs and Proceedings of the Manchester Literary and Philosophical Society. 85. February 1943., 
később a Logic of Liberty 4. fejezetében mint Self-Governnent of the Science címmel jelent meg. 
38 Michael Polanyi: Programme of a Liberal Society, im. 4. 
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ennek egy vízióját: a szabad társadalomban elismerik azon feladatok realitását, amelyek rajta 
kívül fekszenek, és ellátja ezeket a feladatokat, hogy betöltse célját. Kötelességük művelni 
ezeket, amelyek túlhaladják tagjait materiális célkitűzéseit. Ezeknek akkor tesznek eleget, ha 
támogatják a tudományt, ha a társadalom anyagilag is áldoz arra, hogy műveljék a tudományt, 
a művészetet, a zenét és az irodalmat, ha istentiszteleteket szervez és ösztöndíjakat alapít, 
ellátja az egyházakat, egyetemeket, rádióállomásokat támogat. Mindezzel közvetve segíti az 
anyagi boldogulást is. Ezzel együtt anyagi javakat is szolgáltat, de eleget kell tennie szociális 
és igazságossági követelményeknek is, beleértve az emberek egyenlő esélyét az 
élelmiszerekkel való ellátásra is. 
 

Mindebben csirájában benne van, amit később A Logic of Libertyben kifejtett. Röviden 
foglaljuk össze. Először is a szabad társadalom megalapozásához szükséges, hogy kijelöljék 
azokat a feladatokat, amelyek valóságosak, de kívül vannak magán a társadalmon. Másutt 
arról beszél, hogy ezzel összefüggésben, hogy „spirituális feladatok” vannak, amelyek 
túlmennek a társadalom anyagi javakkal való kielégítésén, vagy szó szerint: „transzcendálják 
a materiális szükséglet-kielégítést”. Ez emlékeztet a fiatal Polányi antimaterialista meggyőződé-
sére. A másik megjegyzésre érdemes mozzanata ennek az írásnak azon társadalmi aktivitások 
felsorolása, amelyek megfelelnek a spirituális realitásnak: tudományok, egyetemek, egyházak, 
színházak, továbbá materiális támogatása a zenének és az irodalomnak, valamint istentiszteletek 
szervezése. Kiegészítésül még megemlít néhány szociálpszichológiai előfeltételt, mint pl. azt, 
hogy a társadalom tagjai át legyenek hatva az emberszeretettel és igazságossággal. Végül 
előfeltétel a jog számára: egyenlő és hatékony megoldások a perlekedő felek számára. 
 

A következő oldalakon Polányi a szabad társadalom szociális és gazdasági megalapozásával 
foglalkozik. Először is hangsúlyozza a piacgazdaság bazírozását az erőforrások szabad alloká-
lására individuálisan elkülönült termelőegységek között, amelyek a számtalan individuális 
szükséglet kielégítését végzik”. Később ezt, a Logic of Liberty-ben mint az üzemek 
„policentricitását” fejtette ki.39 Elfogadta, hogy [b]ármilyen váratlan esemény merül fel akár a 
társadalmi költségekkel vagy a monopolisztikus törekvésekkel kapcsolatban, „olyan problé-
mákat vet fel, amiket a piac nem tud egykönnyen megoldani”. Emellett a másik probléma is 
láthatóvá válik: „a fogyasztási oldalon a piacosítás gyakran komplikálódik azon tény által, 
hogy a termékek más tesztek általi megítélést igényelnek, amelyek függetlenek a fogyasztók 
tetszésétől. Ez utóbbi szempont komplikálódhat a közvéleménynek való engedékenységgel és 
bizonyos szakértői körök követelményeinek történő eleget tevéssel (Nevelési és orvosi 
szolgáltatások jönnek itt tekintetbe)”.40 
 
 
4. A totalitarianizmus történeti okai 
 
Polányi Mihálynak, úgy tűnik, sikerült felfedeznie néhány elemi hibát a liberális gondolko-
dásmódban, amelyek szükségképpen vezettek el a totalitarianizmushoz, és arra törekedett, 
hogy feltárja ezeket az okokat. Őt követjük most. 
 
A végeredményt, amelyhez Polányi kutatásai során jutott a Programme 11. oldalán a követ-
kezőképpen foglalja össze: A liberális nemzetfogalmat akkor fogalmazták meg, amikor a 
későbbi szekularizált humanitárius szellem még virágjában volt, frissen megszabadulva a 
középkori dogmatizmus fogságából, és még nem ragadta meg a radikális morális szkepti-
cizmus. Azok a nemzetek azonban, amelyek későn jutottak a modernitás stádiumába, és 

                                                
39 Michael Polanyi: The Logic of Liberty, im. 138-153. 
40 Id. mű. 4. 
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megszabadulva a dogmatizmustól egyenesen belefutottak a morális szkepticizmusba, semmi 
eséllyel nem bírtak arra, hogy liberális nemzetekké emelkedjenek. Nos, épen ezek a nemzetek 
védtelenek a totalitarianizmussal szemben. Nem tapasztalván meg a szabadságot, ők 
fenyegették a szabadságot mindenhol.41 
 
Nos, kövessük Polányi nyomát a történeti vizsgálódásban kiemelve néhány fő szempontot. 
 
Minden azzal kezdődött, hogy Luther a Bibliát nyilvánította ki az igazság egyedüli forrásá-
nak. És innentől kezdve nem volt megállás. Feltörve a középkori dogmatizmus lakatját, új 
meggyőződések árasztották el a liberális elméket. Visszatértek a gyökerekhez, ami által tagad-
ták a fát. Először a Bibliához mint a kereszténység gyökeréhez tértek, majd még visszább az 
Isten-hithez, mint ami minden vallás gyökere. Aztán vissza az észhez, mint ami minden jó 
szociális intézmény gyökere, majd a tapasztalati igazoláshoz, mint az egészséges tudomány és 
tanulmányok gyökeréhez. És aztán végül eljutottak a lelkiismereti szabadság és a szabad 
tudomány döntőbírói székéhez mint minden interpretatív autoritás legfőbb döntőbírájához. 
Descartes „de omnibus dubitandum” tanítása, miután elfogadtatott mint végső vezérelv a 
tökéletes bizonyossághoz, nem volt többé lehetőség arra, hogy bármilyen irányban meg-
akadályoztassék.42 Ez a folyamat vezetett a XIX. századi pozitivizmushoz és végül abba a 
meggyőződésbe torkollott: „a tradicionális elvek egész területeit a tudományt kivéve széles 
körben megtámadták azzal, hogy bizonytalan és spekulatív karakterét összevetették a 
tudomány feltételezett biztos alapjaival. Ráadásul a jogot, a szokásokat, a szociális a morális 
kötelességeket megkérdőjelezték a tudományos elfogulatlanság állításával, tekintettel arra, 
hogy a különböző emberek különböző korokban mind másféle kódokat respektáltak. És 
minden tudomány fölött az ember és társadalom materialista koncepcióját hívták segítségül, 
ami a tudományon kívül minden mentális területet megfosztott önmaga független állásától”.43 
 
A francia pozitivizmust Bentham követte Nagy-Britanniában és extrém materializmus Német-
országban (Büchner, Vogt, Maleschott). Ezek az eszmék megtermékenyítették az oroszorszá-
gi mozgalmat, amelyet nihilistának lehet nevezni. Ezt a folyamatot párhuzamosan kísérte egy 
másik filozófiai fejlemény, nevezetesen a romantikus mozgalom, amely az individuum jogát 
affirmálta mint egyetlen önmagában megálló jogot (law unto itself). Ez volt az uralkodó 
eszméje a Sturm und Drang mozgalomnak Németországban, amelyet megelőztek olyan német 
filozófusok, mint Herder és Fichte, akik átvették az irodalomtól az individuum egyetlensé-
gének eszméjét és ezt alkalmazták a nemzetre mint önmaga bírájára a saját értékei alapján. 
De, mint Polányi kimutatja, a pozitivista séma logikailag nem volt örökre szóló. „A tudo-
mányos magyarázatokat redukálták (fenomenonalizmus)44 közgazdasági leírások státusára és 
a tudományos kijelentések igazság-értékét egyenlővé tették (pragmatizmus) a materialista 
emberfelfogás (amely tagadta az ember spirituális törekvéseinek független státusát) hatékony 
előjelzéseivel (predictions)”.45 A folyamat egyik útja elvezetett a tudomány helyzetéhez 
Szovjet-Oroszországban: „minden formája a lelkiismeretnek a gazdasági érdek érvénye-
süléséhez [vezetett]”.46 A másik út az egyik vagy másik nacionalizmusban gyökerező nemzeti 
szocializmushoz jutott. 
 

                                                
41 Im. 11. 
42 Michael Polanyi: Three Periods of History. Box 29, Folder 8. pp. 4-5. 
43 Im. 7. 
44 Zárójelben: empiricizmus. 
45 Im. 8. 
46 Im. 9. 
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Kétféle nacionalizmus 
 
Polányi a Programme of a Liberal Philosophy történeti részében kétféle nacionalizmus közt 
tett különbséget. A romantikus változat „arra hajlik, hogy minden univerzális érték fölé 
helyezkedjék azzal igazolva magát, hogy ő maga elsődleges természetes szükséglet. Az ilyen 
nemzet büszke magára hatalmi és materiális teljesítményei miatt, és saját intézményeit 
mentesnek tartja az univerzális normák (standards) érvénye alól, minthogy az értékről 
feltételezi, hogy az nemzeti karakterében rejlik. A belső egységet erőszakkal tartják fenn, 
hogy növeljék egységét kifelé”.47 Ebben visszacseng a fiatal Polányi állásfoglalása A 
békeszerzőkhöz című munkából, ahol a háború fő okának a nemzeti szuverenitást tette meg.48 
Ugyanis a nemzetiség pozitivista-romantikus formájának az igazság és igazságosság nem 
valóságok, hanem csak az erőszak önmagában. 
 
A nemzet ezen felfogásával ellentétben van egy másik is, a nemzetiség racionális 
koncepciója, amely „magát mint a nemzeti erények formájában lévő transzcendens értékek 
megtestesülését fogja fel. Ekkor a nemzeti tradíciók annak az alapvető hitnek speciális formái, 
amelynek a mi nyugati civilizációnk el van kötelezve. Nagyon valószínű, hogy ezek a hitek 
nem élhetnének és egyáltalán nem követelnének odaadást absztrakt formában. A dogmatikus 
hit lehanyatlásával csak akkor maradhatnak fenn, ha megtestesültek egy nemzet életmódjában. 
Hogy az igazságosság és könyörületesség (karitász), valamint az igazság respektálása a nemzet 
gondjává tétetik és nemzeti erényekké válnak, ami megtestesül a nemzeti tradíciókban.49 
 
Nem tudjuk nem hangsúlyozni: Polányi az igazi patriotizmust olyan kézzel nem fogható 
fogalmakra (vagy ahogy később, a Meaningben nevezi: „értelmekre”)50 osztja, mint jog 
általában, az emberi méltóságra, azaz a szabadságra, egyenlőségre, könyörületességre, 
tisztességre és becsületre (utóbbiakat kifejti később a Személyes tudásban).51 Ezek az eszmék, 
amelyeket először az Emberi jogok deklarációjában fogalmaztak meg Franciaországban 
illetve az Egyesült Államok alkotmányában, valamint megtestesültek Nagy-Britannia nem-
írott, hanem szokásjogi alkotmányában. Mint az angol alkotmányjog klasszikusa, A.V. Dicey 
rámutat: az angol alkotmány két részből áll. Az egyik rész a legális paragrafusok rendszere, 
de a másik az előbbieket alátámasztó „alkotmányos egyezmények vagy alkotmányos erköl-
csök”.52 Utóbbiak egyáltalán nem megfogható dolgok, de nem kevésbé reálisak, azaz – hogy 
Polányi egy későbbi fordulatát használjuk – „mélyebb realitással bírnak, mint a macskakő”.53 
A realitás forgalma persze ekkorra Polányinál úgy lett meghatározva, hogy a „jelentések és 
problémák” azért reálisak, nem mert megfoghatók, hanem mert „magát kiszámíthatatlan 
módokon revelálja a jövőben”.54 Már Montesquieu felfedezte, hogy a kormányformáknak 
szükségük van ún. vezérelvekre, vagy mozgatórugókra, hogy megfelelően működhessenek. 

                                                
47 Im. 8. 
48 „Mert mindaddig, amíg az európai államok szuverenitása a mai korlátlanságában fennáll, ez a háború folyik 
tovább.” Polányi Mihály : A békeszerzőkhöz. POLANYIANA 1. évf. 1991/1. 
49 Ld. A.V. Dicey: Bevezetés az angol alkotmányjogba. Magyar Tudományos Akadémia. Bp. 1902. 
50 Ld. erről: Gulick, Walter: Michael Polany’s Theory of Meaning and Reality: Prolegomenon to Exploiting 
Polanyi’s Resources on Ultimate Reality and Meaning. In: Ultimate Reality and Meaning. Vol.9. no.4. 1986 
december 262-275. 
51 Polányi Mihály: Személyes tudás. Atlantisz. Bp. 1994. 1. köt. 363-379. 
52 A. V. Dicey: Bevezetés az angol alkotmányjogba. Ford. Tarnai János. Magyar Tudományos Akadémia. Bp. 
1902:23. 
53 Polanyi, Michael: The Tacit Dimension. id. mű 32. 
54 Polanyi, im. uo. Egyébként ezt realitás-meghatározást – mint Walter Gulick hivatkozott művében már kimu-
tatta, ld. im. 265.) – már a Science, Faith and Society (1946)-ben is leszögezte. Ld. id. kiad. 10. 
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Ezek: a monarchia esetén a becsület, a despotizmus esetében a félelem, és a köztársaság 
esetén a politikai erény, ami megfogalmazása szerint az egyenlőség és a törvények szeretetét 
foglalja magában.55 
 
 
Összefoglalás helyett: kitekintés 
 
Ebből is látható, hogy Polányi szembeszállt korábbi vitapartnerének, Karl Poppernek „nyílt 
társadalom” elméletével. Ezt öreg korában úgy fejezte ki, hogy: MA Tom Paine eszméi csak 
úgy óvhatók meg az öndestrukciótól, ha tudatosan megerősítjük a tradíció folyamatosságát. 
Paine ideálja a korlátlan fokozatos haladásról csak egy olyan forradalom által óvhatók meg, 
melyet Paine ellenfele, amelyet Edmund Burke sajátos konzervativizmusa tanított”.56 Polányi 
már a negyvenes évektől hangsúlyozta „mind a tudománynak, mind a társadalomnak 
spirituális dimenzióit”, ami liberalizmusának „különös jelleget (particular favor) kölcsön-
zött”.57 Ő viszont a liberalizmusban eredetileg is megvolt immanens romboló tendenciákat 
kárhoztatta később is, a Logic of Libertyben.58 Szerinte a szabadság bukása Közép- és Kelet-
Európában következett be, míg a nyugati vagy angol fejlődés ettől mentes maradt, a vallási 
kötődés miatt („civil vallásosság” az USA-ban). A racionális kételkedést, ami a tudományban 
eredetileg hasznos volt, kiterjesztetik az erkölcsi elvekre, amelyet nem lehet egzaktan úgy 
bizonyítani, mint a tudományos állításokat („hogyan bizonyíthatnánk az igazság kimondá-
sának, az igazságosság és könyörületesség fenntartásának kötelező jellegét?”), következés-
képpen „akkor a hazugság, a jogfosztás és kegyetlenség rendszerét éppen úgy el kellene 
fogadnunk az etikai elvek korábbiakkal egyenrangú rendszereként. De egy olyan társadalom, 
melyben a gátlástalan erőszak és terror uralkodik, nem enged teret a toleranciának. Itt válik 
láthatóvá a kétkedés filozófiájának elvén nyugvó liberalizmus önellentmondása: ha a 
filozófiai kételyt kiterjesztjük a tradicionális erkölcsi eszmények területére, ez lerombolja a 
gondolkodás szabadságát”.59 Ez vezetett a két totalitarianizmushoz Közép- s Kelet-Európá-
ban, s ez látszik bekövetkezni az amerikai „black lives matter” mozgalom tradícióellenes 
elfajulásában és értelmetlen rombolásában, amely egy morális felháborodás jogos igényéből 
indult s végül morális inverzióval60 végezte. Az ‘56-os magyar és lengyel forradalmak, 
amelyek felújították a felvilágosodás eszméit, nem mehetnek vissza azokhoz az eszmékhez, 
melyek korábban már ingatagoknak bizonyultak. A dogmatikus autoritás ma sem elfogadha-
tóbb, mint Voltaire idejében volt. De „nem építhetünk biztonságosan egy szabad társadalom 
metafizikai előfeltevéseire, miközben makacsul kitartunk a szabad gondolkodás és az 
individualizmus azon elvei mellett, amelyek minden elkötelezettséget elvetnek ugyanezen 
előfeltevések iránt”, ugyanis a „modern szellem határtalan igényei szükségessé teszik saját 
belső korlátjainak kijelölését”.61 
 

                                                
55 Ld. Montesquieu: A törvények szelleme. Akadémiai. Bp. 1962:121. 
56 Michael Polanyi: The Tacit Dimension. Id. mű 62-63. 
57 Martin Beddelem: Michael Polanyi and Early Neoliberals. Tradition and Discovery 35. évf., 2019 /3:39. 
58 Michael Polanyi: The Logic of Liberty. Id. mű 93-110. 
59 Polányi Mihály Filozófiai írásai. im. II. köt. 53. 
60 Amorális inverzióról ld. Polányi Mihály, im. 52., 96. 
61 Polányi Mihály, im. 116. 
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Séra László 
Alkotás és humor – párhuzamos életrajzok  

Bibó István Uchroniája ürügyén62 
 
 
Mottó : „.. midőn mozgásba lendült végre a menet, és a Marseillaise-t énekelni kezdtük, én, nem is tudom, miért, 
elnevettem magamat, mire Sepsi Adél fúriaként fordult felém, – Hülye vagy Karátson? Ilyenkor nevetsz?, hát 
muszáj volt kacagnom, annyira egyértelmű volt a pillanat pátosza; ugyanígy fogok majd nevetni, ugyanezért, 
midőn ... akasztással kecsegtet Engedi előadó úr, [...] a Dalai láma szerint: azon nevet az ember, hogy 
egyáltalán vannak a dolgok.” Karátson Gábor (2005:60-61.) 
 
A mostani humorkonferencia egy olyan helyen van, aminek azért is különösen örülhetek, mert 
éppen hetven évvel ezelőtt, 1949 őszén itt, az egri Líceum épületében, az egykori Érseki 
Tanítóképző63 helyét elfoglaló, Debrecenben 1948-ban létrehozott pedagógiai főiskolán, 
Vásárhelyi József tanítóval, a földszinten jobbra található nagy tanteremben kezdtem meg 
tanulmányaimat. Akkor már, az 1946 őszén, a Hatvanas ezred u. 3. alatt, a volt Csapatkór-
házban létrehozott Népi kollégiumban laktunk, ahová a Dobó térről, ahol a piac is volt, a 
templomhoz tartozó Minorita rendház épületéből (kisebbik húgom májusban még ott 
született) költöztünk át, s maradtunk ott talán 1950 elejéig. (A népi kollégiumokat 1949 
nyarán számolták fel; ez lehetett a költözésünk oka). A Líceumból a sötét őszi és téli 
délutánokon ide jártam haza, néha teljesen egyedül, igencsak tele félelemmel. Egy, még ma is 
élénk emlékem szerint Anyám a Sertekapu utca végén, a malommal szemben, a lámpa 
fénykörében várt, messziről lehetett látni a sötét utcán. 

Előadásom témáját sok évre elfeledtem, miután először eszembe jutott a Ráday 
Kollégiumban 1990-ben rendezett Bibó István-esten, ahol Litván György is hozzászólt az 
Uchróniához. Bibó és Mérei. Kommentár az Uchrónia egyik epizódjához című hozzászólása 
szintén megjelent – csak pár nevet említve – Bárczay Gyula, Göncz Árpád, Szesztai András, 
Vályi-Nagy Ervin írásaival együtt a Confessio-ban. Kapcsolatukról Litván, az egykori népi 
kollégista korábban 1986-ban, Mérei Ferenc sírjánál így emlékezett meg ‘56-os rabtársairól: 
„Azt hiszem, sokan vagyunk, akik szerencsésnek érezzük, hogy sorsunk az ötvenes évek vége 
felé oda vezetett, ahol Bibó István és Mérei Ferenc tanítványai lehettünk. Kettőjük, a mélyen 
keresztény és szelíd Bibó István, és az öntudatos pogány, francia-zsidó szellemmel vibráló 
Mérei különbözősége, de egymást becsülése és alapvető nézetazonossága csak még tanul-
ságosabbá tette a leckét”.64 Itt, a temetésen Göncz Árpád és Donáth Ferenc mellé sodródtam; 
erre a megjegyzésre már nem emlékeztem. 

Sokáig tartott, amíg bátortalanságomat legyőztem, s mivel mindkettőjüket személyesen 
ismertem, közelebbről Bibó Istvánt, aki feleségem nagynénjének férje volt, s egy időben náluk 
is laktunk, Mérei Ferenccel pedig mint klinikai pszichológia tanárommal találkoztam. Bibó 
halálának negyvenedik évfordulója alkalmat ad arra, hogy megszólaljak róluk, s egy alig 
érintett, de nem lényegtelen, s egyáltalán nem frivol szemszögből, mégpedig a humornak a 
megküzdésben és az alkotásban betöltött szerepének hangsúlyozásával. Bibó István 1979-ben 
halt meg. „Amikor vége volt a temetésnek – írta a Bibó-emlékkönyvben Mérei – s a himnuszt is 
elénekeltük, megpróbáltam végiggondolni Bibó Istvánt. Életünkben valami párhuzamosságot 
éreztem... Mindketten alaposan kivettük részünket azokból a viszontagságokból, amelyeket a 

                                                
62 Elhangzott előadás Egerben az 2019. okt. 3-4.-én rendezett VI. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferen-
cián. 
63 Abkarovits 2016. 
64 Litván 2008:138. 
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történelem tartogatott a világ elrendezhetőségében bízó értelmiségnek. Mindketten ... utaztunk a 
magyar történelem hullámvasútján, perspektívák magasán és vereségek mélyén.”65 
 
1. Bibó István és Mérei Ferenc életrajzi adatai 
 
Bibó István (1911–1979) jogtudós, filozófus, politikus, egyetemi tanár, az MTA lev. tagja 
(1949-ben felfüggesztve), 1933 – jogtudományok doktora (Ferenc József Tudományegyetem 
Szeged); közigazgatási, nemzetközi jogi, politikatörténeti tanulmányok: 1933/34-es tanév 
Bécs, 1934/35-ös tanév Genf; 1940 – magántanári habilitáció (Szeged), 1947–1949 – Kelet-
Európai Tudományos Intézet, Társadalomtudományi Intézet ig. 1945–1949 – politikai 
tanulmányok a parasztpárti Válaszban és más lapokban (A magyar demokrácia válsága; Vita 
a demokrácia válságáról; A Békeszerződés és a magyar demokrácia; A koalíció válaszúton; 
Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem; A zsidókérdés Magyarországon 1944 
után).66 1951-től 1957-ig könyvtáros a Budapesti Egyetemi Könyvtárban. 1956. nov. 2–4. 
között az újraalakult Petőfi Párt képviseletében a Nagy Imre-kormány államminisztere. 1957 
– Magyarország helyzete és a világhelyzet c. emlékiratának Nyugatra juttatása. 1958 – élet-
fogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 1963 – szabadulás amnesztiával. 1971-ig, nyugdíjazásáig 
a KSH Könyvtárában dolgozott. 1974 – kétszer is visszautasítják útlevélkérelmét, hogy a 
genfi egyetem (amelynek egykor ösztöndíjasa volt) kutatói meghívásának eleget tehessen. 
1978 – a Legfelsőbb Bírósághoz beadott kérelmére megkapta jogi (nem politikai!) rehabilitá-
cióját. 1990 – posztumusz Széchenyi-díj. 1998 – posztumusz Magyar Örökség-díj, MTA 
tagság visszaállítása.67 
 
Mérei Ferenc (1909–1986) pedagógus, pszichológus. Kossuth-díj 1949; Magyar Szabadság 
Rend kitüntetés 1946. 1928-tól a Sorbonon tanult, pályaválasztási tanácsadói főiskolát is 
végzett. 1940-ig fizetésnélküli a Magyar Királyi Gyermeklélektani Intézetben, majd 
Gyógypedagógiai Főiskola Szondi Lipót laborban. 1942-től munkaszolgálat; 1944 – szökés, 
csatlakozása a Szovjet Hadsereghez (az Új Szó, magyar nyelvű szovjet propaganda újság 
munkatársa). 1945–1948 – A Fővárosi Lélektani Intézet vezetője, az Állami Pedagógiai 
Főiskola és az Eötvös Collegium tanára, 1946-48 között a NÉKOSZ (Népi Kollégiumok 
Országos Szövetsége) központi szemináriumának vezetője. 1949-ben a Magyar Pedagógia 
főszerkesztője, az Országos Neveléslélektani Intézet (ONI) kinevezett vezetője, amelyet 
1950-ben felszámoltak. 1956-ig állástalan, fordításból él. 1958-ban letartóztatták, 1959-ben 
12 évre elítélték; amnesztiával szabadult 1963-ban. 1964-től 1976-os nyugdíjazásáig az 
Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet (‘a Lipót’) vezető pszichológusa, az általa alapí-
tott Pszichodiagnosztikai, majd Klinikai Pszichológiai Laboratórium vezetője. Munka-
társaival, tanítványaival kiemelkedő szerepe volt a klinikai pszichológus képzés programjának 
kidolgozásában, vizsgálati és terápiás módszereinek bevezetésében, a gyakorlati képzés 
megvalósításában („az illegális nagyhatalom”). 1982 – MTA pszichológiai tudományok 
doktora; Ranschburg Pál Emlékérem (MPT).68 

                                                
65 Mérei 1991-II:65. 
66 „S mit vésnek fel majd az én fejfámra? Bibó István. Élt: 1945–1948” – mondta magáról 1976-ban, egy vele 
készített filminterjú alkalmával. Lásd Huszár 1986:388. 
67 1956 után megjelent munkái: 1960: Harmadik út (szerk. és bev.: Szabó Zoltán). Magyar Könyves Céh, 
London; 1976: The Paralysis of International Institutions and the Remedies. The Harvester Press, Hassock; Bibó 
István összegyűjtött munkái 1–4. (1981–1984) (szerk.: Kemény István és Sárközi Mátyás; előszó: Szöllősy 
Árpád, bev.: Szabó Zoltán). Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern. 
68 1956 után megjelent munkái: 1970: V. Binét Ágnessel: Gyermeklélektan. Gondolat Könyvkiadó; 1971: A 
közösségek rejtett hálózata. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest; 1974: társszerző: Szakács Ferenc. A klinikai 
pszichológia gyakorlata. Medicina Könyvkiadó, Budapest; 1985: Lélektani Napló, I–III. Művelődéskutató 
Intézet, Budapest; 1986: „Vett a füvektől édes illatot...”. Művészetpszichológia. Szerk. Forgács Péter. Művelő-
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2. Bibó István és Mérei Ferenc a kortársak, tisztelők, barátok, tanítványok szemében 
 
2.1. Bibó István 
 
„Te szent voltál, Pistám” – kezdte emlékezését Fónay Jenő mérnök, a POFOSZ (Politikai 
Foglyok Országos Szövetsége) elnöke, aki halálos ítélete után nyert kegyelmet, vigyázban 
állva Bibó István sírjánál az óbudai temetőben, még a rendszerváltás előtt, ahol lányával, 
vejével és néhány 56-ossal, én is ott voltam (persze, s ezért a fotók széléről lemaradtam). 
Szintén így nyilatkozik róla Szesztay András: „a szent embernek a naivitása és az erkölcsi 
zsenialitása is megvolt benne az intellektuális zsenialitás mellett”, s hozzáteszi, hogy „Csoóri 
mondta Bibóról, hogy egy erkölcsi zseni volt.”69 A néprajzkutató Vargyas Lajos pedig, 
Sárközi Mártára – Molnár Ferenc lányára, a népi írók 1945 utáni Válasz című folyóiratának 
„nagyasszonyára” – emlékezve, akinek csípős nyelve senkit sem kímélt, írta: „Bibót nem 
lehetett érinteni előtte, ő volt az egyetlen valaki, akit még véletlenül sem vett szájára tréfából 
vagy ironizálva. Szent és sérthetetlen volt.”70 Egy szabaduló rab Molnár Mártának elmondott 
története szerint, amely akkor is lenyűgöző, ha nem volna teljesen igaz, arról szól, hogy a 
börtönben néha pingpongozhattak, s Bibót kérték fel bírónak – mivel mindkét oldal megbízott 
benne –, ha a kommunisták a nyilasokkal játszottak.71 

Itt csak néhány jellemzőjének kiemelésére van lehetőség (lásd az I. táblázatot). 
Nevezték „A hűség, a tudás, az önzetlen szolgálat szívós elkötelezettjé”-nek (Illyés Gyula),72 a 
„nemzet lelkiismeretének”,73 a „legtürelmesebb magyarnak” és „megátalkodott jóhiszemű-
nek” 74 (Szabó Zoltán), „egyensúlyteremtő”-nek (Göncz Árpád), s a 20. sz. „legmakulátlanabb 
magyar politikai gondolkodójá”-nak (Földes Péter, az egyik rabtárs). Bibó István kivételes 
egyéniségének példája lehet, hogy amikor Kardos János – nagy hírű ügyvéd, akitől tanácsot 
kért, de aki nem lehetett védője – üzente, hogy halálra ítélése esetén, kérjen kegyelmet, Szondi 
két apródjából idézve üzent vissza: „Mondjad neki, (Márton) ím ezt felelem: / Kegyelmet urad-
tól nem vár soha Szondi. / Jézusa kezében kész a kegyelem: / Egyenest oda fog folyamodni.”75 
Közvetlenül a forradalom leverése után a letartóztatottak családtagjainak segítésére 
segélymozgalmat indítottak, amelynek az önmagát „szabadgondolkodó keresztyén” embernek 
meghatározó76 Bibó István volt szervezője és irányítója, Göncz Árpád közreműködésével.77 
 
 
2.2. Mérei Ferenc 
 
Egyik tanítványa, Hankiss Ágnes „kalandkereső filozófusnak” nevezte,78 akinek számára a 
lehető legfontosabb: „Mérei Ferenc művészete? ... Akármiben. Szóban és írásban, fűben és 
fában, tücsökben és bogárban – Az Életben”, amelyről egy másik tanítvány, mint „rekonstruk-

                                                                                                                                                   
déskutató Intézet, Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest; 1989: Társ és csoport. Tanulmányok a genetikus 
szociálpszichológia köréből. Sajtó alá rendezte: Gerő Zsuzsa és Fischer Eszter. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
69 Fekete 2011: 11. 
70 Széchenyi Ágnes 2004:295. 
71 Halda Alíz in: Széchenyi 2004:366. 
72 Illyés 1979:144. 
73 Rubicon 2004/4. különszám. 
74 Szabó Zoltán, lásd Kovács 2001b. 
75 Szesztay, lásd Fekete 2011. 
76 Rab 2008.  
77 Lásd Abod László in: Molnár et al. 2006:278. 
78 Hankiss 1989. 
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tív mutatványról” szól.79 Mint maga Mérei Ferenc is nyilatkozza: „Úgy eljátszom az életraj-
zommal, tulajdonképpen nem hazudok benne sokat, elhallgatok egy pár dolgot, de nagyjából 
az igazat mondom. Szóval egy olyan életrajzot tudok produkálni, ami nekem is tetszik, 
örömet okoz nekem, amivel büszkélkedhetem. Mások irigylik. Hát ezt az életrajzot fogom 
most előadni.”80 Egy harmadik pszichológus tanítvány és munkatárs ellenétes tulajdonságokat 
sorol fel: „Spártai munkaerkölcs és élvezkedő hedonizmus, önző hatalomvágy és önzetlen 
segítőkészség, racionális logika és költői lelkület, cinikus bölcsesség és gyermeki rácsodál-
kozás a világra, kíméletlenség az ellenfelekkel és gyengéd szeretet az övéivel stb. egyaránt 
jellemezték.81” Írnak (lásd I. tbl.) Mérei hangsúlyos „vonzódásáról a szabálytalansághoz”, 
öntörvényűségéről (Binét Ágnes),82 „szellemi non-konformizmusáról,83 „átfogó mágneses 
személyiség”-éről (Pléh Cs.),84 „kultikus alakjáról”, mint „hálózati guru”-ról, mint „informá-
lis nagyhatalom”-ról és „mozgalmár”-ról. 85 Szociálpszichológiai munkáinak összeállításával 
kapcsolatban jegyzi meg, hogy közben „meggyőződhetett arról, hogy számos gondolati 
fordulatot tett”. Saját szavaival: „elfogadtam egy általános tételt, majd kapcsolódtam az ezt 
megkérdőjelező konkrét előfordulás igazához. Transzcendentális mezőre azonban soha nem 
tettem kirándulást. Oda igyekeztem ellátni, ahová a pogány világlátás, a materialista 
kíváncsiság eljuttatott. Bukfenceim közepette is evilági maradtam, a jelenségek szerelmese 
(vagy ahogy a tanítványaim mondják: a jelenségek szatócsa)”. „Mondjuk csak ki! – mondta 
magáról Mérei – Szigorú bolsevik voltam. Tulajdonképpen negyven éves koromban kezdtem 
puhulni, és ez a folyamat húsz évig tartott”.86 Persze a tevékenysége a kommunista 
tisztogatások idején viták tárgya maradt.87 
 

I. táblázat Kortársak, tisztelők, barátok, demokratikus ellenzék, tanítványok  
által használt jellemzők Bibó Istvánról és Mérei Ferencről 

 
Bibó István 

 
Szent ember 

Erkölcsi zsenialitás, nagyság 
A nemzet lelkiismerete 

Önzetlen szolgálat 
Intellektuális zsenialitás 

Tudás 
Lényeglátás, racionális okfejtés 
Egyensúlyteremtő, közvetítő 
Angyali nyugodtság, türelem 

Keresztyén szabadgondolkodó 
Bátor következetesség 

Jóhiszeműség 
Alkotó derű 

Humorérzék, irónia 

 
Mérei Ferenc 

 
Szellemi non-konformista 

Kalandkereső filozófus 
Tanító „papa” 

Informális nagyhatalom 
Okosság 

Műveltség, fölényesség 
Kíváncsiság, nyitottság 

Véleményirányítás 
Mozgékonyság 

Bolsevik, öntudatos pogány 
Mozgalmár, hálózati guru 

Mágnesember 
Derű, mosoly, vidámság 

Humor 

 

                                                
79 Borgos 2006. 
80 Forgács Péter videó-interjú, idézi Borgos 2006:11. 
81 Szakács Ferenc interjú in: Borgos 2006:17. 
82 Lásd Bagdy et al. 1989:54-55. 
83 László 1985. 
84 Pléh 2016. 
85 Lányi 1999:56; lásd ehhez uő. 2001. 
86 Mérei 1973/1989:13. 
87 Lányi 1999; P. Bakay 1998; Rókusfalvy 1998. 
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Bibó István jellemzésére itt használt s az erkölcsi bátorságra, önzetlenségre, megbecsülésre és 
tiszteletre vonatkozó kifejezések egy sajátos erkölcsi emelkedettség érzelmi élmény kifejezé-
sei, amelyet az ember – a pszichológia szerint – valamely „morálisan szép” tett szemtanúja-
ként élhet át.88 Mérei Ferenc jellemzőihez legközelebb álló átfogó – a szabálytalansággal, 
kalandvággyal, élménykereséssel, a groteszk művészet, peremhelyzet stb. iránti vonzalommal 
kapcsolatos – fogalom talán egy személyiségvonás, a tapasztalatokra való nyitottság, amely a 
jelen politikai pszichológiai kutatások szerint inkább a baloldali ideológiához vonzódó 
személyekre lehet jellemzőbb.89 
 

 
3. Az Uchroniáról 
 
Az ukrónia fogalma átfedésben van a nem létező helyre (toposzra) vagy „Seholiá-ra” vonat-
kozó utópiával (Morus Tamás)90 és a disztópiával (negatív utópiával) (Orwell, Zamjatyin); 
ezen két műfaj közé helyezhető el. Jelentése az időre (kronoszra), a „nem létező idősorokra, 
eseménysorokra” vonatkozik,91 amikor „mi lett volna, ha?” történeti alternatívákat tár fel 
humoros módon, éspedig a történeti lehetőségek túlértékelése vagy leértékelése nélkül. A 
fogalom kitalálója Charles Renouvier francia filozófus volt az 1876-ban megjelent 
„Uchronia” című regényével, de a műfaj első igazi képviselőjének Louis-Napoléon Geoffroy-
Château-t, szintén francia írót tartják, akinek 1841-ben jelent meg, már átdolgozott kiadásban, 
„Napoléon Apocryphe” című könyve. A „virtuális”, „alternatív” vagy „kontrafaktuális” 
(tényellenes), „mi lett volna, ha?” megközelítés iránt napjainkban érdeklődnek filozófusok, 
történészek, pszichológusok. A történészek között vannak, akiknek meggyőződése, hogy a 
valóságban meg nem történt dolgokról való elmélkedések, ha megfelelőképp használják 
azokat, valahogy hozzásegítenek a valóban megtörténtek megértéséhez. Olyan képzeletbeli 
forgatókönyveket vizsgálnak, mint hogy a spanyol Armada kiköt Anglia partjainál, vagy 
Ferenc Ferdinánd túléli a szarajevói merényletet.92 Az ukróniák megkülönböztető vonása, 
hogy nem tetszés szerint elgondolt változatokat, hanem valós lehetőségeket vetnek fel, ame-
lyeket „történelmi csomópontnak”93 vagy „történelmi fordulópontnak” hívnak,94 s Bibónál „a 
lehetőségek összesűrűsödésében” mutatkozik. A pszichológusok az egyéni kontrafaktuális 
gondolkodási változatokkal, a vagylagos valóságok mentális szimulációjával foglalkoznak, 
amelyek az emberi életben a rossz következmények elkerülhetőségére vonatkoznak. Az 
eredmények arra utalnak, hogy a tényellentétek egymás mellé helyezése az észlelt valósággal 
szemben elősegíti a kreatív gondolkodást, a motivációra, kitartásra is jó hatással van, s 
humoros retorikai eszköz is lehet.95 Bibó István 1968-ban, Révai Andrásnak, Londonban élő 
politikai és művészeti író barátjának írt levelében számol be utolsó nagy alkotó korszakának 
előirányzott munkatervéről, így az Uchronia-ötletéről is. Itt indokolt bővebb idézése: „Most 
jönnek azok a témák, melyekből még egy sor sincs meg. Ezek között az első igen groteszk és 
igen mélyenjáró valami szeretne lenni. Félek azonban, hogy nem fogom hozzá megtalálni a 
szükséges beszélgető hangot és laza szerkezetet. Egyelőre csak a címe van meg, mely olyan 
hosszú, mintha egy tudálékos 17. századi szerző írta volna: „Ha a zsinati mozgalom a 15. 
században győzött volna... Bibó István címzetes váci kanonok beszélgetései apósával, Ravasz 

                                                
88 Pohling–Diesner 2016. 
89 Joly et al. 2018. 
90 Morus Tamás könyve jelentős mértékben járult hozzá Bibó politikai felfogásának formálódásához, mint az már 
1946-47-ben tartott szegedi politikatudományi előadásainak jegyzeteiből világosan kitűnik (Tóth-Matolcsi 2012). 
91 Bibó 1990:247. 
92 Roberts 2006; Rosenfeld 2007; Varga 2014. 
93 Renouvier 1876:408 – ábra. 
94 Kovács 2001a:74; Trencsényi 2007:235. 
95 Waisanen 2018. 



53 

László96 bíboros érsekkel a római katolikus egyház újkori történetéről, különös tekintettel a 
lutheránus és kálvinista kongregációkra. Egyház-, kultúr- és politikatörténeti uchronia.” [...] 
Ez azután igazi Lacinak [Cs. Szabó László] való csemege volna, ha valaha is meg tudnám 
írni. Az impulzust hozzá Toynbee-nak egyetlen megjegyzése adta, mely szerint, ha az egyház 
alkotmányosítására irányuló 15. századi zsinati mozgalom győz – s kis híján győzött –, akkor 
a reformáció elmarad, és minden másképp lett volna. Ezt a „másképp”-et és mégis ugyanazt 
szeretném rögzíteni, amihez elég sok – humoros effektusra is irányuló – ötletem volna.”97 Az 
Uchróniát98 „a műfaji csodabogár álcájában Bibó iróniába oldott történelemfilozófiájának 
mesteresszéjének” minősíti egy író, kritikus, újságíró, aki még – mint azóta lelepleződött – 
„az alkalmazotti besúgó mintapéldánya”99 is volt. 

Az 1960-as évek végén feleségemmel, Szacsvay Évával100 láthattuk, ahogy Bibó 
István homlokára tolt szemüvegével, kissé terpeszben állva lapozgat és beleolvas Leopold von 
Ranke A pápák története (1936) című művébe. Ifjabb Bibó Istvántól tudjuk, hogy édesapja a 
60-70-es években gyakran forgatja, a neves angol történész Arnold Toynbee hatalmas 
összefoglaló munkáját és az Uchroniához fűzött megjegyzése szerint: „beszélgetéseinkben 
többször visszatért arra a gondolatára, hogy az emberiség egy ‘a hatalom csapdájába bele nem 
esett’ univerzális szellemi központ híján nagyon nehezen tud majd megbirkózni az ‘egyetlen 
igazi eretnekséggel’, az ‘erőszak kultuszával’”. 101 Megjegyzem, hogy a Révaihoz írt levelének 
keletkezése körül mosolyogva elmondta nekem tervét, s hogy gyakran szórakoztatta magát a 
mi lett volna, ha a dolgok másképpen alakultak volna kérdésekkel. 

Számos tanulmány elemezte – legalaposabban Trencsényi Balázs102 és Kovács Gá-
bor103 – a műből előtűnő bibói „társadalomfejlődés képet, keresztényfelfogást, Nyugatképet, 
Bibó véleményét a magyar és nyugati fejlődés kapcsolatáról, a reformációról... a hatvanas-
hetvenes évekbeli világfelfogásáról”;104 összehasonlították az Uchcroniát a három évvel 
későbbi Európai társadalomfejlődés értelmével és előzményeivel, vizsgálták teológiai 
aspektusait,105 földrajzi vonatkozásait,106 sőt azt is érzékeltették, hogy mi lett volna az 
absztrakt művészettel, ha Luther Márton nem vágja hozzá tintatartóját az ördöghöz, s az nem 
hagy nagy pacnit a cellája falán.107 

Bibó tréfás, ironikus szándékát az apósával való beszélgetésekben megjelenő történel-
mi személyek illusztrálják. Például: az utolsó Jagelló a 20. században: a „kissé részeges VII. 
(Dob-zse) István” volt, de szóba kerülnek bíborosok (Erasmus, Contarini, Melanchton, Locke, 
Montesquieu, Uljanov pátriárka [Lenin], Dzsugasvili pátriárka [Sztálin], Dulles, Russel, 
Harnack), püspökök (Mirabeau, Zola), kanonokok (Danton, Werbőczy), abbék (Robespierre, 
Voltaire, Gide), apátok (Rousseau, Freud), prépostok (Dekker) vagy egyszerű atyák (Marx 
páter) – de legalább is szentek (Luther Szent Márton, Kálvin Szent János). Marx páter a 
vatikáni múzeum könyvtárában húzza meg magát, akinek a keze nyomát őrzi az 1848-ban 
kiadott harmadik szociális pápai enciklika, a „Spectrum pervadit Europam” (magyarul: 
kísértet járja be Európát) kiáltványszerű hangja. Freud apát a gyónási technika moderni-
                                                
96 Ravasz László (1882–1975) Kolozsvárról 1921-ben teológiai tanárként Budapestre meghívott és megválasztott 
református püspök, az MTA tagja (1925–1945, 1937–1940-ben másodelnök), kiemelkedő szónok, író. 1948-ban 
lemondott püspöki tisztségéről, 1953-ban vidékre kényszerült. 
97 Bibó 1990: 247, kiemelés tőlem. 
98 Bibó 1990 IV.:265-282. 
99 Sükösd 1989. Lásd Onagy Zoltán https://www.irodalmijelen.hu/2010-okt-04-0537/sukosd-mihaly 
100 Etnográfus, ny. főmuzeológus, Néprajzi Múzeum, múzeumi főtanácsos. 
101 Bibó 1990 IV.:793. 
102 Trencsényi 2007. 
103 Kovács 2001a. 
104 Trencsényi 2007:228. 
105 Bárczay 1990; Csepregi 2011; Rosdy 1990; Vályi-Nagy 1990. 
106 Pete 2012; 2013. 
107 Körösvölgyi 2017; vö. Czeglédi 2013. 
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zálásnak úttörője, s Méreit „kedves, de csípős iróniával ábrázolja Bibó..., aki a keresztény 
egyházakban még a toleranciát sem szereti [...] Itt a kettőjük közti tényleges különbségeket és 
ellentéteket mutatja meg tréfás ironikus formában” – méltányolja ezért Litván György.108 
Freud apát módszertani újításának szövege így folytatódik: „S hajlandók még az erkölcsi élét 
is letompítani Jézus híres mondásának, hogy „aki asszonyra tekint...”, csak hogy bebizo-
nyítsák, hogy az egész pszichoanalízis lényege benne rejlik ebben a mondásban. Ő, Mérei is 
hiába áll ellen minden beléptetési kísérletnek, tanítványait sorra beléptetik, eredményeit 
keresztény irányban megfejtik, őt magát megdicsérik, és így megerősítik a világot abban a 
meggyőződésben, hogy az Egyház minden tudományok segítője és dajkája...”.109 Az 
Uchroniában a párbeszéd 1963-ban kezdődik, amikor Ravasz László megérkezik a legutóbbi 
pápaválasztásról és „Bibó István viszont – olvashatjuk keserű öniróniával való leírását – 
Márianosztráról ékezik, ahol hat évig volt gyógykezelésen Magyarország legrégibb, Nagy 
Lajos által alapított gyógyintézetében, melynek dicséri jó ellátását és adminisztrációját, de 
panaszkodik az irgalmas rendi orvosok és ápolók elmaradt és nyers kezelési módszerei 
miatt”.110 „Töltse jól megérdemelt büntetését Magyarország egyetlen szubalpin börtönében, 
Márianosztrán” – ismételgette gyakran Göncz Árpád (is).111 
 
 
4. A humorról és az iróniáról röviden 
 
A humor nem csak szórakoztat, hanem felszabadít a feszültség alól, oldja a szorongásunkat; 
elégtételt nyújt, segíti a megküzdésünket és amikor kell, ötleteket juttat eszünkbe. A pszicho-
lógiai vizsgálatok és kísérletek a humor és a kreativitás közötti szoros kapcsolatot állapítottak 
meg.112 A humor kétségtelenül társas jelenség, a társas kapcsolatok meghatározója, mindig 
volt és mindig lesz. 

Az irónia: szavak, cselekvések vagy események használata valaminek a kifejezésére, 
amely teljesen különbözik a szószerinti jelentéstől. Különbséget tehetünk a helyzeti113 és a 
verbális irónia között. Az utóbbi, a beszélt vagy leírt irónia kifejezése a nem szó szerinti nyelv 
egyik formája, gondolat kifejezése abban az értelemben, hogy az ironikus és a nem ironikus 
mondat megkülönböztethetetlen. A narratíva megértésében jelentős szerepet kap a 
szövegösszefüggés, a szövegkörnyezet. Az irónia átfedésben van a humorral, a nevetségesség 
forrása, megértését az elméletek többsége a meglepődés és az inkongruitás feloldás folya-
matára építi.114 Az irónia közeli rokonságban van a szarkazmussal, néha összetévesztik őket, 
de különböznek: az irónia pozitív, a szarkazmus nem. A szarkazmus pontosan azt jelenti, amit 
mondanak, másokat sért, valakiből tréfát űz, mégpedig éles, maró módon (vagyis agresszív 
humor, gúny).115 

A humor történeti megértéséhez nyilvánvaló az államilag támogatott, előírt propagan-
disztikus politikai humor és a néphumor különbségének ismerete,116 s szükséges elválasztani, 
ahogy az emberek reagáltak rá, vagy ahogy kitalálták azt. Represszív társadalmi rendsze-
rekben sem a „velük együtt nevetés”, sem a „rajtuk nevetés” nem volt teljesen veszélytelen 

                                                
108 Litván 1990:26. 
109 Bibó 1990:272. 
110 Bibó 1990:268. 
111 Vö. Bibó István in Huszár 1989:173-178. 
112 Christensen–Alexander 2018; Lu et al. 2019; Séra et al. 2015; Papusek et al. 2019. 
113 Shelley 2001. 
114 Gibbs et al. 2014. 
115 A negatív szarkasztikus humor elkerülésére figyelmeztetnek a pedagógiában, habár úgy tűnik, mivel absztrakt 
gondolkodást igényel, a szarkasztikus megjegyzéseknek jótékony hatása lehet a kreativitásra, annak ellenére, 
hogy kifejezője és fogadója számára egyaránt jelentős konfliktus forrása (lásd Huang et al. 2015).  
116 Síklaki 1994; Horváth 2016; Küllős 2006. 
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dolog, sem nyilvános közegben, sem a magánszféra kontextusában, még a „legvidámabb 
barakk”-nak tűnő időszakban sem. Egy ismert vicc is figyelmeztet erre: „Az ítélet kihirdetése 
után a bíró kilép a folyosóra, és abban a pillanatban ellenállhatatlan hahotában tör ki. Váltó-
társa épp szembejön, azonnal megkérdi: – Min nevetsz ilyen jót? – Kitűnő viccet hallottam. – 
Mondd el nekem is! – Nem vagyok bolond! Most adtam érte három évet.” (Katona). Lehetett 
nevetni a Ludas Matyi-ban, 1950-ben Titóról mint „láncos kutyáról” megjelent karikatúrán, 
de otthon jobban (ezt én is tanúsíthatom apám reakciójával, amikor rábukkant az íróasztala 
fiókjában mélyen elrejtett újságkivágásra). Mint ahogy nevetni lehetett Zimándi Pius, az 
„1956-os forradalom krónikása” által 1956. június 29-én feljegyzett viccen is: „Hogy hívják 
Titó feleségét? „Láncos Cicának”.117 S ha nem volt „zsindely a háztetőn” – mint mondták 
gyermekkoromban –, akkor vidáman dúdoltuk a népdalt egy Rákosi-plakát lőtt: „Búzába ment 
a disznó, csak a füle látszik ...!118 

Niederhauser Emil, egykori Eötvös kollégista történész felidézte, hogy segített Sárközi 
Györgyné Molnár Mártának, aki műszövőnőként jutott kis jövedelemhez, hogy főnöknője 
számára a kötelező politikai áttekintést írjon. Ehhez tudni kell, hogy „1953-ig minden reggel 
Szabad Nép-félórát kellett tartani, mozgalmi dalok eléneklése után. Ma elég borzasztónak 
hangzik, de akkor nagyon sokat tudtunk nevetni rajta, csak meg kellett nézni, nem 
hallgatózik-e valaki az ajtóban. A Zugligetben [ahol M. M. lakott] ezzel nem volt gond, mert 
az összesen egy szobából eléggé belátható volt a környék”. Széchenyi Ágnes a kort és Sárközi 
Márta alakját felidéző könyve – amelyben ez a történet megtalálható – számos Bibó Istvánra, 
humorára vonatkozó emléket tartalmaz.119 
 
 
5. Bibó István humora az Uchronián túl 
 
Bibó István társaságot kedvelő, jó humorú, alapjában véve optimista ember volt. „Évődő, 
csipkelődő”  kapcsolatukról szólt Kosáry Domokos, a Teleki Intézetben volt egykori 
munkatársa, akivel véleménykülönbségeik, eltéréseik ellenére (pl. Szekfű Gyula megítélése) 
egymást kölcsönösen becsülték.120 Akkoriban készült Bibó Istvánról egy karikatúra, amelyhez 
társíthatunk egy családi történetet, hogyan vitte magával „Kispistut” apja a Válasz 
megbeszélésekre. Ott ötévesen kiabálta: „»Tata csinálj nekem garazsat, Márta: Mondja Pista, 
nem lehetne ezt a gyereket eg..berugni?« A gyógyíthatatlanul fennkölt szellemű embereket 
»lila fing«-nak nevezte. [...] Márta néniről sok anekdota van, humoráról és szabadszájúságáról 
mindenki tud”.121 A Válasz idejéből a zenefolklorista Vargyas Lajos, önéletrajzában egy 
zsdanovi párthatározat ellen készült cikke („Zene és közössége”) szerkesztéséről ír, amit már 
elolvasott Sárközi Márta és Illyés Gyula is. Attól félve, hogy valami baj lesz belőle, 
megnézették Bibóval is, „aki azzal hozta vissza: »Ti naívak vagytok, ha azt hiszitek, hogy a 
marxisták engednek így belebeszélni a dolgaikba.« S két mondatot kihúzott, és azt a részt egy 
kicsit átkalapáltuk. A végén nevetve mondtam Pistának, hogy elteszem az eredeti kéziratot, 
mire ő szintén nevetve válaszolta, „hogy megmutasd, mit kényszerített rád az az erőszakos 
Bibó István”. Egyébként Horváth Márton meg is vádolta őket „dühös szovjetellenességgel”, s 
Vargyas akkori főnöke, akit ő „gyávának” nevez: „Mátrai László be is gyulladt” a 
kritikától.122 

                                                
117 Zimándi 1992:104. 
118 A Szt. Istvánról Új Kenyér ünnepére átalakított ünnepen volt látható. 
119 Széchenyi 2004:297. 
120 Keresztúri 2010:23. 
121 ifj., Bibó Istvánné Lipcsey Judit, cit. Széchenyi 2004:375, 384. 
122 Idézi Széchenyi 2004:292-293. 
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Bibó István 1951 és 1956 között volt az Egyetemi Könyvár katalogizáló osztályának 
munkatársa. A könyvtár dolgozóiról írja az egyik visszaemlékező: „Tudós, kommunistaelle-
nes társaság volt, szidtuk magunk közt a rendszert, és eltűrtük Mátrai László123 piszkálódásait, 
aki párttag és marxista akadémikus volt, bár kicsinyeskedett a beosztottjaival, senkit sem 
rúgott ki politikai nézetei miatt”.124 A visszaemlékezésekre és kéziratos anyagokra támasz-
kodva Fabó Edit rámutatott,125 hogy „a hatalom nyomásának terhét, s állandóan a munka-
fegyelem betartásán lovagoló, bosszantó igazgatót... a kor kultúrpropagandájához illeszkedve 
olyan ‘humoros esteknek’ nevezett munkahelyi rendezvények” segítették elviselni, „ahol 
lehetőség volt a hétköznapi feszültségek, túlkapások kritizálására”. A darabok előadásában 
„Bibó is szívesen vett részt, hiszen maga ugyancsak szerette a humort, s ha társalgott, 
rendszerint jókedvre derítette társaságát”. Mátrai László kellemetlenkedő vesszőparipája a 
késések, telefonálások ellenőrzése volt.126 

Néhány példa a műsoros estekből.127 1954. aug. – Köszönet és hála: „Volt vidámság, 
zenebona/ s nem ismert rá Bibó Pista,/ hogy mit fejemen viselek,/ nem valódi csak ál-
szőrzet.” 1956. márc. 3. – Vértesy Miklós Üdvözlő versének kezdő sorai: „Szép kartársnők, jó 
kartásak/ És várvavárt vendégek!”. Az ötödik versszak: „Figyeljék meg humorunk / Találó és 
vakító, / Bár idén nem telefonál / Sem Szimonné, sem Bibó.” Végül nyolcadik versszak: 
„Mindemellett a respektust / Nem szorítjuk hátra itt / És mélységes tiszteletből / Nem 
csipkedjük Mátrait”. Előfordult, hogy a megcímzett személy nem jól vette a lapot. Egy 
jelenléti ívvel kezdődő hosszabb kabaréban (uo. 171): „Tátrai: Hol az ív? Az én kicsi ívem, az 
én szép kis ivettem. Ezzel fekszem, ezzel ébredek, egy gondolat bánt engemet” – az ív! Na 
lássuk! (Nézi az ívet) Mi az, hogy Bibó pontosan itt volt? 8.28-ra van beírva, hát ma nem 9-
kor érkezett? Ez komoly? Ja igaz! Ma földrengés volt és az összes órák előreugrottak negyven 
percet. Eéértem. Dériné. Na most már tisztáztad kérlek, hogy Dériné naponta háromnegyed 
órát szoptat, vagy másfelet. Ezt most már rendbe kell hozni! [ ...] Tátrai: Kérlek, van egy 
ötletem! Ez az ellenőrzési hálózat még nem elég. Ezeket az ellenőröket még nem ellenőrzi 
senki! Ki fogom jelölni az ellenőrök ellenőrét! ...” Az idézett „Könyvtári értekezlet” c. 
darabban szerepelnek különböző múzeumok igazgatói, parodikus jelentekben vitatnak meg 
„fontos” módszertani kérdéseket, vagy a 7 órás munkanapot stb. Ennek „a hely szellemének 
humorát” bemutató tanulmány következtetése, hogy a könyvtár ilyen viszonylag zárt közös-
ségében a humor valóban „segített elviselni a diktatúra mindennapjait”, ugyanakkor a „belső 
szűkebb kör” kirekesztő játékának is lehetőséget teremthet, s kerülni kell a túlzottan 
szarkasztikus megnyilvánulásokat (uo. 179). 

Regéczy László egy szinte szállóigévé vált történetet mondott el egy interjúban Bibó 
István jellemzésére: „Vácon négyen szorongtunk egyetlen egyszemélyes zárkában, kiblivel, 
ágy nélkül. Beadták a vödröt meg a kefét. Súrolás! Pista megragadta, majd ő. Fazekas Gyuri, 
újságíró barátom elkérte tőle: »Add ide nekem. Pista, én vagyok a fiatalabb.« »Nem, kérlek, 
ötszáz éves protestáns lelkiismeretem nem engedi, hogy átadjam.« »Na, és az ötezer éves 
zsidó lelkiismeretem kotya?«”.128 Gyakran emlegetik Bibó jellemző iróniáját. A foglároknak 
ki volt adva, hogy ne kesztyűs kézzel bánjanak a rabokkal, „gyűlöljék őket”. „Ezt mindenki-
vel szemben meg is tették – Szesztay András szerint –, de Bibót bestiálisabban verték meg, 
mert irónia volt benne. Iróniával szemlélte őket, ami dühöt válthatott ki belőlük. ... A 
viszontgyűlölet iróniává szelídült benne, de ez az irónia a foglárokat jobban ingerelte, mint a 

                                                
123 Az Egyetemi Könyvtár igazgatója, 1948/49-től az MTA levelező tagja. 
124 Szokolóczi János, cit. Keresztúri 2010:46. 
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visszaperzselő gyűlölet”.129 Göncz Árpád hangsúlyozza a „félszeg szerénysége és öniróniája 
mögött rejtőzködő civil kurázsit”, amellyel álláspontját kifejtette (a „Bibó-tanszéken” is, egy 
„rongyos darócnadrággal letakart hokedlijét hívták így a Gyűjtő fordítóirodájának egyik 
zárkájában”).130 Szintén írja: „... az az ironikus szerénység, amivel egyszer Vácon egy vissza-
visszatérő rémálmát mesélte: – Tudod, kérlek, újra meg újra azt álmodom, hogy egy szobor-
talapzaton állok, hullik rám a hó, már belep, kétségbeesetten igyekszem lekászálódni, de nem 
megy, semmiképpen nem”.131 Még ide tartozhat Szesztay megjegyzése arról, hogy Bibónak 
apósával, Ravasz Lászlóval „polémiája volt nagyon sok kérdésben”, s hogy számára „az 
evangéliumi tanításból a legfontosabb ... a házasságtörő nő példája volt, ahol Jézus az 
erőszakból erőszakmentesen mentette ki az asszonyt. A maga ironikus módján mondta is, 
milyen jó lenne, ha a mi farizeusaink ilyen toleranciára rávehetők volnának. Erőszak nélkül az 
erőszakból”.132 Egyébiránt azt volt a véleménye – hallottam egyszer tőle, a filozófus Maurice 
Maeterlinck-re hivatkozva –, hogy „a házasság olyan mint a demokrácia (vagy fordítva), nem 
lehet jobbat kitalálni”. 

Mindkettőjük kiváló humorára, anekdotázó kedvükre emlékszik a család és a baráti 
kör. Ravasz első, 1944-ben írt önéletrajzára is úgy lehet tekinteni, hogy kiváló forrásmunka 
Ravasz személyiségének megismeréséhez. Ebből az írásából derül ki erős „elmélkedési hajla-
ma”, a humor, az elmés aforizmák iránti vonzalma, a színes, tarka stílus iránti elismerése...133 
A reformátusok között, a családban számos humoros történet kering.134 Feleségem kedves 
emléke, hogy Bibó István megtanította a gyerekeknek a családban a Monarchia „Gott erhalte, 
Gott beschutze/ unser Kaiser, unser Land!...! kezdetű himnuszának a magyar kártyafigurák 
neveivel kicserélve éneklésére: „Alsó, Felső, Király, Disznó/Disznó, Király, Felső, Alsó”... 
Bibó István szívesen mondott anekdotákat, néha vicceket is. Az egyik anekdota, amelyikre 
nagyjából emlékszem, egy összeesküvés szervezéséről szólt egy alföldi városban. A birtokos 
urak, a feltűnés elkerülése érdekében nem saját hintójukkal indultak a találkozás helyszínére, 
hanem konflist rendeltek és a bakon ott ült Metternich osztrák titkosrendőrségének embere. 
 
 

6. Mérei Ferenc humora 
 

Mérei humorával kapcsolatban is különbséget kell tennünk köz- és magánéleti, szakmai és 
családi/baráti színterei és szerepei között. Szakmai kapcsolatainak hálózata igen széles volt. 
Párizsban a marxista Henri Wallontól tanult, évfolyamtársa volt René Zazzo, hatást gyakorolt 
rá Szondi Lipót, akinél pszichoanalitikus kiképzésben részesült; együtt dolgozott Binét 
Ágnessel, aki a fejlődéspszichológus Jean Piaget-nál tanult, munkatársa volt Gleiman Anna, a 
berlini gestaltpszichológiai iskola szociálpszichológusának, Kurt Lewinnek tanítványa. A 
NÉKOSZ tagjainak és irányítóinak, a pedagógia átpolitizálásában érintetteknek, az 1960-as 
évektől klinikai pszichológiát végzett tanítványainak sora, a szociálpszichológia művelői, az 

                                                
129 Fekete 2011:9. 
130 Az ellenállás apró morzsái: Bibó István mondta egyszer nevetve, hogy a „fordítóirodán” előfordult az 
képtelenség is, hogy repülőgépek műszaki szerkezeti leírásait fordítatták velük (talán oroszból?)! Mérei 
szarkazmusával való találkozását és a „Bibó-tanszéki vitát” így idézi fel Nagy Elek, az 1956-os csepeli központi 
munkástanács elnöke: „Bejön egy kis snezega emberke. Snezega alatt én a testi felépítést értem. Kis mozgékony. 
És akkor mondja, hogy Mérei vagyok. Bemutatkozom: Nagy Elek. A csepeli Nagy Elek? Igen. És én miattad 
kerültem börtönbe? Hát ez nem érte meg. Ez az első mondata. Akkor beszélgettünk. [...] akkor is úgy hittem, 
legalább egy esztendő börtönt megér együtt élni Mérei Ferivel, Donáth Ferivel, Bibó Istvánnal”. Nagy Eleket 
lenyűgözte a váci fordítóiroda és „Mérei és Bibó vitája. [...] Ez a két teljesen ellentétes egyéniségű ember. Ez a 
kettő összecsap. És egy félórás vita. [...] a kis izgága zsidó Mérei, ahogy mondja az érveit, Bibó Pista pedig azzal 
az angyali nyugodtságával” (Nagy Elekkel készült interjú, cit. Litván 2006:184). 
131 Göncz 1991: 74. 
132 Fekete 2011: 8. 
133 Varga 2011. 
134 Nagy 2007; ifj. Bibó 2008; Csűrös A. 2008.  
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56-osok, a hazai avantgárd, értelmiségiek stb. tartoztak az akadémiai pszichológia berkein 
kívül tanító Mérei „informális társas makro- és mikrovilágához”.135 

Mérei Ferenc egyetemi évei alatt sokféle munkával tartotta fenn magát, így dolgozott a 
magyar emigráns Elek-házaspár vendéglőjében mint felszolgáló, akik „nagyszerű főnökök 
voltak, egy kicsit családi elbánásban részesültek” tőlük. „Nagyon szellemes, mindig jókedvű 
volt, fantasztikus tréfákat csináltunk együtt” – idézi fel alakját Elek Ilona a házaspár hölgy-
tagja emlékirataiban, 1977-ben.136 Munkaszolgálatos mosolygós fényképe, amelyet sikerült 
feleségének is eljuttatni, szintén arra utal, hogy „még a legrosszabb, legembertelenebb körül-
mények között is meg tudta tartani önmagát” s a lehetőségek kihasználásával, felülkerekedve 
a nyomasztó érzéseken „jól érezni magát”.137 „Azt az embert egyetlenegyszer sem láttam 
mosolygás nélkül” – emlékezik vissza egy rabtársa. „Annyira nem akarta fölvenni azt, amit a 
börtön egésze jelent, hogy mindenki azt mondta, hát ezt kirakatba kéne állítani a börtön elé, 
hogy nézzétek, milyen derűs emberek élnek itt”.138 Egy élete végén készült portréfilmjéről 
(szerző: Forgách Péter 1988) írták a Filmvilágban: „A feltárulkozó személyiség szerencsésen 
uralja a helyzetet, az áradó humor, öngúny, anekdota, szellemi nagyvonalúság távlatot, Mérei 
Ferenc egyénisége pedig erőt kölcsönöz a filmnek”.139 „Derű kell és életszeretet” vagy „élni 
és élvezni az életet” – volt vezérelve. 

Méltatói megállapítják, hogy többször használja a „mutatvány”, a „porond” metaforáit, 
s vonzódását a „bohóckodáshoz”, az eljátszott hiteles szerepekhez. Álmodik is róla, álmában 
bohóc volt a városligeti Vursliban: „Azt mondtam magamról, hogy Jancsi bohóc vagyok, 
valójában Rigoló voltam...” Itt egy jó zenebohóccal, s nem a coulrofóbiát eszünkbe juttató 
félelmetes alakkal azonosult. Mint írja Mérei, az álomról Karinthy cirkuszának kisfiújára 
asszociált, aki sok év magány után jött rá a megoldásra: „Ő az igazat és a szépet akarta 
eljátszani, azért kellett bohóccá válnia. Én bohóc szerettem volna lenni, azért kellett most már 
csaknem tíz éve minél inkább az igazat mondani. ... Az én cirkuszomban a hitelesség, a tudo-
mánynak, a művészetnek, az önismeretnek a hitelessége, belépőjegy a bohóckodáshoz”.140 A 
„mutatványt” értékelni kell, a felnevelt diákoknak, hallgatóságnak, a közönségnek. Mérei 
szellemes „csipkelődő” humorára emlékeznek egyes tanítványai (Karczag Judit), mások 
idézik felhangoltságát, diákjainak is mondta, interjúban is említi: „Hát én is ‘hipomanci” 
vagyok, mert a kreativitáshoz kell egy kis hipománia”. (Ez nem biztos, hogy kezelendő). Az 
emberek egy része ilyen állapotban alkot! (Popper Péter utal rá kreativitással kapcsolatban).141 

Mérei és a köré szerveződő tanítványi együttes sokat tett – a szakma nemzetközi 
fejlődésével párhuzamosan – a vizsgálati és gyógyítási módszerek meghonosításában. A 
terápiás képzésnek volt egy külön sajátossága, éspedig „a medikális és a hétköznapi szerepek 
összefolyatása”.142 Méreinek célja volt „a művi helyzetből – „élet-csoporttá” alakítás, a barát-
ságok sűrű konglomerátumának megformálása”, az „összetartozás kötelékeinek létrehozása” 
(emlékeztetve a NÉKOSZ-időkre, az „együttes élmény” örömtöbbletére és hajtóerejére). Egy 
idő után „a csoportok átalakultak, megjelent a happening jelleg, a fellazultság, dominált a 
színpadiasság”. Lekicsinylését jelezte és néha „pikírt megjegyzéssel igyekezett a beszélőt 

                                                
135 Pléh 2016. 
136 Bajomi 1986: 23., idézi K. Horváth 2005:109. 
137 K. Horváth 2005; 2014.  
138 Földvári Rudolf, idézi Litván 2006:184. 
139 Koltai 1988:12. 
140 Mérei 1973/1989; vö. Borgos 2006. 1974-ben jelent meg Szabolcsi Miklós: A clown mint a művész önarcképe  
c. könyve, akihez Méreit több évtizedes barátság fűzte. A bohóckodás árnyalt pszichoanalitikus jelentéséhez lásd 
Hárdi 2017; Jung a bohóc mint archetípus értelmezéséhez pedig Bala 2010. 
141 Empirikus alátámasztását lásd Fuhrham et al. 2008. 
142 Kovai 2017:62. 
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megakasztani”... Munkamódjához tartozott a frappírozás, irónia, önirónia, a váratlan szelle-
mes beállítások”.143 

Mérei igazi szociális tere a pszichodráma volt.144 „Műhely csoportjában” tanítvá-
nyaival az eredetileg Jacob Moreno által bevezetett, az életből származó probléma pszicho-
lógiai feltárását szolgáló „mintha-színház”-nak saját módszertani változatát dolgozták ki és 
alkalmazták önismereti és terápiás céllal, amit csoportközpontú pszichodrámának neveztek el. 
A „lélek színházá”-ban145 a csoport együtt keresi meg a játékhelyzetet és a felmerülő („a 
közös tudattalanból kibuggyanó”) témát; spontaneitás felszabadítása és felhasználása, 
kreativitás, aktivitás, rögtönzés, szerepjáték, nézőpont- és szerepváltás, katarzis, szociometria, 
fogalmai kapcsolódnak hozzá. A humortól sem idegenkednek, habár ritkán írnak róla, Moreno 
sem, de humorérzékét példázza, hogy a „pszichodráma április 1-én, Április bolondja napján, 
reggel 7 és 10 óra között született” – olvasható 1946-ban megjelent Pszichodráma c. 
könyvének első oldalán. Az ezt idéző pszichodráma kiképző Vanesa Valentine146 utal az első 
Pszichodráma Konferenciára (1964), ahol Moreno bemutatott videofilmjében humoros volt. 
Egy szerep spontán eljátszása humorhoz és nevetéshez, gyógyító katartikus élményhez 
vezethet.147 Pszichodráma gyakorlatából írt összefoglalásában szintén beszámolt a humor 
előfordulásáról Erdélyi Ildikó is.148 

Visszatérve a csoportvezető-csoport sajátos relációjának kérdésére, még említhetők 
példák. Így szokás volt a Tanár úr születésnapjainak megrendezésére, ahol „mindenki előállt 
valami – az ő szavaival – mutatvánnyal. Ez lehetett írás, lehetett dráma – a mi csoportunkban 
természetesen. [...] Nagyon emlékszem, amikor mi egy cirkusszal készültünk. Mindegyikünk 
elvállalt a cirkuszban egy szerepet. De akkor megcsináltuk előzőleg a keretét. Ott már 
spontánnak kellett hogy legyünk. Azt az izgalmat nem tudom neked elmondani. [...] És ő 
pedig ezekre a rendezvényekre nagyon komoly írásos művekkel állt elő”.149 Egy másik 
csoportterápiás társaság születésnapi összejövetelén Mérei „1970-ben a saját szovjet tiszti 
egyenruhájába érkezett egyikük lakására, ahol megünneplését megszervezték”.150 A mutatvá-
nyok, a műsorok, a kiállítások, felolvasások előzménye a „törzsi rendezvényirodalom” 
részben publikálatlan dokumentumaiból ismert.151 
 
 
6.1. Mérei Ferenc és a „törzsi rendezvényirodalom” 
 
„Hegyi” fn. ügynök egyik jelentésében így foglalja össze a Mérei vezetésével 1950 és 1970-es 
évek között működő informális kör tevékenységét: „... »törzs”-nek nevezték és a feladata 
tréfás volt. A feleségek ellen kellett harcolni, különféle nőügyeket kellett megbeszélni, ilyen 
tapasztalatokat kicserélni, nőket ajánlgatni vagy róluk lebeszélni. A feleségek persze nem 
vehettek részt a »törzsi összejöveteleken«, csak kivételes alkalmakkor hívták meg őket és 
ilyenkor ez nagy megtiszteltetésnek számított”.152 A Törzs értelmiségiek, művészek sajátos 

                                                
143 Fonyó 2006:58-59.60. 
144 Bagdy 1985:250.  
145 Erdélyi 2006:194, 225. 
146 Valentine 2013:5. Moreno filmje elérhető az interneten: www.psychotherapy.net/video... moreno-movies-
psychodrama. 
147 Moreno in Fox 1987:211, cit. Scheiffele 2003:11 ; lásd még Sheesley et al. 2016. 
148 Erdélyi 2014. Itt még megjegyezhetnők, hogy azzal a ténnyel szemben, hogy a pszichoanalitikus 
pszichodrámában az analitikusok gyakran megengedik maguknak a nevetést, módszertani kétségek (csábítás, 
semlegesség megsértése) is felmerülnek (Valon 2017). 
149 Borgos 2006, interjú Ajkay Klárával. 
150 Fonyó 2006:58-59. 
151 György 2016; K. Horváth 2006, 2009; Román 2004. 
152 Goldschmidt Dénes pszichiáter, idézi K. Horváth 2006:42-43.  
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szubkultúrájú baráti köre volt, tagjai között Bálint Endre, Lux László, Biró Gábor, Zsámboki 
Zoltán, Kelemen Imre, Tábor Béla, Szabó Lajos, Binét Ágnes. Az alkalmi összejövetelek, 
születésnapok, július 14-én, karácsonykor, újév alkalmával szervezett összejöveteleken felol-
vasott szövegeik kidolgozott házi használatú argó-val készültek; az ünnepség meghatározott 
ceremónia szerint általában a felolvasásokkal kezdődött. Amikor a házastársakat is meghívták 
s „a találkozók háziasszonyai kitettek magukért”.153 Mérei írja: „A szubkultúráról van szó. 
Anélkül nincs Rendezvényirodalom. És ez nemcsak a mi törzs, laboratórium és csoport 
rendezvény spektákulumainak az elengedhetetlen feltétele, hanem minden fajta szubkultúrá-
nak. Kezdve Jarryval, akinek egész œuvre-je azon nyugodott, hogy egy gimnáziumban és a 
hozzá tartozó internátusban kialakult egy jelekhez kötődő ismeretanyag, és ezt az ismeret-
anyagot csak ők értették, az értők alkották a Jarry nyelvét ismerők előkelő csoportját, a Jarry-
szubkultúrát. Ugyanilyen lehetett évszázadokkal korábban az alchimisták szubkultúrája. 
Jelenségek, fogalmak, amelyekről ők olyan otthonosan beszéltek, mint az aznapi pecsenyéről, 
de a kívülállóknak ez érthetetlen volt. A szubkultúra adott embercsoport közös értékrendszere, 
összecsengő viszonyítási pontjai”.154 A törzsi együttes élmény anyanyelve, az avantgárdhoz, 
szürrealizmushoz, a „szellemi szeszcsempészek”-hez (Bálint Endre) kapcsolódó, néha 
kegyetlenül groteszk utalásos nyelv.155 A „bolse vita” különleges humorú mestere Lux László 
volt, akit Mérei példaképének tekintett.156 Gyakoriak voltak az ugratások, tréfálkozások, 
gúnynevek használata, mással- és magánhangzók felcserélése, frappáns kifejezések: Numerra 
kapitány, Pisztoli úr, Hülye-Mülye (Biró Endre), Feszfajú, Terkovics Bibor, Pis Fanta, 
Tarabás Bibor, Hina Pajcsár, Minusz tízes nő, rideg siksze, stb. 

K. Horváth Zsolt a Törzs szubkultúráját feltáró tanulmánya mottójának választotta 
Lux László szövegét a Feszfajú történetéből: „Ki eszik annyit, amennyi az általa kiszorított 
víz súlya, / melynek mértéke az idő: a Blum, a Kelemen, a Zsámboki, a / Lux, a Henci, a 
Mérei, és a szegény Heinlein, ha élne. / Ki iszik annyit: a Blum, a Lux, a Zsámboki, a Mérei 
és a / szegény Kelemen, ha élne. Ki fogyaszt annyi nőt, a Kelemen, / a Mérei, a Zsámboki, és 
a szegény Lux, ha élne. [...] Nem / mondom tovább, mert azért én is érző ember vagyok / és 
félek, hogy rögtön sírva fakadok, / ahogyan most sírna a / Blum, a Bíró, a Szabó, a Kelemen, 
a Heinlein, a Henci, a / Mérei, a Zsámboki, a Lux és a szegény Bálint, ha élne”.157 

Az ismétlődés alkalmazása értelmezhető „a közös történet során elvesztettek 
fájdalmára emlékeztetés eszközeként”,158 de paradox módon komikus hatás eleme is, ahogy 
azt Bergson gondolta.159 A humoros nevek használata pedig mind Freud repressziós 
elméletével, mind az inkongruitás és feloldásának elméletével értelmezhető.160 Az egész 
Törzs jellemzője egy „hímsoviniszta”, a nők számára lealázó, sértő humor: „ma már nehezen 
magyarázható férfikultúra, amely minden önreflexiója ellenére is valóságos elnyomásra 
épült”.161 A lealacsonyító humor annak létrehozója és céltárgya közötti ellentétes szociális 
viszonyt tartalmaz. Elsősorban azért mulatságos, mert a szociális identitást vagy a csoportba 
tartozás büszkeségét emeli.162 
                                                
153 Román 2004:20. 
154 Mérei 1985a:11, idézi Havasréti 2006:94. 
155 Az 1980-as években hallott vicc az utalásról: „Együtt vannak a pszichiátriai osztály kezeltjei a nagy, közös 
nappali teremben. Vannak akik sakkoznak vagy valamilyen táblajátékot játszanak, beszélgetnek, sétálnak, a zöld 
kerten merengenek, amikor valaki váratlanul megszólal: 19. Az ápoltak nevetnek, majd valaki más is mond egy 
számot: 56, amit ismét hahota követ. Ez folytatódik addig, míg meg nem unják. A jelen lévő ápoló kíváncsian 
kérdi: Mik ezek a számok? Miért nevetnek? A válasz: Oh, semmi, csak viccet mesélünk.” 
156 Román 2004:12. 
157 K. Horváth 2006:211; lásd még György 2016:284.  
158 György 2016:284. 
159 Bergson 1968. 
160 Rutkowski 2016. 
161 György 2016:287. 
162 Ferguson–Ford 2008. 
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A.Gergely András 
Útmutató a közösség-közeli apokalipszisokhoz  

– avagy ki ültesse az új diófákat? 
 
 
Az Ajánlás a túléléshez kötetében (1993) Síklaki még ökoszisztémák, kulturális demokrácia, 
hatékony képességek visszatanítása, non-profit szektor laikus jótékonysági dilemmái köze-
pette veti föl az akkori (egyik) kulcskérdést: „A legfőbb érték nem egyszerűen az élet, hanem 
a harmonikus élet. Ennek fő összetevői: mennél többet elsajátítani az emberi kultúrából, és 
mennél többet hozzáadni az emberi kultúrához (gazdagodás és gazdagítás). A további össze-
tevők pedig már ebből erednek: a gyarapodáshoz és gyarapításhoz ‘mennél több kortársat és 
utódot hozzásegíteni (szolidaritás); ennek kedvező emberi kapcsolatokat építeni és ápolni 
(közösség)”. Ha tehát a kultúráról beszélünk, tulajdonképpen az emberi élet értelméről 
beszélünk” (1993:118.). 
 
A diófák ültetése terén már ugyanott jóval megfontoltabb kételyekkel él: Bródy András 
„lassuló idejének” megidézésével és afrikai példájával a szabadság és egyenlőség eszméjének 
200 éves megvalósulási idejét veti össze (beleértve a gesztációs időt, a tudásba fektetett 
oktatási beruházás és emberi tőkébe invesztált fejlesztési szándék lassuló, ötven-száz éves 
ciklusait is...) ajánlása voltaképpen a döntéshozatal halogathatatlanságát jelzi, egészségi és 
ökológiai állapotaink esélyeit latolgatva „a butaság és a félelem” megtartó hatásával veti 
össze jövőképeink akkori állapotát (134-136. old.). Rövidre fordítva és kérdésbe gyömö-
szölve: napjaink ökokulturális válsága, vírusvilága, gazdasági szerkezetünk és polarizálódó 
társadalmi berendezkedésünk (szolidaritáshiány, közösségromlás, kultúrafosztás beleértve) 
afelé halad, hogy az eltelt harminc esztendőt a beteljesült romlás időszakának minősíthessük. 
De van-e, marad/t/-e még, aki tegnap vagy ma, esetleg holnap is ültet még termetes fát, árnyat 
adó jövőt...? 
 
Ajánlás vagy jótanács, belátás vagy jövőkép, remény vagy valóság-illúzió..., a diófa-ültetés 
időszaki programja enyhén szólva is környezetpszichológiai és kommunikációs drámák felé 
vezet, ha nem sikerül valami intenzívebb pszichológiai eszköztárat mozgósítani, mint amilyen 
a tolerancia kimódolása, a meggyőzés pragmatikája, a túlélési ajánlások egyensúlyteremtő 
igazságosság-elve volt. Síklaki munkássága ugyanakkor (nagyobb lépésekkel Elbeszélő 
szövegekkel kapcsolatos kutatások, 1980; A szóbeli befolyásolás alapjai, 1990; A meggyőzés 
pszichológiája, 1994; az Előítélet és tolerancia, 2010; a Szóbeli befolyásolás I-II., 2008) 
legjava részében a meggyőzés, az egyeztetés, a rábeszélés, az interakció, a manipuláció 
megoldásai, a mások viselkedésének és gondolkodásmódjának befolyásolási lehetőségei, a 
józanság és türelmes megértés jegyében telt, azaz épp ellenkezőleg, mint amiképpen a világ 
sora alakult időközben. Mindezeknek összefog(lal)ására részint már önmaga is vállalkozott 
interjús élethelyzetek (PAX Romana interjú,163 Tibori Timea szakmai életút-interjúja) közben, 
részint nem tart még a végén, kár lenne összegzően szólni róla. Amit ezért az alábbiakban 
hozzáfűznék, nem több és nem kevesebb, mint valamely interaktív megoldás a gondolkodás- 
és megismerés-történet egy előzetes korszakának megidézésével. A „társas tudás” és a 
szaktudományos ismeretek módszertana, megismeréstörténeti és episztemológiai struktúrái 
talán ha nem is támpontokat, de aprócska adalékokat tolnak az életműből fakadó alapkérdés 
mellé: van-e, lehet-e még valaki, aki diófát ültet, ha megismeri vagy részben megnevezi a 
kultúratörténet korábbi szándéknyilatkozataiból, vállalásaiból fakadó elbeszélő szövegeket...? 
S egyáltalán, a diófa reményteli képe, a terméssel és a pusztító falevéllel együtt ad-e még oly 
                                                
163 PAX video: https://www.youtube.com/watch?v=tz52a8Ut2lo; lásd még: https://youtu.be/tz52a8Ut2lo 
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időleges árnyékot, melyben elücsörögve még megformálható bármely jóféle szándéknyilatko-
zat az emberiség jobb jövőjének reményében...? 
 
Persze mindehhez a válaszadás-készséghez, a meggyőzéshez is hozzátartozik nemcsak a 
világrend megannyi fordulata, a kooperatív vagy versengő válaszok egyre gyarapodó tömege, 
de a folyamatos rákérdezés is. Ennek releváns mivoltához és adekvát minőségét fenntartó 
érdeklődéshez adalék, amit Tibori Timea szakmai életút-interjúja is tükröz Síklakival. Ott 
ezekről érvényes válaszokkal megfelel, s ebből kint szüzséből csupán hivatkozással 
emelhetem ki az összefoglalót Tibori áttekintésében: „Síklaki István utal rá, hogy pályája 
kezdetén a kísérleti pszichológia 80-as évekbeli hazai terepén dolgozott sikerrel, de Pléh 
Csaba biztatására a szociálpszichológia felé fordult. Elsősorban a nyelvi elemek, a memória-
kutatás érdekelte, majd a sajtószövegek használatát értelmezte a memóriavizsgálatokban. Azt 
kutatta, mi teszi a szöveget koherenssé és a sztorit érdekessé számunkra. Kandidátusi 
dolgozatában tulajdonképpen a társas tudás vizsgálatára vállalkozik kettős identitással: 
alkalmazott kutatóként a kvalitatív módszereket használja, míg akadémiai kutatóként a társas 
tudás pszichológiai alapjait keresi, azaz a szaktudományos ismereteket ütközteti a gyakorlati 
módszertani tapasztalatokkal. Vizsgálódásának kiindulópontja a tudat kognitív és neuro-
pszichológiája, melyről már korábban is készített tanulmányokat, könyveket (Síklaki 1980, 
1989, 1990). Ezek közül szociológiatörténeti szempontból is figyelemreméltóak A drog 
prevenció, a Kommunikáció és interakció a pedagógiában, A terápiás interjú, mint verbális 
kommunikáció, vagy a The language of deception and manipulation című írások. De ugyaneb-
ben a gyűjteményrészben olvasható egy, megrendelésre készült kutatási előtanulmány is a 
vegyi üzemekkel kapcsolatos környezeti kockázatok lakossági kommunikációjáról. Síklaki 
ebben a prevenció és a lakosság nyílt kommunikációjú felkészítése mellett érvel 
meglehetősen közérthetően 

Síklaki 1994-ben monográfiát írt a meggyőzés szociálpszichológiájáról, amely máig a 
hazai szakirodalom egyik alapműve: szociolingvisztikai, kommunikációelméleti szempontok 
alapján kutatta a meggyőzés, a rábeszélés, a mások viselkedésének és gondolkodásmódjának 
befolyásolási lehetőségeit, valamint ezek mértékét és hatását a mikro- és makrokörnyezetre 
(Síklaki 1994). A szerző szerint a meggyőzés hátterében a hatékony érvelés áll, célja a 
valóság sajátos értelmezése és ennek elfogadtatása. Továbbfejlesztve a meggyőzésről vallott 
nézeteit, Síklaki azt a kapcsolatrendszert is kutatta, amely összekötheti a meggyőzést és a 
manipulációt, mivel felfogása szerint a meggyőzés döntően nyílt kommunikációt jelent, míg a 
manipulálás rejtett. Ez utóbbi egyik hétköznapi megjelenési formája a demagógia. 

Szerepel a gyűjteményben olyan résztanulmány, vizsgálati anyag, amely a meggyőzés 
pszichológiájából kiindulva a játékelmélet, illetve a reklámpszichológia körébe tartozik. 
Síklaki ezek szintetizálásaként a 2010-es évektől kezdve gyakran ír személyközi konfliktu-
sokról és kezelésükről, új aspektusból értelmezve a korábbi kognitív pszichológiai, meggyő-
zési technikákat és játékelméleti feltevéseket (Sass–Síklaki 2011). 

Míg korábbi kutatásai az emlékezeti folyamatokkal, a szövegemlékezettel, a narrativi-
kával (a különböző beszédmódok tipológiai vizsgálatával), a meggyőző kommunikáció 
pszichológiájával foglalkoztak, Síklaki István jelenleg a pszichológia területén a híresztelés, 
rágalmazás, az autoritás természete, az előítéletek és a kommunikáció, az online kommu-
nikáció kognitív hatásai, a kvalitatív kutatások kognitív pszichológiai alapjai témákban folytat 
vizsgálatokat...” (lásd e kötetben is közölt Síklaki-interjút és Tibori összegző sorait A XX. 
század hangja archívumában).164 
 

                                                
164 https://socio.hu/uploads/files/2016_4/siklaki.pdf ; valamint lásd még ezekről a Magyar Narancs-interjút (2011) 
https://magyarnarancs.hu/belpol/csak_be_kell_dobni_a_horgonyt_-
_siklaki_istvan_szocialpszichologus_a_ragalmazas_technikajarol-75387  
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Valójában az „emlékkönyvbe ez is elég” csalafinta rajzolatával talán itt abba is hagyhatnám 
mindazt, amit a túlélési ajánlások, megértő módszertanok, befolyásolás-lélektani megoldások 
terén elmondandó volnék. Van azonban még egy szféra, amely felé a társadalomkutatás- a 
kommunikációtörténet, a narratív identitások kutatásának és antropológiai hitelességű 
megjelenítésének újabb irányzatai között (legyen elég itt Keszeg Vilmos, Gagyi József, 
Povedák István, Szilágyi-Gál Mihály, Bögre Zsuzsanna, Lovász Ádám, Zombory Máté, 
Kovács Éva, Szilárdi Réka, Heltai Gyöngyi, Biczó Gábor, Lajos Veronika, N. Kovács Tímea, 
Thomka Beáta, Szijártó Zsolt, Huszár Ákos, Farkas Judit, Éber Márk Áron, Hubbes László 
Attila, Kavecsánszki Máté számos munkájára utalni, ha már mindenkiére mégsem lehet...) 
számosan el-elsétálgatnak és újdonatúj értelmezési szempontokkal felvérteződve térnek vissza 
onnan, amire itt nemcsak hivatkozni kell, s ami ugyan talán látszólag „nagyon másutt” van – 
de az emberképek tükröződésének historikumába belevetődve néhány felvilágosult aspektust 
átvenni Tőlük mégsem volna érdektelen. Viszont mert magam az evolúciós trendek ábrázo-
lásának nem vagyok oly érdemi mestere (s mert amit lehetett, megtették már Somlai Péter és 
Sárkány Mihály ezen a tárgykörön belül közreadott szakmunkájukban), hadd legyek csak 
részbeni tolmácsolója ama lehetséges felfogásnak, amit a túlélési ajánlások és meggyőz(őd)é-
sek pszichológiájának kiegészítéséül „olvasnék ide” mint példatárat. A cél nem egyéb, mint 
jelezni: korunk válságképletei trendszerűen visszatérőek, a közösség-közeli apokalipszisek is 
ciklikusan esélyképesek, ismétlődően archaikusak, továbbélők és újratermelődők is. Ehhez itt 
most nem teszek mást, mint egy rövid ismertetőbe öltöztetem közelítő „áthallásaimat”, belátá-
saimat. Olvasat ez is, mégpedig igencsak koherencia-teremtő változat, ám az én-identitás 
hátterében épp a tolerancia lehetséges perspektíváinak tradicionális/történeti aspektusát idéző, 
s az emberképek, meggyőzések, kölcsönhatások terén még kihívó is... 
 
A Szent István Egyetem szarvasi Pedagógiai Intézete által kezdeményezett tudománytörténeti 
konferenciasorozat a Formációk és metamorfózisok cím alatt vonultatja föl, természetfilozófia 
és a geológiatörténet keretében ismerteti meg olvasóit a felvilágosodás és a romantika 
időszakának hatására az egyes tudományok, tudományágak még el nem különült területeinek 
kölcsönkapcsolatával, s ezért az Egymásba tükröződő emberképek. Az emberi test a 18–19. 
századi filozófiában, medicinában és antropológiában címmel a 18–19. századi filozófia, 
irodalom és a humán szaktudományok egymásra hatását kívánja bemutatni önálló kötetben 
is.165 A sorozatszerkesztő és irányadó-kezdeményező Gurka Dezső egy harsányabban „ember-
közeli” kötettel lepi meg olvasóit. „Az itt közzétett írások a különféle kulturális és tudományos 
területek (mindenekelőtt a medicina és a biológiai antropológia) emberi testről alkotott 
felfogását vizsgálják, elsődlegesen azon történeti folyamat rekonstruálásának igényével, 
amelynek során a linneánus tipológiai módszert a morfogenetikus felfogás váltotta fel. E 
megközelítési mód kialakulásának legfontosabb helyszínei a korabeli Göttingen, Jéna és 
Weimar voltak, egyik legpregnánsabb példája pedig a jelenségeket egymásba tükröztető 
goethei metódus. A késői felvilágosodástól a romantika koráig végbement jelentős szemléleti 
változások hatása e diszciplínák későbbi történetében is megmutatkozik, mint ahogyan az 
ekkor lezajlott instrumentalizálódási folyamat is hosszú távon működőképes intézményeket 
eredményezett” – olvashatjuk a kötet fülszövegben, érdemben kiemelve, hogy nem tisztán 
elméleti és német tudománytörténetről van szó „csupán” (ez sem lenne csekély vállalás), de a 
kötet írásaiban rendre megjelenik a magyar kapcsolódási háló is, ahol ennek esélyei láthatók. 

Már az előszó tónusából, s a tartalom jelezte tematikus csoportosításból is kiviláglik, 
hogy témák és szemléletmódok, tudáskapcsolatok és eszmék, kölcsönhatások és túlélési aján-
lások, intézmények és a természet rendszerének humaniorák közé vezetett szemlélete szinte 

                                                
165 Formációk és metamorfózisok. Gondolat Kiadó, 2013; A schellingi természetfilozófia és a korabeli 
természettudományok kölcsönhatásai. Gondolat, 2006; Egymásba tükröződő emberképek. Gurka Dezső szerk. 
Gondolat, Budapest, 2014., 260 oldal. 
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eleve kondicionálja a kötet tudáshorizontját. A kötet szerkesztője fordította Olaf Breidbach 
áttekintő tanulmányát Goethe metamorfózistanáról szóló körvonalakkal és rendszerszemléleti 
igénnyel (11-35. old.), s e megformált sokféleség-koncepcióval vezeti be a kötet vitatémáit, 
ráadásul a kétségtelen belátási kompromisszum felé terelve a kritikai nézőpontot: a metamor-
fózis fogalmi körében Goethe az önmagából kifejlődő természetet jeleníti meg, sőt, korának 
bizonyos szemléleti „átlépésével” mintegy lemond a teológiai magyarázatokról, a természet 
egészében vett egyetlen folyamatként látásával pedig a strukturálatlan anyag organikus formá-
vá válását, differenciálódó spirálként önmagába visszatérő alakzatát tekinti evidenciának, 
melyben főkomponens maga a metamorfózis, a maga rejtve maradó sokféleségben, a benne 
rejlő-kínálkozó lehetőségek kibontakozásával és fejlődésével együtt. Márpedig e természeti 
rendhez szorosan tartozik a természet emberi szemlélete is, úgymint nem szimplán a meg-
ismerendőre, hanem a megismerőre is kihatóan, s így „a szubjektum az objektumban találja 
meg önmagát, annak szeretetteljes szemlélése által”. S ha ez maga is megismerési eviden-
ciának tűnne, érdemes Kantra utalni, aki megkérdőjelezi a tapasztalati tudás megbízhatóságát 
akkor, ha azt a szubjektum befolyásolja. Goethe pragmatikus válasza szerint azonban a kanti 
verdikttel szemben az: mivel a szubjektum a természet részét képezi, a természeti tapasztalat 
bizonyossággal bír (igaz, ez magában rejti az aspektust, mely szerint valójában akkor a 
természet szemléli önmagát), így „nincs ellentmondás a természet fogalma és a természetről 
alkotott szemlélet realitása között” (32. old.). Vagyis már maga a metamorfózistan megisme-
rése is segít abban, hogy a kor tudományos világában (a „realitás és a természet eszméjének 
szétválása” problematikáját) úgy leljük meg az evidens kérdések és szisztematikus válaszok 
rendszerében, hogy azok immár akár témakörök szerint, akár tudásterületek vagy empirikus 
tapasztalati tartományok terén is a fejezetcímek átfogó miliőjébe kerülnek (filozófia, 
betegségek, medicina, antropológia, orvosképzés, egészségügyi igazgatás, normarendszerek 
és „embergép” vagy paleopatológiai, biológiai antropológiai kérdéskörök szerint). S talán már 
e szakkifejezések fogalmi nóvumai is jelzik, mennyire lenne képtelenség a kötet minden 
tanulmányán végigrohanni... – ennek élvezetes feladata épp az Olvasóra vár, aki talán még 
nem rettent meg a testképek és testfelfogások tudástükörből visszapillantó sokféleségétől. 

A Test és lélek a 18-19. századi filozófiában fejezetcím erőteljesen indít Gyenge 
Zoltán Kantról szóló írásával, melyben A lényegtelen ember – elmélkedések a kanti antropo-
lógiáról (39-48. old.) provokatívan kezd elgondolkodni, mennyiben tényleg lényegtelen 
tényező az ember, akit a kanti felfogás szerint a szubjektivitás, az emberi tévedések tesznek 
nemcsak indifferenssé, hanem a racionalitástól függetlenné, vagyis számításba sem vehetővé. 
Hegelnél még a Szellemhez képest az ember elhanyagolható, A szellem fenomenológiájában a 
szellem teljességéhez és általánosságához képest csaknem teljesen ignorálható, de Kantot már 
foglalkoztatják az emberek érzelmei és vágyai, az elme megbomlása, a hipochondria, avagy a 
„valóságos mert ésszerű, és ésszerű mert valóságos” hegeli koncepciójának elvitatása, hisz a 
testiséggel kapcsolatos saját undora és rettegése is ezt a „tiszta értelmi fogalmak transzcen-
dentális dedukcióját” teszi a szabályozó elvek racionalitásának párjává. Az erkölcsök metafizi-
kájának alapvetésével („krónikus metafizikájával”), a habókosság, a téboly, az eszementség, 
eszelősség problematikái mentén a szerző itt már a későbbi Kierkegaard, Walter Benjamin és 
Pszeudo Kierkegaard logikai levezetéseivel „a megfordult világ”, az önhittség előjogát és 
(politikai-közéleti) elfajulásait hozza párhuzamba, erőteljesen sugallva „a lényegtelen ember” 
Platontól Ágostonon át a modernekig – diszfunkcióktól eltekintően másként-kezelési bűvkör-
be vont beteg-káprázatokig – azt a megannyi verziót, mely „a metafizikát hűtlen szerelemnek” 
nevezi, s ezzel nemcsak önmagát, de környezetét is betegíti (42-43. old.). 

Egy 18-19. századi filozófiát a 20-21. századi lelátóról jellemezni próbálni persze 
lehetséges, s ha ennek olykor (ma már leginkább széplelkek civakodásának tetsző) aspektusa 
volt és maradt is a „Test és lélek: paripa járomba fogva egy ökör mellé”. Georg Christoph 
Lichtenberg a testről és lélekről című tanulmány (49-62. old.), Békés Vera írása, s ebben a 18. 
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századi német gondolkodó Georg Christoph Lichtenberg tudományos munkássága „»tréfálko-
zásra« épülő, aforizmákra korlátozódó frappáns megoldásaiból az általa kritizált Lavater-féle 
fiziognómiai felfogás problémákra redukálása (az ember arcberendezése utal az illető 
jellemére) olyan pathognómiát támogat, mely szerint a hangokban, arckifejezésekben, gesztu-
sokban megmutatkozó szenvedélyek és érzelmek a lélek megnyilatkozásai, viszont mindez 
csak egy kép, a lélek elkülönítése lehetetlen... Sőt azt sem tudjuk valójában, hogyan működik 
a lélek, vagy mire képes a test, ezért ha valaminek nem ismerjük a magyarázatát, rögtön a 
lelket nevezzük meg a problémát okozónak és a pathomechanizmusok „kimerevítésének”, 
alkati sajátosságok általánosításának önironikus eljárása ellentmondásba kerül a filozófia 
lényegével, vagyis „fiziognómiai autodaféhoz” vezethet, s ebben a dualista felfogás vagy a 
karteziánus leegyszerűsítés („anyagról van szó”) kevéssé felel meg az „Isten és Világ” heu-
risztikus magasztosságának (53-56. old.). Ez a kép pedig – bár mintegy „újabb szempontokat 
talál” a lélek természetének dualista nem-megközelítéséhez –, ma már a fraktálgeometria és a 
skálafüggetlen hálózatkutatási eredmények magasáról kap cáfolatot a lichtenbergi tipológia 
aforizmatikus alapjaira. Érdekes, ahogyan William Hoggarth hat metszetét elemzi (A szajha 
útja című sorozatot), de a test szükségképpeni romlása, a védekezés kényszere a személyi-
ségben egészen a „kényszeredett engedelmességig” kíséri a test/lélek vitában megjelenő 
nyelvkritikai aspektusokat, a korlátozott értelemben vett testiség ismert jelenségeknek 
alávetettségi kérdéseit: „Szerénység és óvatosság a filozófiában, s főként a pszichológiában; 
ez az, ami mindennél jobban illik hozzánk” – írja összegző aforizmájában. 

E szentenciózus közelítés mintegy kézre is jön itt Tóth Tamás dolgozatához, aki a 
humboldti antropológiáról tudománytörténeti szemszögből kínál áttekintő gondolatokat (63-
75. old.). Miután jelzi, hogy sem az „antropológia” fogalmának nem létezik tudományos 
közösségek közötti egyeztetett (nyelvi és fogalmi) derivátuma, ugyanakkor az „általános 
antropológia” sem lehetséges, így „ismeretek univerzuma” és „diszciplináris galaxisok” 
közötti tudások vitáját láthatjuk leginkább. Vagyis mai értelemben „transzdiszciplináris 
együttműködést” a természettudományok, társadalomtudományok és szellemtudományok 
között, ezek ágazataiként pedig jogi, orvosi, biológiai, törvényszéki vagy más szakantropo-
lógiákat, ezekből átfogóan specifikus szempontot leginkább a kulturális antropológia kínál 
(ennek is naturalista és kulturalista kutatási irányaiban), melyet periodizáció (premodern, 
modern és posztmodern változatok) kísérhetnek, de mindvégig alapmegoldásként marad a 
filozófiai antropológia redukcionista változata, mely Humboldt esetében „eleve antropológia 
és filozófia szintézisének megalkotása volt” (69. old.). Tóth írása fontos e kötetben, mert a 
Christoph Wulf követte „történeti antropológia” nézőpontját hozza empirikus közelségbe a 
nyelvi, társadalomismereti, művészeti jegyek áttekintési szándékával, s ebben Paul Ricoeur 
teóriáját előmozdító hatások együttesével, beleértve a kanti kriticizmus pragmatikus ágát, a 
„Rousseau, Herder, Fichte, Goethe és Schiller antropológiai szempontból releváns elméleti 
munkásságát is” (72. old.). 

Mintegy gondolati íven átható kérdéskör kapcsolódik itt mindez éppen Loboczky 
János gondolatmenetéhez (76-86. old.), melyben a szerző Schiller fiziológiai-filozófiai antro-
pológiája címen a német költő esztétikai írásai, levélrészletei, „az ész és fantázia” természe-
tére vonatkozó „populárfilozófiai” megállapításai között keres poszt-kantiánus reflexiókat, 
szembefordul az antik filozófusokat mindegyre citáló „szakfilozófiai” nézőpontokkal, 
eklektikus szempontokat is vállalva kiáll a merev módszertan-ellenességig vitt empirizmus 
mellett, és antropológiai érveket keres „a racionális pszichológiával szemben”, mikor 
karlsruhei értekezéseiben (hármat kellett írnia ahhoz, hogy egyet végre elfogadjanak) épp az 
ember és állat közötti szellemi természet összefüggéseiről szóló téziseit sikerült „filozófiai 
orvos” rangra emelnie. Végső soron a szellemit a testiben kereső (Voltaire-iánus) és a 
fiziológiában is a szellemiek testi mivoltát vizslató (orvosi) aspektust a Diderot-i „anatómia és 
fiziológia művelése metafizikával és morállal” egybevetés erejét bizonyító értekezése „az 
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egész emberről” (Wissenschaft vom ganzen Menschen) szóló felfogásmódot részesítette 
előnyben, elágazva a morál filozófiája, a szeretet aspektusa, a megismerés és az igazság 
felismerésének „szép és bölcs törvényét” kereső megoldása felé, vagyis mindezeket egyfajta 
„összekötés/érintkezés” kérdéseihez vezette tovább (nem függetlenül Lavater fiziognómiai 
töredékeitől), eljutva az emberi személyiség totalitásának eszméjéig, a morálfilozófia „ösztön 
és ész, erkölcsiség és érzékenység” dilemmáinak feloldásáig. 

E korszakos dilemmák szélesebb körének, s főképp megannyi magyar vonatkozásának 
feltárása (a kötet vállalásai között is talán itt a leghangsúlyosabban) Mester Béla Ideg-
gyengeség és hipochondria. Betegségmetaforák a 19. század első felének magyar filozófiai 
vitáiban című írásából köszön ránk (87-95. old.). Mégpedig épp annak ürügyén, hogy a 
magyar filozófiatörténet narratívái között mily közkeletű verziókban szerepeltek ókori 
hivatkozások, klasszikus idézetek, újkori levezetések, miközben minden adott kor épp a maga 
szentimentális-romantikus-irányzatos főáramának megfelelően hivatkozza „a gép és a test 
analógiája” Hobbes-kori vagy felvilágosodás-tónusú változatait, ezek között is az organizmus 
és mechanizmus közötti megkülönböztetések kísérleteit. Weszprémi István gyermekápolási 
tanácsadó könyve (Kolozsvár, 1760) például, vagy az erkölcsi nevelést prioritásban részeltető, 
a saját test és az állam teste, az önmegfigyelés és a test fölött gyakorolt kontroll túlhajtott, 
diákkorban elburjánzóan jelen lévő, emiatt a nyilvánosság terét is átható kérdésköre nemcsak 
a testiség orvosi stílusú elbeszélését tükrözte ekkoriban a filozófiai igényű gondolkodásban 
vagy kommunikációban, hanem „a nép vélt életszemléletére való hivatkozás, vagy éppen a 
reformkor elején a női tekintetnek az irodalomban való jogosultságáról lefolytatott nagy 
hírlapi polémia” mint hiányjelenségek is tükröztek biologicista megítélést, a közös életvilág 
hatásának kritikájául szolgáló civilizációs értékítéleteket, vagy éppen a vallásfilozófiai 
miszticizmusba hajló testfelfogások (pl. Kölcsey esetében) valóságidegen metaforák 
alkalmazását is igényelték, a „kóros valóságérzékelésben szenvedő tudósok” tündértájakra 
tévedését is újmódi szimbolikus hatalomként „kellemetlen, de elkerülhető testi tüneteket oko-
zó termékek” szabályozásában intézményesíthették. E korszakosan érvényes rálátások csak 
mélyebb, textuális, és komplex életvilágok elemzésére épülő meglátások alapján segítenek 
megérteni a gyengeség és kitettség, a külső világtól függetlenedni hajlamos valóságkonst-
rukció nyilvánosság-fókuszálta (azaz sajtóban terjedő, ott kibeszélt, tematizált, morálfilozófiai 
szintre emelt) kérdésköreit, ami miatt épp a kötet főcímébe ágyazott „egymásba tükröződő 
emberképek” egy sajátos változatát jelzik alapvetően megértendőnek. 

Érdemes jelezni: a fenti körvonalakkal a kötet tanulmányainak és kérdésköreinek 
egyötödét futottam át csupán, szerény előzmények jelzésével. A korabeli medicina és 
antropológia szemléleti alapjai címet viselő fejezetben Magyar László András A test mint gép 
– a metaforától a valóságig című tanulmánya az antik nedvelmélet cáfolatainak „szilárd-
kórtani”, anatómiai, testgép-elméleti, nedvkórtani változatokat vonultat föl, Gurka Dezső A 
„kaukázusi rassz” fogalmának interpretációit keresi végig a 18. századi német antropológiai 
vitáiban, Sz. Kristóf Ildikó a Tőle már jól ismert analóg elemzést kínálja – ezúttal Az ausztrál 
bennszülöttek teste témakörében és Almási Balogh Pál egy ismeretlen kézirata etnológiai 
kontrasztjaival, s két nagyobb tanulmány mutatja be a medicina intézményesedésének kereteit 
(Molnár László, Krász Lilla írásában), majd három másik írás A romantika korának 
medicinája blokkban, s további három A biológiai antropológia kezdetei és kibontakozása 
címmel öleli fel a tudományterület históriáját, a paleopatológia születését és a Vácott talált 
múmiák multidiszciplináris kutatásának ágbogait. 

A kötet egésze akár egybefüggő tudásterületi összkép, akár a több verzióban jelzett 
„emberképek” és egymás tükrében is változni képes embertudományok mintegy két-
háromszáz évét lefedő szemléleti felfedezések kontrasztjait jelzi, nemegyszer maguk a viták 
és lehetséges nézőpontok kusza fordulatai közepette. A szerkesztő-szerző Gurka Dezső és a 
szerző Mester Béla is sugallta fejlődés-szemléleti kritika ugyanakkor nem csupán azt tükrözi, 
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mit tudtak már akkor egymásról, hanem azt is, mit tudtak önmagukról, s miképp nem lehet a 
másokról való tudást még másabbaktól átvett tudások szimpla tükröződéseként filozófiai 
érvényű látásmódnak értelmezni, ha közben időszakok, tudástörténeti paradigmák és szemlé-
letváltások, komplexitás-változások és mikroléptékű kölcsönhatás-elemzések korszakai teltek 
s telnek el. 
 

Teljességgel releváns lehet a kérdés, miképpen jön ide, a közösség-közeli apokalipszisokhoz 
és a diófa-ültetéshez, a túlélési ajánlásokhoz egy 18. századi természetfilozófiai iskola, 
műhely, világkép és vitakultúra anyagát megidőző kötet... A problematizálás elismeréséhez 
kételyek nélkül hozzájárulok, de a megfontolást mégis ajánlom...! Mert annak kérdése, lett-e 
komplexebb a kultúra, a kapcsolatok, a „fogalmi tisztázások”, a „töprengés és hitvallás” 
mátrixokba tagolható rendszeréhez képesti túlélési programunk eme két-háromszáz éves 
gondolkodástörténeti időszakban – némi válaszlehetőséget is magában rejt. Ha az „előítélet és 
tolerancia” még sztereotípiákkal és disszonancia-tézisekkel megnevezhetőnek bizonyult is, 
ma már a stigmák és kontaktus-hipotézisek olyan hatalmas felhőkben hömbölyödő tömegénél 
tartunk, amely fölényesen meggyőz a megnevezhetőségek relatív képtelenségéről, a leíró 
értelmezések egynapélő mivoltáról, az eseti vagy általánosító megnevezések magabiztossá-
gának elmúltáról. Sőt: Gurka kötetei nemcsak tudás- vagy tudománytörténeti értelemben ta-
nulságosak, hanem részletező alaposságú eszmetörténeti alaptanulmányok olyan részkérdései 
felé is elvezetnek, mit is tudunk „az Emberről”, mit a Harari-féle verzióról, mit a teológusok 
változatairól, mit a politikai antropológiai értelmezési mezőkről, mit a médiakritikai horizont-
ról, a kommunikatív folyamatok egész hatalmas komplexumáról, a morálfilozófiai vagy 
kontaktuselméleti sokféleség burjánzó tömegében valahol mégiscsak elveszni látszó „kis 
Ember” sajátlagosságáról. 
 

Csak részválasz ez, belátom, de kicsiny esély is a Síklaki-felvetette kérdések továbbvitelére. 
Hisz Gurka történeti dimenzióinak hangsúlyai mellett ott van számos további részválasz a 
táncantropológiával és testkép-történet-kommunikációval foglalkozó Kavecsánszki Ákos 
vagy Ábrahám Nóra elemzéseiben, a nemválasz-válasz Szilágyi-Gál Mihály megfogalmazta 
narratív politikai filozófiában, a Dalos Anna és Ignácz Ádám pertraktálta populáris kultúra-
elemzés zenei narratíváinak titokdoboz-feltörő megoldásai között, a Berta Gergely közelség-
értelmezési kísérletében Merleau-Ponty megértés-mezőiben, vagy a válság politikáját és 
hatékonyságát méltó válaszkísérlettel rendszertipikus aktualitásban elemző Gagyi Ágnes 
felfogásmódjában, s épp ennyire a zenei megismerésmódok és jazz-válaszok kontextusában 
történeti és jelenkori replika-képleteket kereső Zipernovszky Kornél traktátusaiban is. Van 
tehát válasz – mégpedig nem kevés, nem közösség-távoli, s nem csupán a várható-belátható 
apokaliptikumokat már definiálni képes újabb nemzedék faültetői között keletkezett számos 
további is. Lásd példaképpen a kötetünkben is szereplő Gyökér Róbert kultúraközi 
koherenciákat és autentikus illetékességet kereső nézőpontjait, melyek nemcsak a leíró, 
nemcsak a filozófiai, hanem az élményközeli befolyásolás új és koherens szemléletmódjait is 
megidézik. E válaszok értelmezéséhez, befogadási érvényéhez, hatásához már talán nem kell 
egyéb, mint emberi idő... 
 

Addig azonban talán már csak az lenne szükséges, hogy a korábbi diófák árnyékában még 
eldumálhassunk mindezekről, elmeditálhassunk az esélyekről, ellamentálhassunk az ezt még 
megélni esélyes jövőről. De ehhez is, mint további túlélés-ajánlásokhoz is arra van szükség, 
hogy a Világ és a Helyi, a Gazdasági és a Strukturális, a Kognitív feldolgozás és a Tolerancia, 
a Közölhető és a Befogadható közötti légkörben még jelen legyenek a meggyőzés lelkiségét is 
képviselni hivatott generáció személyiségei. Ekként pedig István is, kinek ezen az úton-
módon, interpretációs olvasatokkal kívánom a rábeszélő befolyásolás felhangolt folytatását 
minden fanyűvő elvek és környezetpusztító korszakhatások tompa és harsány zajában is... 
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Fűzőlap IV. (részlet). Akril, vászon, 140 x 100 cm 
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Tóth Katalin 
Határszegő imposztor? 

A kutatói énfogalom disszonanciái a kulturális antropológiai terepmunkában 
 
 
 
A 2011/2012-es tanév tavaszi félévében az egyik legnagyobb feladatot az jelentette az ELTE 
Társadalomtudományi Kar – akkor még létező – társadalmi tanulmányok alapszak körülbelül 
nyolcvan elsőéves hallgatójának, hogy beszerezze, vagy a meglévő könyvtári példányokhoz 
hozzájutva jegyzeteket készítsen „a kavicsos könyvből” Síklaki István professzor úr 
szociálpszichológia kurzusára, amelyet szerda délelőttönként tartott évfolyamunknak a „D” 
épület 0-804-es, Lóczy Lajos előadótermében. 

Bár csoporttársaimmal szorgalmasan olvastuk Eliot R. Smith és Diane M. Mackie 
vaskos Szociálpszichológia166 című tankönyvét (amelynek borítóján kékes kavicsok 
szolgáltak illusztrációként, ezért Síklaki professzor úr szóhasználata után „a kavicsos 
könyvként” terjedt el a „tétés” folklórban), megvallom, a fejezeteket felosztottuk szűkebb 
köreinkben, s csupán a vizsgára készülve adtuk át egymásnak az akkor számunkra kincset érő 
kivonatokat. (Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy a kevésbé szorgalmas 
hallgatótársaink sem kerültek nagy bajba, ha nem adták fejüket könyvbújásra, hiszen Síklaki 
professzor úr minden fejezetből pontos összefoglalót készített, amelyeket az előadásokon – mi 
akkor úgy véltük – a PowerPoint valamennyi sablonját hasznosító diasorokon prezentálta.) 

Tehát, miután felosztottuk egymás között e tetemes ismeretanyaggal szolgáló 
tankönyvet, rám többek között a negyedik fejezet (A self)167 feldolgozása várt, amelyben – 
csakúgy mint a Professzor úr egyik előadásán 2012 márciusában – az önfogalom, az énkép 
mibenlétéről és komplexitásáról volt szó. Hogyan épül fel az önfogalom? Miből táplálkozik 
az önismeret? Miben tér el önmagunk megismerése mások megismerésétől? Mit jelent a 
selfkomplexitás? A különböző selfeket hogyan rendezhetjük úgy, hogy koherens énfogal-
munk alakuljon ki? Milyen veszélyeknek van kitéve énfogalmunk, s hogyan lehet e veszé-
lyekkel megküzdeni? – a szociálpszichológia énképünkkel kapcsolatos kérdéseit hosszan 
sorolja „a kavicsos könyv”, de ehelyütt most nem szeretnék egy újabb kivonatot készíteni. 

E rövid írásban arra vállalkozom, hogy a szociálpszichológia kurzus ismeretanyagát 
tovább gondolva az énfogalom vizsgálatára egy meghatározott kontextusban tegyek kísérletet: 
hogyan épül fel a terepkutató kulturális antropológus önfogalma, hogyan kerülhet veszélybe, s 
milyen eszközökkel védheti meg? – a továbbiakban e kérdésekre szeretnék többek között saját 
kutatói tapasztalataim és élményeim alapján reflektálni. 

Mindenekelőtt fontosnak tartom megemlíteni, hogy a kulturális antropológiai kutatás-
módszertan „posztmodern fordulata”168 (1970-es évek) óta a szaktudomány számos munkája 
vagy egy-egy fejezetében, vagy akár egész struktúrájában körültekintően figyel a kutató és a 
terep kapcsolatának, valamint a kutató külső-belső pozíciójának analízisére.169 E „poszt-
                                                
166 Eliot R. Smith – Diane M. Mackie: Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2004. 
167 Smith – Mackie 2004:189-253. 
168 A kulturális antropológia „posztmodern fordulata”, a gyarmatosításban gyökerező kutatásmódszertani 
hagyományok felülvizsgálata számos szerzőhöz és műhöz köthető, itt most csak illusztrációképp említek 
néhányat: George E. Marcus – Michael M. J. Fischer: Anthropology as Cultural Critique. An Experimental 
Moment in the Human Sciences. The University of Chicago Press, Chicago – London, 1999; James Clifford – 
George E. Marcus: Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography. University of California Press, 
Berkeley – Los Angeles – London, 1986; Michael H. Agar: The professional stranger: an informal introduction 
to ethnography. New York, Academic Press, 1980. 
169 Az insider-outsider probléma tematizálásához lásd bővebben: Russell T. McCutcheon szerk. The 
Insider/Outsider Problem in the Study of Religion. A Reader. Continuum, London – New York, 2005. Szem-
léletes példák még: Ben Kasstan: Positioning oneself and being positioned in the ‘community’. An essay on 
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modern szellemben” elkészített mikrotársadalmi elemzésekből kitűnik: adott közösség és 
annak szereplői nem laboratóriumi körülmények között élik hétköznapjaikat, amelyekbe a 
„fehérköpenyes” kutató észrevétlenül és érintetlenül ki- és beléphet tudományos igényei 
szerint. E munkák felismerik, hogy a „másik”, az „idegen” címkével vignettázott kutató 
feltűnése (s későbbiekben szociális érzékenységének és kapcsolatteremtő képességének 
mértéke, illetve személyiségének, szocializáltságának, értékrendszerének jellegzetességei) egy 
zárt közösségben alapvetően képes befolyásolni az általa vizsgálni kívánt társadalmi realitás 
működését. Azt, hogy ez a gondolkodási ív ma, 2020-ban is fontos szerepet tölt be a 
szaktudományban, mutatja, hogy a European Association of Social Anthropologists jubileumi 
konferenciájának (amelyet 2020 nyarán terveztek megtartani Lisszabonban, de a koronavírus 
terjedése miatt online felületeken realizálják) több panelfelhívása ösztönözte arra a 
konferenciarésztvevőket, hogy a kutató pozícióját, sebezhetőségét, a kutató és a terep 
viszonyának komplexitását a 21. századi gyakorlatok kontextusában értelmezzék.170 

Ahogy fentebb is jeleztem, napjainkra már a kulturális antropológiai kutatásmód-
szertan-szakirodalom számos tanulmányban behatóan foglalkozik a kutatói pozíció és 
énfogalom változásaival, sérülékenységével, a kutató érzelmeinek terepmunka által előidézett 
komplexitásával, s mindezek tudományos megismerésre gyakorolt hatásával. E munkák 
hangsúlyozottan kiemelik, hogy a terepmunka-szituáció magában foglalja annak kockázatát, 
hogy a kutató énfogalmának eltérő részei egyidőben kerüljenek felszínre. Azaz, azok az 
inkonzisztenciák, amelyekkel az egyén saját, koherens énfogalmának kialakítása és 
fenntartása, valamint a társadalom más tagjainak megismerése, különböző kontextusok és 
hatások észlelése során találkozik, a terepmunkával dolgozó kulturális antropológus állandó, 
intenzív élményei közé tartoznak, amelyeket nem lehet vákuumba zárva elkülöníteni, amikor 
a kutató a vizsgált mikrotársadalom működési mechanizmusainak értelmezésére törekszik. 

Smith és Mackie több pontban összegzi, hogy a self milyen lehetőségek kombinálá-
sával tarthatja fenn koherenciáját, hogyan küzdhet meg a stresszel, az inkonzisztenciákkal, 
illetve a kudarcokkal: a szerzők az egyik leghatékonyabb problémaközpontú megküzdésnek a 
selfkomplexitást, illetve a magas önértékelést tartják.171 Az önértékelés, az önreflexió fontos 
eszköz a terepkutató kulturális antropológus kezében is arra, hogy saját kutatói énfogalmát 
vegye revízió alá, tekintse át, hogy a terepmunka különböző periódusai, szituációi során 
hogyan és milyen érzelmek születtek benne, hogyan változott saját magáról, illetve 
munkájáról való gondolkodása. 

Amy Pollard Field of screams: difficulty and ethnographic fieldwork című tanul-
mányában a szerző szemléletesen, gyakorlatiasan világítja meg, hogy miért van szükség a 
kutatói önreflexióra a kulturális antropológiai megismerésben. A terepen a kutató számos 
olyan dologgal találkozhat, amely énképében disszonanciákat előidézve és negatív érzelmeket 
generálva úgy a kutatás sikerességét, mint a kutató és a terep szereplőinek testi-lelki 
egészségét veszélyeztetheti.172 Pollard összegző írásában PhD hallgatók terepmunka-
traumáinak főbb motívumait körvonalazza, amelyek között egyszerre találunk a terepmunka 
bizonyos periódusával kapcsolatba hozható érzeteket és érzéseket, de a kutatói önképet 
hosszabb távon determináló észleléseket és tapasztalatokat is.173 

                                                                                                                                                   
Jewish ethnography as a ‘Jew-ish’ ethnographer. Scripta Instituti Donneriani Aboensis, 2016 (27):264-283.; 
Jennifer O’Brien: Building understanding: Sensitive issues and putting the researcher in the research. 
Anthropology Matters Journal, 2010, Vol 12 (1):1-16; Katherine L. Smith: Is a happy anthropologist a good 
anthropologist? Anthropology Matters Journal, 2009, Vol 11 (1):1-11. 
170 Lásd a konferencia panelfelhívásait: https://easaonline.org/conferences/easa2020/panels (letöltés: 2020. május 12.) 
171 Smith – Mackie 2004:245-246. 
172 Amy Pollard: Field of screams: difficulty and ethnographic fieldwork. Anthropology Matters Journal, 2009 
Vol 11 (2):1-24. 
173 Egyedüllét, szégyenérzet, megfosztottság (gyász), elárultság, depresszió, kétségbeesés, csalódottság, 
zavartság, feszélyezettség, félénkség, frusztráció, bűnösség, zaklatottság, otthonvesztettség, paranoia, nyomás-
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A fentiekben legalább ötször használtam azt a kifejezést, hogy „terepmunka”, anélkül, 
hogy definiáltam volna. Ez nemcsak azért hiba részemről, mert a kulturális antropológia 
legfontosabb módszertani eleméről van szó, hanem azért is, mert kicsit több mint száz éves 
művelése óta több fajta értelmezése, meghatározása él egymás mellett, s szinte kutatónként 
változik, hogy mit érthetünk alatta. Összevetve az Amy Pollard tanulmányában hivatkozott 
terepmunka-értelmezéseket saját példáimmal, az alapvető különbséget abban látom, hogy a 
szerző jellemzően olyan PhD hallgatókkal készített interjúkat, akik saját társadalmukon kívül, 
valamilyen „idegen” országban végeztek terepmunkát, míg én saját társadalmamon belül 
maradva választottam közösséget, tehát intenzíven nem szakadtam ki a saját környezetemből. 
A terepmunka esetemben meghatározott számú résztvevő megfigyelést jelentett közösségi 
eseményeken. 

E „bejárásos” terepmunkákat 2015-ben, illetve 2017 és 2019 között végeztem két 
különböző budapesti zsinagógai közösségben. A két terepmunka intenzitását, időtartamát 
tekintve más volt, de a „kutatott” közösségek demográfiai, illetve szociokulturális szempont-
ból is eltérő képet festettek. Közös volt azonban a két terepmunkában, hogy bár mindkettőt 
„saját társadalmam” egy-egy közösségében, de kulturális kívülállóként, nemzsidóként 
végeztem. Kulturális és kutatói másságom találkozása a két különböző tereppel, a terep és a 
magánszféra közötti állandó ingázás és e kettő közötti határ folyamatos átszegése arra 
késztetett, hogy rendre újragondoljam pozíciómat, kutatói öndefiníciómat, s reflektáljak arra, 
hogy saját meghatározottságaim miként befolyásolták az adott megismerési folyamatot, saját 
kutatói önképemről és a szaktudomány módszereiről való gondolkodásomat. A továbbiakban 
az Amy Pollard által exponált tényezők közül azokat választom ki, amelyekkel kutatásaim 
során én is találkoztam, illetve megkísérlem az ő felsorolását saját benyomásaimmal is 
kiegészíteni. 

Állandó határátlépés. Ha a kutató elutazik a kutatni kívánt közösségbe és hátra hagyja 
saját életét, jól láthatóvá válnak a terepmunka határai. Azonban ha a kutatás nem kívánja meg 
a saját közegből való kiszakadást, a terepmunka – ilyen értelemben – egy komplexebb 
miliőben realizálódik. A „bejárásos” terepmunka esetében megvan az esély arra, hogy a terep 
világa és a magánszféra összemosódjon. A terep fizikai közelsége, a közös nyelv, (részben) 
közös valóság, közös ismeretség és témák mind ezt a határ-elmosódást segítik elő. Ez a 
tendencia az idő előrehaladtával erősödik, hiszen a kutató a terepen is egyre több ismeretséget 
köt, s ezek az ismeretségek a terepen túli világára, az online felületeken való tevékenységére 
is hatást gyakorolnak. Egy olyan kettős élet jön létre, amelyben bár külön-külön szerepek 
várnak a kutatóra, a realitásoknak megfelelő szerepváltás mégsem történik automatikusan, 
ehhez erőteljes tudatos jelenlét szükséges. 

Esetemben ennek a határátlépésnek az egyik legmeghatározóbb példája két vallás 
közötti „átjárás” volt. Különböző etikai okokból kiindulva nemzsidóságom nyílt kimondására 
mindig törekedtem: a kereszténységem jelentette a családi szocializációt és vallásgyakorlást, a 
judaizmus – de sokkal inkább a zsidóság – az érdeklődésemet, a munkámat, a kutatásaim 
fókuszát. Noha más-más csatornákon, de mindkettő az identitásom része (lett). Kutatásaim 
során megtapasztaltam olyan helyzeteket, amikor ez a fajta kettősség felszínre került a tuda-
tomban: például akkor, amikor a zsidó és a keresztény ünnepek ugyanazon a napon talál-
koztak. Ezekben az esetekben döntést kellett hoznom, hogy melyik valóság részese legyek, s 
ha döntöttem az egyik mellett, azzal együtt lemondtam a másikról. 

Az egyik leghangsúlyosabb ilyen eset 2019 pészahján174 volt, amikor az első széder-
este és a nagypéntek estek egybe. Míg saját vallásomban a nagypéntek a legszigorúbb böjt-

                                                                                                                                                   
alattiság, sajnálkozás, szótlanság, stressz, csapdábaesettség, kényelmetlenség, felkészületlenség, támogatás-
nélküliség, lelki-fizikai rosszullét. 
174 Az Egyiptomból való kivonulás ünnepe, amelynek első két napján a széderestéken mesélik el (olvassák föl) 
meghatározott rendben a kivonulás történetét. 
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napot175 jelenti, addig a szédereste alatt a zsidó vallásban az egyiptomi kivonulás történetének 
elmesélése köré rendezett többórás vacsorát értjük. Terepmunka-struktúrám megengedte volna, 
hogy ne vegyek részt ezen az eseményem, de részt szerettem volna venni, tehát a saját dön-
tésemmel idéztem elő, hogy az énképem különböző szegmensei találkozzanak. A disszonanciát 
azzal oldottam fel, hogy betartottam a böjtnapot és a széderestén nem fogyasztottam húst. 

 

Terepmunkáimra általában jellemző volt, hogy a kutatás céljainak elérése érdekében 
mesterségesen próbáltam szétválasztani a kutatót, és „a minden mást”, ami egyébként én 
(voltam). Ez azonban csupán egy törekvést jelentett az esetek túlnyomó többségében, hiszen a 
selfek visszavonhatatlanul hatnak egymásra. Egy-egy szombatfogadásról hazatérve, saját 
ágyamban nyugovóra térve, álmaimban újra és újra részese voltam az átélt (terep)esemé-
nyeknek, de nem ritkán a történteket átrajzolt képekben láttam magam előtt. 

 

Egyedüllét, magány. A világok közötti határokat azért is kellett rendre áthágnom, mert 
a terep történéseinek lejegyzése, értelmezése valahányszor saját magánszférámban, egyedül 
történt, folyamatos párbeszédet létesítve magammal buszon, metrón, sétálva vagy éppen 
vidéki otthonunkban ebédet főzve. Ezt példázza az alábbi terepnapló-bejegyzésem 2018-ból: 

 
Reggel fogvacogtató hideg volt, most pedig, kora délután verőfényes napsütés van. A szökőkút szélén 
ülve a vizet az arcomba fújja a szél. Őszi falevelek a lábamnál. Alapvetően sokszor magányosnak érzem 
magam a munkámmal. Sokszor felteszem magamnak a kérdést, miért is csinálom azt, amit csinálok. 
Ugyanakkor sokszor érzem azt is, hogy amit csinálok, senki más nem csinálja itt és most, ebben a 
közösségben, ezért elégedett is vagyok. Ezt a pillanatot, érzést most élem át a KSH előtti szökőkút mellett 
lejegyezve a ma délelőtti élményeimet. Egy-egy terepélmény, „résztvevő megfigyelés” nem ér véget a 
rítus, a közösségi esemény befejeztével. Az „igazi” munka csak ezután következik. Mivel a saját 
társadalmam egy mikrotársadalmát kutatom, nagyon nehéz meghúzni a határt a terepmunka és a saját 
világom között. Ahhoz, hogy ezt megtehessem, meg kell próbálnom „kiszakadni” mindkét világból. A 
„kiszakadás” módszertanilag szükséges, ez jellemzően hosszú, magányos elmélkedéseket, sétákat jelent, 
olyan alkalmakat, amikor olyan impulzusok érnek a külvilágból, amelyek segítenek a látottak, az 
élmények feldolgozásában, lejegyzésében, értelmezésében. Számomra a kulturális antropológiai 
terepmunka résztvevő megfigyelések és „kiszakadások” sorozatát jelenti.176 
 

 
Résztvevő megfigyelő akarok lenni, de közben „én” nem „ti” vagyok. Mint fentebb említet-
tem, törekedtem arra, hogy a határokat fenntartsam „világaim” között. Kutatói hitelességemet 
(ha egyáltalán létezik ilyen) azzal próbáltam fenntartani, hogy erősítettem kutatói másságom. 

                                                
175 Háromszor lehet valamilyen húsmentes ételt magunkhoz venni. 
176 Terepnapló-bejegyzés, 2018. szeptember 24. 
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Nem szerettem volna többnek mutatni magam mint egy kutató, de közben az aktív jelenlétem 
egy idő után arra késztette a terep bizonyos szereplőit, hogy úgy viselkedjenek velem, mintha 
egy lennék közülük. Arra gondoltam, hogy ezeket a helyzeteket el kell kerülnöm, hiszen nem 
tekinthetem kutatói játékszernek mások emocionális kötődéseken alapuló valóságát. Ezért 
állandóan felül kellett bírálnom saját viselkedésemet és megkérdezni magamtól: vajon 
megfelelek-e a kulturális antropológia etikai normáinak? 

Törekvés a csendre, de késztetés a megszólalásra. Mivel az antropológus nem steril 
közegben dolgozik, óhatatlanul is kialakul véleménye a terep szereplőiről. Lesz, akivel 
szimpatizál, de lesz, akivel kevésbé fog rokonszenvezni. A hosszú hónapok alatt konfliktusok 
szemtanúja lesz, de törekednie kell arra, hogy résztvevőjükké semmi esetre se váljon. A 
csoportdinamika miatt akár maga a kutató is sérülhet, ugyanakkor azt gondolom, hogy közbe-
avatkozással csak nagyon indokolt esetben és akkor is igen körültekintően szabad élnie, 
hiszen a terepmunka során észlelt konfliktusok mögött sok esetben olyan latens összefüggé-
sek húzódhatnak, amelyek előtte nem ismeretesek. A felületes információk szerinti ítélkezés 
pedig nemcsak szakmai, de emberi minőségét is képes csorbítani. 

Bármennyire is kicsi egy közösség, soha nem mutat egységes képet, tagjai alcsopor-
tokra oszlanak, „klikkesednek”. Az antropológus azonban nem csatlakozhat egyik „klikkhez” 
sem – még akkor sem, ha szimpátiái és értékrendje szerint megtenné. A kutatónak – 
felülkerekedve saját meghatározottságain – az a feladata, hogy megértse, hogy ezek a klikkek 
miért jöttek létre, milyen mechanizmusok tartják fenn őket, tehát közöttük mozogva kell 
végeznie munkáját. 

Bűnösség. „Nincs jogom itt lenni.” – számtalanszor fordult meg bennem ez a gondolat. 
Nincs jogom megtudni titkokat, munkahelyet csinálni egy „szent térből”, amely másoknak az 
otthon egy formáját és lelkük legintimebb részének, vallásuk megélésének helyszínét jelenti. 
A zsinagógák atmoszférája sokszor képes volt arra, hogy elhitesse velem, hogy az „itt” és 
„moston” kívül nem létezik más kozmosz, hogy a terep valósága „A valóság”. Ezzel 
egyidőben azonban sokszor ezt a meggyőződést az előimádkozók mélyről jövő dallamai sem 
tudták előidézni, és ilyenkor legbelül „ott” és nem „itt” voltam, s valamelyik saját kozmo-
szomból becsöppenve úgy éreztem, jelenlétemmel mindenkit becsapok – leginkább saját 
magamat. (Pedig csak akkor éppen valamiért nem akartam, nem volt elég motivációm „itt” 
lenni.) 

A bűnösség érzése elfogott akkor is, amikor „az adatot”, „az információt” láttam olyan 
helyzetekben, amelyek adott esetben negatívan érintették a terep bizonyos szereplőit. 
Kezdetben csak a megismerésre és a megértésre gondoltam, de később vizuálisan megjelent 
előttem Zempléni András tanulmányának címe: Hallgatni tudni. A titokról és az etnológus 
mások életébe való betolakodásáról...177 És akkor tudtam, hogy én sem vagyok több egy 
betolakodónál. 

Szégyen. Amy Pollard tanulmányából kiderül, hogy PhD hallgató terepkutatók 
gyakran éreztek szégyenérzetet munkájuk során, sok esetben akkor, ha tevékenységükkel 
kapcsolatban az a benyomásuk támadt, hogy az nem felel meg az akadémiai követelmé-
nyeknek. Ezt a fajta szégyenérzetet azt gondolom, táplálja, hogy tudományos szempontból a 
terepkutatás egy magányos tevékenység, a kontrollt, az ellenőrző funkciót a terepkutató maga 
gyakorolja saját munkája felett. Ha az elméleti kurzusokon megtanultaktól vagy etikai 
kódexektől percepciója szerint eltér, saját alkalmasságát kérdőjelezi meg. 

A szégyenérzés az én terepmunkáimnak két okból adódóan is velejárója volt: egyfelől, 
a fentebb is említett sokrétű akadémiai követelményeknek való meg nem felelés permanens 
érzetéből fakadóan. Ha a következetes viselkedés – amelyre minduntalan törekedtem – sérült, 
arra gondoltam, hogyha „valaki”, aki „tényleg tudja” hogyan kell antropológiát csinálni, látja, 
                                                
177 Zempléni András: Hallgatni tudni. A titokról és az etnológus mások életébe való betolakodásáról. Tabula, 
2000 (2):181-214. 
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hogy én mit próbálok véghez vinni „antropológia” és „terepmunka” címszavak alatt, alkal-
matlannak nyilvánít majd a feladatra. Szégyelltem magam a kudarcaimért, ha nem tudtam 
elég etikus lenni, ha nem vettem észre háttérben kitapintható összefüggéseket, ha naiv voltam, 
vagy épp erőszakos. Később aztán megkérdeztem magamtól, ki mondhatja meg, hogyan 
teljesítek „itt” és „most” a terepen, ha én vagyok itt és nem más?! 

Másfelől, szégyent éreztem akkor is, amikor véletlenül megsértettem a zsinagóga 
vallási szabályait. Ezekben az esetekben úgy véltem, hogy figyelmetlenségemmel vagy 
felkészületlenségemmel csalódást okozok a közösségnek. Emblematikus példa volt, amikor a 
húsos konyhában természetességgel vettem elő a kakaómat,178 vagy, amikor a sábesz 
(szombat) bejövetele után lekapcsoltam a villanyt a mosdóban.179 Mindkétszer szembesítettek 
a mulasztásaimmal – természetesen kedvesen és tanító jelleggel – de én ekkor már csupán a 
buta sajnálkozásra voltam képes. 

Nyomás, stressz. Szorosan az előbbi tényezővel összefüggésben, a tudományos 
teljesítménnyel támasztott elvárások miatt is különös feszültséget éreztem. Nem pusztán azért, 
mert a mesterszakos szakdolgozatom, illetve a doktori disszertációm minősége függ(ött) attól, 
hogyan vagyok jelen egy-egy közösségi eseményen, de azért is, mert a szakmán túli körökben 
szinte általánosnak mondható benyomásom az (volt), hogy a kulturális antropológia szak-
tudományának kevés presztízse van és a társadalomtudományok között is a periférián mozog 
(legalábbis Magyarországon). Különösen jól akartam „csinálni” az antropológiát, hogy 
bizonyítsam: a kulturális antropológiai terepmunka a társadalomtudományos megismerés 
hiteles és unikális formája. 

Igazságok és paranoia. A terepmunka – tehát a kulturális valóság közvetlen meg-
tapasztalása – mellett interjúkat is készítettem, jellemzően egy külső, a zsinagógákon kívüli 
helyszínen. Általánosnak mondható élményem volt, hogy az interjúszituációk „mesterséges” 
kontextusában másfajta igazságok is megfogalmazódtak, mint azok, amelyeket a közösségben 
megtapasztaltam. Több esetben az interjúalanyokat tudtuk nélkül reflektáltattam olyan 
szituációkra, amelyeknek egy közösségi eseményen ők is részesei voltak korábban. Az egyik 
terepmunkám során egy interjúalany teljesen nyíltan okostelefont használt szombaton, s ezért 
az interjúszituációban megkérdeztem, látott-e már valaha szombatszegést a zsinagógában. A 
válasza nem az volt, hogy „én is követtem már el...”, hanem az, hogy „persze, Kiss Béla” ezt 
és azt csinálta. Az interjúalany nem tudta, hogy önellentmondásba került, ugyanakkor bennem 
dilemmát vetett fel: melyik igazságot fogadjam igazságnak, a narratív igazságot, vagy az 
általam észlelt igazságot, egyáltalán kell-e döntenem közöttük? 

Interjúszituációkban számtalanszor hangzott el az „ezt csak neked mondom” kezdetű 
mondat. Ezek azok a mondatok voltak, amikor az egyének a terep egy másik szereplőjéről 
osztották meg saját – nem feltétlen pozitív tartalmú – igazságukat. Terepmunkáim vége felé e 
saját igazságoktól csordultan vettem részt a közösségi eseményeken, és sokszor nem tudtam 
eldönteni, hogy kivel hogyan viselkedhetem, kinek mit mondhatok, hogy ezek a saját 
igazságok ne törjenek ki az általam megtestesített „feneketlen kútból”. 

Elszakadás és lelkiismeret-furdalás. Amy Pollard vizsgálata szerint az elválás sokkal 
nehezebb, mint a terepmunka maga. Állításával magam is egyetértek. Bár a kezdet pillanatá-
ban a megismerési vágy sok mindent elfed, később következnek a személyes találkozásokból 
adódó nehézségek, amelyek rendre etikai kérdéseket vetnek fel. A következetes és a hiteles 
„antropológiacsinálás” iránti vágy szinte egy horizontra emelkedik azzal, hogy minél több 
lejegyzett információ szerepeljen a terepnaplóban. A kutató közösségbe való „befogadásának” 
megvannak a fázisai. Külön fázist és állomást jelent azonban a terepmunka befejezése, a 

                                                
178 A rituális étkezési szabályok szerint nem szabad összekeverni a húsos és a tejes ételeket. A zsinagóga húsos 
konyhát vezetett, azaz csak a húsos ételek elkészítésére és tárolására alkalmas edények, eszközök álltak 
rendelkezésre. 
179 A szombat bejövetele után tilos az elektromos áram használata. 
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közösségtől való elszakadás. Miért nem tanítják az egyetemen, hogyan lehet etikusan 
befejezni egy terepmunkát? Vagy ha nem lehet, miért nem mondta ezt senki? 

Saját tapasztalataim szerint szakmai és emocionális szinten is a kutatás befejezése a 
legnehezebb állomás a terepmunka során. Folyamatosan késztetést éreztem arra, hogy bizo-
nyítsam, hogy a közösség számára is volt haszna és értelme a kutatásomnak, hogy a közel-
jövőben képes leszek valamit visszaforgatni oda, ahonnan oly sokat elvettem (ugyanakkor a 
most pillanatáig nem tudom: valóban a közösségnek szeretném mindezt bizonyítani, saját 
magamnak vagy mindazoknak, akik relativizálják és devalválják a kulturális antropológia 
tudományát?). 

A saját társadalomban végzett terepmunka befejezésének ezen túl is van egy kardinális 
kérdése: mi fog történni a terepmunka során kialakított kapcsolatokkal? Hiszen az 
ismeretségek nem zárhatók le hermetikusan a kutatás befejezése után, gombnyomásra nem 
mondhatjuk azt, hogy eddig ismertük egymást, ezek után pedig nem. Járhat-e, szabad-e, vagy 
kell-e a kutatónak a kutatott közösségbe járnia a terepmunka befejezése után? Erre a kérdésre 
még most tudtam egyértelmű választ adni magamnak. Ha a kutatónak nem szabad/lehet/kell 
azzá válnia, amit kutat, akkor azt gondolom a válasz az, hogy nem. Magam is ezt az erős 
lelkiismeret-furdalást generáló „protokollt” követtem, ezért rendre a saját szememre hányom, 
hogy öncélúan, csak a kutatásom és szakmai „sikerem” kedvéért jártam a közösségbe. 

Az öncélúság kérdésével visszacsatolunk az elszakadást övező „lesz-a-munkámnak-
számotokra-is-értelme” problémához. A dilemmát, amelyet az a negatív érzés táplál, hogy 
hívás nélkül betolakodtam egy közösségbe és úgymond kutatás terepévé tettem azt, úgy 
tudom valamelyest oldani, ha képes vagyok megválaszolni a kérdést, hogy miért csinálom a 
kutatást, milyen társadalmi (és tudományos) hasznossága van a munkámnak. Márpedig én 
mindezek után is vallom, hogy a kulturális antropológiai terepmunkából származó tudo-
mányos produktumnak mindkét aspektusból van értelme, hiszen hozzájárulhat a közösség 
identitásának és működésének újragondolásához, tudományos szempontból pedig egy kortárs 
mikrotársadalom működését, struktúráját körvonalazza. 

 
*** 

 
Hogyan oldottam fel ezeket a feszültségeket magamban...? E percig nem oldottam fel teljesen 
őket, s így a határszegő imposztor-érzés számomra a terepmunkák kellemetlen mellék-
hatásává vált. S pont ezért, talán nem is biztos, hogy fel kell oldani ezeket a disszonanciákat, 
fontosabb kérdés, hogy mindezekkel számolva miként lehet úgy hitelesen és etikusan kulturá-
lis antropológiát csinálni, hogy a létrejövő tudományos produktum gyarapítsa tudásbázi-
sunkat, de a vizsgált mikrotársadalomba is visszaforgatható legyen? Erre a kérdésre pedig 
nem lehet univerzális választ adni, hiszen ez minden esetben a kutatott közegtől függ. 

Természetesen, a terepmunkának mindezek mellett nagyon sok pozitívumként észlelt 
velejárója is van, amelyek újabb és újabb motivációt adnak a kutatás folytatásához, de 
mindazok a tényezők másfajta reflexiót kívánnak meg. Ebben az írásban kifejezetten azokra a 
negatívként ható érzésekre, tapasztalatokra szerettem volna koncentrálni, amelyek a legtöbb 
terepmunkán alapuló kulturális antropológiai munka mögött különböző formákban, de 
meghúzódnak. Ugyanakkor sokszorosan szeretném aláhúzni, ezek a „esendőségek” ugyanúgy 
hozzájárulnak a kutatás céljának eléréséhez, hiszen mélyebben segítenek megérteni a vizsgált 
kulturális valóságot és annak kontextusát. 
 
A kulturális antropológia „objektív szubjektivitása” . Kutatásaim során különböző szituációk-
ban több olyan beszélgetést folytattam, amelyekben beszélgetőtársaim más kvantitatív igényű 
társadalomtudományhoz, szélsőségesebb esetben természettudományokhoz viszonyítva 
relativizálták a kulturális antropológia szaktudományának tudományosságát, vitatva benne az 
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önanalízis fontosságát és szükségességét. Összegzésül az eddig mondottakat, erre a felvetésre 
szeretnék reflektálni. 

Egyetlen társtudományt sem ismerek, amely ennyire individuális módszerekkel, ilyen 
reprodukálhatatlan – társadalmi valóságok által létrehívott – kontextusokban dolgozna, mint a 
kulturális antropológia. A természettudomány túlnyomó többségében laboratóriumokban és 
számítógépeken végzi „terepmunkáit”, a jól dokumentált kísérletekben több fős kutatócso-
portok dolgoznak. A szociológus kérdőíveket hoz létre, mérési módszereket állít össze, 
kereszttáblákat generál és analizál, a társadalmi valóságot számszerűsíti, interjúkat készít, 
amelyekből mások által is használható adatbázist készít. Egy történész a levéltárak forrásaival 
dolgozik, amelyek bárki számára hozzáférhetők, teret engedve a más típusú, nézőpontú 
értelmezésnek. Mind a természettudomány, mind a kvantitatív vagy kvalitatív szociológia, 
mind a történettudomány esetében a kutató rendelkezésére áll egy „forrás”, amely bizonyos 
értelemben rajta kívül áll, amelyhez „objektív” megfigyelőként tud viszonyulni. 

A terepmunka esetében azonban ezt az origót, ezt a forrást (a terepnapló) a kulturális 
antropológus saját szűrőjén keresztül hozza létre, a terepnapló az ő individuális szellemi 
terméke (természetesen, az interjúszituáció más kérdés). Saját észlelései mentén írja meg a 
jegyzeteit, amelyekkel megismételhetetlen társadalmi kontextusokat „fényképez le”. Miként 
egy fénykép a maga teljes valójában soha nem reprodukálható hónapok vagy évek múltán, 
úgy egy másik – teljesen más személyiségjegyekkel és meghatározottságokkal rendelkező – 
kutató sem tudja ugyanazokat a következtetéseket tenni ugyanabban a közösségben, hiszen 
„ugyanaz” a közösség már nem létezik. 

Álláspontom szerint pont ezen origó hiánya, a kutatómunka folyamatának ellen-
őrizhetetlensége, „központosított” jellege miatt van szükség arra, hogy a kutató a terepmunka 
dinamikájának részeként tekintsen a saját magában létrejövő negatív érzésekre, énképének 
disszonanciáira, amelyeket értelmezendő, fontos, hogy a tudományos önanalízisben hatékony 
problémaközpontú megküzdési lehetőséget lásson. 
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Kiss Máté 
Hungarista csoportok értékrendjének  

és világképének elemzéskísérlete 
 

 
„Aki nincstelen, az végső soron a nemzeti hovatartozásából merít magának erőt. 

A hovatartozás-érzés viszont a gyűlöletből fakad, annak gyűlöletéből, aki máshová tartozik. 
A gyűlölet ápolandó polgári érzemény. Az ellenség a népek barátja. 

Mindig kell valaki, akit gyűlölhet az ember, hogy magyarázatot leljen saját nyomorúságára.”180 
Umberto Eco: A prágai temető 

 
 
Absztrakt 
Rövid tanulmányomban megkísérlem elemezni a rendszerváltás utáni magyar politikai tér sajátos szereplőinek, a 
nyíltan hungarista csoportoknak az értékrendjét és világképét a diskurzuselemzés módszerének segítségével. 
Ehhez két szervezet, a Pax Hungarica Mozgalom és a Magyar Nemzeti Arcvonal hozzáférhető dokumentumait 
veszem alapul. Az elméleti keretet az interpretív antropológia és a diszkurzív politikatudomány meglátásai, 
teóriái, megközelítésmódjai s felfogásai jelentik. A kulturális antropológia tudáskészletével definiálom a 
szimbólum fogalmát, s elemzem a szövegekben megjelenő nyelvi szimbólumokat is. A textusok vizuális meg-
jelenésének taglalásától kezdve bemutatom a csoporttagságok kritériumait, s ezen keresztül megpróbálom meg-
ragadni a hungarista értékrend főbb csomópontjait. S végül a dokumentumokban megrajzolt világleírásokból (a 
mai elvetendő, megvetendő, elpusztítandó világ, s ezzel szembeállítva, a vágyott, megteremtendő, kiharcolandó 
magyar világ) kísérletet teszek arra, hogy a hungarista világkép néhány elemét meghatározzam. 
 
Abstract 
In this short research paper I would try to analyse the value-set and worldview of the specific actors of the 
hungarian politcal sphere, namely the openly hungarist groups, with the help of the method of the discourse 
analyses. To do this I would use the accessible documents of the Pax Hungarica Movement and the Hungarian 
National Front. The theoretical framework is mainly based on the theories, insights, approaches and conceptions 
of the interpretative anthropology and the discoursive political science. With the knowledge set of the cultural 
anthropology I define the concept of symbol, and then analyse the linguistic symbols in the text. I would begin 
with the analyses of the visual appearance of the texts, to the questions of the group memberships, and through 
this I would try to define the main points of the hungarist value-set. Finally, from the written world concepts I 
would try to determine some elements of the hungarist worldview. 
 
 

1. Bevezetés 
  

Írásomban két (öndefiníciójuk szerint) hungarista szervezet, mozgalom szabályzatait, 
hitvallásait, alapvetéseit vizsgálom abból a célból, hogy ezekből a textusokból valamiféle 
következtetést vonhassak le a csoportok értékrendjére, világnézetére vonatkozólag. Az egyik 
elemezni kívánt dokumentum a Pax Hungarica Mozgalom (továbbiakban PHM) szabályzata 
és céljainak leírása, a másik pedig három, alapvetően összefüggő, egymást kiegészítő eszmei 
és gyakorlati útmutató, melyek a Magyar Nemzeti Arcvonal (továbbiakban MNA) ideológiai, 
történelmi, közösségi és vallási viszonyulásait összefoglalják, kijelölik és meghatározzák. 

Ez utóbbi szervezet 2016 október huszonhatodikán került ismét a nyilvánosság terébe, 
amikor vezetőjük a gyanú szerint meggyilkolt egy rendőrt.181 Ezután különféle rendvédelmi 
alakulatok a szervezet több tagját letartóztatták, fegyvereket foglaltak le, s ezzel párhuza-
mosan különféle médiákban megjelentek találgatások orosz titkosszolgálati kapcsolatokról, 
nemzetbiztonsági szálról, s természetesen az MNA és hasonló szellemiségű csoportok 
részleges, vagy teljes felszámolásáról.182 Értelemszerűen az efféle események indokolhatják a 

                                                
180 Eco 2012:436. 
181 https://index.hu/belfold/2016/10/26/lovoldozes_miatt_lezartak_bonyt/ (Letöltve: 2019. 11. 14.) 
182 https://index.hu/belfold/2016/11/16/az_arcvonalosoknak_ezzel_befellegzett/ (Letöltve: 2019. 11. 14.) 
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tudományos elemzés (próbálkozás) aktualitását és szükségességét, ám éppen a militarista 
mozgalmak hatósági felszámolása, illetve annak kísérlete azzal járhat, hogy a kutatott 
közösség eltűnik, s az elemzett anyag, s így maga az elemzés is elveszti relevanciáját. A Pax 
Hungarica Mozgalom esetében a hivatalos vég, a szervezet megszűnése 2017-ben következett 
be. A szervezet vezetője, Domokos Endre János közleményében röviden végigveszi 
mozgalmának kilencéves történetét, és rámutat azokra a külső és belső okokra, amik 
értékelése szerint a feloszlatáshoz vezettek.183 

Véleményem szerint ezekben az esetben, bár elviekben lehetséges a szervezetek 
hivatalos felszámolása, feloszlatása, ám még ha ez sikerül is, megtörténik is, az eszme-
rendszert, világképet ily módon megszüntetni, eltüntetni, kitörölni nem lehet. Újra és újra 
felbukkanása a magyar politikai térben, a két világháború közötti kialakulásától kezdődően – 
persze különféle alakváltozatokban – kiválóan illusztrálja maradandóságát. A hungarista 
vonal a nemzetiként, nemzeti radikálisként öndefiniált, vagy szélsőjobboldalként megnevezett 
kétségkívül sokszínű, heterogén politikai szcénában, létszámában és befolyásában is kevéssé 
meghatározónak tűnik. Ugyanakkor az előbb említett látható és sejthető állandó jelenléte, 
(örök?) visszatérése és eszméinek feltételezhető közelsége az „eredeti” hungarista eszmékkel 
– s így a politikai spektrumban elfoglalt lehető legradikálisabb jobboldali pozíciójuk – 
érdemessé teszi a tudományos elemzésre. 
 
 

2. Elméleti és módszertani megfontolások 
 

E vizsgálat elméleti kereteként a kulturális antropológia Clifford Geertz által jegyzett 
interpretatív felfogását használom, kiegészítve a turneri szimbolikus antropológia elméleti 
eredményeivel, Abner Cohen csoport-meghatározásával, nem feledve a határtudományok 
eredményeit, így például Szabó Márton diszkurzív politikatudományi vizsgálódásait, melyek 
részben támaszkodnak is az imént említett kutatókra, gondolkodókra. Ebbe a gondolati 
rendszerbe illeszteném bele a diskurzuselemzés módszerének, illetve módszereinek egy-egy, 
ebben az esetben felhasználható elemzési módját, melyek további szempontokat kínálnak, s 
ezáltal felvillantják a mélyebb, komplexebb megértés esélyét, lehetőségét. 

A geertzi felfogás számára az értelmezés fontossága, a szimbólumok feltárása és a 
megértésükre irányuló elemzés az irányadó. Ezekre az összetevőkre, lépésekre reflektál Sűrű 
leírás című tanulmányában is, melyben meghatározza Max Webertől kölcsönzött emberképét, 
antropológia definícióját és saját tudományértelmezését is, ami számomra is egyfajta 
tudományos ars poetica. Eszerint „az ember a jelentések maga szőtte hálójában függő 
állat”.184 Az idézet a következőképpen folytatódik a kultúra és a kulturális antropológia 
meghatározásával: „A kultúrát tekintem ennek a hálónak, elemzését pedig éppen emiatt nem 
törvénykereső kísérleti tudománynak, hanem a jelentés nyomába szegődő értelmező 
tudománynak tartom”.185 
 Szabó Márton a politika nyelvi jelenségeiről elmélkedve feleleveníti a vitát, dilemmát 
aközött az álláspont között, ami a politikai beszédet eljelentékteleníti, vagy csupán retorikai 
fogásként, netán hazugságként tekint rá – ami így szemben áll a „komoly” tényekkel (intéz-
mények, struktúrák, a beszéd mögötti „igaz” cselekvések) – illetve aközött a szemléletmód 
között, ami a politikai aktusokat a jelentések felől közelíti meg, éppen annyira valóságosnak 
és hatásosnak tartva, mint a „kemény” tényeket.186 Michael Oakeshott brit politikai filozófus 
nyomán a dilemma feloldását jelentheti egyfelől a politikai beszéd értelmezési tartományának 

                                                
183 https://kuruc.info/r/2/175618/ (Letöltve: 2019. 11. 14.) 
184 Geertz 2001:196. 
185 Geertz 2001:196.  
186 Szabó 2016:49. 



85 

kitágítása, illetve egy olyan paradigmaváltás, mely nem az „igazságot” keresi, hanem a 
jelentés feltárására irányul (a geertzi program szellemében). Azaz, „a politika diszkurzív 
tényeinek olvasása tehát nem azzal foglalkozik, hogy szavahihető beszédet hallottunk-e, 
hanem azzal, hogy a beszélő milyen valóságot konstituál”.187 S ez a kitétel természetesen 
maga után vonja azt a megállapítást is, hogy az így felfogott politikai szféra igen gyorsan 
változó, fluid természetű. 
 A diskurzuselemzés módszerének alkalmazása a mondott hungarista szövegek elem-
zésében, a következő pontok miatt tűnik hasznosnak. A módszer maga a „természetben”, gya-
korlatban előforduló nyelvhasználatra vonatkozik (nem pedig elvont elméleti konstrukciók-
kal, kitalált példákkal foglalkozik), nagyobb szövegegységeket analizál (szövegeket, 
beszédaktusokat, vagy akár cselekvéseket is), figyelembe veszi a vizuális reprezentációkat, 
jellemzőket, megpróbálja felderíteni a nyelvhasználat kontextusait és társadalmi, közösségi 
funkcióit, és végül értelemszerűen nem hagyja figyelmen kívül a szöveg, vagy diskurzus 
nyelvi, retorikai jellemzőit sem.188 

„A diskurzus tudás és struktúra általánosságát és rendszerszerűségét feltételezi, míg a 
szöveg a diskurzus konkrét és egyedi megvalósulása”.189 A különféle megközelítések a 
diskurzuselméleteken és módszereken belül igen széles skálán mozognak, az általános 
ambíciójú elméletektől a középszintű elméleteken át a mikro-szintű kutatásokig.190 Esetemben 
ez utóbbi szint az elemzés szintje, hiszen nem általánosságban a nacionalista, vagy nemzeti 
radikális diskurzust kívánom áttekinteni, hanem meghatározott csoportok világképét, erkölcsi 
viszonyulásait a leírt szövegeken keresztül, melyek tehát szerzőik szándékai szerint egyfajta 
valóságot konstruálnak. 

Az alkalmazni kívánt módszer bemutatása után, ismét a kulturális antropológia 
tudományterületének Clifford Geertz által fémjelzett interpretatív szemléletmódjának nyomán 
kívánom meghatározni, hogy milyen értelemben is használom a továbbiakban, illetve 
használtam már fentebb is, az értékrend és a világkép fogalmakat. Az ethosz, a világkép és a 
szent szimbólumok elemzése című tanulmányában Geertz a következőképpen magyarázza, 
definiálja az értékrend, ethosz kategóriáját, ami egy-egy kultúrában felöleli a kultúra értékelő 
módozatait, jelenségeit, tehát egy adott csoport ethosza, értékrendje „nem más, mint tagjai 
életének alapárnyalata, jellege, minősége; morális és esztétikai stílusa atmoszférája; azaz 
alapvető viszonyulás a saját maguk és az élet által visszatükrözött világ felé”.191 

Ehhez képest a világkép „a dolgok tiszta megjelenéséből áll össze, azaz a természetről, 
az énről, a társadalomról alkotott képzetek összessége. Ide tartoznak a rendről vallott leg-
általánosabb eszmék is”.192 E két kategória (vagyis ezeknek az emberi életben, gyakorlatban 
megjelenő cselekvései, objektivációi) természetesen nem függetlenek egymástól. A geertzi 
érvelés alapján az összefüggésük a következőképpen írható le. Az ethosz, illetőleg értékrend 
azáltal hat, hogy a világképben megfogalmazott rendből következő helyes viselkedésmódokat 
írja le, jeleníti meg s közvetíti az adott közösség tagjainak. A világkép pedig, ennek 
tükörképeként, akkor lehet működőképes, ha úgy festi le a természetesnek vélt, adottnak 
tételezett rendet, melyből szükségszerűen következik, hogy az adott viselkedésmódokat kell 
követni, (vagy éppen elvetni). 

Az értékek meghatározásának egy másik kísérlete szintén fontos megállapításokat tesz 
e társadalmi-kulturális jelenség milyenségéről, jellemzőiről. Váriné Szilágyi Ibolya az értéke-
ket, mint eszmei objektivációkat határozza meg, „amelyekben a dolgoknak az emberi létben 
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betöltött szerepére és jelentőségére vonatkozó emberi tapasztalatok és ismeretek, vágyak és 
érzelmek sűrűsödtek be valamiféle közmegegyezés eredményeként, a közös tudás kikristályo-
sodásaként”.193 A szerző továbbá kiemeli az értékek érzelmi felfogásának elsőbbségét a 
racionalitás, logikus gondolkodás mechanizmusainak ellenében. S rímelve a fentebb taglalt 
interpretatív, konstruktivista szemlélet megállapításaira, leszögezi, hogy az értékek is a 
társdalomtól, a kultúrától függő tényezők, így közösségről közösségre – s természetszerűleg 
az idő múlásával – is változhatnak, s változnak is. 

Az ebben a definícióban kiemelt, értékeknek tulajdonított attribútumok, jelesül, hogy 
ezek eszmei objektivációk, s a létre, a dolgok rendjére választ kínáló, valamiféle közösségi 
tudás által létrejött, létrehozott társadalmi-kulturális jelenségek, mind kiválóan használhatóak 
abban az esetben is, ha nem egy egész társadalom, vagy egy ország lakosságának értékrendjét 
kívánjuk leírni, megvizsgálni, hanem egy kisebb csoportét, avagy ebben az esetben két 
politikai közösségét. 

Legyen szó akár értékekről, világképről, ethoszról vagy értékrendről, ismét Geertz 
nyomán azt a felfogást követem, mely szerint a „jelentéseket azonban csak szimbólumok tá-
rolhatják”.194 Ezek természetesen lehetnek a számunkra egzotikusnak tűnő vidékek 
idegennek, misztikusnak, titokzatosnak ható jelképei, mint a Victor Turner által leírt zambiai 
Ndembu törzs tejfához kapcsolódó értelmezései, de hasonlóképpen az általunk jól ismert, 
egyértelműnek tűnő, (bár éppen annyira összetett jelentésekkel bíró) gyakorta látott jelképek, 
mint a kereszt, vagy a magyar címer, zászló. Netán, mint ebben az esetben példa lesz rá, 
olyan, a történelmi tudásba ágyazott szimbólumok, melyek megértéséhez a múltról szóló 
valamiféle tudás szükségeltetik. A kulturális antropológia diszciplínájának egyes irányzatai 
(többek között a már idézett interpretatív iskola is) a huszadik század második felétől 
kezdődően már nem pusztán csak a szimbólumok leírására, magyarázatára törekedtek, hanem 
a kultúrát, mint szimbolikus konstrukciót fogták fel, s ekként elemezték, értelmezték.195 
Raymond Firth A szimbólum jelentése című tanulmánya alapján megkísérlem összefoglalni, 
milyen funkcióit, szintjeit különíthetjük el a szimbólumoknak. Elsőként Firth, a jel általános 
fogalmán belül megkülönböztet négy különálló formát, az indexet, a szignált, az ikont, s 
végül a szimbólumot. Jelen írás szempontjából nem tartom szükségesnek az első három forma 
firth-i definícióját bővebben ismertetni, ám ezeket összekapcsolja az, hogy a szimbólummal 
szemben van egyértelmű kapcsolat a jel és a jelölő között.196 

A szimbólum, vagy jelkép Firth meghatározása szerint olyan jel, „aminek bonyolult 
asszociációsora van, gyakran érzelmi természetű, [...] a jelentésben az egyéni és társadalmi 
felépítés jellege megjelölhető, s így a szemlélőnek nem tűnhet fel a jelképnek a tárgyhoz való 
hasonlósága és a kapcsolattulajdonítás önkényesnek tűnhet”.197 Firth továbbá eszközként 
tekint a szimbólumokra, mégpedig a kifejezés, a kommunikáció, a tudás és az ellenőrzés 
eszközeiként. A kifejezés szerepe tetten érhető a különféle művészeti produktumokban, de 
éppen úgy a vallási és politikai jelképekben, melyek már közelebb állnak a vizsgálni kívánt 
szövegekben használatos szimbólumokhoz. Kiválthat egy csoporttal való azonosulásérzetet, 
szolgálhat motivációként valamely tett végrehajtásához, lehet a tisztelet, vagy a gyűlölet 
instrumentuma is.198 A kommunikáció funkciójának szempontjából elsődleges a szimbólum-
nak mint jelentéseket magába sűrítő jelnek a szerepe, melyek megkönnyítik a kommunikációt, 
ám éppen e többértelműségük, avagy multivokalitásuk révén el is bizonytalaníthatják a 
kívülállót. A tudás funkciója kapcsán Firth egy ismeretelméleti, episztemológiai, módszertani 
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kitérőt tesz, felvetve a kérdést, hogy vajon a kutató szemszögéből mi is a szimbólum, mi is a 
„kinyerhető” tudás. Végső következtetésével, mely szerint nem az „Igazság”, vagy „Valóság”, 
hanem az összefüggések feltárása az elemző feladata, egyetértek. Az ellenőrzés eszközeként 
pedig a jelképek a viselkedések befolyásolásában, emberek, csoporttagok manipulálásban 
működhetnek.199 
 
 

3. Elemzés 
 
A vizsgálódás első lépéseként konkrétan meghatározom a hungarista világ és emberkép 
diskurzusát alkotó szövegeket. Szám szerint öt különálló textust elemzek, melyek közül 
három valamilyen szinten kapcsolódik egymáshoz, mind az író, mind a megjelenés, mind a 
honlap tekintetében. Ezek az MNA erkölcsi alapjai,200 az MNA szellemi alapjai,201 végül a 
Magyar Nemzeti Arcvonal Kódex202 című írások. Az első két mű 1997-ben íródott, mindkettő 
szerzője Győrkös István, míg a harmadik, 2002-ben készült szöveget a bevezető szerint egy, 
az előbbiekkel egy időben elkészült, ám a mozgalom vezetősége által zárolt tanulmány 
alapján írták, amely az MNA eszmei alapjai címet viselte. A negyedik szöveg pedig a Pax 
Hungarica Mozgalom szervezeti és működési szabályzata203 címet viseli, ezt a honlap 
tanúsága szerint 2013-ra keltezik. Szintén a PHM honlapján található a „Céljaink” menüpont, 
ahol a „Mit akarnak a hungaristák?”, illetve a „Mi a hungarizmus?” kérdésre kaphat választ az 
olvasó, a szervezet vezetőjének Domokos Endre Jánosnak a tolmácsolásában.204 Ez az ötödik 
vizsgálni kívánt szöveg. 

Ám mielőtt belekezdenék a kijelölt források elemzésébe a fentiekben meghatározott 
elméleti és módszertani keretek használatával, röviden, vázlatosan utalok néhány korábbi 
kutatásra, melyek előképként, viszonyítási pontként a szélsőjobboldali beszédmódok vizsgá-
latát hasonló nézőpontból végezték. A magyar szakirodalom-rengetegből és kutatáshalmazból 
két tanulmánykötetet emelnék ki. Ezek közül az első, a korábban, 2002-ben megjelent Csepeli 
György és Örkény Antal szerkesztette Gyűlölet és politika kiadvány, aminek negyedik 
nagyobb blokkja tartalmazza a magyar szélsőjobboldal különféle szervezeteit, aspektusait 
vizsgáló írásokat, a történelmi, európai, szociológiai kitekintések után. A kötetben Kriza 
Borbála tanulmánya a MIÉP egykori elnökének, Csurka Istvánnak az ellenségkijelölő szónoki 
fogásait és a mögötte meghúzódó gondolatrendszert deríti fel, meghatározva a politikai 
ellenfelek körét és az azon túlmutató ellenségkonstruáló stratégiákat is, a politikus cikkeit, 
kiadott műveit és parlamenti felszólalásait elemezve.205 Hack József a magyar szélső-
jobboldalnak ezen a MIÉP-hez közeli vidékén maradva a Magyar Fórum zsidóellenességét 
vizsgálta diakrón megközelítésmóddal, vagyis az antiszemita diskurzus időbeli változását 
követte 1994 és 1999 között.206 Az antiszemita beszédmóddal foglakozott Mihancsik Zsófia is 
egy más típusú médiumot vizsgálva. A Magyar Rádió Vasárnapi Újság című műsorának 
harminchárom adását elemezve határozta meg főbb zsidóellenes és általánosságban populista 
elemeket.207 Koltai Péter kutatása a vizsgálat terének szempontjából, már közelebb áll az 
általam vizsgált online világban létező szövegekhez, hiszen az index.hu politikai fórumának 
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bejegyzéseit elemezte, bár módszertana inkább határozható meg kvantitatívként.208 A 
Feischmidt Margit szerkesztette Nemzet a mindennapokban: Az újnacionalizmus populáris 
kultúrája kötetből Glózer Rita tanulmányát emelném ki mely a Jobbikhoz köthető barikád.hu 
és az attól radikálisabb kuruc.info honlapok ellenségtematizáló diskurzusait veti össze, 
elemzési körébe bevonva a két portálhoz kapcsolódó videókat, filmeket is.209 A Ruth Wodak 
és John E. Richardson szerkesztette Analysing Fascist Discourse: European Fascism in Talk 
and Text kötetben pedig európai léptékű, diskurzuselemző módszereket használó tanulmá-
nyok mutatják be az egyes országok szélsőjobboldali beszédmódjainak néhány szeletét, 
jellegzetességeit.210 

A diskurzuselemzés egyfajta kezdete lehet az olyan kifejezések, megjelenések vizsgá-
lata, mely kívül áll a szövegen, illetve annak jelentésén, jelesül a vizuális jelek, az összkép 
leírása és elemzése (adott esetben, például interjúk elemzésénél hangok, hangzások figyelem-
be vétele).211 Ez esetben, írott szövegek lévén, a képi tartalmakra, a megjelenés-megjelenítés 
módozataira, milyenségére reflektálok. Látszólag könnyebb az MNA három dokumentumá-
nak ilyesfajta leírása. Kép, vagy embléma, egyáltalán bármilyen szimbólum egyáltalán nem 
szerepel, fehér oldalon olvasható a sűrűn tagolt szöveg, amit szintén gyakori kiemelések 
szabdalnak tovább. Így feltehetően a szerző szerinti lényeges mondanivalóra irányítva a 
figyelmet. Ezek a dokumentumok, bár online elérhetők, ilyen módon nem kívánnak többet 
nyújtani, mint az olvasás lehetőségét, másféle használat, funkció nem lehetséges. 

A PHM szabályzata a mozgalom archivált honlapján található, így többféle vizuális 
elem jelenik meg rajta. A baloldali sarokban fent, egy, eredetileg a Nyilaskeresztes párt 
plakátjain szereplő férfialak látható amint egy zöld és fehér nyilaskeresztet ábrázoló, piros 
hátterű pajzsot emel fel, a kereszt közepén fehér H betűvel. Az alak csuklóján széttört 
(szétszakított?) bilincs, illetve lánc látható, alatta pedig egy dombtetőn álló templom alakja 
sejlik fel. Az egész oldalt a zöld szín árnyalatai dominálják, a betűket is beleértve. 

A honlap tetején az aktuális dátum szerepel, a hónap neve régies, archaizáló formában 
is szerepel (például január: Boldogasszony hava, az éppen időszerű szent nevével, 
névnapokkal és a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt hatalomátvételének évfordulójával. 
Ez alatt a Pax Hungarica Mozgalom fehér betűkkel, valamint a jelmondatuk „Voltunk, 
vagyunk, leszünk!” vörös betűkkel. Képi elem még a mozgalom emblémája, mely kétszer is 
feltűnik, először az imént idézett jelmondat mellett, másodszorra pedig a szövegben, ahol le is 
írják a felépítését, éppen úgy, ahogy a mozgalom zászlójáét. A PHM honlap tehát a magyar 
zászló, illetve annak színvilágát felhasználó mozgalmi zászló színeivel játszik, mind a háttér, 
mind a feliratok betűinek esetében. 

Ezek a vizuális jelek értelmezhetők szimbólumként, s mert ilyenek, nem lehet 
eltekinteni az értelmezés nehézségeitől, a félreértelmezés csapdáitól, ami a sűrített, többféle 
jelentésből következik. Hogy ezeket el lehessen kerülni, tisztában kell lenni a tágabb 
kontextussal, a csoport saját értelemadásaival, és ebben az esetben a történelmi kontextussal. 
Szerencsés azonban, hogy ezek a hungarista csoportok egyáltalán nem kívánják elrejteni a 
szándékozott jelentéseket, maguk magyarázatokat is kínálnak, s a feltehetően tágabb körben 
elutasított eszmékkel, történelmi személyiségekkel való kapcsolatot sem tagadják. Így itt a 
történelmi, Szálasi-féle Nyilaskeresztes Párt címerét, zászlaját átvéve, vizuális módszerekkel 
is egyértelművé teszik a szándékolt kontinuitást a két világháború közötti mozgalommal, ami 
végül a háború utolsó szakaszában hatalomra is került. Az árpádsávos zászló sávjainak 
értelmezését pedig a következőképpen deklarálják. Az öt vörös sáv az egymásra utalt, s 
egymástól függő társadalmi csoportokat jelentik, jelesül: „nemzettartó paraszt, a nemzetépítő 
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munkás, a nemzetvezető értelmiség, a nemzetmegtartó nő- gyermek-ifjúság, a nemzetvédő 
fegyveres erők”.212 A négy fehér sáv pedig az ezeket összetartó erőket jelentik: a 
„hungarizmus erkölcsi (kereszténység), szellemi (nacionalizmus) és anyagi (szocializmus) 
alapjai, valamint a magyar nemzetet és a Kárpát-Duna Nagyhazát alkotó népszemélyiségeket 
összefogó Pax Hungarica-t”.213 

A szövegek vizuális környezetének taglalása után, áttérek a hungarista diskurzus itt 
körülhatárolt részeinek tartalmi, nyelvi elemzésére. A következőkben meghatározom a 
tematikus mezőt, amit a diskurzus legfőbb témái alkotnak, melyek minden szövegben 
megjelennek, mint alapvető, kulcsfontosságú gondolatok.214 Azaz milyen átfogó jelentések 
tűnhetnek fel két, ellentétes stílusú szövegben, (az elemzés egy későbbi lépésénél erről is 
bővebben írok), míg az MNA szövegei, s a PHM célkitűzése inkább prózaibbak, a PHM 
szabályzata idomul egy bármilyen formálisan működő egyesület, párt működést leíró, 
szabályozó alapdokumentumhoz. 

Mégis, bármilyen stilisztikai, nyelvi eszközzel operáljanak ezek a szövegek, alapvető 
témájuk a csoportok határainak kijelölése, annak elválasztása, hogy ki tartozhat „hozzájuk” és 
ki az, aki akár implicit módon utalva erre, akár explicit módon kijelentve, nem lehet részese a 
csoportnak. A csoport fogalmának egy általános meghatározását adja a szociálpszichológus 
Gordon Allport, rámutatva természetesen a definícióadás nehézségére, mely problémával újra 
és újra szembetalálja magát a társadalomtudományokkal, humántudományokkal foglakozó 
gondolkodó. Allport végül azt az igen tág jellemzést adja, ami szerint a saját csoportot azok a 
személyek alkotják, „akik lényegében azonos jelentéssel használják a ‘mi’ személyes név-
mást”.215 A definíció valóban megragadja a csoporttagság általános lényegét, jellemzőjét, ami 
különösképpen élesen, erőteljesen jelentkezik olyan szigorú határokkal bíró közösségeknél, 
mint a magyar hungarista mozgalmak. Ebből kiindulva, ezen a nyomvonalon haladva egy 
specifikusabb, kifejezetten politikai csoportokat célba vevő meghatározást alkalmazok. A 
politikai antropológia eszközkészletét felhasználva, Abner Cohen Two-Dimensional Man 
című könyvének csoportdefiníciójából kiindulva végigvezetem, összevetem a két hungarista 
mozgalom jellemzőit és a szerzők által kijelölt pontokat, hogy milyen életmódot, viselkedés-
módot, végső soron milyen értékrendet írnak le, határoznak meg közösségeik tagjainak. 

Elsőként tehát felmerül a kérdés, hogy milyen alakulatot, emberek alkotta entitást 
nevezhetünk kifejezetten politikai csoportnak. Cohen meghatározása szerint: „Egy csoport 
szervezettsége abban áll, hogyan alakítja, tartja fent azokat a mechanizmusokat, cselevési 
mintákat, melyek a különféle fennmaradását érintő problémák megoldására irányulnak: ezek a 
megkülönböztetés, a kommunikáció, döntéshozatal, autoritás, ideológia és fegyelem 
kérdéskörei”.216 A politikai csoportok meg valamilyen szempontból kapcsolódnak a „hatalom 
elosztásához, fenntartásához, és gyakorlásához a társadalomban”.217 

Az első feltétel a megkülönböztetés, megkülönböztethetőség képessége, követelmé-
nye, másképpen szólva a csoport határainak kérdése. Cohen felidézi a mitológiai őstől 
származás képzetét, jelenségét, ami számos csoportnak adhatott, s adhat ma is identitásképző 
erőt, vagy politikai muníciót. A vérségi leszármazás értelemszerűen nem elsődleges a 
modernitás társadalmainak politikai mozgalmaiban, ám kétségkívül megjelenhet (kézenfekvő 
példa erre politikai klánok létezése, akár az Egyesült Államokban, akár Franciaországban). E 
két szervezet sem családi alapokra épül, legalábbis dokumentumaikból nem ez derül ki. 
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Ugyanakkor az andersoni elképzelt közösség felfogása alapján a magyar nemzet tagjai 
közül válhat valaki a csoportok tagjaivá – az, akit a meghatározott módokon formálisan 
maguk közé fogadnak. Míg a származás pozitív definíciója, vagyis az, hogy ki lehet csoport-
tag, nem egyértelműen kimondott („magyar tudatú”218 „a hungarizmus nemzetmeghatározása 
szerint a magyar nemzet tagjának tekinthető”),219 a negatív meghatározás már egészen 
egyértelmű ebből a szempontból is. Ez alapján nem lehet tag: cigány, zsidó, illetve nem 
europid származású ember. 

A mitikus ős fogalma természetesen a kulturális antropológia azon korszakából szár-
mazik, amikor a diszciplína művelői távoli tájak, idegennek, egzotikusnak vélt közösségeiben 
kutattak, azonban e fogalmat alkalmazhatónak tartom huszadik, vagy huszonegyedik századi 
csoportok esetében is. Hiszen a fogalom egyfelől rámutat arra, hogy szükséges megjelölni egy 
szervezet, eszme alapítóját, megalkotóját, akire a csoport tagjai hivatkoznak, akinek 
alapvetéseit, mint imperatívuszokat elfogadják, betartják és betartatják. A mitikus szó pedig 
kiemeli azt a tulajdonságát ezeknek a figuráknak – pontosabban az ő kultuszukat így vagy úgy 
ápoló követőiknek –, hogy alakjukat a következő generáció történetekben megőrzi, egyre 
inkább felnagyítja tetteiket. 

S legtöbbször ezek az elbeszélések szükségszerűen nem a kritikai történelmi elemzés 
műfaja irányába tolódnak – hiszen nem ez a funkciójuk –, hanem sokkal inkább a politikai 
mítoszok felé. Ernst Cassirer ezeknek a modernitásban létrejött, létrehozott technikáknak 
egyfelől a racionalitással való (tudatos) szembenállását, szembeállítását hangsúlyozza, más-
felől kiemeli a vezér szerepének fontosságát. Megfogalmazása szerint a vezérben a „kollektív 
vágy ereje [...] ölt testet”.220 E mitizált vezető a társadalmi mágia eszközét alkalmazza, vagyis 
az embereknek azt a hitét használja ki, hogy ha az imént említett kollektív vágy „teljesen 
hatalmába keríti az embereket, könnyen kialakulhat bennük az a meggyőződés, hogy csupán a 
megfelelő emberre van szükség, és a vágy teljesülhet”.221 

Ebben az esetben a hivatkozott ős, az alapító, az egykori vezér Szálasi Ferenc. 
Ahogyan az MNA Szellemi Alapjai dokumentumban olvasható: „Szálasi Ferenc egy világ-
égés és országpusztulás idején, a honvédő szabadságharcaink hagyományainak megfelelően 
fogalmazta meg az egyetlen erkölcsös és hungarista választ a ‘Hazáért mindhalálig!’ 
szellemében”.222 (Kiemelés az eredetiben.) Ebben az írásban megjelenik Prohászka Ottokár 
alakja is, akire szintén példaként hivatkoznak, életmódjában és gondolataiban a hungarista 
ember mintaképének tekintik. S a két történelmi szereplő közül a mai kor hungaristáinak 
Prohászka életének, elveinek követését írja elő, avagy visszatérést a „Prohászkai 
Hungarizmushoz”.223 Mivel – érvel a szöveg – Szálasi válaszai az adott korban, helyzetben 
helyesek voltak, ma a püspök tételeit, legfőképpen a szellemi önvédelmi harcot kell követni, 
hiszen „Békében a háborús, háborúban a békés megoldások nem vezetnek győzelemre!”.224 A 
PHM vizsgált textusaiban a püspök nevével nem találkozik az olvasó, Szálasi Ferencével 
ugyanakkor igen. A mozgalom indulója így hangzik: „Ébredj, magyar! Az ősi föld veszély-
ben! Elvész a fajtánk, hogyha nem merünk! Vélünk az Isten száz csatán keresztül, Nem 
veszhetünk el, csak mi győzhetünk! Rabokká váltunk ősapáink földjén, De már a hajnal jő, 
hasadni kezd! Ha összefog most magyar a magyarral, Győzelemre visz majd a nyilaskereszt, 
Szálasi Ferenc!”.225 A két világháború között, és a második világháború alatt működő 
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hungarista, nyilaskeresztes szervezetekkel való rokonság, tőlük való „leszármazás” meg-
jelenik a fentiekben taglalt honlap vizuális jeleiben is. 

Cohen következő pontja a politikai csoportok körülhatárolására az erkölcsi határok, 
morális kizárólagosság, értékrendbeli meghatározottság meglétének vizsgálata.226 A vizsgált 
szövegek egyfelől hangsúlyozzák a vallásos, jelesül a keresztény hit elengedhetetlen 
fontosságát, annak gyakorlását, (ez feltétele is a csoportokba való belépésnek), illetve 
kijelölik ennek egyedüli helyességét (szintén tagságot kizáró indokok a PHM-ben: „sátániz-
mus, ateizmus, okkultizmus, szinkretizmus, újpogányság, keresztényellenesség (New Age 
vallások)”,227 az MNA részéről pedig: „Csak az idealista, vallásos emberek képesek egészsé-
ges társadalmat alkotni”.228 Fontos kiemelni, hogy a hungarizmus követői e dokumentumok 
alapján nem hisznek, s nem is hihetnek valamiféle magyar ősvallásban. Az MNA leszögezi a 
magyarság ősképeinek, tradícióinak fontosságát, ám egyedüli helyes vallásként, s követendő 
hitként (sőt harci programként) a Biblia tanításait fogadja el, természetesen a saját 
magyarázatuk alapján. A PHM leszögezi a „turáni egyistenhit” egykoron volt fontos szerepét 
a magyarság történetében és szellemi fejlődésében, ám kijelenti, hogy a mai korban ennek 
szerepe nem lehet, s szintén hitet tesz a keresztény vallás mellett. 

A kizárólagosság képzetét gyakorlatilag kozmikus keretbe helyezi az MNA Erkölcsi 
Alapjai című írás, ahol végig bibliai képek, szimbólumok magyarázatán keresztül határozza 
meg az író a mozgalom tagjának, tehát az erkölcsös embernek az életét, feladatát, küldetését. 
Ebben olvasható: „Lehetőséget kapott a Gonosz sorai rendezésére, a Jó a gonoszság teljes 
megismerésére. Tehát egyik oldalon a Világosság és annak hívei, a másikon a Sötétség és 
zsoldosai. A sötét erők az aljas, állati ösztönökre építik rendszerré szervezett anarchisztikus 
világukat, a Halál világát. A Világosság lelki erőt és egy győzelmi programot ad az Életért 
harcolóknak [...]”. 

Érdemes felidézni és erre az esetre is kiterjeszteni, alkalmazni ezen a ponton Jean-Paul 
Sartre Vádirat az antiszemitizmus ellen című művének néhány gondolatát. „Az antiszemitiz-
mus eredetileg azonos a Manicheizmussal. A világ folyását úgy magyarázza, mint a Jó 
elvének állandó harcát a Gonosz elvével. Semmiféle kímélet ebben a harcban el nem képzel-
hető. Egyiknek győzedelmeskednie kell, s a másiknak megsemmisülni. [...] Az antiszemita 
kérlelhetetlensége mögött az az optimista hiedelem rejtőzik, hogy a Gonosz legyőzése után a 
harmónia önmagától helyre fog állani”.229 Az MNA szövegéből idézett részlet tulajdonképpen 
szóról-szóra megfeleltethető a sartre-i gondolatnak ám itt nem pusztán az antiszemita 
emberről, embertípusról van szó. Részben persze kétségkívül erről is, hiszen látható volt 
egyfelől a zsidó származás, mint kizáró ok, másfelől a „Halál világának” és annak 
fenntartóinak részletesebb leírása illeszkedik a tágabb antiszemita diskurzusba. Mítoszok az 
alapító ősről, a csoportról magáról és a fenyegető ellenségről – értelemszerűen nem csupán a 
kulturális antropológiai szemszögéből vizsgálhatók, ahogyan Síklaki István írja Előítélet és 
tolerancia című könyvében: a „[...] csoportokon alapuló társadalmi hierarchia kialakulásában 
és fenntartásában kardinális szerepet játszanak a dominanciát legitimizáló mítoszok”.230 Az 
idézett szövegrészek, és az azokkal összekapcsolt sartre-i gondolatok tulajdonképpen a leg-
alapvetőbb efféle határvonást hajtják végre, világosság és jóság áll szemben a sötétséggel és 
gonoszsággal, melyek közül a hungarista csoportok kétségkívül a pozitív oldalon helyez-
kednek el, legalábbis önmeghatározásuk alapján. Természetesen a saját csoport idealizálása, a 
vágyott ideálképek rögzítése és az ellenség alakjának és tulajdonságainak körberajzolása 
tovább folytatódik a szövegekben. 
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A bibliai képekkel operálás, vagy ahogyan a szövegben is szerepel: a Biblia szimbo-
likus üzenetei, jól ismert újszövetségi történeteket idéznek fel, röviden összefoglalva azokat. 
Például Krisztus tanítványairól, azok feladatáról, emberi gyengeségükről és az áruló Júdásról 
a következő magyarázatokat fűzi, általános üzenetek mellett, teljességgel aktualizálva a 
mozgalom (akkori) helyzetére. Egyfelől a bajtársiasság, bizalom kiemelése és a kételkedés, 
tépelődés kárhoztatása. Másfelől az áruló, mint javíthatatlan ember kategorizálása. Végül 
pedig az előző gondolatot szépen alátámasztó eszmefuttatás arról, hogy az áruló Júdás 
valójában a zsidóságot jelképezi, és így „a soviniszta zsidó alkalmatlan minden közösségi 
életre”.231 

Természetesen van kivétel, a másik Júdás a tanítványok között, aki beilleszkedett a 
közösségbe, így ő képviseli a „jó zsidót.” E magyarázat után pedig ott áll az „Utasítás: Légy 
bizalommal bajtársaid és vezetőid iránt! Az áruló mindig elkövet valamilyen hibát. 
Figyelj!” 232 (Kiemelés az eredetiben.) Ez a példa és a többi hasonló sémára felépített üzenet, 
kiválóan illusztrálja Victor Turner szimbólum-definícióját, ami szerint a legfontosabb egyedi 
tulajdonsága e jelenségnek a multivokalitás, a többértelműség, ami ugyanakkor különálló 
szimbólumok rendszerré összeállásakor, összefűzésekor egyértelmű üzenetté áll össze.233 

A megkülönböztethetőség címszava alatt Abner Cohen utolsó kategóriája az életstílus 
(style of life), ami magába foglalja annak lehetőségét, hogy a „csoport felvehet olyan külső 
megkülönböztető jegyeket mint arcjelek, sajátos hajviselet, speciális ruházat, [...] jelvény”.234 
A külsőségeken túl jellemző lehet még a sajátos viselkedési mód, etikett is. Ezek termé-
szetszerűleg megjelennek mindkét csoport esetében. Egyfelől mint előírások, másfelől mint 
tiltások. A formaruha, egyenruha pontos leírása, vagy az MNA esetében csupán annak 
kikötése, hogy egyszerű, nemnek megfelelő ruha, amit viselőjének „viselkedése katonás 
jellegűvé nemesít”.235 S a különféle tiltások külsődleges szempontból: hosszú haj, az iménti 
egyszerű viselettel ellentétes hivalkodó, divatos ruha. A viselkedés szabályai szintén 
kizárólagosak, és különféle életformák, vagy akár tevékenységek is tiltás alá esnek, valamint 
tagságot kizáró indokok („munkakerülő, italozó életmód, alkoholfüggőség, kábítószer-
függőség, a drogfogyasztás igenlése, népszerűsítése, homoszexualitás, család- és életellenes 
devianciák”).236 Olvasható a PHM szabályzatában, ami egybecseng az MNA követelmé-
nyeivel is életmód tekintetében. 

A megkülönböztetés megléte önmagában persze nem változtatja át emberek halmazát 
egy funkcionáló politikai szervezetté, ehhez a tagok közötti rendszeres kommunikáció is 
elengedhetetlenül szükséges.237 Továbbá: „A csoportnak rendelkeznie kell valamiféle 
eljárással, hogy rendszeresen összegyűjtse a politikai híreket, ügyeket, ezeket megtárgyalja, és 
határozzon a megfelelő cselekvésről”. 238 A két, abszolút hierarchikusan szerveződő mozga-
lomnál értelemszerűen megvannak ezek a fórumok, bár az MNA dokumentumai inkább 
általánosságokban szólnak ezekről, a PHM szabályzata részletesen taglalja a mozgalom 
felépítését, működését (hiszen ez deklarált célja is). 

Előbbiekben említésre került, hogy az egyik szöveg alapvető stílusában, formájában 
különbözik a többitől. A PHM működését leíró dokumentum paragrafusok, és alpontok során 
részletezi tömören a szervezet alaptételeit, úgy, ahogyan más pártok, egyesületek, formális 
szereveződések esetében elvárt. Ezt a stilisztikai különbséget figyelembe véve kitérek arra, 
hogy milyen jellemző kijelentés-típusok találhatók e hungarista csoport behatároló diskurzu-
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sában.239 Összességében a legjellemzőbb, leggyakoribb használt módozat a rövid, tömör 
magyarázat, definíció. Ezt színesítik a különféle jelzős szerkezetek, amik kiemelik, meg-
erősítik a helytelennek, rossznak, vagy akár gonosznak minősített embertípus, viselkedésmód, 
világrend negatívumait. S ezzel párhuzamosan rámutatnak az elérni, megteremteni, kiharcolni 
kívánt, vágyott jobb világ édenkertszerűségére, melyben a magyarság érdekei a lefektetett 
szempontok alapján maradéktalanul teljesülnek. 
 
 

4. Összefoglalás 
 
Legyen szó akár az előbbiekben példaként felhozott bibliai szimbólumok, tantörténetek 
értelmezéséről és a megfelelő következtetés levonásáról, vagy „parancs” kiadásáról, akár a 
szükségszerűen tömör paragrafusok szerint definiált csoporttagságról, szervezeti felépítésről, 
a szövegek vagy így vagy úgy, de magyarázatokat adnak. Legyenek azok kozmikus, transz-
cendens világmagyarázatok, vagy a zászló színeinek értelmezései. E magyarázatok tehát 
totálisak, nem hagyják ki az élet semmilyen területét, mind szellemi értelemben, mind hétköz-
napi életvitel szempontjából világos és ellentmondást nem tűrő eszméket, életstratégiákat 
fogalmaznak meg. (A kételkedést explicit módon helytelennek is ítélik, hiszen ez a cselekvés 
annak a világnak a szerves része, ami ellen küzdenek). 

Az a fogalmi háló, amivel e hungarista diskurzus operál, a legjobban a militarista, 
helyenként akár vizionárius jelzőkkel írható le. A militarista vonal olyan szavakban jelentke-
zik, mint visszatérési művelet, harceszköz, ellenállás, ellenséges tevékenység, és hasonló 
nyelvi konstrukciók. A látomásos kifejezések, a már-már költői képek, akár az idézett 
manicheista jellegű, jó-gonosz párharcnál, akár a mai tökéletlen világ leírásnál, vagy akár a 
célként kijelölt, megalkotni kívánt új rend, új ország esetében is megjelennek. Ez a beszéd-
típus természetszerűleg összeillik a magyarázatokat adó, magyarázni kívánó stratégiával. A 
szigorú követelmények alapján történt csoportmeghatározás és öndefiníció, a militarista, 
látomásos nyelvezet felhasználásával, egyszerű, világos magyarázatokkal kísérletet tett arra, 
hogy egy szűk elitcsoportot jelöljön ki, mely végül képes végrehajtani a hungarista eszme 
feladatát, s a tét láthatóan nem kisebb, mint végső soron a világ sorsának eldöntése. Egy új, az 
adott ideológiának megfelelő világ és így az abban már élhető és szabad Magyarország 
létrehozása. Ezt jelöli a ki a vizsgált hungarista diskurzus, és ehhez adnak gyakorlati kereteket 
és cselekvési útmutatókat az elemzett szövegek. 
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Trencsényi László – Nagy Ádám – Flach Richárd 
A neveléstudomány csak a „tanóra tudománya” volna? 

 
 
Síklaki István pályája és szakmai érdeklődése többször találkozott a pedagógiával, nevelés-
tudománnyal – emlékezetes részese volt például Miskolcon egy egyetemi pedagógiai tanszék 
zöldmezős beruházásának. S talán mint szociálpszichológust is érdekelheti az a (szakmai 
körökön belüli személyközi kapcsolatok viharait is tükröző) vita, mely a neveléstudomány 
fogalmi értelmezése körül zajlik, ezért ajánljuk szívese figyelmébe vitairatunkat, mely része 
volt a Magyar Tudomány című folyóirat hasábjain zajló szakmai szóváltásnak.240 
 A Magyar Tudomány 2020/1. számának tematikus összeállítása arról értesíti a 
„magyar tudományt”, hogy a neveléstudomány narratíváiban, tárgykörében csak és csakis az 
iskoláról (megengedően akár: egy jó iskoláról) esik szó. Jó iskola, hiszen van benne 
„nonkognitív” fejlesztés is, de mindez az osztályterem, a tornaterem, a díszterem és a tanári 
szoba szürke – vagy éppen tarkára meszelt – falai között történik. Bár itt is csak a falak 
színéről és állagáról beszél, azokról, hogy ténylegesen mi folyik a falak között, kevéssé. Nem 
szól az áttekintő szám a rejtőzködő tantervről, azaz, hogy a történelemtanítás, magyaróra, 
matematika tantárgyainak tanítása mellett milyen tanulási folyamatok zajlanak valójában a 
tanulók világában, sem a tanulást, testi/lelki gyarapodást és jóllétet elősegítő vagy akadá-
lyozó, hovatovább megbetegítő, az intézményekben kialakuló malignus folyamatokról. Nem 
beszél a tanórán túli, de az iskola szervezte tevékenységekről, amelyek legalább annyira 
fontosak, mint a tantárgyakba rejtett tudás. Végül meg sem emlékezik azokról a nevelési 
konstruktumokról, helyzetekről, folyamatokról, amelyek nem az iskola falai között zajlanak. 
Ebben a vitairatban kísérletet teszünk a szakmánkban terjedő „oktatástudomány” helyett a 
‘neveléstudomány” kifejezés rehabilitációjára, olyan értelmezésre, amelyben valóban 
tudományos érvényű reflexió tárgya lehet az a jelenségvilág, amelyet ‘nevelésnek’ nevezünk. 
 Miért félnek modern teoretikusaink a ‘nevelés’ kifejezés használatától? Kétségtelen, 
hogy a nevelés kifejezést annyira megterhelték a különböző – jobbára totalitárius – ideológiák 
szólamfogalmazói, hogy (főként a posztszocialista országokban szocializálódott szerzők) 
egyszerűen tartanak a használatától. De ki mondta, hogy a fentebb emlegetett „pedagógiai 
ideológusok” nem csupán magukat, hanem az egész tudományt kompromittálták?241 
 Az „önmagát megteremtő” ember empirikus valósága és szakmánkban egyre inkább 
visszatükröződő ideája további tudományos megerősítést kapott a személyiség-lélektani 
elméletek különböző eredményeitől. Felértékelődik a helyzet és a személy kölcsönhatása, 
amire tulajdonképpen a szociális-kognitív tanuláselmélet építkezik (környezet, viselkedés és a 
személyiségtényezők interakciója). A konstruktivizmus igazolja, hogy minden tanulás és 
minden személyiségbeli változás megjárja a „tudat ösvényeit”. Ez a tudományos tapasztalat a 
tanítás helyébe is a tanulást, illetve – didaktika gyanánt – a tanulás támogatását és a tanulási 
környezet megteremtését illesztette fogalmilag, hát akkor ez miért is ne igazolná, hogy a 
science of education a tanulás tudománya legyen?242 

                                                
240 Hozzászólásunk a vitában a Magyar Tudomány 2020/3. számában látott napvilágot. 
241 Érthető ez a menekülés, ha a neveléstudós a híres makarenkói mű címének egykori – egyébként árulkodóan 
túlbuzgó – magyar fordításának metaforájára gondolva a személyiségfejlesztés ideáját a kovácspöröly alatti 
átformálásként értelmezi. 
242 Történt kísérlet a diszciplína elnevezésének kompromisszumos változtatására is. A két fogalom közti 
„különbségtétel inkább a makro- és mikro-szintű orientáció megkülönböztetéséről vagy az interdiszciplinaritás 
mértékéről szól, és nincs köze ahhoz az igen elterjedt, a neveléstudomány legtöbb hazai képviselője által osztott 
és a hazai oktatási jog által is megerősített szóhasználattal, amely az »oktatás« alatt szűken a tanítást érti és azt a 
»neveléssel« mint tágabb, az előbbit magába foglaló fogalommal állítja szembe. Érdemes tehát hangsúlyozni: 
...az oktatás általános átfogó fogalom, amely megfelel az angol »education« fogalmának, magába foglalva 
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 A neveléskutatás oktatástudománnyá torzulásának másik oka az, hogy az ember 
megsegítésének hatékonysága e területeken látszik a leginkább jól mérhetőnek. És míg 
egyetérthetünk azzal a kijelentéssel, hogy ami „nem mérhető, az nincs is”, ez nem jelenti azt, 
hogy mindent tudunk mérni,243 vagy, minden esetben érdemes mérni.244 
 Tény az is, hogy a modern pedagógia tudománya alapvetően egyetemi dolgozó- és 
könyvtárszobákban „nőtt fel”, a nagy 19. századi elméletek a „tanárképzés szolgálatába” 
állított tankönyvek voltak valójában (Németh 2013). Persze, hogy a nevelési folyamatban 
betöltött szerepek közül a „tanári” (eleinte tanférfiúi) és a tőle függő „diák” szerepei 
artikulálódtak ezen opuszokban,245 ahogyan ezt a 19. század végére kialakuló modern 
tömegiskola világa elképzelte és megkövetelte. Ám az iskola ezen „szép új világa”-keretezte 
tudományosságban arról sokszor hajlamosak vagyunk megfeledkezni, hogy az „iskolán kívül” 
is van élet: s nem csupán spontán szocializáció van – így például családban, munkahelyen, de 
akár a honvédségben, egyházaknál, civil szervezeteknél246 –, és megannyi intézmény, szerve-
ződés, társadalmi alrendszer kapott társadalmi felhatalmazást arra, hogy az új nemzedékekre 
(s egyre inkább a Lifelong Learning – életen át tartó tanulás – elve és gyakorlata jegyében: 
egész életutakra) fejlesztő befolyással legyen.247 A példák mind-mind arról szólnak, hogy az 
iskola helyett, később akár mellett valóságos és funkcionális alrendszerek szolgálták az új 
generációk „belenevelődését” a társadalomba. 

Fontos szempont, hogy a népiskolát, tömegiskolát a felvilágosult abszolutista 
birodalmak teremtették, amelyeknek volt okuk arra, hogy elpusztítsanak – teoretikusan is – 
mindent, amit nem ők ellenőriznek.248 Az iskola kialakulásához kapcsolódó tudományos 
neveléstant már ezek a nagyon is határozott személyiségformáló célokkal – például alattvalói-
állampolgári hűség stb. – színpadra lépő iskolateremtő államok rendelték.249 Ezt az optikai 
csalódást (csalást?) nem igazán vette észre a születő modern neveléstudomány – így fogant, 
így maradt az iskolapedagógia fogságában. Így esett, hogy minden, ami ezen kívül maradt, 
kívül esett a hivatalos „oktatástudomány” világán. E tendenciát a gyermektanulmány 
(pedológia) – amely azzal a szándékkal született meg, hogy a hatalom szűkös megbízásai, 
felhatalmazásai, nevelésképe helyett a növendék, a gyermek helyzetét tanulmányozza – rövid 
epizódja törte csak meg,250 pedig közben Európa-szerte kibontakoztak a „nevelés” világához 
sorolható jelenségek, így a serdülőmozgalmak, a gyermekkultúra világa.251 S ez így ment – az 

                                                                                                                                                   
egyfelől mind a makro (vagy rendszerszintű), mind a mikro (vagy osztálytermi és egyéni) szintű jelenségeket, 
másfelől mind a tanítás/tanulás, mind a nevelés vagy szocializáció jelenségvilágát” (Halász 2013:3.). 
243 Vö.: Newton „almája” és a LIGO projekt 330 évnyi különbségét. 
244 A szemhéjak elhelyezkedésére és annak időbeli változására különösen szép egyenletek és szoftverek 
dolgozhatóak ki, míg egy pedagógus felismeri növendéke fáradtságát. 
245 Mindazonáltal az ‘education’ kifejezés az angolszászoknál valóban az emberi fejlődés segítésének minden 
oldalára érthető. A német hagyományban ott az „Erziehung” és a „Bildung” különbsége, az orosz (szovjet) 
tradícióban, nyelvhasználatban a „voszpitanije” és az „ucsénije”. S furcsa grimasza a sorsnak, hogy éppen e két 
nyelven születtek azok a borzasztó ideák és ideológiák, amely tudományként takarták el a személyiség 
fejlődésébe való erőszakos beavatkozás hatalmi szándékait! 
246 Melyekről egyebek mellett a nevelésszociológia nevű, a neveléstudománytól elhatárolódó diszciplína szól 
(Kozma 2001). 
247 Eszébe nem jutott az antikvitásról szóló neveléstörténetnek kezelni azt a helyzetet, hogy a drámaversenyek 
előtt a chorégosz (ma producernek mondanánk) az iskolákban castingolta a szatírjátékok ifjú táncos fiait, holott 
vélhetően ezen ifjak nevelésének ugyanolyan fontos eszköze volt (ahogyan a színházi élménynek volt 
andragógiai funkciója), mint a 16–18 évesek kötelező katonai szolgálata, az ephebeia. Kevés szó esett, hogy a 
templomok kórusaiban oly áhítattal éneklő vagy éppen a passiójátékokon „rendetlenkedő” (Kilián et al. 2009) 
vagy más egyházi szolgálatot teljesítő gyerekembereknek mennyire szolgálta „vallásos nevelésüket”, egyéb 
emberi habitusukat mindez. A piacok terein fellépő „csepűrágók” és „képmutogatók” fontos szerepet töltöttek be 
a gyerek- és ifjúvilágban, a tollfosztók, tengerihántók, fonók pedagógiai jelentőségéről, ha más nem, népmeséink 
és népballadáink tanúskodnak. Folytathatnánk a sort a falusi-paraszti társadalom hagyományainak és 
szokásainak oly gazdag rendszerével, mely sokáig felért megannyi iskolai leckével (Gazda 1980; Kresz 1949; 
Kiss 1939; Sándor 2019). 
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iskola alapvető, ontologikus létformájának elfogadtatott comeniusi–herbarti–jezsuita tradicio-
nális iskola diadalútjával252 – a múlt század hatvanas éveiig, amikor is az iskolaintézmény 
általános válsága több narratívában is felködlött. 

Ma már azonban Ivan Illich (1970) és John Holt (1969) s az iskolátlanítás más 
teoretikusai nélkül nem lehet neveléstudományról beszélni – hazánkban sem. Adódott az 
egyik válasz: a tudományterület célja legyen a tanítás technológiáinak a tökéletesítése, a 
tudásipar kialakítása (Radó 2017; Mihály 1998). De adódik, kell hogy adódjon egy másik is: 
egy új iskolafunkció leírása, visszatükrözése – amely számol a „felnőtt társadalom” felelőssé-
gével, megőrzi-fejleszti a tudástranszfer profizmusát, de számol azzal is, hogy a gyerekeknek 
egyszerűen „hely” kell, ahol biztonságban tudják őket szüleik, ahol – bizonyos védelem 
mellett – megteremthetik „saját világukat”. 

Csapó Benő tanulmányában science denialt (elutasított tudományt) emleget, mint a 
politika szemellenzőjét, vakfoltját, ha nem figyel a tudomány biztos eredményeire. A fent leírt 
jelenségvilágból azonban ő is csupán annyit lát a „neveléstudomány releváns témaköreinek” 
számbavétele során, hogy „vizsgálat bizonyítja a nemkognitív tulajdonságok meghatározó 
szerepét az iskolai tanulásban” (Csapó 2020:9.). 

Meg kell értsük, hogy az iskola nem egyetlen és még csak sokszor nem is kiemelt 
helyszíne a tanulás folyamatának. Kudarcként élheti meg ezt sok nagy oktatásmódszertani 
elmélet kutatója, mérő és értékelő szakember, a didaktikai alapelveket tételszerűen számon 
kérő oktató, de a médiatér, a kortárscsoportok eltérő tanulási terének utóbbi időben való rob-
banásszerű megerősödése, ha nem is teszi zárójelbe az iskolát, de visszahelyezi az „egyetlen” 
piedesztáljáról az „egyik” sorába. 

De még a fegyelmezett és fegyelmező célracionalitás, a nevelés szempontjából is 
önellentmondásos, hogy ez kizárólag egy olyan épületbe zárt folyamatban érvényesülhetne, 
amelynek falára legalább az ISKOLA hat betűje ki van írva. Napjaink társadalmára kifeje-
zetten az a jellemző, hogy újabb és újabb állami és civil, egyházi és piaci alrendszerek 
jelennek meg legitim nevelési színtérként. A plurális nevelési térképen ezek a „helyek” – 
különösen, mert a szolgáltatások igénybevevőinek önkéntes választására épülnek – nem 
egyszer hatékonyabbak a maguk nevelési-fejlesztési feladataik teljesítésében, mint a hatalmi 
viszonyokkal megterhelt iskola. A nyelviskola, gépjárművezetői tanfolyam, színház, ifjúsági 
szórakozóhely, tábor, klub, mozgalom, egyházi közösség, virtuális csoport stb. sok szem-
pontból akár eredményesebben szolgálhatja az önfejlesztést vagy a társadalmi célokat. Ezen 
új világok neveléstudományi metodológiával, neveléstudományi narratívában végbevitt elem-
zésekért kiáltanak. Nem mint az iskola „kiegészítője”, hanem mint megannyi sajátszerűséggel 
rendelkező pedagógiai entitások. 

                                                                                                                                                   
248 Ezt a szándékot általában az alternatív tudásközvetítő helyekkel szembeni fellépés jellemzi, legyen erre példa 
az alföldi „zugiskolák” üldözése (Dedinszky 1977; Iván 1976), az 50-es években rejtőzködő „katakomba-
cserkészet” elfojtása (Kamarás 1994; Aczél 2005), de még a civil szerveződésként létrehozott úttörőmozgalmat 
is visszapréselték 1949-ben az iskola világába (Trencsényi 1987). Jellemzően, egy adott hatalom konszolidációja 
során a berendezkedést legitimálandó rendszeresen fellép a nem általa diktált tudás- és értékosztó színterek ellen. 
A „regösök csacska beszédét” elítélő Anonymus is egy ilyen „pedagógiai kultúraváltás” szószólója volt (Karancz 
1997). 
249 A szükséges elemi tudáson túl, Mária Teréziának németnyelvtudás és polgári ismeretek, Nagy Frigyesnek a 
tüzérség számára oly szükséges matematika, Nagy Katalinnak a csaknem vad szibériai törzsek civilizálása volt 
fontos stb. 
250 Nem véletlenül lett a gyermektanulmány a reformpedagógiai teóriák egyik forrása. A pedológia keményen 
kerékbetöretett, éppenséggel a totális államok (melyek önfeledten rekonstruálták a tradicionális iskolát) dúlták 
szét (Mihály 1998). 
251 A gyermekvédelem, gyerekszínház, mozi, gyereksajtó, túramozgalmak, táborozások stb., hát persze, hogy 
tudományos elemzésért kiáltottak (Deák 2000; Nógrádi 1913; Nógrádi 1917; Korczak 2019). 
252 Évfolyam, osztály, a tudomány aktuális rendszertanát mindig késéssel követő tantárgyi rendszer, tanóra, 
tanterv, osztályozás, „nevelőoktatás”, azaz a több tudással lesz több erény elve. 
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 Mindezzel a neves szegedi szerző és a blokk vendégszerkesztője még csak 
érintőlegesen sem foglalkozott, pedig a terület mégiscsak így értelmezhető a tudományos 
összhangzatban. És ezért mégiscsak javasoljuk: nevezzük ezt az egész tudományos narratívát 
– neveléstudománynak. 
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Kamarás István OJD 
Adalékok József Attila olvasástörténetéhez 

 
Síklaki Istvánnak 

 
 
József Attila az olvasói élményuniverzumban 
 
19992000-ben Ottlik Iskola a határon című művének befogadását vizsgálva (Kamarás 
2005:162-170) 15-30 éves diákok és fiatal diplomások körében a legkedvesebb olvasmányaik, 
valamint 59 irodalmi mű, film és öt költő253 olvasottsága és kedveltsége alapján arra voltam 
kíváncsi, mely műveket és szerzőket kedvelnek együtt (Kamarás 2005:164-165). Az 59 mű és 
szerző közül a kérdezetteknek a Micimackó tetszett legjobban (65%), József Attila a második 
helyre került (56%), megelőzve Örkényt (55%), Adyt (52%) és Móriczot (50%), Weöres csak 
a kérdezettek 36, Pilinszky 35, Nagy László 17 százalékának tetszett. 
 József Attila a meglehetősen heterogén összetételű254 15-30 éves fiatalok 56 százalé-
kának, az Ottlik-regény pedig 64 százalékának tetszett vagy nagyon tetszett. Az egyes 
csoportok között az Ottlik-regény kedvelésében volt nagyobb a szórás,255 József Attila 
költészetének fogadtatásában kisebbek voltak a különbségek, még akár a szakmunkástanulók 
és a magyar szakos hallgatók között is. Először azt vizsgáltam, hogy mennyire fedik át 
egymást az Ottlik-regényt és József Attilát kedvelők halmazai, majd megnéztem milyen erős 
kapcsolatok vannak az Ottlik-regényt és többi művet és szerzőt kedvelők között. A József 
AttilaOttlik kapcsolat erőssége  egy 0-tól 200-ig terjedő skálán  az Ottlik-regényt kedvelők 
körében 90, az Ottlik regényt elutasítók körében pedig csak 61 volt.256 Hasonlóképpen erős 
kapcsolat alakult ki az Ottlik-mű kedvelése-elutasítása, valamint Ady, Dosztojevszkij (Bűn és 
bűnhődés), Bulgakov (A Mester és Margarita), Hesse (Üveggyöngyjáték), Nádas (Emlékiratok 
könyve), Örkény (Egyperces novellák), Rejtő (Piszkos Fred), Tarkovszkij (Stalker), valamint 
Ady, Pilinszky és Weöres kedvelése-elutasítása között. Következésképpen számítani lehetett 
arra, hogy József Attila hozzájuk közel helyezkedhet az irodalmi élmény-univerzumban. 

A vizsgált 15-30 évesek körben a legnagyobb olvasmányélmények között  várakozá-
somnak megfelelően  József Attila az átlagosnál gyakrabban szerepelt együtt Dosztojevszkij, 
Gárdonyi, Hesse, London, Mészöly Miklós, Móricz, Th. Mann, Németh László és Tolsztoj 
regényeivel, Kosztolányi és Shakespeare műveivel és Pilinszkyvel, valamint olyan művek 
társaságában, mint A Mester és Margarita, a Száz év magány, az Iskola a határon, az Utas és a 
holdvilág, A legyek ura, a Légy hű önmagadhoz, az 1984. A legnagyobb olvasmányélmények 
alapján az ezredfordulón 15-30 éves diákok és friss diplomások élményvilágban József Attila 
leggyakrabban olyan művek halmazában bukkant föl, melyeket az általam felkért irodalmárok a 
„klasszikus realizmus”, „kortárs realizmus” és a „modern” kategóriákba soroltak. 

József Attila elhelyezkedését ennek a meglehetősen heterogén összetételű fiatal 
olvasórétegnek irodalmi élményvilágában az 59 mű kedvelése alapján néhány példával 
érzékeltetem, melyek megerősítik feltevéseimet. Például azoknak, akiknek tetszett Bulgakov 
A Mester és Margarita című regénye, azoknak a többi 58 mű közül legjobban tetszett 
(zárójelben a kapcsolat erőssége) Wenders Berlin fölött az ég című filmje (117), Pilinszky 
költeményei (110), a Bűn és bűnhődés (105), a Micimackó (94), Tarkovszkij Stalker-e (94), 

                                                
253 Ady, József Attila, Nagy László, Pilinszky, Weöres. 
254 A szakmunkástanulóktól a friss diplomás magyartanárokig terjedő. 
255 Például a fiatal magyartanárok 84, a szakmunkástanulók 26 százalékának tetszett vagy nagyon tetszett. 
256 Ennél erősebb kapcsolatot az Ottlik-regény és a többi 58 mű és szerző között csak a Micimackó esetében 
találtam, erőssége az Ottlik-regényt kedvelők körében 100, a regényt elutasítók között 61 volt. 
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Örkény egypercesei (92), Hrabal Sörgyári Capriccio-ja (88) és A legyek ura mellett József 
Attila költeményei (91) is. Egy másik példa: Esterházy Hrabal könyve című regényének 
kedvelői körében másik két Esterházy-mű,257 Pilinszky költeményei, A Mester és Margarita 
(83) mellett József Attila is szerepelt. József Attila élménykörében csak az általam vizsgáltak 
közül Antonioni, Bulgakov, Esterházy, Golding, Hesse, Hrabal, Huszárik, Joyce, Musil, 
Nádas, Örkény, Pilinszky, Rejtő, Tarkovszkij, Weöres és Wenders művei  pontosabban: 
azok élmény-lenyomatai  találhatók. Mindez számomra azt bizonyítja, hogy József Attila 
fiatal kedvelői az ezredfordulón a posztmodern irodalom felé is nyitottak voltak. 
 
 

József Attila-olvasatok 
 

Minden eddigi megállapításunkhoz hozzáfűzhető lett volna, hogy nem tudni, melyik olvasó-
csoport vagy melyik olvasmányélmény esetében mely József Attila-művek József Attilájáról 
lehet szó. 20052007-ben 13 különböző valláshoz és felekezethez tartozó, vallásukat 
rendszeresen gyakorló huszonévesek,258 valamint hasonló korú és társadalmi helyzetű maguk 
módján vallásos és nem vallásos fiatalok vallásosságának, ízlésének és habitusának egymásra 
hatását vizsgáltam (Kamarás 2009b). Ebben a kutatásban 64 különböző ismertségű, kedvelt-
ségű és értékű regény, film és költői életmű elutasítottságát és kedveltségét térképeztem föl. 
Azt tapasztaltam, hogy a legkülönbözőbb vallási és a kevésbé vagy nem vallásos 
csoportokban nagyjából egyformán olvasott (nézett) és kedvelt művek259 mellett József Attila 
költeményei is szerepeltek mint a közös nyelv egyik fontos eleme. 
 Ebben a kutatásban Örkény Trilla  és In Memoriam Dr. K. H. G. című egyperceseinek, 
Pilinszky Mielőtt című költeményének, valamint József Attila Medáliák I. és Bukj föl az árból 
c. költeményeinek kedveltségét ötfokú260 skála, valamint a Milyen hatással volt Önre? és a 
Milyen mozzanatok ragadták meg leginkább? kérdésekkel tudakolóztam a művek fogadta-
tásáról és hatásáról, valamint értelmeztettem velük a művet. Mind az öt mű fogadtatásában 
jelentős (1.2-től 1.9-ig terjedő) eltérések voltak a különböző világnézetű és vallású csoportok 
között. Valamivel jobban tetszett a Bukj föl az árból (3.5) és a Mielőtt (3.5), mint a Medáliák 
I. (3.3) és az In Memoriam Dr. K. H. G. (3.3), legkevésbé a Trilla (3.0). 
 A keleties hangulatú Medáliák című költemény érthetően legjobban a buddhistáknak 
(3.9) és a krisnásoknak (3.9-3.9) tetszett,261 legkevésbé a baptistáknak (2.9) és a Jehova 
tanúknak (2.7). A többségnek inkább tetszett, mint nem tetszett a mű, csak a buddhisták és a 
krisnások körében közelítette meg a „nagyon tetszett” fokot, a baptistáknak és a Jehova 
tanúknak inkább nem tetszett, mint tetszett. A legtöbb csoportban  gyakorisági sorrendben a 
következő hatás-elemek szerepeltek legnagyobb (átlagosan 11-25 százalékos) arányban: 
szépen megformált, elgondolkodtató, nyomasztó, hatástalan. A buddhisták számára a költe-
mény elsősorban hatásos, emellett szépen megformált, azonosulásra lehetőséget adó és kelle-
mes volt.262 A krisnások ugyanolyan mértékben kedvelték, mint a buddhisták, de számukra 
kevésbé volt hatásos, és jobban megosztotta őket.263 És, ami ennél is fontosabb, mindkét 
csoportban akadtak néhányan  mint a költemény legértőbb olvasói , akik egyszerre tartották 

                                                
257 A Termelési kisssregény (91), és A szív segédigéi (88). 
258 Főiskolások, egyetemisták és friss diplomások. 
259 A Bűn és bűnhődés, a Nyomorultak, az Esti Kornél-novellák, a Hétfejű tündér (Lázár Ervin), a Micimackó, 
Örkény egypercesei, valamint az egyformán kedvelt Iskola a határon, Berlin fölött az ég, Nagy László és 
Pilinszky költemények. 
260 Mely az „egyáltalán nem tetszett”-től a „nagyon tetszett”-ig terjedt. 
261 De nem sokkal kevésbé a zsidóknak és a muszlimoknak (3.8-3.8), a maguk módján vallásosoknak, az 
evangélikusoknak, a mormonoknak és a reformátusoknak (3.7-3.7), valamivel kevésbé a katolikusoknak (3.5) és 
a nem vallásosoknak (3.3), még kevésbé a mormonoknak (3.2). 
262 Egy kisebbségük számára azonban nyomasztó és bosszantó.  
263 Egyik részük szebbnek találta, mint a buddhisták, másik részük ijesztőnek és nyomasztónak. 
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hatásosnak, szépnek, nyomasztónak és az övékének. A verset náluk kevésbé kedvelő muszli-
mok számára a költemény  kellemes (vagy éppen langyos) regiszterben maradva  hatásos, 
szép és felvidító élményt jelentett. A zsidók nagyobb arányban tartották elgondolkodtatónak, 
szépnek és  ez csak náluk fordult elő  megdöbbentőnek, mint bármelyik másik csoportban. A 
maguk módján vallásosok hatásosnak is, de ugyanakkor túlságosan elvontnak és nyomasztónak 
tartották. Az evangélikusok nagyon hatásosnak, mozgósítónak és azonosulásra késztetőnek 
érezték. A metodisták, katolikusok és reformátusok elgondolkodtatónak, de nem túl hatásosnak, 
a metodisták emellett még megrendítőnek, a reformátusok és katolikusok pedig humorosnak is 
érezték. A nem vallásosok közül  bár köztük is voltak, akik elgondolkodtatónak és kellemes-
nek tartották  legtöbben nyomasztónak érezték. A költeményt legkevésbé kedvelők közül a 
mormonok nyomasztónak és túl elvontnak, a baptisták egyik része szépnek és elgondolkod-
tatónak, másik részük túl elvontnak és ellentmondásosnak tartotta. A Jehova tanúkat fogta meg 
legkevésbé a többségük számára túl elvont költemény. E három csoport esetében volt érezhető 
leginkább a redukáló racionalizmus és a pragmatizmus attitűdje. A költemény egyértelműen a 
zsidókra és az evangélikusokra volt legerőteljesebb hatással. 

Értelmezéseiket egy irodalmár zsűri helyezte el öt fokú skálán reflektáltságuk, 
árnyaltságuk vagy éppen rövidre zártságuk alapján. A csoportátlagok eléggé eltértek a 
mormonok (2.2) és az evangélikusok (3.8) között. Az értelmezésekben előforduló értelmezés-
elemek közül  sorrendben  az természetember ellentét, a csalódás, a bukás, a gyermekfel-
nőtt ellentét, az égiföldi párhuzam és az öntudatra ébredés szerepeltek leggyakrabban (a 
különböző csoportokban átlagosan 7-16%-os arányban). Csak nagyon kevesek (átlagosan 5-
6%) értelmezése került a teljesen triviális első szintre.264 Leggyakoribbak (csoportonként 30-
45%) a negyedik szintre helyezhető (a legtöbb esetben filozófiai irányultságú) értelmezések 
voltak.265 A zsűri az evangélikusok értelmezéseit  melyeket a természetember ellentét, a 
csalódottság, a bukás, az égiföldi párhuzam értelmezés-elemek uralták  ítélte leginkább 
reflektáltnak (3.8). Tartalmát tekintve a többiekétől a két keleti vallási híveinek értelmezése 
tért el leginkább, elsősorban a lélekvándorlás motívummal. A jóval reflektáltabb (3.1) 
buddhista értelmezésekben a bukás, a bűnbeesés, a csalódás, az emberi lét tragikuma voltak a 
szubdomináns elemek, a krisnások jóval kevésbé reflektált értelmezéseiben (2.5) pedig az 
ember és állat, a testbe zárva szenvedünk, a teljesség hiánya. A krisnásokat meg is erősíthette, 
de el is bizonytalaníthatta az elefántfejű félistenükkel, Ganésával való összehasonlíthatóság 
lehetősége. Az öntudatra ébredés jelentette a nem vallásosok (2.6), az égiföldi párhuzam 
pedig a keresztények és a zömmel keresztény motivációjú maguk módján vallásosok értelmezé-
seinek specifikumát. Az evangélikusok (3.8) és a metodisták (3.4) értelmezései tartoztak a tar-
talmilag leggazdagabbak közé. A muszlimok (2.5) és a Jehova tanúk (2.9) olvasatainak domi-
náns értelmezés-eleme a romlás, a baptistáké (2.9) pedig a bűnbeesés és a kiábrándulás volt. 
 A „hivatásos olvasók” (ez esetben a művel foglalkozó irodalmárok) értelmezéseinek 
legfontosabb elemei a világtól való elidegenítettség, a magány, az ártatlanság (a paradicsom) 
elveszítése, az öntudatra ébredés, a reménytelenség, az élet törékenysége, a harmónia és a 
teljesség vágya.266 Ezek az elemek az általam vizsgált értelmezésekben is felbukkantak, de 

                                                
264 Például, mint a „A Holdat megugató kutya jutott eszembe”. Jóval többen (25-35%) érték el a legmagasabb 
szintet, ahová erőteljesen reflektált értelmezések kerültek, mint például: „Embernek lenni kijózanító, nem 
varázslat”, „A paradicsomi állapot és az öntudatra ébredt ember állapotkülönbségének leírása”, „Talán 
emberségünk velejárója a vigasztalan kételkedés”, „A boldog önfeledtség, a gyermekkori boldogság elvesztése. 
Helyzetfelismerés a világ és az ember disszonáns viszonya”, „Ugyanabban a testben többféle is lehet a lélek, az 
állati lélek még bűntelen, az emberi már nem, mert az emberi lélek elszakadt a természettől, a világ egysége 
megbomlott”, „Az öntudatra ébredt embernek sokkal nehezebb az üdvözülés útja”. 
265 Mint például „A gyermeki naiv cselekvő életet állítja szembe a felnőttekével, akik szenvednek, s nem találják 
helyüket és az elfogadást”, „belső életünk tragédiája”, „Emberi lét és lélek egy testben”. 
266 Beney 1999; Madocsai 1992; Majoros 1983; Szabolcsi 1977, 1992; Szigeti 2002, Tamás 1966; Tverdota 1999. 
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csak néhány csoportban jelentek meg mint domináns értelmezés-mozzanatok, elsősorban a 
baptisták, az evangélikusok és a nem vallásosok értelmezéseiben. Ezzel szemben találhatunk 
több olyan értelmezés-elemet is, melyek az irodalmárok értelmezéseiben nagyon ritkán vagy 
nem szerepelnek: a lélekvándorlás, a képzelet és a valóság, a természet és az ember, a 
szabadság és korlátozottság ellentéte. 
 József Attila Bukj föl az árból című költeményét  a vizsgált Pilinszky-vers mellett  
„vallásos” vagy „istenes” versnek tekinthették mindazok, akik ezért vagy azért nem botrán-
koztak meg ilyen-olyan bizarrnak, groteszknek, vagy a Bibliával ellentétben állónak vélt 
mozzanatai miatt. Ez a vers leginkább a katolikusoknak (4.0), a metodistáknak (3.9), az 
evangélikusoknak (3.8) és reformátusoknak (3.8) tetszett, legkevésbé a muszlimoknak (3.1), a 
nem vallásosoknak (3.0) és a Jehova-tanúknak (3.0). A legtöbb csoportban a következő hatás-
elemek fordultak elő  sorrendben  leggyakrabban (átlagosan 10-18 százalékot kitevő arány-
ban): elgondolkodtató, megrendítő, nyomasztó, azonosul vele, szépen megformált, hatásos. 
 Figyelemre méltó, hogy a nem vallásosok és a vallásosok között annak ellenére nem 
tapasztalható éles különbség a hatás irányában és tartalmában, hogy a tetszés-nemtetszésben 
szignifikáns eltérések tapasztalhatók a vallásosok javára. A krisnások (3.6) és a buddhisták 
(3.2) közötti eltérést267 a krisnások egyistenhitével lehet magyarázni. A katolikusokra (4.0), az 
evangélikusokra (3.8) és metodistákra (3.9) ez a mű is nagyobb hatással volt, mint a 
reformátusokra (3.8), akik körében volt egy kisebbség, akik nyomasztónak találták. Bár 
körükben is volt egy kisebbség, akik nyomasztónak találták a művet, nagyon erős hatást gya-
korolt a zsidókra (3.7), akik a legnagyobb arányban érezték elgondolkodtatónak és számukra 
átélhetőnek. A szent könyvüknek nem megfelelő istenképe miatt  a nem vallásosokon (3.0) 
kívül  elsősorban a Jehova tanúk (3.0) és a muszlimok (3.1) utasították el ezt a költeményt. 
 A Bukj föl az árból értelmezéseit valamivel reflektáltabbnak tartották a szakértők (2.4-
tól 4.2-ig), mint a Medáliák I. magyarázatait (2.2-től 3.8-ig). A leggyakoribb (a különböző 
csoportokban 6-33 százaléknyi) értelmezés-elemek (sorrendben) az istenkeresés, a szenvedés, 
a kétségbeesés, a bűnbánat, a hit és hitetlenség, az ima és a magány voltak. A maguk módján 
vallásosok (4.2) és az evangélikusok (3.8) értelmezései voltak a legárnyaltabbak, a nem 
istenhívő buddhistáké (2.4), a nem keresztény muszlimoké (2.4) és a legfundamentalistábban 
bibliás Jehova tanúk (2.4) a legkevésbé. E mű esetében kevés (mindössze 2-3 százaléknyi) 
értelmezés akadt, melyeket a szakértők a legalacsonyabb268 vagy a legmagasabb269 szintre 
kalibráltak. A legtöbb értelmezést a negyedik szintre sorolták, ilyeneket például: „A hitetlen 
hitről szól”, „A felsőbb hatalom óvó és büntető jelenléte nélkül a gyarló ember végtelenül 
magányosnak érzi magát, nincs mérce, hiányzik az élet végső értelme”. 
 Ez esetben a nem-istenhívő buddhisták értelmezései voltak a legkevésbé reflektáltak, 
és érthetően a költeménynek a Bibliától és a Korántól eltérőnek érezhető istenképe a Jehova 
tanúknak és a muszlimoknak komoly értelmezési nehézséget okozott. Nehezebben magya-
rázható az, hogy a maguk módján vallásosok értelmezései jó néhány vallási csoporthoz képest 
szignifikánsan reflektáltabbak. Talán meg lehet próbálkozni azzal, kevésbé köti őket a 
„hivatalos”, egyházias istenkép, mint a rendszeresen vallásukat gyakorló, egyháziasan vallá-
sos hívőket. Az is része lehet a magyarázatnak, hogy közöttük nagyobb arányban lehetnek 
olyanok, akiknek Istennel való viszonya jóval ambivalensebb, bizonytalanabb, és talán 
drámaibb is, mint a vallásukat egyházuk tagjaként rendszeresen gyakorlóké. 

                                                
267 A krisnások szépnek, hatásosnak, mozgósítónak és meghatónak tartották, a művészetek iránt a krisnásoknál 
nyitottabb buddhisták elsősorban zavarónak, és csak másodsorban elgondolkodtatónak és hatásosnak. 
268 „Társadalmi helyzetkép”. 
269 „Az öntörvényű ember tragédiája elsősorban az Isten-hiányból ered”, „Gyarló emberi voltunk érteni akarása a 
hiányzó és mégis megszólítható transzcendens előtt”. 
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 A különböző világnézetű irodalmárok értelmezései270 jobban „szórnak”, mint a 
vallásos laikusoké. Ilyen értelmezéseik, mint „a semmivel való szembesülés”, „ az isten 
helyére lépő ember isten hiánya”, „az apai szigort pótló isteni büntetés”, „a kétségbeesetten 
istenteremtő könyörgés”, „a metafizikai nyugtalanság ateista alapon”, „az élve boncoló 
önismeret”, „a világfeletti üresség” érthetően csak elvétve fordulnak elő a laikus befogadó-
kéiban. A „hivatásos” és a „laikus” olvasók értelmezéseinek közös tartományában szerepel a 
reménytelenség, a magányosság, az istenkeresés és apakeresés egybeolvadása, a teljes 
felőrlődés, Isten nélkül félelmetesebb a világ, mint a büntető Istennel, a kétségbeesett ima, a 
szenvedés, a hiányállapot. Az irodalmárokéihoz ez esetben a legárnyaltabban fogalmazó 
metodisták271 és a maguk módján vallásosok272 értelmezései hasonlítanak leginkább. 
 Jól érzékelhető, hogy e két költemény József Attilája sokak számára nem könnyen 
érthető, ugyanakkor nagyon sokféle embert képes megszólítani, reflexióra késztetni, netán 
társszerzőnek meghívni. 
 
 
A kötelező és szabadon választott József Attila 
 
„József Attila ma is kortársunk; az 1960-as, 1970-es évek óta éppúgy »a« költő szinonimája, 
mint korábban Petőfi volt. Hogyan lehetséges ez – alighanem egyik fő kérdése napjaink 
kutatásának is. A tudományos vizsgálódást részben ösztönözte, de még inkább fékezte az a 
ritka s mind a mai napig élő kultusz, amely az öngyilkossága másnapján támadt körülötte. 
Mert a kultusz eleve túltekint a költői teljesítményen, s értékszempontjait nemcsak fölébe 
helyezi az argumentációnak, hanem kategorikusan el is zárkózik az értékszempontokra való 
bármifajta rákérdezés elől”, állítja Veres András, majd így folytatja: „Kommunista múltja 
különösen kapóra jött a nem túl jelentős munkásmozgalmi előzményekkel rendelkező 
pártállamnak, amely persze változtatott a kultusz tartalmán, s az osztályharcos, magabiztos 
költő ‘derűs’ vonásait hangsúlyozta. Mindennek körülbelül annyi köze volt valóságos költői 
teljesítményéhez, mint azoknak a rendszerváltást követő próbálkozásoknak, amelyek marxista 
orientációja miatt vonták kétségbe művészi jelentőségét”. Veres  az irodalomszociológusok-
hoz hasonlóan  arra figyelmeztet, hogy „az idők folyamán József Attila költészetének más és 
más rétegére irányult a figyelem. Az 1950-es években az osztályharcos versek, a hatvanas 
években a Téli éjszaka és az Óda, a következő évtizedekben a kései korszak, majd az istenes 
versek, a kilencvenes években pedig az Eszmélet került az értelmezők rangsorának élére”, majd 
azt is megjegyzi, hogy „az átértékeléseket csaknem mindig a korábbi szempontok degradálása 
követi” (2005). Vitatkozva Kulcsár Szabó Ernővel és iskolája tagjaival, Veres úgy gondolja, 
hogy József Attila életműve nem posztmodern, hanem a modernséghez tartozik, amit egyébként 
az olvasáskutatás is alátámaszt, amikor József Attila helyét az irodalmi élményuniverzumban  
legalább is a kilencvenes-kétezres években  a modernség élményhalmazában rögzítette, nem 
szemben a posztmodernség élményhalmazával, hanem annak szomszédságában. 
 József Attilával  mint „a” költővel és kortársunkkal  már az óvodában találkoz-
hatunk, igaz, Donászy Magda, Gazdag Erzsi, Orbán Ottó és Weöres Sándor mögött csak a 
második vonalban, elsősorban az Altatóval, de olykor énekelt verseivel is, de még a Mama is 
ajánlott mű az óvodás szakirodalomban. Az 1-2. osztályos kerettantervben az Altató és a 
Betlehemi királyok, a 3-4-esben a Mama szerepel. A felsős tantervekben a kéttucatnyi alapmű 
szerzőinek egyike József Attila, és a példaként megemlített művei között olyanok is 
szerepelnek, mint a Bánat és A Dunánál. A gimnáziumban és a szakgimnáziumban a 
                                                
270 Beney 1989; Madocsai 1992; Németh G. 1998; Pethőné 2001; Sárközi 1986; Szőke 1980; Tamás 2000; Török 
1976; Tverdota 2002. 
271 Körükben a leggyakoribb értelmezés-elemük: bárhogyan is, de jelenjen meg Isten. 
272 „Ez a vers egy ima, létprobléma, szabályok nélkül nem lehet élni, gyermeki esendőség”. 
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különböző témakörökhöz példaként a következő művek vannak megemlítve: költői 
magatartásformák: Tiszta szívvel, Tudod, hogy nincs bocsánat; világkép, költészetfelfogás: 
Ars poetica, Thomas Mann üdvözlése, stílusirányzatok: Medáliák; jellemző lírai tematika: 
Külvárosi éj, Óda, Nem emel föl; gondolati költészet: Téli éjszaka, Reménytelenül, A város 
peremén; kései költészet: Levegőt, A Dunánál, Hazám, Nagyon fáj, Karóval jöttél, Talán 
eltűnök hirtelen... A szakiskolai kerettantervben a „Kortárs szerzők versei, szövegei. 
Groteszk, egyperces novellák” témakörhöz a javasolt 16, a „Kortárs szerzők versei, szövegei. 
Különböző műnemű és műfajú irodalmi művekről közös beszélgetés és elemzés tematikus 
bontásban” című témakörhöz pedig a javasolt 13 szerző egyike József Attila.273 Azt lehet, 
mondani, hogy elemi szinten József Attila máig része az irodalmi anyanyelvnek, de 15 éves 
kortól már szélesre nyílik az olló, a szakiskolások iskolai olvasástörténetéből József Attila 
már úgyszólván kimarad. 
 „Lobogónk Petőfi” sokkal tovább maradhatott a forradalom viharmadara, mint 
„lobogónk József Attila” proletárköltő, ugyanis a proletárköltőt blokkolta az „elefánt voltam”, 
a „rejtelmek”, a „semmi ágán ül szívem”, de még az Ime hát megleltem hazámat „petőfietlen” 
és „hazafiatlan” sorai is. József Attila mint más költők is  de sokaknál jóval inkább  a 
nemzeti nyelv részeként annak jó néhány nyelvjárásában, szubkultúrájában él és virul, olykor 
éppen  elég csak „lobogónk Wass Albert”-re gondolni  ellenzékben. „Az egyik fideszes 
vezető, amikor erről beszélgettünk, azt találta mondani: »nektek ott van Imre Kertész 
Berlinből, nekünk meg itt van Wass Albert Erdélyből«”, írta 2008-ban Kácsor Zsolt (2008). 
Spiró György pedig hozzátette, hogy „Ugyanez jellemzi a diákokat is a bölcsészkaron. 
Kortárs magyar irodalmi műveket kizárólag ideológiailag képesek megközelíteni. Az számít, 
hogy a szerző jobbos-e vagy balos” (Spiró 2008:23). Magam is tapasztaltam, hogy a Wass 
Albert-kedvelők „kemény magja” József Attilát  akinek anyja, ugyebár, kún volt, apja 
legfeljebb félig székely, ha nem egészen román  elküldik a komcsik, a prolik, a marxisták és 
a freudisták közé. Tény, a Wass Albert-kedvelők halmaza jóval kevésbé fedi át a József 
Attila-kedvelők halmazát, mint egymást a József Attilát kedvelőké és a Sorstalanság kedvelői. 
Az is igaz, lehet Wass Albertet József Attila ellen olvasni, és, persze, fordítva. Bár az 
iskolázottabbak és olvasottabbak körében is magasabb volt az irodalmárok által legjobbnak 
tartott Wass-regény, a Farkasverem tetszésindexe (4.0), mint a Sorstalanságé (3.4)  aminek 
legalább annyira lehetnek ízlésbeli, mint ideológiai okai  a Wass-regényt kedvelők 
kétharmadának a Sorstalanság is megnyerte tetszését. Mivel az iskolázottabbak ízlését a 
Wass-kultusz nem befolyásolta komolyabb mértékben, okkal feltételezhetjük, hogy ez a meg-
állapítás a Kertész Imrét és József Attilát egyaránt kedvelőkre is érvényes (Kamarás 2009a). 
 1980-ban három szempontból  hivatalos értékrend dimenzióban (tiltott, tűrt, 
támogatott), a művészi érték dimenzióban (értéktelen, bizonytalan megítélésű, értékesnek 
tartott) és a népszerűség dimenzióban (tömeges, már vagy még nem tömeges, kis körre leszű-
külő) minősíttettem egy öt tagú szakértői zsűrivel száz művet, szerzőt és műfajt.274 József 
Attila versei Koncz Zsuzsa előadásában a tömeges, értékes és támogatott kategóriába kerültek 
Petőfi művei, Tolsztoj egyes művei, Jókai regényei és Hemingway egyes regényei társasá-
gában. A már vagy még nem tömeges, értékes és támogatott értékek közé sorolták a szakértők 
József Attila műveinek jelentős részét a Mester és Margarita, az Ötödik pecsét című Sánta-
regény és Fábri-fim, valamint Lázár Ervin meséi társaságban. Az értékes, tűrt és már-még 
nem elterjedt kategóriába sorolták József Attila „istenes” és „kései egzisztencialista” verseit, 
valamint a Hobó által énekelt József Attila-verseket Esterházy, Kafka, Tandori, Pilinszky, 
Konrád művei és a jazz-zene mellett. 

                                                
273 Madách, Móricz, Mikszáth, Krúdy, Karinthy, Ady, Áprily, Kányádi, Dzsida, Tamási, Márai, Esterházy, 
Ottlik, Örkény, Varró társaságában. 
274 Akik határesetekben használták a „mérsékelten támogatott” és a „fogcsikorgatva tűrt” kategóriákat is. 
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Hogy ezek  de akár a Koncz Zsuzsa által előadott  „szubkulturális” József Attila-
versek közül melyek váltak az ellen-kultúra részévé, a kontextus függvénye. Természetesen 
más volt a jelentése egy mozgalmi dalnak egy taggyűlésen, egy KISZ-táborban és más egy 
„civil” körben, ahol ironikus felhanggal énekelték. Másképpen „hangzott” a Bukj föl az árból 
egy átlagos magyar órán és másképpen a baptista imaházban, és megint másképpen egy 
„alternatív” magyartanár „alternatív” magyaróráján, másképpen hangzik a Betlehemi királyok 
egy óvoda és másképpen egy vallási közösség karácsonyi ünnepségén. Kisebb-nagyobb szub-
kultúrákban még a szovjet irodalmat propagáló olvasómozgalom egyes művei is  például 
Suksin, Okudzsava, Bulgakov regényei  az ellen-művek közé sorolódtak át, és kerültek a 
Császár István, Örkény, Pilinszky, Nádas, Moldova szubkultúrák által „kisajátított”, tiltott 
gyümölcsként fogyasztott művei mellé, melyek között Latinovits Ködszurkáló-ja, a Mozgó 
Világ és Erdély Miklós happeningjei mellett József Attila egyes művei is felbukkantak. József 
Attila összeköt és elválaszt, élmény-közösségeket és értelmező-közösségeket katalizál. 
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Lányi Gusztáv 
Egyetemi mesevilágunkról 

– tátikázva – 
 

Síklaki István 70. születésnapjára 
 
 

Hol volt, hol nem volt... 
– de én most a mi egykor „volt” egyetemi világunkról fogok mesélni. 

Tehát: „volt”. 
 
Hetedhét országon is túl, még az üveghegyeken is túl „volt”: ott, ahol a kék Duna a zord és 
szmogban fuldokló Csepel-sziget előtt még vidáman csillogott és fodrozódott a tavaszi 
napsütésben. A kék Duna akkoriban még valóban kék volt – és szinte keringőzve lejtett el a 
ferencvárosi és a lágymányosi partok között. A ferencvárosi oldalon a szebbnél szebb beton-, 
műmárvány- és üvegpalotákban gyönyörködhetett – többek között a Nemzeti Színházban és a 
MŰPÁ-ban is. Ezzel szemben (valóban szemben: a másik, a budai oldalon) a zöldfelületté 
nyesett/parkosított Lágymányosi Kampuszon a mesés Lágymányosi Krampuszok álltak, 
afféle délceg sorfalként, barátságosan hívogatva és nyájasan üdvözölve az arra járókelőket. 
Az örökké vidám krampuszkák bukfencezése az árnyas fák alatt pedig a Dunából ki-kiugráló 
aranyhalakat is virtuóz légi-táncokra késztették – ettől még a reménytelenül kapásra váró 
morcos horgászok arcán is némi derű (és remény) tükröződött. 
 
Akkoriban mi is gyakran jártunk arrafelé (én többnyire biciklivel) – mese-délelőttökön, mese-
délutánokon, de még bizony mese-estéken is mesés napokat töltöttünk a lágy mányosi kék 
Dunánk partján. És akkoriban (szinte hihetetlen) még sokat is beszélgettünk/mesélgettünk: 
kinek mit – a HÓfehérkéknek hetet-havat (télen-nyáron), vándor(LÓ)deákjainknak pedig csak 
havat, néha hetet is, de csak a szorgalmi időszakokban. A vizsgaidőszakokban ők meséltek 
nekünk: havat-hetet. És persze volt, aki „nyolca/s/t” is tudott kerekíteni, sőt még művészi kűrt 
is képes volt rajzolni, különösen a befagyott Duna jegén korcsolyázva – a Nemzeti Színház és 
a MŰPA előtt... 
 

Itt, ezen a mesés, elvarázsolt helyen „volt” a mi TÁTÉKÁNK, 
amit egymás között csak „tátikának” becéztünk. 

 
A mi tátékánk egyébként az „ELTE TáTK” névre hallgatott. Ez volt a hivatalos megnevezése 
a bürokratikus-adminisztratív rend világában – a betűszavakat kibontva: Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar, amit csak szigorú dokumentumokban olvas-
tunk vagy írtunk le magunk is. 
Az én mesémben mindezt játékosan (rémmesésen és rém mesésen is) összekeverem. 
 

I. 
Kezdődik a mesém 

Kezdem egy szikáron kopogós hivatalos dokumentum közlésével. (Ám rémmesém nem lesz 
rémes dokumentum-regény.) 

(Tél volt. 
December. 

De bizakodtunk: jött a Karácsony.) 
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Így indultunk: 
egy tekervényesen bugyros burokból 

(az ELTE BTK Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központból) 
bújtunk elő 

(ahol addig szerényen meghúztuk magunkat). 
 

 
 
* 
 

Kiemelem: 
Figyelemmel kell lennünk arra, hogy az új kar létrejötte a jelenlegi keretek esetleges 
átszabását teszi lehetővé, új forrásokra, bővülő lehetőségekre nem számíthatunk. – Ez volt a 
mi mesebeli csoda-kulcsunk. Ejnye, gondoltuk akkor még többen is, de jó volna egy 
mesés/kincses ládát is találni a csoda-kulcsunkhoz! 
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II. 
A mesém folytatásához előveszem csodás varázsdobozomat: 

a számítógépemet 
 

LEVELEK 
Számítógépeimben (az egyetemi és az otthoni számítógépemben), mint egy mély csoda-
tárnában, megmaradtak az elmúlt évek levelezései (is). Ez a virtuális memória ugyan szinte 
végtelen, e-mailjeink belehullnak – ám ott el is tűnhetnek. Sokszor „töröljük” is ezeket a 
szövegeket, könnyebben és lazábban dobjuk a „szemétkosárba”, mint a papírra rótt sorainkat. 
Az itt következő leveleket „kibányásztam” számítógépe/i/m virtuális tárnáiból. Nem tettem 
mást, csak időrendi sorba állítottam a virtuális sötétségből felszínre hozott szövegeket. 
Meglepődve vettem észre: feszes mese-dramaturgiája van („volt”) ezeknek a prózai soroknak. 

 
Első mese-láda: 

SOKAT VÁRUNK/VÁROK A TáTK MEGALAKULÁSÁTÓL 
Levelem a TáTK-s kollegáknak 

(Elmúlt a Karácsony, 
még tél volt – 

de közel volt már a tavasz.) 
 
Kedves Kollegák!                                                                                           (2003. február 24.) 
Igyekeztem végigolvasni ebben az e-mailes virtuális térben megjelent vitaanyagokat a 
megalakuló Társadalomtudományi Karral kapcsolatban – és persze ott voltam a február 11.-i 
Intézeti Tanács emlékezetesen viharos ülésen is –, s mivel ezek mindösszesen olyan erejű 
„impulzusmennyiséget” adtak, hogy én is igyekszem megjegyzéseimmel fűszerezni ezt a 
valóban érdekes és tanulságos diskurzust. 
 
Mindenekelőtt azonban azt szeretném előre bocsátani, hogy nekem inkább „vízióim” vannak 
a Társadalomtudományi Karról, s nem igazán tudok mit kezdeni a különböző szervezeti, 
működési lépések, hangsúlyok, miegyebek kérdéseivel, amiket egyébként az üzemszerű 
működéshez természetesen elengedhetetlen tényezőknek tartok magam is. Én azonban kedves 
névrokonom, kollegánk, Lányi András lenyűgöző tömörségű és ugyanakkor az én Társada-
lomtudományi Karral kapcsolatos problémáimat is magában foglaló megállapításából indulok 
ki: „el őbb a Tan, aztán a Székek”. 
 
Én tehát mindenekelőtt azt gondolom, hogy akik már huzamosabb ideje dolgozunk az ELTE 
Szociológiai Intézetében – amely hol a bölcsészkar része volt, hol önálló, kari jogosítvá-
nyokkal felruházott egyetemi intézet –, mindannyian egyfajta „szabadságharcos” győze-
lemnek tartjuk, hogy végre sikerült elérni, hogy lesz Társadalomtudományi Kar. Én ezt azért 
tartom ilyen, szinte patetikusan is szárnyalva kifejezendő eredménynek, mert teljesen hideg 
megfontolások alapján, azaz szakmai érvekkel is alátámaszthatóan a TAN mibenlétét 
meghatározó új keretnek látom a Társadalomtudományi Kart. 
 
Röviden: (1) számomra mindig is fontos volt, hogy SZOCIOLÓGIAI szociálpszichológiával 
foglalkozhassak, ezt taníthassam, ilyen irányú kutatási témáim legyenek. A Társadalom-
tudományi Kar ezt a lehetőséget explicit módon kínálja fel. (Ezzel kapcsolatos részletesebb 
okfejtést most mellőzöm.) (2) A politológia körüli bonyodalmak is remélhetőleg olyan 
„keretet” kaphatnak, amelyben a politikai pszichológia hazai oktatásának, művelésének prob-
lémái is „átrendezhetőek” lehetnek, azaz lehetőség nyílhat „társadalomtudományos(abb)” 
megközelítésére – tehát nem annyira bölcsész/kedő, nem annyira államtudományos/jogász-
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kodó, és persze nem beleszorulva a „pszichológiai” szociál/pszichológiába. Ezt sem 
részleteszem, a szűkebb (szociálpszichológiai) tanszéki nyilvánosságunkban erről már 
kifejtettem a véleményemet, illetve Rudas Tamásnak is beadtam a Politikai Magatartás-
vizsgáló Kutatóközponttal kapcsolatos elaborátumomat – de persze ha igény van rá, szívesen 
minden érdeklődőnek is elküldöm ezt az anyagot. És végül (3) a társadalomtörténeti 
orientáció fölerősödését is várom – a vitaanyagok alapján örömmel látom, hogy ebben 
sokakkal osztozom. Ezt azért várom, mert – és ez is a TAN fontos része –, a szociológiai 
szociálpszichológia „kiteljesedését” én magam a történelmi szociálpszichológiában látom. 
 
Röviden ezek a megfontolások azok, amelyek miatt én sokat várok a Társadalomtudományi 
Kartól. 
Ha pedig nem annyira a Tan, hanem a Székek körüli bonyodalmakat is nézem, akkor persze 
olyan szervezési ügyek támadnak a magasztos „tanok” körül, hogy az ember csak kapkod. 
(Engem pedig elég hamar kimondottan fárasztanak.) 
 
Én mindenestre azt gondolom, hogy a Társadalomtudományi Kar ne legyen valami furcsa, 
rejtett módon a jelenlegi Bölcsészettudományi Kar „másolata”. Nagyon is egyetértettem 
persze a febr. 11.-i Intézeti Tanácson megfogalmazódott azon véleményekkel (legmarkán-
sabban talán Felkai Gábor adott ennek hangot), hogy az úgynevezett „tömegképzés” sivár és 
debilizáló hatását ellensúlyozni kell(ene). Én most persze egy kicsit átfogalmaztam és 
tömörítettem Felkai Gábor szavait, ám szerintem vigyázni ajánlatos az „universitas” 
klasszikus hagyományával. Természetesen nem a szemellenzős prakticizmus mellett akarok 
érvelni, de ugyanakkor azt is érzem – leginkább a mindennapi oktatói mókuskerékben 
forogva –, hogy a tanárok fejében élő „ideális diák”, azaz a maximalizmus csak ahhoz a 
pedagógiai csapdához vezethet, amit talán abban lehet tetten érni, hogy a vizsgán a tanár 
hajlamos azt kérdezni a diákjától, amit „nem tud”, ahelyett, hogy azt kérdezné: „mit tud”. 
 
Mindannyian, akik már hosszabb ideje tanítunk, rendelkezünk lesújtó és persze azért pozitív 
élményekkel is – most nem ilyen „élménybeszámolóra” akarom kifuttatni hozzászólásomat. 
Inkább tehát azt az észrevételemet szeretném hangsúlyozni, hogy a Társadalomtudományi 
Karban (egyfajta modernizációs folyamatba is ágyazva) én a munkánkat „hármas egységben” 
képzelem el: az oktatás, a kutatás és (ez lenne az „új”) a szolgáltatás egymást átható és 
ugyanakkor mellérendelő szerkezetében. (A mi tanszéki javaslataink ezt hangsúlyozzák is.) 
Ez (röviden) azt jelenti, hogy a klasszikus egyetemi munka (mert ez a munkánk alapja, a 
„hagyomány”, amit folytatnunk kell) a „piaci”, az alkalmazott tudományok logikájával is 
áthatott. Azok a „társadalomtudományos” szakmák, amik a különböző tervezetekben felbuk-
kantak, szerintem ezt (is) jelentik. Magam részéről a „politikai magatartásvizsgálatokban” 
ilyen lehetőségeket mindenképpen látni szeretnék, nem is beszélve a megvalósulásáról. 
Egyelőre ennyi! Kíváncsian várom a folytatást. 
 

* 
 

Kiemelem: 
A politológia körüli bonyodalmak is remélhetőleg olyan „keretet” kaphatnak, amelyben a 
politikai pszichológia hazai oktatásának, művelésének problémái is „átrendezhetőek” 
lehetnek, azaz lehetőség nyílhat „társadalomtudományos(abb)” megközelítésére – tehát nem 
annyira bölcsész/kedő, nem annyira államtudományos/jogászkodó, és persze nem bele-
szorulva a „pszichológiai” szociál/pszichológiába. MiCSODÁS kincs lehet(ne)(„volt”) ez! 
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Második mese-láda: 

A NEHÉZSÉGEK ELLENÉRE, RENDÜLETLENÜL... 
 

Levelem Némedi Dénesnek,275 
a TáTK Doktori Iskola vezetőjének 

 
(Nyár volt, vizsgaidőszak – 

és a mi kék Dunánk egykedvűen hömpölygött a ferencvárosi és a lágymányosi partok között.) 
 
 
Kedves Dénes!                                                                                                  (2005. június 23.) 
Úgy emlékszem: talán már jeleztem, hogy szeptembertől szeretnék a szociológia PhD-
kurzuson órákat tartani, mégpedig „Politikai magatartásvizsgálatok I.-II.” címmel, azaz két 
féléves kurzusban gondolkodom. Most, hogy így június végén folynak a szeptemberi óra- és 
teremelosztási mizériák, eszembe jutott, hogy a számomra talán legfontosabb „célcso-
portomról” – a PhD-hallgatókról – el ne feledkezzek már, illetve emlékeztessem erre az 
„illetékeseket”: szóval most újfent jelzem, örülnék, ha szeptembertől a szociológia PhD-
hallgatókat (is) boldogíthatnám némely rögeszmémmel. 
Ui.: Az egyetemi adminisztrációs kalodák szorítása ellenére – amikor az ember arra kény-
szerül, hogy a „tudás” helyett holmi (tömeges) „létszám-kombinációkba” (s ezek legkülönbö-
zőbb adminisztrációs tekervényeibe) zavarodjon bele – igyekszem időt szakítani a Klasszikus 
szociológia tanulmányozására (is).276 Ez a cirkalmas mondat csak azt akarja leplezni, hogy a 
most megjelent könyvedet olvasva a kiábrándító körülmények ellenére talán mégis hihetünk a 
klasszikus tudás erejében. Gyakran persze még a PhD-hallgatók sem bizonyítják ezt – mégis 
talán... ha kitalál az ember valami „érdekeset”, esetleg néhány érdeklődő hallgató is 
felbukkan(hat). 
 
 

Harmadik mese-láda: 
PROBLÉMÁK, NEHÉZSÉGEK: 

MI LESZ VELÜNK, A SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI TANSZÉKKEL? 
 

(A Duna vize vészesen kezdett apadni a nyári hőhullámban – mint valami bűzlő kanális szét- 
és elpárologni látszott.) 

 
 

Levelem Síklaki Istvánnak, 
a Szociálpszichológiai Tanszék vezetőjének 

 
Kedves István!                                                                                                     (2005. július 4.) 
Ma bent voltam az egyetemen, még különböző „kallódó” hallgatóim vizsgáit kellett rendezni. 
Bodor Péterrel is találkoztam, s tőle hallottam a rossz hírt: az Egyetemi Tanácson nem ment át 
a mi szociálpszichológia MA-nk. 
Igaz ez? (Természetesen nem Péter szavahihetőségében kételkedem.) 
Mi volt a konkrét visszautasítási indok? 
Nagyon elkeserítőnek tartom, ha ez így alakult, mert a ránk zúduló tömegoktatási „gyönyö-
rökben” szükségünk lenne 20-30 fős, számunkra kiválasztott „válogatott csapatra” – én 
                                                
275 Némedi Dénes (1942-2010), sajnos, már nincs köztünk. 
276 Utalás Némedi Dénes: Klasszikus szociológia, 1890-1945 című könyvére (Napvilág Kiadó, Bp. 2005) 
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legalább is erre nagyon számítottam. A politológián belüli politikai pszichológia nagy-
reményű terveim igencsak silány intézményesülése után a „tátikás” szociálpszichológia 
szárnyalásáról is le kell mondanom /mondanunk? (Péterrel nagyon elkeseredett beszélgetést 
folytattunk!) Ezt azért nehezen tudom elfogadni! Törjük a fejünket: mit lehet tenni? (A 
politikai pszichológiával kapcsolatban magam számára persze ezért is találtam ki a Politikai 
Magatartásvizsgáló Kutatóközpontot.) Szóval, igaz a hír? 
 

* 
 

Kiemelésem: 
A ránk zúduló tömegoktatási „gyönyörökben” szükségünk lenne 20-30 fős, számunkra kivá-
lasztott „válogatott csapatra” – én legalább is erre nagyon számítottam. Szóval a politológián 
belüli politikai pszichológia nagyreményű terveim igencsak silány intézményesülése után a 
„tátikás” szociálpszichológia szárnyalásáról is le kell mondanom /mondanunk? A mese-láda 
mesés kincsei még csillog(hat)nak?Vagy ez már inkább rémmese? 

 
Negyedik mese-láda: 

TUDÁS? PÉNZ? HATALOM? 
A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 

 
Levelem a TáTK dékánjának, Rudas Tamásnak 

(Tavaszodott, 
március idusa előtt voltunk – 

a Duna pedig lomhán tekeredett a sivár ferencvárosi és lágymányosi partok között.) 
 
Kedves Tamás!                                                                                              (2008. március 12.) 
Talán meglepődsz, hogy így március közepe tájékán zavarlak a Magyar Tudomány Ünnepe 
ügyével, de hidd el, jó okom van erre: a szervezés, az előkészületek során szerzett eddigi 
(diplomatikusan szólva) ellentmondásos tapasztalataim motiválnak a mostani levélírásra. 
Tapasztalataim, a Magyar Tudomány Ünnepe TáTK-s lebonyolítása körül, bár csak két évre 
tekintenek vissza, némi következtetésre és javaslattételre is ösztökélnek. 
Azzal kezdem, hogy amikor három évvel ezelőtt engem kértél fel erre a „kari koordinátor” 
feladatra, valójában fogalmam sem volt arról, hogy miről van szó. Nem tudtam arról, hogy 
egyáltalán létezik a „Magyar Tudomány Ünnepe”; sejtésem sem volt arról, hogy a „koordi-
nálás” egy igencsak kiterjedt szervezési aktivitást igényel stb. stb. Én bizony azt hittem a 
kezdet kezdetén, hogy – mondjuk egy könyvbemutatón – méltatok egy hozzám közel álló 
művet. Kész. Bevallom, így utólag, én (csak) erre bólintottam rá. Hát nagyot tévedtem. De 
amikor erre rádöbbentem, késő volt. Nem hátrálhattam ki a feladat elől, mert a határidők 
szorításában ez a TáTK-ra vetett volna rossz fényt, hogy „nem csinálunk semmit” (nem me-
gyek el a következő „nagyon fontos” értekezletre stb.) A 2006-os TáTK-s Magyar Tudomány 
Ünnepe tehát ezért számomra igencsak nyomasztó kaland volt. 
De azt hittem: VÉGE! 
 
Gyorsan el is felejtkeztem az egészről. 
Aztán múlt év májusában újból lecsapott rám a Magyar Tudomány Ünnepe, azaz jött a Te 
kérésed, legyek megint én a „kari koordinátor”. A kísérő levelekből, a (Rektori Hivatal és 
MTA Kommunikációs Titkárság buzgó ügyintézői) rám zúduló e-mailjeikből azonban 
nyomban kénytelen voltam látni, hogy a határidők megint nagyon szorongatnak. 
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Ebben a szorításban most már alaposabban megnéztem: mi a csoda ez a Magyar Tudomány 
Ünnepe? És hát bizony ekkor vált világossá számomra, hogy itt nincs mese: ez a bizonyos 
Magyar Tudomány Ünnepe törvényben „elrendelt”, 2003 óta minden év novemberében 
(Széchenyi István, az Akadémia megalapítását jelentő nevezetes egykori anyagi felajánlása 
emlékére) megtartott akadémiai és az ország összes felsőoktatási intézményében megtartandó 
„ünnep” ez. 
 
Számomra is meglepő módon ez a felismerés azonban nem taglózott le, de még inkább 
világossá vált, hogy hol húzódnak az én személyes képességeim határai egy ilyen, jobbára 
szervezési rátermettséget igénylő feladatnál. Én nem vagyok valami nyüzsgő típusú szervező 
zseni, de vannak talán értelmes gondolataim – a Magyar Tudomány Ünnepének TáTK-s 
megrendezésével kapcsolatban is. 
 
A 2006-os és a 2007-es rendezvényeink tapasztalatai alapján ezért először azt vagyok 
kénytelen megállapítani: nagyobb intézményes figyelemre van (lenne!) szükség – a TáTK 
tanszékeinek, intézeteinek stb., és persze egyenként a különböző szintű vezetőknek és 
„beosztottaknak” is talán nagyobb figyelmet kellene ennek az ügynek szentelni. Ahhoz 
ugyanis nekem végképp nincs nagy kedvem, hogy az ELTE Rektori Hivatala és az MTA 
Kommunikációs Titkársága ügybuzgó hivatalnokai és különböző korifeusai TáTK-t érő 
dörgedelmeit el- és lenyeljem, tompítsam. Magam egyébként azért csináltam eddig ezt, mert 
valóban értelmes lehetőségnek tartom ezt az alkalmat arra, hogy az egyébként nyomasztó 
mindennapi pedagógiai robotot valamiféle „ünnepi” rítussal elaboráljuk. Nem mellesleg 
„tudás – pénz – hatalom” (Széchenyi gesztusáig visszanyúló) szentháromságáról jelenkori 
profán problémáink erőterében elgondolkodjunk, közelebbről pedig a TáTK arculatát sajátos 
marketing-akciókkal építhessük. Hogy ez nem teljesen reménytelen a mi „tátikás” 
botladozásaink közepette sem, ezt a múlt évi, a Doktori Iskolánk segítségével megrendezett 
konferenciánk számomra – de ami a lényeg: mások, a külső megfigyelők számára is – 
eredményesen bizonyíthatta. 
 
A helyzet, vagyis a „folyamatos előkészület” szervezési kérdései azonban továbbra is megol-
datlanok – ez pedig számomra, mint „kari koordinátor” számára: nyomasztó! Ha így marad, 
akkor májusra (amikor megint beindul a „központi” szervező apparátus) újfent a határidők 
szorításába kerülünk, ilyen-olyan kapkodások kényszere alatt „valamit majd csak kiizzadunk” 
– ehhez nincs nagy kedvem! 
 
Én tehát nem feltétlenül a „kari koordinátor” szerepében vagyok a megfelelő helyemen. De az 
biztos: az általam eddig „átélt” két alkalom és kapkodós lebonyolítási módjai nem voltak 
kedvemre – újból ebben „sodródni” pedig nincs ínyemre! 
 
Mivel magam fontosnak tartom, hogy a TáTK (pozitív) arculatát alakítsuk, építsük, ezért azt 
gondolom, hogy nekünk mindenképpen benne kell(ene) lennünk ebben a rendezvény-
sorozatban. Bár a „Magyar Tudomány” törvényben elrendelt, „központi” ünneplése bennem 
némi kritikai gondolatokat is felkavar(t), azért vállaltam el végül is a dékáni megbízásodat, 
mert viszont a TáTK szívügyem. (Vagy inkább így írhatnám: „ész-ügyem”.) 
Gondolom, hogy ez utóbbival kollegáink többsége is így van. 
 
Ugyanakkor azt is kénytelen voltam tapasztalni az elmúlt két év TáTK-s Magyar Tudomány 
Ünnepe körüli szervezési bonyodalmak során, hogy legtöbben egy sajátos „szelektív észlelés” 
áldozatává válhatunk a határidők szorításában. A határidő(k) szorításának közepette 
óhatatlanul rangsoroljuk a teendőinket. Ha tehát– miként ezt eddig tettem – májusban kezdem 
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el tisztelt kollegáimat (tanszékvezetőket stb.) ostromolni a Magyar Tudomány Ünnepe 
ügyében, akkor bizony reménytelen (az akkor már szükségképpen elvárt) „gyors” és 
„operatív” válaszra várni. (Mindközönségesen szólva: észre sem veszik, rá sem hederítnek; 
másfelől van [volt] olyan tisztelt kollega is, aki pedig ironikus-cinikus módon „kommunista 
szombatozni” kezdett stb. stb. A „szelektív észlelés” tehát igencsak változatos formákat 
ölthet-öltött...). 
 
És végül a saját – jövőben elképzelt – szerepemről. Mivel nem vagyok valami jó szervező, 
ami hagyján; de mivel nem is ambicionálom, hogy ezzel az erénnyel dicsekedhessek: hát, 
kedves Tamás, nem venném zokon, ha ebben az évben már nem én lennék a TáTK-s „kari 
koordinátor”. Most még időben vagyunk, fel lehet(ne) kérni erre a feladatra nálam rá-
termettebb kollegát. 
 
Ugyanakkor nem szándékozom kibújni a feladat elől. Egyrészt azért, mert magam egyáltalán 
nem értek egyet „kommunista szombatozós” kollegánkkal. Noha a megjegyzésben rejlő 
„igazság” ironikus hasonlóságát magam is konstatáltam az elmúlt év novemberében, amikor 
például ezen a helyen (www.tudomanyunnep.hu) a „Védnökség”-nél megnéztem a sok-sok 
nyüzsgő politikust, s a kevés, valóban tudományos és hiteles embert. Másrészt – és leginkább 
– pedig azért szeretnék továbbra is jelen lenni a Magyar Tudomány Ünnepe TáTK-s 
rendezése körüli teendőkben (ha esetleg másképpen, más szerepben is), mert számomra a 
„tudás – pénz – hatalom” fogalomhármasa jelzi azt a jelentésuniverzumot, amit a Magyar 
Tudomány Ünnepe Széchényi Istvánig visszanyúló történeti és napjaink (éveink) tartósan 
aktuális konfliktusai hordoznak. Ebben a témában pedig éppen nekünk – a TáTK-nak – 
lehetne nagyon is fontos mondandónk. 
 
Vagyis a saját, jövőben is érvényesíteni szándékozó szerepemet két szinten képzelem el: 
 

1. Az általam létrehozott Politikai Magatartásvizsgáló Kutatóközpontnak (PMK) szeret-
nék nyilvánosságot találni a Magyar Tudomány Ünnepe TáTK-s rendezvényeiben (is). A 
PMK bázisát a doktori képzésben szeretném kiépíteni, eddig is próbálkoztam ezzel. Nem 
mellesleg a 2007-es TáTK-s Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezett 
Szociológiai Doktori Iskola Konferenciáján néhány tanítványom kiváló tanulmánya, illetve 
konferencia-szereplése ennek a törekvésemnek volt a (reményeim szerint) kezdő lépése. 
 

2. TáTK-s Könyvfesztivál és Konferencia. – Ez egy olyan elképzelésem, tervem, ami az 
elmúlt két év tapasztalatainak eredményeként formálódott meg bennem. 2006-ban rendeztünk 
egy kis könyvkiállítást, az első emeleti egyik üvegkalickában, a falba süllyesztve néhány 
TáTK-s kiadványunk volt látható, ugyan tetszetős „kirakat” volt ez, de – elnézést a kissé 
nyers fogalmazásért – a kutya sem vette észre. Mert hát ez akkor lényegében egy „kipipá-
landó” feladat volt, pontosabban így sikeredett a határidő szorításában. 2007-ben a Doktori 
Iskolával rendeztünk egy sokszekciós, élénk vitákkal tarkított konferenciát. Ez már jól látható, 
sok embert mozgósító, jó hírünket is keltő akció volt. Miért ne lehetne összekapcsolni ezt a 
két műfajt? Ám úgy, hogy a két műfaj egymást erősíthesse! Azaz csinálhatnánk egy igazi, 
nagyszabású, marketing-központú KÖNYVFESZTIVÁLT a TáTK-s könyvek kiállításával, 
pontosabban „zsibvásárával”, mondjuk a földszinti nagy gömb-aulában (annyiszor látok ott 
mindenféle cégeket sátorozni, pavilonozni). A könyvfesztivál lenne az a lehetőség, ahol és 
amikor a kiadók-kiadóink és a mi könyveink, illetve mi mint szerzők forognánk a placcon. És 
ezzel párhuzamosan zajlana egy sokszekciós KONFERENCIA is, ahol az áruként forgó 
könyvek, tanulmányok szellemi-tudományos tartalmait boncolgatnánk. Mindezt persze azért, 
hogy kiemeljük, kiélezzük azokat a konfliktusokat, amelyek a mi tudományos és oktatói 
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életünket meghatározzák (megkeserítik, vagy izgalmassá teszik stb.), szóval abban az erő-
térben elhelyezve törekvéseinket, ami a „tudás – pénz – hatalom” hármasságában forog (lásd 
például a felsőoktatási reformnak nevezett őrült kavarodást). 
 
Egy lesújtó (általános, nem csak mostani, aktuális) tapasztalatomról is hadd szóljak: nem 
igazán olvassuk egymás műveit, még a közvetlen tanszéki munkatársakét sem. Nem is igazán 
tudunk a kollégáink tanulmányai/könyvei megjelenéséről. Mondhatnám: mindannyian a 
magunk mókuskerekében vakon forgunk – „szédítő iramban” tesszük dolgainkat, de talán 
nem ártana némi lassítással legalább egymásra (is) figyelnünk. 
 
Természetesen nem valamiféle moralizálási szándékkal írom ezt, de kétségtelen: egy ilyen 
(egymás felé is nyitó) TáTK-s KÖNYVFESZTIVÁLBAN ÉS KONFERENCIÁN szívesen 
részt vennék, de megszervezni az egészet persze nem tudnám, viszont a Politikai Magatartás-
vizsgáló Kutatóközpont remélhetőleg egyre gyarapodó kiadványait és szerzőit (magamat és 
„tanítványaimat”) nem kímélve forognánk könyveinkkel a placcon, és tartanánk magvas 
előadásokat a szakmai szekciókban. – Hát ez bizony nem tudom, hogy mikor lesz a valóság, 
de bevallom Neked: engem inkább ez (az „álom”, marketinges nyelven szólva: „projekt”) 
vonz, a „kari koordináló” szerepe kevésbé; pontosabban: még a „kari koordinálást” is csinál-
nám, ha valami ilyesfajta perspektíva minimális realitása is meglenne. 
 
 

III. 
A mesém vége (vészesen) közeledik – 
mi van („volt”) a mese-ládá/k/ban? 

 
(Az évek teltek-múltak – 

és a mi Dunánkban a víz időnként ijesztő mértékben áradni kezdett, legtöbbször tavasszal, 
máskor éppen ellenkezőleg: 

leapadt, különösen a tikkasztó nyarak vége felé, 
szeptember elején, tanévkezdéskor volt ez tapasztalható. 

Az eltelt évek során tehát így vagy úgy sok víz lefolyt a rejtélyesen zord Csepel-sziget felé.) 
 
 

Kincses mese- és/vagy üres láda: 
MI LESZ VELED/VELÜNK SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI TANSZÉK – 

VAGYUNK MÉG/LESZÜNK MÉG? 
 
 

Levélváltásom Síklaki Istvánnal, 
a TáTK Szociálpszichológiai Tanszék vezetőjével 

 
Kedves István!                                                                                                  (2012. április 14.) 
A mellékletben küldök egy „Bevezetés a pszichológiába” programot, közös szakmai 
barátunk: Erős Feri művét – mit tudsz erről, különös tekintettel a TáTK-s vonatkozására? 
Barátsággal üdvözöllek: Guszti 
 

SÍKLAKI ISTVÁN VÁLASZA 
Kedves Guszti!                                                                                                 (2012. április 15.) 
Azt tudom, hogy Pete Péter Szuverén diktálja a közgazdász képzés programját, ő ragaszkodik 
Ferihez, és a finanszírozásáról is gondoskodik. Szóval nincs vele dolgunk. 
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Legjobbakat: István 
 

VÁLASZOM SÍKLAKI ISTVÁNNAK 
Kedves István!                                                                                                  (2012. április 15.) 
Szép-szép a szuveRÉMkedés, Erős Ferit is nagyra becsülöm – de azért mégis csak furcsának 
találom, hogy amikor mi óraterhelési mizériákkal küszködünk – a szakmai presztízsről nem is 
beszélve –, külső előadót vesz igénybe Pete Péter. 
Barátsággal üdvözöllek: Guszti 
 

IV. 
EPILÓGUS: 

Csali rém/mesém277 
 
Ha a Duna visszafelé folyna, és ha Dunabogdány a Csepel-szigeten lenne – akkor az én (csali) 
mesém kulcsa kincses mese-ládákat nyitogathatott volna a lágy mányosi tündérkertben. De 
mivel a Duna a természet rendje szerint (nagyon helyesen) nem folyik visszafelé, és 
Dunabogdány sem a Csepel-szigeten található, a zord Lágymányosi Rém-Krampuszok a 
tündérkerti mese-ládákat (a kulcsokkal együtt) úgy elvarázsolták, hogy talán még ez a 
„mesém” sem „volt” – csak „lesz”... 
 
Lesz?278 
 

                                                
277 Mesés dramaturgiám archetípusát lásd Benedek Elek Csali meséjében.  
278 Miként Széchenyi István gróf hitte volt: Magyarország nem volt, hanem lesz... (vö.: Hitel, 1830) – Lett? A 
Magyar Tudomány Ünnepe: lett – és „volt”? 
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MELLÉKLET  

A SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA TANSZÉK: 
FÉLÉVKEZDŐ TANSZÉKI ÉRTEKEZLET 

ÉS 
CSALÁDI ÖSSZEJÖVETEL 

 

 
 

SÍKLAKI ISTVÁNÉKNÁL, DUNABOGDÁNYBAN 
(2006. február 10.) 

 
A képen a következő személyek láthatók (balról jobbra): 

Keresztszeghy Margit (Lányi Gusztáv felesége), ölében: Lányi Magdolna, Csepeli György, 
ölében: Mátay-Csepeli Gábor, Síklaki Rebeka (Síklaki István leánya), Borsós Gabriella 

(tanszéki titkárnőnk), Illés Anikó (Bodor Péter felesége, ekkor tanszéki munkatársunk is), 
karjában és előtte gyermekei (Bodor Zsuzsanna és Bodor Sára Vera), Bodor Péter, 

Lányi Gusztáv, Síklaki István 
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Fehér ég I. Akril, vászon, 100 x 130 cm 
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Dessewffy Tibor 
Breaking Bad 

 
Siklaki Istvánnak, 

ki hajdan rányitotta szememet 
a kommunikáció fontosságára, 

a manipuláció mélységeire 
és hogy nincs politika a narratíván kívül 

 
 
A demokrácia válsága a digitális korban 
 
A Bizonytalanságok Korszakában élünk. Ennek a helyzetnek a megértéséhez érdemes kilépni 
a régi sémákból vagy legalábbis nyitottnak lenni új gondolati konfigurációkra. Ebben az 
írásban erre teszek kísérletet. Egy általános jelenséget, a liberális demokrácia válságát, három 
olyan megközelítés – populáris kultúra, digitális médiumok és az érzelmi döntések – 
elméletének együttesével magyarázom, melyek irodalma óriási és egyre növekvő. Miközben 
tisztában vagyok azzal, hogy akár csak az egyik téma alapos feldolgozása is meghaladja e 
tanulmány kereteit, azért vállalkozom erre a lehetetlen küldetésre, mert célom a három téma 
egymásra utaltságának, összefüggéseinek felvillantása. Nem pusztán azért érzem ezt 
szükségesnek, mert e három összetevő ritkán kerül egymás mellé ebben a kontextusban. 
Hanem azért, mert valóban úgy gondolom, a kiinduló kérdés megválaszolásához – ha nem is 
kizárólag, de – ezeknek a gondolkodási irányoknak a mérlegelése elengedhetetlen. Így az 
alábbiakban a demokrácia válságának exponálása után e három irányzat releváns elemeit 
vázolom, majd két populáris kultúrában gyökerező, érzelmi alapokon nyugvó, de politikai 
szerepet vállaló, ugyanakkor nagyon különböző közösség bemutatásával zárom tanulmá-
nyomat. 

Fontos hangsúlyozni, hogy e három területet nem az egzotikus mellérendelések által 
kiváltott izgalom miatt helyezem egymás mellé. A gondolatmenetet ennél szikárabb 
motivációk mozgatják: a kiinduló jelenséget szeretnem deduktív logika mentén magyarázni. 
 
 
1. Válságban van-e a demokrácia? 
 
A bizonytalanságok korában élünk (Bauman 2013). Ezek a bizonytalanságok jelen vannak az 
élet minden területén, de talán sehol sem olyan nyilvánvalóak, mint a politikában. A 
hagyományos struktúrák recsegnek-ropognak, a nagyrészt 19. századi intézmények, mint pl. a 
politikai pártok új radikális kihívásokkal és megújulási kényszerrel szembesülnek. Ahogy ezt 
Manuel Castells találóan fogalmazta meg a Brexit kapcsán: 
 
„Az EU ellenes mozgalom teljes mértékének vizsgálatában talán ez a legérdekesebb tény: 
mind a konzervatívok, a munkáspárt és a liberális demokraták EU-párti álláspontot 
képviseltek, ennek ellenére a munkáspárt szavazóinak 40 százaléka és a konzervatív szavazók 
60 százaléka, a párt vezetőivel ellentétben a Brexit mellett szavazott.” (Castells 2018:64) 
 
Demokratikus intézményrendszer válságának irodalma mára hatalmas. Nem célunk itt ennek 
az irodalomnak az áttekintése. A válság mélységének megértéséhez és szemléltetéséhez 
érdemesebb visszanyúlni a liberális demokrácia egyik szellemi szülőatyjához John Stuart 
Millhez. Mill miközben az közösségben élő egyéni szabadsága kiterjesztésének lehetőségeit 
akarta kitapogatni, pontosan látta a többségi elvű demokratikus működésbe kódolt populista 
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veszélyeket is – végül is a tömegek zsarnoksága kifejezést is ő alkotta meg. Mégis határo-
zottan kiállt a képviseleti demokrácia intézményi berendezkedése és az ezzel járó döntés-
hozatali folyamat mellett. (Mill 1873) 

Mill szerint a demokratikus törvényhozás három módon is jobb, mint más metódusok: 
stratégiailag, episztemikusan és a demokráciában résztvevő polgárok jellemének fejlesztése 
szempontjából. 

Stratégiai érv: A demokratikus döntéshozatal hatékonyabb, mert rákényszeríti a 
döntéshozókat a legtöbb ember érdekeinek, jogainak és véleményének figyelembevételére. 

Hatékonysági érv: Általában ez a módszer megbízhatóbban veszi rá a demokráciában 
való résztvevőket a jó döntések felfedezésére, ez alapján a demokrácia vélhetően a legjobb 
módszer a döntéshozatalra. 

Morális érv: Demokrácia hatékonyabban ösztönzi megfontolt és racionális 
gondolkodásra az embereket, mert számít, hogy hogyan gondolkodnak. (Christiano 2006). 

Azért is érdemes felidézni ezt a tipológiát, mert ezzel szemben világosan rajzolódnak 
ki a jelen problémai. A Mill-i idealizált demokráciaképhez képest ma azt látjuk, hogy a 
toxikus vezetők a világ számos pontján nem veszik figyelembe kormányzottak akaratát. 
Kifinomult digitális manipulációs technológiák segítségével biztosítják a tömegtámogatást a 
saját – gyakran szavazóikkal ellentétes – érdekeik érvényesítéshez. Így nem a közjót szolgáló, 
hanem egy szűk elit érdekeinek megfelelő döntéseket eredményez a digitális látszatdemok-
rácia. És végül, bár a politikai folyamatokban a társadalmi részvétel fokozódhat a digitális 
technológiák, a social media révén, de az algoritmikus polarizálódás, a filter bubble jelenség 
miatt ez nem a racionális mérlegelő viták elterjedéshez, hanem a vad acsarkodás elterjedé-
séhez vezet. 

A demokrácia, mint társadalmakat irányító működési mód, a döntéshozatali mechaniz-
mus válsága tehát a Mill-i ideálokkal egybevetve kétségtelen és világosan kirajzolódó. Annak, 
hogy ilyen messzire jutottunk a milli ideáloktól, több oka is van – én az alábbiakban a 
digitális technológia által kiváltott kulturális hatásokra kívánok koncentrálni. Úgy gondolom 
ez a digitális elem, a platform kapitalizmus, az ezen a bázison beinduló kulturális és 
értékváltozási folyamatok azok, amelyek a demokrácia válsága hosszú múltra visszatekintő 
vitájában egy új minőséget hoznak. 

Azonban nem egyszerűen egy strukturális válságról van szó, ahol a demokratikus 
normák és működési módok hatékonysága romlik, és a velük való visszaélés általában 
fokozódik. Nem, ennek a szétesésnek határozott iránya van: a populista erők Bolsanarótól 
Trumpig, Orbantól Duartéig a demokratikus keretek közt új dinamikákkal és technikákkal 
bizonyulnak sikeresnek. Ezekben a vezetőkben közös, hogy demokratikus választásokon 
szerezték meg a hatalmat. Az illiberális hatalom gyakorlásnak számos eljárásjogi, intézményi, 
emberi jogi sajátossága van, de ebben a cikkben amellett érvelek, hogy egy tágabb kulturális 
és technológiai átalakulás az, ami populista előretörés szempontjából meghatározó. Ugyan-
akkor ebben a kulturális kontextusban, szövedékben számos olyan elem is található, amelyek 
a jelenlegi populista trendekkel való szembefordulás lehetőségét kínálják. 

 
2. Harc a hegemóniáért 
 
Kulturális kontextus és politikai hatalom viszonyának megértéshez Gramsci hegemónia-
fogalma megkerülhetetlen. A hegemónia arra ural, hogy hatalom megszerzésnek előfeltétele a 
kulturális értékek, narratívak, hitrendszerek es gyakorlatok olyan átalakítása (War of 
Positions), amely megteremti a politikai hatalomért folytatott sikeres harc feltételeit (War of 
Manœuvre). Érdemes kiemelni, hogy már Gramscinál is megjelenik a populáris kultúra, mint 
a jelentésekért, valóságértelmezésekért folytatott harc kiemelt terepe (Jones 2007). Gramsci 
politikai beágyazottsága miatt nem meglepő, hogy a 60-as évektől az újbaloldal egyik 
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meghatározó gondolkodója lett. Azonban egy különös elméleti kanyarral az elmúlt évtize-
dekben a vélelmezett baloldali liberális hegemóniával szemben az új jobboldal is felfedezte és 
szívesen hivatkozik rá. Ennek nemzetközi színtéren legelső és mára talán legismertebb 
képviselője Alain de Benoist az ő megközelítésében „A polgári társadalomban a kulturális 
hegemónia, azaz befolyás az általános értékek, magatartás, látás és életmód felett tartós és 
hosszútávú hatalmat biztosított. Nyerd meg a tömegek és a kulcsemberek szívét és elméjét, és 
a liberális demokrácia elbukik” (Bar-On 2011:204). Gramsci új-jobboldali újrafelfedezése ma 
a Kelet Európában is tetten érthető. Nemrég például Békés Márton, magyar politikai 
gondolkodó kijelentette: „Gramsci a miénk – olvasd, értelmezd, használd!”. Békés nem egy 
kiközösített baloldali gondolkodó – épp ellenkezőleg. Ő a Terror Házának a kutatási Igaz-
gatója, egy Disneyland-szerű történelmi múzeumnak, ami a huszadik század szörnyűségeinek 
bemutatásának céljából épült. Tehát Békés, aki a Terror Házában nélkülözhetetlen pozícióján 
kívül számos más posztot is betölt, egy fontos jobboldali ideológus, akinek a Gramsci iránt 
tanúsított különös elragadtatása egy Európa-szerte megfigyelhető, furcsa tendenciára mutat rá: 
míg a baloldalból teljesen hiányzik a hegemónia kialakítására való igény, a fertőző, jobboldali 
demagóg populizmus tudatosan és sikeresen építgeti azt. 

Ez meglepő, ha a két tényt figyelembe vesszünk. Először is, a kulturális hegemóniáért 
vívott küzdelem nagyon is az illiberális rezsimek központi eleme. Eme harcok végtelen 
listájának felsorolása helyett (a CEU elüldözése, kutatóintézeti autonómiák felszámolása, 
média-felvásárlások és bezárások, akadémikusok leváltása a nyilvánosság előtti felszólalásaik 
miatt), hadd idézzem Kövér László egyik közelmúltbeli megszólalását: „Kövér László szerint 
egyes vélekedésekkel szemben a történelem nem ért véget mára, sőt bizonyos dolgok meg-
ismétlődése fenyeget. – Területfoglaló háború helyett tudathódítás zajlik – hívta fel a 
figyelmet, hozzátéve: Európa egy ilyen tudatmegszállás célpontja a nemzetek feletti 
szerveződések részéről. Ami ma az európai gazdaság, kultúra, migráció, demográfia, család- 
és ifjúságpolitika terén zajlik Európában, az mind ezt szolgálja, de Magyarország ezt időben 
ki-, illetve felismerte – a házelnök szerint. A házelnök szerint ennek az újfajta hadviselésnek 
egyik célja, egyben egyik legsúlyosabb következménye, hogy elidegeníti a fiatalokat a 
családjuktól, a nemzetüktől, a szülőföldjüktől és végső soron önmaguktól, hogy – mint Kövér 
László hozzátette – „már szó szerint azt se tudják magukról, hogy fiúk- e vagy lányok”. 

A másik cél – a házelnök értékelése szerint – az általános emberi értéktudat elsorvasz-
tása, mert annak hiányában az emberek nem képesek az érdekeik felismerésére, és azok 
védelmére sem”. 

Kövér László, bár nemzetközileg kevésbe ismert figura, de korántsem jelentéktelen: 
2010 óta a magyar országgyűlés elnöke, de informális szerepe ennél is fontosabb: lényegében 
az egyetlen Fidesz-politikus, aki a párt alapítása óta Orbán mellett áll, s bár soha nem fordul 
vele szemben, de egyedüliként a Fidesz struktúrán belül, Orbán autonóm szövetségesének 
tekinthető, és akinek tekintélye a jobboldalon, mint a „párt lelkiismerete” megkérdőjelez-
hetetlen. Véleménye nem marginális, hanem irányadó. 

Másfelől a globalizált információs korban a popkultúra sokszínű világában jelen 
vannak a kifejezetten sikeres címek, amik segíthetnek a liberális progresszív világnézet 
megerősítésében. Ezek a kulturális szövegek a hatalom hegemónia-kialakításával szembeni 
ellenállás alapjait jelenthetik ebből a szempontból, figyelembe véve az illiberális rezsimek új 
kulturális hegemónia iránti igényét nem meglepő, hogy ez a harc egyre keményebb 
eszközökkel zajlik. Azokban az országokban, ahol az illiberális vezetők már megszerezték a 
hatalmat, az adminisztratív és financiális eszközök arzenálját vetik be a hegemónia kialakítása 
érdekében. 
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3. Digitális hermeneutika 
 
Az új évezredben a populáris kultúra az új, digitális technológiai információs kor, a platform 
kapitalizmus viszonyai között jelenik meg és formálódik. Ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy 
eggyel több színtéren zajlik a kulturális hegemóniáért folytatott küzdelem. Ahhoz, hogy a 
dolog jelentőségét megértsük, egy rövid elméleti kirándulást kell tennünk. Kiinduló pontként, 
az első fogalom, amit meg kell ismernünk, a digitális hermeneutika. Mint azt másutt már 
részletesen kifejtettem, a digitális korszak egyik sajátossága, hogy egyszerre alakítja át a 
szociológiai valóságot, amelyben élünk és egyben a megértés új eszközeit kínálva e valóság új 
olvasatait tárja fel (Dessewffy 2019). 

A szociológiai, „objektív” világ átalakulásnak részletes és tételes leírására itt nincs 
sem mód, sem szükség. Elégséges Luciano Floridi onlife fogalmát felidéznünk. Floridi szerint 
az online és offline elválasztás már idejét múlttá vált, a korábban elkülönített két világ mára 
szervesült, egybeforrt, s miközben ma is állandó változásban volt, a mobil és viselhető 
(wearables) technológiák és a dolgok internete miatt egyre inkább elválaszthatatlanul 
egymásba fonódik. 

A valóság megismerése szempontjából – elsősorban Bruno Latour nyomán – két 
programot különíthetünk el, ezeket a Latour puha és kemény programjának nevezem. A 
puhább megközelítésben a digitális adatok elérhetősége lehetővé teszi a kutatók számára, 
hogy új az szereplők közötti viszonyokra koncentrált módon közelítsenek meg releváns 
kérdéseket. „Az a legkevesebb, hogy a digitálisan elérhető profilok a szociális teóriában új 
kérdéseket vetnek fel, amiket nem feltétlenül az egyén/közösség szempontjából kell 
vizsgálni” (Latour et al. 2012:595). A keményebb megközelítés a digitális lábnyomokból 
kirajzolódó viselkedések megfigyelésre létrejött módszertani apparátus új társadalmi 
episztemológiai teret rajzol ki egyben. „Változtasd meg az eszközöket, és velük az egész 
hozzájuk köthető szociális teóriát megváltoztatod” (Latour: 2012:155). 

Mit jelent ez a jelen gondolatmenet számára? Azt, hogy a demokratikus politika 
válságának megértésére, az abból kivezető esetleges utak felvázolására hangsúlyosan kell 
figyelembe vennünk a digitális, onlife világ folyamatait. Ahhoz, hogy ezeket a szervező-
déseket megértsük, nyitottnak kell lennünk egyfelől az digitális eszközök használata, másfelől 
az onlife világ sajátosságai iránt. Ez azért fontos, mert mint Gramscinál is láthatjuk, a 
hegemónia kialakításának igényében semmi új nincs – ám modus operandi ebben a közegben, 
az új digitális eszköztárral, lényegesen különbözik. Míg a bolsevikok számára a múlt század 
elején a távírda elfoglalása volt a prioritás, és a későbbi évtizedekben a rádió majd TV-k 
lerohanása a különböző forradalmak, puccsok és rezsimváltások megszokott rituáléja volt – 
ma a social media hálózati struktúrájú és sokszólamú világában zajlik, annak szabályait, sajá-
tosságait követi. E felismerés jegyében a filter bubble, fake news, digitalis neo-propaganda 
irodalma rohamosan növekszik (Barclay 2018; Benkler, Faris & Roberts 2018; Farkas & 
Neumayer 2018; Farkas & Schou 2019; Susser Roessler & Nissenbaum, H. 2019). Ezek a 
munkák rendkívül fontos területre, a digitális korban a politikai hatalommal való visszaélésre 
fókuszálnak. Az alábbiakban nem ezt az érvelést követem – részben mert ezt egy izgalmas, 
ám alaposan megkutatott területnek tartom. Az én számomra most az a fontosabb, hogy a 
politikai hatalom soha nem légüres térben lép be valóság- és értelmezés-alakító szándékával. 
Épp ellenkezőleg, minden esetben egy már létező kontextus értékei, szabályai és a szerve-
ződései között mozog: néha észrevétlenül követve ezeket a szabályokat, néha, mint elefánt a 
porcelánboltban törve-zúzva. Akárhogy is, politikai szándék és ambíciók kulturális térbe való 
belépésekor két szempontot nem tanácsos elfelejtenünk: azt, hogy e viszony egyfelől 
interaktív – ahol mindkét oldal kölcsönösen alakítja a másikat, másfelől egyre inkább egy, a 
digitális világ szerkezetét követve fragmentált közegben történik, vagyis különböző kulturá-
lisan konstruált közösségek eltérő módon reagálhatnak az egyes politikai kezdeményezésekre. 
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Interaktív, vagyis kölcsönös egymásra hatások jellemzik — a kulturális közeg értékei 
és teljesítményei befolyásolják a politikai történeket és fordítva – mindez időbeliségben 
folyamatszerűen és dinamikusan megy végbe. Ezeket az elméleti fogalmakat, absztrakt 
állításokat jól illusztrálja a Puskás Aréna felavatásához kapcsolódó botrány. A 2019-ben 
épített budapesti stadion megnyitóján a nyitó meccs előtt négy felvidéki gyermek elénekelte a 
Nélküled című dalt. A legnagyobb online portál tudósítóját ez meglepte és másokkal ellen-
tétben, mint erről beszámolt, nem állt fel az általa ismeretlen dal előadásakor – gondolván, a 
rituális tiszteletadás ezen formája hagyományosan a himnuszoknak jár. Amivel nem számolt, 
hogy az Ismerős Arcok – egy már két évtizede létező rock együttes – érzelmes balladája, a 
Nélküled 2007-es megjelenése óta az elmúlt években a nacionalista futballrajongók számára 
valóban kvázi szakrális dalként, kvázi himnuszként funkcionál. Az elsősorban a YouTube-on 
terjedő Nélküled témája a határokon túl élő magyarokkal való összetartozás élménye – a dalt 
először Dunaszerdahelyen fedezték fel a futball-szurkolók. A cikket követően a kormánypárti 
média vehemens és összehangolt támadást indított a liberális újságíró szentségtörő, nemzet-
gyalázó, hazaáruló megnyilvánulása ellen. A cikk megjelenése után néhány nappal pro-
fesszionális minőségben nyomtatott antiszemita plakátok jelentek meg Budapesten – amelyek 
izraeli zászló előtt ábrázolják Miklósit és egy kollégáját – „mi is a határon túlról jöttünk” 
felirattal. A zsánerek közötti átjárhatóságot vagy intertextualitást jól illusztrálja, hogy Kipling 
Dzsungel könyvének nevezett sorát használja fel: „mert mi egy vérből valók vagyunk” – 
amelyet a magyar közönség leginkább Geszti-Dés (két közismert liberális művész) által a 
könyvből írt musicalből ismer –, amely egy másik közönség számára szintén óriási siker, 23 
éve játsszák megszakítás nélkül telt házzal a magyar színházak. Ezzel együtt, elnézve a 
stadionmegnyitó valódi könnyeket hullató 60 ezres közönségét, azt megállapíthatjuk, hogy a 
Nélküled a social media platformokon való megosztás révén néhány év alatt a jobboldali 
közösség erős ideológiai tartalmakat közvetítő, érzelmi azonosulást kínáló kvázi szakrális 
szövegévé vált. A botrány és az azt gerjesztő social media-vihar, az itt megnyilvánuló 
érzelmek és indulatok is messze meghaladták bármely szakpolitikai kérdés kapcsán 
kibontakozó vitát. 
 
 
4. Digitális kultúra és érzelmek 
 
Az érzelmek számításba vétele mindig is része volt a politikának. Már Arisztotelész hang-
súlyozza a Retorikában annak fontosságát, hogy a szónok figyelembe vegye a hallgatóság 
érzelmeit (phatosz). Martin Luther King sem alvásproblémákról beszélt, amikor megtartotta 
„Van egy álmom” beszédét... 

Jonathan Haidt szociálpszichológus, egy általánosabb, az emberi természet sajátos-
ságaként határozza meg az érzelmek dominanciáját. Sikerkönyvében, a Boldogság Elméleté-
ben az elménket két részre osztja: mint egy elefánton lovagló embert. Az irracionális, 
impulzív, megérzésekre hagyatkozó agyunk a metaforikus elefánt, a racionális, tudatos énünk 
pedig az elefánton lovagló ember. Általában az elefánt irányít. A társadalomtudományok 
nagyobb részt racionális cselekvőket tételeznek – ezért is állunk olyan döbbenten Brexit vagy 
Trump megválasztása előtt. Az érzelmi fordulat ugyanakkor nem az irracionalitást sugallja az 
emberi viselkedés vizsgálatakor. Sokkal inkább ennek a rideg dichotómiának az elutasítását. 
„A tudatos, racionális elme nem az Ovális Iroda. Sokkal inkább a sajtóiroda, ami 
magyarázatokat kínál múltbeli tetteinkre” (Haidt 2012). 

Nem véletlen hogy az érzelmek szociológiája, az elmúlt két évtizedben egyre inkább 
előtérbe került (Goodwin, Jasper, & Polletta 2009; Duyvendak 2011; Hoggett & Thompson 
2012; Hochschild 2018; Jasper 2018). Ha médium nem is egyenlő az üzenettel, az adott kultú-
ra domináns közvetítő eszközeinek affordanciái előtérbe helyeznek, illetve visszaszorítanak 
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bizonyos kommunikációs stílusokat. Hosszas fejtegetések nélkül is belátható, hogy social 
media mémjei, pár másodperces coubok, az egysoros bejegyzések világa nem a racionális, 
kifejtő érvelés terepe, hanem az érzelmek kifejezésének, hullámzásának elsődleges terepe. Az 
„érzelmi design” az online, az új eszközöket bevető online eszköztárral a politikai siker egyik 
előfeltétele. A populista politikai erők ezen a téren úgy tűnik, előnyben vannak. Jól példázza 
ezt a „Get Brexit Done” szorongásokat és zűrzavart lezáró érzelmi üzenetének sikere –
miközben a Brexit valódi, racionális tartalmával senki nem volt, nem is lehetett tisztában. 
Arle Russel Hochschild kitűnő könyvében egy, a Tea Party gyökereit támogatónak deep 
story-ait, érzelmi dinamikáját rekonstruálja. Bemutatva azt, hogy miközben terepmunkájának 
helyszíne, Lousiana környezeti katasztrófa színtere lett az elmúlt évtizedekben, az ott élő 
emberek a nagy szennyező iparvállalatok helyett a túlzott állami beavatkozást hibáztatják, és 
képviselik egyben a radikálisan állam-ellenes Tea Party bázisát (Hochschild 2016a). Ez az 
egyébként igencsak megrázó példa is azt illusztrálja: érzelmi design esetben érzelmi dinami-
kából, az érzelmek természetéből kell kiindulnunk. Hochschild egyértelműen megjelöli a 
populista előretörés titkát: karizmatikus vezetők képesek hitelesen kitölteni azt az igényt, 
amely az adott közösségek érzelmi alapú deep storyjaiban megfogalmazódik: „De hogy állítja 
Trump, vagy akármelyik karizmatikus vezető, hogy ő egy adott társadalmi csoport deep story-
jának hírnöke, és fogadtatja el magát ekként? Az érzelmek közvetítő létező és észrevehető 
kulturális minták intuitív megérzésével és kihasználásával!” (Hochschild 2016:687). Itt a 
populizmussal szemben álló erők számára a karizmatikus vezetők hiányán kívül további nagy 
kihívást jelent a versenyképes deep storyk megalkotásában, hogy a negatív érzelmek (felélem, 
gyűlölet, szorongás) erősebbek, jobban motiválnak, mint a pozitív érzések (szeretet, szolida-
ritás, építés öröme). 
 
Miközben az illiberális államok hétköznapjai és az itt zajló kulturális harc számtalan 
irracionális érdekességet kínál – számunkra inkább az a fontos, hogy amikor politikai és a 
kulturálisan szerveződő, online közösségek viszonyát vizsgáljuk, akkor ezt az emocionális 
elemet is figyelembe kell vennünk. A következőkben politika és az érzelmi alapon szerveződő 
közösségek két eltérő stratégiáját vizsgálom két nagyon különböző empirikus példán: a 
kisajátítást és az organikus kooperációt. Ez a két típus egy képzeletbeli tengely két végpontján 
helyezkedik el: hiszen egyik esetben egy már létező közösséget kapott fel és kezdett el 
használni a politika, míg a másik esetben egy alulról jövő, bár kifejezetten közéleti célok 
mentén létrejött hálózat szerveződött a populáris kultúra egy terméke iránti rajongást 
felhasználva. 
 
 
4. (Újra)értelmezés 
 
A 2016-os év vízválasztó volt a demokrácia és a digitális populizmus viszonyában, két olyan 
beláthatatlan hatású esemény is történt, amelyek ennek a viszonynak a megítélését gyökeresen 
megváltoztatták. Mindkét esemény kapcsán nagy szerepet játszottak az előzetes és téves 
várakozások, pontosabban az, hogy e várakozások a hagyományos nyilvánosság szabályait 
követve alakították ki – részben ez okozta az új populista erők győzelmét, hiszen a nyilvá-
nosság e rejtett szeleteiben történő mozgások nagyrészt rejtve maradtak az ellenoldal számára 
is –, amely is így nem megfelelően reagált a vélelmezett helyzetre. E két esemény, a Brexit és 
Trump győzelme azt bizonyította hagyományos politikai erők számára, hogy a helyzet 
súlyosabb, mint gondolták, ezért magyarázatok sokasága született. Az alábbiakban Trump 
megválasztásnak egy, a mi érvelésünk szempontjából fontos – és az eddigi diskurzusban 
némiképp háttérbe szorult aspektusára hívnánk fel a figyelmet. Ez nem jeleni azt, hogy az 
orosz beavatkozásról, a Cambridge Analytica botrányról és a deep postokon keresztül fake 
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news-zal és konspirációs elméletekkel etetett filter bubble kialakított valóságoknak ne lenne 
fontos magyarázó ereje. Ám ezekből a magyarázatokból kimarad egy fontos elem: hogyan 
volt képe Trumpnak egy rendkívül aktív és agresszív troll-hadsereget létrehozni, amely az 
online térben terjesztette és megsokszorozta üzeneteinek erejét és megvívta helyette és érte a 
retorikai csatákat a nyilvánosság különböző fórumain. Ez az online csoport meghatározó volt 
Trump győzelmében és az előbbi magyarázatokkal szemben egymásra találásuk és 
tevékenységük története jól rekonstruálható. Első látásra egy meglehetősen különös, koránt-
sem magától értetődő szövetségről van szó, amely ingatlanmágnás és médiaszemélyiség, 
vagyis minden szálon a régi világhoz kötődő milliárdos Trump és az online világ egy sajátos 
szeletébe begubózódott alternatív közösség, a hackerek között köttetett. A hackerek 2010 
utáni belső világának elsődleges kommunikációs terepe a 4chan, majd később az ebből kinőtt 
8chan lett. A 4chan és 8chan felépítése a szabályozó erők hiánya, a megszólalások teljes 
transzparenciája és természetesen az anonimitása kedvezett a kollektív cselekvések elindítá-
sának. Ezek a platformok, amely a szólásszabadságot abszolutizáló szabályok nélküli 
libertáriánus elveket követték, hamarosan az internetes kultúrára oly jellemző kárörvendő 
‘lulz’ fogalmába sorolódtak. Ám kezdetben, pl. 2008-ban Scientologia egyház elleni támadás 
során a Fox News sztár-riportere, Bill O’Reilly szélsőbaloldalinak bélyegezte őket és kiállá-
suk az Occupy mozgalom mellett igazolni látszott ezt a vádat. Az Anonymus troll mozgalmat 
ebben az időszakban évekig vizsgáló antropológus arra megállapításra jutott, hogy a 
csínytevésekben flamingekkel és rendszer-lefagyasztásokkal a hackerek az állami hatalom 
határait tapogatják le és végül is saját autonómia-élményüket élik meg (Coleman 2015). A 
kezdetben ártatlan, viccelődő csínyek egyre durvább ízléstelen és gátlástalan támadásokká, a 
verbális gesztusok pedig kollektív kooperatív digitális lincseléssé váltak. Mindez viszonylag 
gyorsan megváltozott két tényező hatására. Az egyik: a szólásszabadság oltalma alatt 
megjelentek az olyan vállaltan náci hangok, mint a 4chan-ből kiváló Daily Stormer. Ezzel 
együtt 2014-ben (habár a direkt politikai erősebben jelen volt, ám rendkívül heterogén volt – 
ahogy erre Milo Yiannopoulos, az alt-right egyik fontos szócsöve megjegyezte: „Az alt-right 
mozgalom az internet ifjú, felforgató, underground szegleteiben született. A chan és az 8chan 
az alt-right tevékenység központjai. Ezeknek a fórumoknak a tagjai – politikai álláspontjuktól 
függetlenül – éveken keresztül gyerekes tréfákkal és figyelemfelkeltéssel szórakoztatták 
magukat. A 4channerek az állami média megszívatását a saját sportjukká tették – jóval az alt-
right létezése előtt” (Yiannopoulos 2016). De kellett egy további fejlemény, ez pedig a 
#Gamergate botrány – ahol a gamerek úgy éreztek, hogy az őket értékelő média munkatársai 
elfogultak a játékok tartalmával és a szexista diskurzussal kapcsolatban. Az újságírók, 
pontosabban újságírónők ellen megint csak elvadult stílusban indítottak akciókat –amely nem 
maradt válasz nélkül a feminista közösségek részéről. A „gamergater” egy rövidítés lett egy 
konkrét típusú kockafej-maszkulinitásra, ami úgy érzi, ki lett pécézve és taszítva a 
mainstream társadalom, főként a modern feminizmus által (Marwick & Lewis, 2017:8). Ez 
volt az a pillanat amikor a Breibart news – amely addig teljes mértékben ignorálta az online 
közösségek világát, hirtelen felkarolta gamerek ügyét. A Breibart frissében megalapított tech-
rovatának nyitó cikkében Yiannopoulos így invitálja a gamereket: „Az olvasóknak elege van 
abból hogy trolloknak, zaklatóknak, nőgyűlölőknek, bántalmazóknak bélyegzik őket, csupán 
azért mert nem értenek egyet az újságírók véleményével. Csatlakozzatok hozzám... az óriás 
tech cégek, a kormány, a VC-k [kockázatitőke-befektetők], a társadalmi igazságosság 
bajnokai és akárki mással, aki a szabad beszéd, az igazság ellen akar kiállni, való harcban” 
(Moore 2018:23). Ez nyilvánvalóan nem egyszerűen egy újság rovatindítója volt, hanem egy 
toborzó, a Trump troll hadsereg toborzója. Pontosabban egy heterogén, de már létező 
közösség tagjaiért való direkt kinyúlás, inkorporáció. Ennek a szövetségnek a jelentőségét 
nehéz lenne eltúlozni. Trump minden személyes furcsasága ellenére mégiscsak a GOP (Great 
Old Party), a republikánus párt jelöltje volt, aki ezzel a gesztussal technológiailag képzett, 
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digitálisan írástudást, mém-gyártást magas fokon elsajátító, a kollektív támadásokban jártas 
nagyon dühös (többnyire fehér) fiatal férfiak sokaságát állította maga mellé, akik a mémek és 
vélemények háborújában a neofitákra jellemző lendülettel, elszántsággal és harciassággal 
vetették bele magukat a harcba. Mert ez nem egy hagyományos politikai kampány volt sem 
Trump, sem az őt támogató hacker sereg számára, hanem életre-halálra menő háború. Ahogy 
a Nagy Honvédő Mém háború egyik veteránja emlékezett: „Azért harcoltam a mém-hábo-
rúban, mert Andrew Breitbart azt mondta, hogy szó szerint háborúban állunk a baloldallal. 
Egy ideológiai Hidegháború folyik, és a győztes fog a Nyugati Civilizáció sorsáról dönteni” 
(Moore 2018:25). 

A korábban 4chan és 8chan csoportokban „inkubált” gyűlölködő és kegyetlen hang-
nem egy csapásra a politika fősodrába került – megoldhatatlan kihívás elé állítva a demokra-
tikus diskurzus szabályait követni akarókat. Mindez öngerjesztő hatású volt: minél brutálisabb 
hangot ütöttek meg a mém-háború részvevői, annál inkább elriasztotta ez a hagyományos 
nyilvánossághoz szokott részvevőket a politika másik oldalán – ezáltal is erősítve azt a 
képzetet, hogy a gamer hadsereg a társadalom egészen belül is többségben van. 

Összefoglalóvá ezt, (újra)kisajátításról akkor beszélünk, ha egy politikai erő felismeri, 
megtalálja az online térben akár lazán szerveződő csoportot, megérti annak fájdalom-pontjait 
és képes olyan ajánlattal megszólítani őket, amelynek révén magához köti e csoportot. 
 
 
5. Organikus Szervezetek 
 
A klíma-krízis egyik mellékhatása, hogy előtérbe kerülnek az ezt a válságot problematizáló 
metaforák. Ez esetben is kézenfekvő lenne úgy gondolnunk a demokráciára, mint az egyre 
zsugorodó jégmezőkre, melyek határait a forró populizmus sikeresen olvasztja fel. Azonban 
ez, álláspontunk szerint, félrevezető metafora lenne, mert figyelmen kívül hagyja azokat a 
folyamatokat, amelyek ezzel egyidejűleg zajló, demokratikus szerveződések épülését, új 
formáinak megragadását célozzák. Így inkább a nagy folyamatok partvonalat pusztító/építő 
munkájához hasonlatos a világ, amiben élünk, ahol a valóságos dinamika nem egyszerűen a 
pusztulással, hanem a széteséses felépülés dinamikájával írható le. Ezért az alábbiakban ilyen 
szerveződéseket mutatunk be. A szimmetria kedvéért ezek a demokratikus értékek védelmé-
ben létrejött új logikák mentén szervező csoportok, amelyek a politikai arénába organikusan 
saját értékeik menten lépnek be – szemben az előbbiekben ismertetett (újra)értelmezett 
típussal. Analitikus szempontból azonban fontos megjegyeznünk, hogy természetesen az 
organikus csoportok is feltűnhetnek, feltűnnek demokrácia-romboló szerepben. 

A közéleti aktivizmusra fókuszáló kulturális alapú csoportok egyik leginkább kutatott, 
leggyakrabban idézet példája a Harry Potter Alliance. A HPA egy, a Harry Potter-rajongók 
által működtetett, Andrew Slack által 2005-ben alapított nonprofit szervezet, aminek eredeti 
célja az volt, hogy a Szudánban történő emberi jogok megsértésére hívja fel a figyelmet. A 
szervezet tagjait a Harry Potter művekben közvetített értékek, közös meggyőződések 
önmagukévá tétele tartja össze, céljuk beleszólni a politikai életbe mint civil szervezet, illetve 
együtt próbálják aktivizálni az embereket, bevonni őket is az általuk képviselt értékek 
közvetítésébe. Az alapító Andrew Slack megfogalmazásában: „...szórakoztató és elérhető 
módokat mutatunk nekik, hogy a világot jobb hellyé tegyék az NGO partnereinkkel 
dolgozva” (Jenkins 2012). 

Ma a Harry Potter Alliance-nek az USA 44 államában összesen 112 csoportja 
működik, de 5 kontinens további 18 országában vannak jelen. Akcióik a Haiti földrengés 
áldozatainak megsegítésétől az internet-semlegesség melletti kampányig számos területre 
kiterjednek. A Harry Potter Alliance-t Rowling is támogatásáról biztosította, Jenkins pedig a 
civil szerveződések egy új típusát látja benne. „A HP Alliance a polgári elhivatottság egy új 
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formáját hozta létre, ami lehetővé teszi, hogy a résztevők összeegyeztessék az aktivista 
identitásukat a kellemes fantáziákkal, amik eredetileg összehozták a közösséget” (Jenkins 
2013). 

A HPA 15 éves működése egy letisztult működési rendszert eredményezett trénin-
gekkel (Wizard Activist School and Hero Training), illetve olyan eszköztárat kínál, amelyek 
populáris kultúra egyes fontos szövegeinek (Star Wars, Doctor Who, Jessica Jones etc.) 
elemzésén keresztül segítik a társadalmi problémák exponálását és cselekvéssé formálják 
azokat (take action). Ezek az oktatási segédanyagok Gramsci szellemében azt hivatottak 
bemutatni, hogy a populáris kultúra rajongás-tárgyat képező tartalmai milyen közéleti 
kérdéseket vetnek fel, milyen párhuzamosságok találhatóak, milyen lehetséges cselekvések 
fakadnak ebből. A lényeg azonban az akciókon van, amelyek szlogenjük szerint is „válj 
rajongóból hőssé”. 

Mostanában a HPA a globális bevándorlási problémára fókuszál. Érdemes az akcióra 
való felszólítást hosszabban idézni, mert jól érzékelteti a szervezet célját, értékeit, stílusát és 
működési módját „Hívd elő a Hugrabug-ot magadból, és találj bevándorlók által vezetett, be-
vándorlókat segítő szervezeteket és harcolj a bevándorlók jogaiért a saját szomszédságod-
ban!” 

A világ most a bevándorlásról beszél, és amit hallunk, az nem mindig kedves. Az 
USA-ban a politikai vezetőink a gyűlölködő retorikából születő borzalmas eljárásokat hoztak, 
a bevándorlókat zaklatják és az I.C.E. által fogdákban tartják őket az USA-határánál és 
országszerte. Az egész világban országok vitáznak arról, hogy kinek kellene menekülteket 
befogadnia, és hogyan kéne velük bánni – ez a probléma csak nőni fog, ahogy a klímaváltozás 
miatt egyre többeknek kell elhagynia az otthonát az elkövetkezendő évek alatt. 

Ezek a nemzeti és globális problémák közvetlenül a mi szomszédságainkban játszód-
nak. A segítségnyújtáshoz – legyen az önkéntes munka, adományozás, az I.C.E. ellen való 
fellépés vagy több – elengedhetetlen, hogy össze legyél kötve a helyi bevándorlóközösséggel. 
Itt kapnak szerepet a hugrabug-ok. A Hugrabug-ok kedvesek, hűségesek és nem riadnak 
vissza a küzdelemtől – ezért a #DAFightsBack Hugrabug akció lényege, hogy dolgozz 
keményen és legyél kedves közvetlenül a saját közösségedhez! Az új, Hollóhát által kifejlesz-
tett adatbázisunkkal, a DA Fights Back Near You-val, találhatsz bevándorlók által vezetett és 
bevándorlókat segítő szervezeteket. Helyi kapcsolatok kialakítása, az egymás közötti kötelék 
erősítése, és bevándorló szervezők vezetése az egyetlen mód arra, hogy a közösségek egymást 
biztonságban tudják. CSAK ÍGY TUDUNK NYERNI. Akár az idődből áldozol önkéntes-
munkával, vagy a felesleges galleonjaid és sarlóid adományozod, csatlakozhatsz a varázsló 
aktivisták mozgalmához az egész világon a bevándorlók segítésével a saját szomszédságodban. 

HPA példája alkalmas arra is, hogy összefogja a korábban említett témákat: a kultu-
rális területen folytatott küzdelmet, amely politikai fellépésekhez vezet, a fandom érzelmi 
töltetének felhasználásával digitális platformokon keresztül szerveződve. 

A jelen gondolatmenet szempontjából fontos leszögezni, hogy a HPA klasszikus 
„onlife” szervezet: decentralizált mégis összehangolt akciói elképzelhetetlenek lennének az 
online, digitális kommunikáció és a helyi csoportok közéleti aktivitása, demonstrációi együttese 
nélkül. A HPA tehát példa a populáris kultúra tartalmai mentén szerveződő demokratikus 
értékek mellett fellépő, viszonylag formalizált, hálózati struktúrába működő szervezetre. 

Habár a HPA egy különleges képződmény, amelynek működésé a globális hálózat 
ellenére az USÁ-ra koncentrálódik – de elméleti relevanciája szélesebb. Magyarországon 
végzett kutatásaim azt bizonyítják, hogy akár ott is, ahol a HPA nincs jelen, az intertextuális 
Potterverse rendkívül nagy hatású lehet – és ez a népszerűség együtt jár egy, a korosztályos 
átlagokat messze meghaladó közéleti aktivitással, tüntetéseken, megmozdulásokon való rész-
vétellel (Dessewffy – Mezei 2020). 
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Befejezés 
 
A liberális demokrácia intézményrendszere és elfogadottsága szorosan összekapcsolódó 
válságban van. E válság egyik legfontosabb oka az egyre terjeszkedő digitális kultúra által 
megnyitott lehetőségek komplexuma. Épp a technológiai fejlődés felpörgő spirálja miatt nincs 
mód illetve téves célkitűzés habermasi racionális kommunikáció ideálja irányába keresni a 
továbblépést. Épp ellenkezőleg, a kétségkívül szükséges szabályozási beavatkozásokon túl – 
ennek a digitális kultúrának a mélyebb megismerése, az ebben rejlő pozitív értékek és 
gyakorlatok megerősítése az érzelmi dinamikák megértésen alapuló érzelmi design mutathatja 
meg a kiutat a jelenlegi válságból. Ez a helyzet nem írható le determinációkkal, az előttünk 
álló időszak társadalmi, politikai küzdelmeinek eredményeként fog eldőlni valamelyik 
irányba. 
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Kiss Endre 
Uwe Johnson az Oranienburger-Strassén 
A Kristályéjszaka emlékezetének kialakulásához 

 
 
Az Oranienburger Strassén álló zsinagóga építését 1859-ben kezdték el és 1866-ban fejezték 
be. 1939-ben, a Kristályéjszaka eseményei során támadás érte, amely azonban nem volt képes 
megsemmisíteni. A háború utolsó hónapjaiban a zsinagóga egy részét bombatámadás érte, de 
csak egy részét tudta elpusztítani. A megmaradt részben azután irodai munkát végeztek. Maga 
a zsinagóga 1945 és 1989 között nem került felújításra, ily módon szuggesztív torzóként 
részévé vált az akkori világ egyik legérdekesebb városának, Kelet-Berlinnek, mégpedig a 
Berlint átszelő Fal keleti részének, amelyhez szinte alig nyúltak 1989-ig a renoválás vagy a 
várostervezés szándékával. 
 
Szuggesztív város szuggesztív kerületének szuggesztív romépülete – ez volt 1989-ig az 
Oranienburger Strasse-i zsinagóga. 
 
Az eredeti zsinagóga pompás kiállítását a korszellem antiszemita képviselői rövid úton 
provokációnak nyilvánították, azt feltételezték, hogy az aranyozott kupolájú épület tüntetően 
jeleníti meg a zsidó gazdagságot a polgárság előtt. A berlini zsidóságot is megosztotta 
azonban az új épület. Ez a megosztottság bepillantást enged azokba a mély árkokba is, 
amelyek akkorra már a „liberális” és a „konzervatív” zsidóságot ebben a városban is elválasz-
tották egymástól. A liberálisok hiperérzékenysége szinte megkontrázta a nem-zsidó lakosság 
vélt reakcióit, szerintük a szokatlan mór építészet éppen a zsidó vallási világ idegenszerűségét 
állítja középpontba s ezzel is akadályozhatja a vágyott integrációt. A konzervatívok ezzel 
szemben a belső berendezéseket és az istentisztelet felépítésében bevezetett liturgikus 
újításokat kifogásolták. Paradigmatikus az is, hogy a nagyközönség végül megszerette az 
épületet, hiszen erre nem kevés oka lehetett. 
 
A Kristályéjszakán a tömeg ezt a zsinagógát is megostromolta, s megpróbálta felgyújtani. 
Otto Belgardt rendőr-hadnagy november 10-ének hajnalán azonban oszlásra szólította fel a 
tömeget. Kijelentette, hogy az épület művészi védelem alatt áll, s hogy szavainak nagyobb 
nyomatékot adjon, pisztolyát is előrántotta. Ezzel lehetővé tette, hogy a tűzoltók megköze-
lítsék a bejáratot és elfojtsák a kezdődő tüzet. A hősies kiállás intézményes reakciója azután 
ugyancsak paradigmatikus. Berlin rendőrfőnöke mindezért szóbeli dorgálásban részesítette 
Wilhelm Krützfeld kerületi kapitányt (azaz a valóban intézkedő Belgardt elöljáróját), akit 
később éppen a dorgálás nyomvonalán tekintettek az Új Zsinagóga megmentőjének. 
 
Az Orianienburger Strasse-i zsinagóga elválaszthatatlanul kapcsolódott össze Kelet-Berlinnel, 
a történelem ezen egyik legkülönlegesebb és legszingulárisabb városával is. Ebben a 
városban, ahol a lét elviselhetetlen nehézsége vált emberi dokumentummá, találkozott 
Johnson a zsinagógával és a történelem egy különleges véletlenének (szerencséjének) követ-
keztében az egyik találkozásnak e sorok szerzője is személyes tanúja lehetett. 
 
1976 júniusában úgynevezett rövid ösztöndíjat (pontosabban: tanulmányutat) kérvényeztem 
az NDK-ba. Ennek első hetét Kelet-Berlinbe kértem, születő könyvnyi Mehring-tanulmá-
nyom előmozdítására, látszólag ugyanerre a célja kértem azután a második hetet Halléba, ahol 
elsősorban Günter Hartung germanistát szerettem volna felkeresni, aki ugyan Mehringhez is 
értett, de egy sor más témához is, beleértve Bartók Béla zenéjét, s egy sor problémához is, 
amelyek közvetett vagy közvetlen módon judaisztikai tárgyúak voltak. Ebben az időben jelent 
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meg például a Fasizmus és irodalom című monográfiája, amelyet örömmel recenzáltam, vagy 
terjedelmes recenziót írt Löwy könyvéről, ami a zsidó irodalomról alkotott első monográfia 
volt. 
 
Johannes Bobrowski nevét sem szabad kihagynom, hiszen Hartung már akkor ragyogó 
elemzéseit adta Bobrowski zsidó tárgyú novelláinak és kisregényeinek, amivel ő is 
megrajzolta megteremtette a judaisztika és az NDK közvetett kapcsolatának számos alapvető 
pályáját. 
 
1976 június 17-én láttam Johnsont az Oranienburger Strassén. Ekkor már ismertem őt (hogy 
miért, erről később). Igen könnyű volt felismerni kopaszra borotvált fejét (akkor még a 
kopaszság nem volt a férfiasság jelképe, sőt...). Hatalmas termetét és a nyomokat kereső, 
alkotó író félreérthetetlen sétálásának részleteit nem lehetett félreismerni. 
 
Az, hogy az én panzióm is ezen a környéken volt, minden bizonnyal valamilyen szélesebb 
stratégiába illeszkedett bele. Erről különböző magyarázatokat is hallottam (tudatosan nem 
hozták rendbe, és nem is telepítették be a Falhoz közel eső utcákat). 
 
A június 17-i dátum is sokat mondott, ez volt az NDK október 23-ája, a berlini felkelés 
dátuma. Meg kell jegyeznem, hogy én nem ezért jegyeztem meg ezt a dátumot, de azért, mert 
ekkor folyt Belgrádban a Labdarugó Európa-bajnokság, amelyen éppen ezen a délután az 
NSZK csapata elődöntőt játszott. Az NSZK világbajnoki mérkőzéseit az NDK-ban (és 
különösen Berlinben) mindenki hallgatta, Berlinben ráadásul mindenki nézhette is. Én is 
siettem haza, hogy láthassam. 
 
Hozzá kell tennem, hogy a labdarúgás politikailag átmeneti megítélés alá esett. A NSZK 
mérkőzéseit bizonyosan nem volt szabad nézni hivatalosan, de mivel az 1974-es, éppen az 
NSZK-ban megrendezett világbajnokságon az NDK látványosan megverte az NSZK-t, a 
labdarúgás hivatalos megítélése, az iránta való tolerancia az NDK-ban is jelentős mértékben 
megjavult. 
 
Johnson mindenféle nehézség nélkül tudhatta, hogy ebben az időben folyik a mérkőzés (és a 
közvetítés), tudhatta azt is, hogy az utcák teljesen üresek lesznek, s ezért megnyílhat a 
lehetőség a zavartalan írói nyomozás és adatgyűjtés előtt. 
 
Azokban a percekben ketten voltunk utcán. Nyilván határozottan pillanthattam felé, mert 
félrevetette az arcát és megindult a másik irányba. Rajtunk kívül csak egy teherautó állt egy 
közeli sarkon, a nagy melegben az ajtó kinyitva, a sofőr az ülésnek támaszkodva hallgatta a 
teherautóban szinte bömbölő rádión keresztül a mérkőzést. E tanulmány írása közben 
gondolok először arra, hogy ő lehetett az „ideális megfigyelő”, a valahol várakozó 
teherautósofőr, látszólag a dolgozó osztály tagja, aki bátran hallgathatja az üres utcán a másik 
Németország csapatának mérkőzését. Más szóval, lehet, hogy ő figyelte az akkor már Kelet-
Berlinben visszatérő, adatgyűjtő Johnsont, hiszen annak határátlépését rögzíteniük kellett. 
 
Az, hogy ebben a számomra többszörösen is véletlenül kirajzolódó klasszikus utcai jelenetben 
(„az élet országútja”) rögtön fel tudtam ismerni Johnsont, sőt, ki tudtam ismerni magam az 
egész helyzetben, egy kivételesnek feltételnek köszönhető. 
 
Utolsó egyetemi éveimben egy barátom és egyben olyan idősebb kollégám, aki nem sokkal 
később botrányos és egyszerre tökéletesen titokban tartott körülmények között Nyugatra 
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távozott, nyomatékosan felhívta figyelmemet Johnsonra, éppen a Das dritte Buch über 
Achimra, amelyikről később kiderült, hogy szellemében egyáltalán nem illett bele politikailag 
e barátom már-már erőszakos és a fennálló establishment-től inkább balra álló fellépésébe. 
Kegyetlenül értékközpontú irodalomfelfogása nem nézett sem jobbra, sem balra, akkori 
világképe alapján egyenesen nem lett volna szabad Johnsont ennyire megszeretnie. Csak az 
érdekesség kedvéért jegyzem meg, hogy rajta kívül Magyarországon senkit sem ismertem, aki 
felfigyelt volna Miodrag Bulatovic ugyancsak kiváló montenegrói íróra. Ennek az útmuta-
tásnak köszönhetően tettem szert egy Achim-kötetre, amellyel a szó szoros értelmében én sem 
tudtam betelni. Utolsó egyetemi évem napi olvasmánya volt. Egyszerre voltam elragadtatva a 
regényíró technikai nagyságától (ekkor már tetőpontjához közeledett a Hankiss Elemér 
kezdeményezte akkoriban valóban gigantikusnak nevezhető irodalomelméleti vita) és 
szellemi eredetiségétől, a létező szocializmus gondolati feldolgozásának és kritikájának 
(ennek sem jelent meg nyoma az akkori magyar irodalomban) meghökkentő eredetiségétől. 
 
A technika és a gondolatiság ráadásul mélyen be volt ágyazva a tájba, a városokba, az 
emberek mindennapjaiba, a valóságos életbe, ami éppen az NDK esetében szinte kiemelkedő 
nehézséget jelentett minden író számára. Gondolatmenetünkben még elő fog kerülni ez a 
mozzanat, előrevetett lényege az, hogy az NDK-ra még a többi szocialista országnál is 
meghatározóbb volt, hogy csak jót és előre meghatározottan jót lehetett róla írni, miközben az 
egyéni szabadság szintje ott volt a legalacsonyabb. Ilyen kényszerzubbonyban igazat írni az 
NDK-ról, vagy egyenesen az igazat megírni, az igazi NDK-t megírni a lehetetlenséggel volt 
határos. Johnsonnak ez sikerült többek között az Achim-regényben, igaz, ez már Nyugaton 
jelent meg, de az is igaz, hogy amikor tehette, visszajárt, hogy újabb műveinek írása közben 
(elsősorban a Jahrestage-ról van szó) újra tanulmányozza a Keletet, a Fal környékének utcáit 
és most éppen az Oranienburger Strassén levő zsinagógát. 
 
Egy bizonyos konkrét időben, az Oranienburger-Strassé-ből nyíló kis keresztutcában (nagyon 
közel a zsinagógához) láttam tehát Johnsont, amint a terepszemlén lévő írók vagy film-
rendezők nyugodt szakszerűségével figyelte a kapualjakat, a házakat, rajtunk kívül, valamivel 
távolabb, csak a nyitott ajtójú teherautó sofőrje volt jelen. Johnson, mint jeleztem, észrevett és 
bizonyosan azt is észrevehette, hogy tudom, hogy ő ki (bár azt is érzékelhette, hogy nem 
vagyok a tipikus hivatalos személy), ki akart lépni a szemkontaktusból. 
 
Ez volt tehát az egyik kelet-berlini hetem, velem volt S.V. aki akkor járt először német 
területen és meg kellett küzdenie az ezzel kapcsolatos félelmeivel és kíváncsiságaival. 
 
Az tehát egyszerre véletlen és mélyebb összefüggés volt, hogy én annyira tudtam akkor, ki 
Uwe Johnson, hogy azt is rögtön tudhattam, hogy mit keres a helyszínen. Az egyidejű ajánlás 
rögtön világossá tette előttem, hogy Johnson és munkássága középponti jelentőségű, nem 
elsősorban tisztán művészi okokból (de úgy is), hanem azért, mert rögtön átlátható 
tisztasággal tudta megoldani azokat a lehetetlenséggel határos nehézségeket, amelyeket az 
NDK-ról (az NDK-ban) való írás jelentett. 
 
Pályafutása elsősorban emiatt minden szempontból kivételes. Kiutasítása után igen hamar a 
németnyelvű irodalom elismerten legnagyobbjai közé emelkedik, hogy azután lecsapjon rá 
egy olyan rendszer bosszúja, amelynek ő nem politikailag akart ártani, még ellensége sem 
volt, de amelynek belső létformáját olyan tökéletesen leleplezte. 
 
Nem túlzás pályáját sorstragédiának nevezni (ami független a szűkebb irodalmi vetületektől). 
Művével kihívta maga ellen a birodalmat, ami visszavágott. 
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1959-ben Johnson áttelepedik Nyugat-Németországba, ekkor már markáns irodalmi tevé-
kenységgel a háta mögött, amelyben pontosan mindenki előtt nyilvánvalóan felmutatta 
különleges írói képességét e különleges ország különleges élményeinek megírásában, amely-
nek méltatásakor önállóan is ki kell emelnünk, hogy ezzel a képességgel a szó szoros 
értelmében mindenkire tartozó, mindenki számára releváns, egzisztenciális problematikát volt 
képes megfogalmazni. Tevékenysége tehát minden volt, csak nem kontingens vagy másokkal 
felcserélhető. Menyasszonya, később felesége, Elisabeth 1962-ben követi Nyugatra, éppen 
akkor, amikor Johnsonnak az NDK-hoz fűződő viszonyában legfontosabb regénye, a Das 
dritte Buch über Achim (amiről eddig szó volt és még szólunk) megjelenik. 1975-ben 
Elisabeth megvallja Johnsonnak, hogy időközben csehszlovákiai ösztöndíja alatt szerelmi 
viszonyba került egy férfival, akiről az egész Johnsonnal foglalkozó irodalom egyhangúan 
állítja, hogy a csehszlovák titkosszolgálat tisztje volt. 1989 után az addigi gyanúk szinte 
magától értetődően erősödtek meg. Markus (Mischa) Wolf, volt Stasi-főnök, 1989 után nyíl-
tan, számos könnyen elérhető interjúban beszélt ugyanis az ún. Rómeó-akciókról. Johnsont 
megrendíti ez a hír, élete ettől kezdve megrendül, egyenesen halad a tragikus befejezés felé. 
 
De hogyan lesz valaki az NDK ellensége? 
 
Az 1962-ben, már Nyugaton megjelent regény főszereplője Achim, az akkor Kelet-Európában 
kiemelkedő jelentőségű Varsó-Berlin-Prága kerékpáros körverseny NDK-beli hősének, a 
régió akkori egyik legismertebb arcának, Taeve Schurnak az irodalmi megjelenítése. Schur 
már az ötvenes évektől irodalmi hős és legenda volt, nemcsak a Johnson-regény címe utal erre 
(ha akarjuk, egyenesen ironikusan, hiszen ez már a „harmadik” könyv a nagy sportolóról, ami 
azt is jelenti, hogy két könyvet már írtak róla). A körverseny részletes elemzésébe nem 
bocsátkozhatunk, ez volt a Tour de France és a Giro Italia kelet-európai megfelelője, a szó 
szoros értelmében vitális társadalmi hatással és az új társadalmak egybeforrasztásának 
kézzelfogható esélyével. Az NDK sajátos lélektana és viszonyai (amelyek még az akkori 
Csehszlovákiáéval vagy Lengyelországéval sem voltak azonosak) magyarázza, hogy Taeve 
Schur mind a mai napig, azaz 2019-ig, népszerű alakja az NDK-emlékéhez ragaszkodóknak 
és időnként meg is megjelenik a médiában. Bizonyos egyszerűsítéssel szólva Taeve Schur 
személyében a hatalom és a társadalom majdnem teljes harmóniában volt képes egyesülni, 
távolról hasonlított arra a jelenségre, amit az ötvenes évek első felében Puskás és az 
Aranycsapat jelentett Magyarország számára. Johnson tehát az NDK-jelenséggel való 
szembesülésben a leglényegesebbet, a legnehezebb témát és alakot választotta és oldotta meg. 
 
Johnson és az NDK kivételes élességű összecsapását az író kivételes felfogásmódja és írói 
technikája határozta meg. A regényből a szó szoros értelmében hiányzik minden közvetlen 
politikai utalás. Hiányzik a hatalom mindenre túlságosan kiterjeszkedő figyelme, hiányzik a 
lakosság szabadsághiánya, minden az objektív hétköznapi történések egymásutánjába van 
beleszőve, ahol szinte az egyetlen tevékenység maga a kerékpársport, az a terület, amely 
olyan jótékonyan nyílt meg a politikai nehezebb korszakaiban, mint olyan terület, amelynek 
meg voltak a maga privilégiumai a társadalmi szabadság-fok szempontjából. 
 
A regény távolról a nouveau romanra emlékeztet, benne van a modern dokumentarizmus 
számos eleme is (ezt a sportkönyv-fikció távoli jelenléte is elősegíti). Döntő stratégiai 
választása az ún. jéghegy-elv, amit viszonylag terjedelmesebb regényekben ritkán alkalmaz-
nak, lévén az a novella, az elbeszélés, a short story klasszikus és megkerülhetetlen eleme, 
hiszen a markánsan rövid terjedelem másként nem is lenne képes hordozni a valahonnan 
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valahová eljutás epikus dimenzióját. Nem tematikája tehát Johnson regényének a politikai 
kritika. 
 
A regény felmutat egy epizódot a már életében történelmi jelentőségűvé vált Achim életéből, 
ami a jelenből nézve utólag az egész életpályát más megvilágításba helyezi. Nem az író 
mutatja be, az olvasó maga jön rá Achim életének rejtett hazugságára, ami természetesen 
senki másnál nem lenne az, de éppen Achimnál igen, hiszen ő már a maga szerves és spontán 
módon elismert útján azonossá vált az egész országgal. Ez a legnagyobb mértékben esztétikai, 
s azon belül is irodalomelméleti döntés kritikusan új szövegösszefüggésbe helyezi a regény 
kritikai irányultságát. Johnsonnak egy szó aktoriális és egy szó szereplői kritikát nem kell 
megfogalmaznia a fennálló rendszer ellen, ő a klasszikus kispróza módszerét nagyítja fel és 
vetíti ki egy érzékelésünkben egyáltalán nem rövid kisregényként megjelenő regényben. A 
tények maguk beszélnek, mi több, az olvasónak magának kell felismernie a döntő össze-
függést. 
 
Mind a mai napig nem történt meg ennek az írásművészetnek a megfelelő esztétikai 
(irodalomelméleti) értelmezése és ennek megfelelően azoknak az íróknak a megnyugtató és 
végső elismerése sem, akik ezzel a módszerrel alkottak kormeghatározó műveket. Ebben az 
alaphelyzetben ugyanis az írónak nem azt a folyamatot kell ábrázolnia, azaz valamilyen 
módon kifejtetté tenni, ami a mű fő tárgya, de egy olyan folyamatot kell felépítenie (egy 
színházi- vagy egy filmrendező technikájához erősen hasonlóan), amelyben az olvasó 
lépésről-lépésre egyre jobban megérti e helyzet mélyebb, a szereplők számára sem mindig 
kimondható összefüggéseit, hogy a cselekmény megfelelő és értelmezhető fordulatai során 
magától tudja levonni a döntő következtetést (vagy következtetéseket). Johnson zsenialitását 
ebben az írói módszerben mi sem bizonyítja jobban, hogy – megértették! Megértették az 
olvasók és megértette az NDK is. Johnson kihívta maga ellen a sorsot és az vissza is vágott! 
 
Külön erkölcsi és egyben műfajtörténeti jelentősége van, hogy Ingeborg Bachmann, aki sok 
szempontból tekinthető Johnson harcostársának, 1983-ban ugyanezzel az írói technikával írja 
meg fő prózai művét, a Malina című regényt, ahol a leleplezés a fasizmus, illetve a fasizmus 
lelki továbbélésének leleplezésére irányul. 
 
Szoros kapcsolatban van a jéghegy-elv nagyobb terjedelmű használatának sikerével, hogy 
Johnson más műveiben is a sejtetések, a félszavak mestere, s ezt is ugyanazzal az attitűddel 
műveli, az írói technika nem harci eszköz, de a valóság leírásának perspektivikus lehetősége, 
amely apró részletek nagy számával meg tud alapozni egy helyzetet, amiben az olvasó lassan 
önállóan is kiismeri magát. Erre az alap-perspektivizmusra már természetesen épülhet rá egy 
nagy „csattanó”, amit kezdetben nem is úgy értékelünk, hanem amelynek éppen a „csattanó” 
mivolta is utólagosan világosodik meg, és ez az előrehaladó megvilágosodás illeszti a maga 
helyére az írói ábrázolás középponti célját. 
 
Sejtelmek, találgatások, hipotézisek szövik át Johnson szövegeit (vonatkozik ez valamilyen 
mértékben a Kristályéjszaka ábrázolása szempontjából legfontosabb Jahrestage-ra is). 
Minden érdekes, ami „mikró”, a nagyobb összefüggések látszólag távol vannak, az író mindig 
csak a jéghegy csúcsát tudja ábrázolni. Az ábrázolt események a maguk kihagyásos perspektí-
vájával egyre többet mutatnak meg az ismeretelméleti homályból, a politikai homályból, a 
manipuláció vagy éppen a hamis tudat homályából. Jóllehet szinte soha sincsen teljes bizo-
nyosság, mégis vannak, akik tudják, mi az igazság, de nem beszél(het)nek róla. A társadalmi 
lét élő hermeneutika, jelek olvasása, minden „kafkai” – a létező szocializmus és a modern 
Nyugat homályának végtelen türelmű felidézésében Johnson nagymester. Az igazságot e 
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művészetben nem tudni kell, de megjeleníteni tudni, egy olyan homályban, amelyik eloszlat-
hatatlan, és amelyben nincsen egyértelmű evidencia. Élni annyi, mint jeleket értelmezni, 
amelyek tudatosan elrejtett titkokat mutathatnak meg. 
 
A regénynek abban a cselekményében, amelynek napról-napra történő lefolyása azt az 
alaptörténetet jelenti, amelyekben a kihagyások, az utalások, a sejtelmek kirajzolódhatnak. 
Karsch, a Nyugatról átjött újságíró egy magánéleti szálhoz kötődve ahhoz a kísérő csapathoz 
csapódik, amelyik Achimot, az akkori Kelet-Európa legfontosabb nemzetközi sporteseményét 
jelentő körverseny legnagyobb bajnokát kíséri mindennapi életében. Egy további, 
majdhogynem fel nem tűnő, lényegileg ugyancsak remek, spontánnak megmaradó írói döntés, 
hogy egy ekkora bajnokot nap mint nap kísérő csapat, amelyhez éppen egy érdeklődő újságíró 
csatlakozik, a sport világában alapvetően természetes helyzet, semmilyen indokolásra vagy 
motivációra nem szorul, Karsch oknyomozó tevékenysége pedig inkább egy sportújság 
hasábjaira, mint egy kiemelkedő fiatal szerző ambiciózus regényére tartozó téma. 
 
Karsch oknyomozó, de a cselekmény alapvetően sejtető létformáját egyáltalán meg nem 
változtató munkáját (s ezt is voltaképpen a regény végén értjük meg teljesen) nem a leleplezés 
vagy más fajta szenzációra törekvés határozza meg, de a megértés szuggesztív vágya. Bizo-
nyosak lehetünk abban, hogy ezt a szenvedélyes megértési vágyat Johnson saját alapattitűd-
jéből helyezte át regényének alakjába. 
 
Achim ugyanis olyan társadalmi és mediális szereplő, akin a látszat szerint semmi különös 
megérteni valót nem tudnánk felfedezni. Ha van kerékpár-sport és nemzetközi körverseny, 
akkor kell lennie egy bajnoknak, aki teljesítményével a többiek fölé emelkedik. Ha a 
sportteljesítmény feltűnően kiemelkedő, a sportoló elismerése, egyenesen az iránta való 
csodálat nem csak természetes, de a kor egyenesen triviális jelensége. Ebben a legtriviálisabb 
helyzetben Karsch azonban a valóságos embert keresi, hiszen Achim kétszeresen is 
tökéletesen eltűnik saját szerepének börtönében, egyrészt ő a nagy bajnok, akinek valódi 
személyisége nem is érdekeli a nyilvánosságot, de ez a személyiség nem is képes kifejeződnie 
az országúti kerékpározás médiumában. Másrészt ő egy kivételes ország nagy bajnoka, az 
egyetlen olyan, a nagyobb nyilvánosság előtt mozgó szereplő, akivel ez a kivételes ország 
maradéktalanul azonosul is. Sokszorosan kivételes, szinguláris, egyedülálló – s ezen a ponton 
már Karsch szenvedélyes érdeklődése is világossá válik. 
 
Karsch a hétköznapok egyformaságában, a konkrét cselekménynek azonban már egy 
előrehaladott szakaszán rábukkan egy olyan fényképre, amelyik 1953 júniusában, a berlini 
népfelkelés napján Achimot a felvonuló munkások között ábrázolja, azokkal kart karba öltve 
összekapaszkodva. Achim Karsch erre vonatkozó kérdésére tagadja, hogy ő lett volna a 
fényképen, de a fénykép bizonyító ereje evidens, ráadásul Karsch-nak sikerül összegyűjtenie 
néhány visszaemlékező véleményt is erről, mint például azt, hogy látták ugyanekkor Achim 
kerékpárját sebtében odatámasztva egy házfal oldalának, ami pontosan és evidensen mutatja, 
hogy Achim pontosan ugyanúgy lett a felvonuló tömeg része, mint az éppen az utcán 
tartózkodók jó része. Egyszerűen abbahagyta azt, amit csinált, és beállt a felvonuló tömegbe. 
 
A jéghegy csúcsa láttatni engedte a jéghegy egészét. Achim önfeledten tüntet a kelet-berlini 
tömeggel, majd letagadja. Nemcsak az író, vagy az olvasó, de az NDK is már tudja ebből, 
amit tud. A legenda kihunyt, karizmája megsemmisült, az ország eszméje elveszítette a 
lehetséges azonosulás középponti alakját. 
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Mivel 1970-71-ben a regény szinte mindennapos olvasmányom volt, nem keletkezett sok 
kérdésem akkor, amikor ezen a konkrét napon, ami a júniusi népfelkelés évfordulója és 
egyben labdarugó Európa-bajnokság elődöntője volt (ami Johnson számára is garancia 
lehetett arra nézve, hogy egy lélek sem lesz az utcákon), megpillantottam őt az írói 
terepszemle félreérthetetlen jegyeivel körülnézve. 
 
Johnson azzal lett az NDK igazi írója, az író rátalált legnagyobb tárgyára. 
 
Johnson ekkor elsősorban Johannes Bobrowskit követi. Bobrowski az Achim-regény megírá-
sakor már halott, 1965-ben, 42 éves korában hal meg. Személyes kapcsolat is kialakul a két 
író között, ennek nyomai például a Johnson-hagyatékban lévő anyagok Bobrowski haláláról. 
Az általános NDK-tematikán belül mi az írói alkotói elvek mélyebb hasonlóságát emelnénk 
ki, a közös jéghegy-elv és mindaz, amit ezzel kapcsolatba hozunk, Bobrowskinál azonban 
nem elsősorban magára az NDK-ra, mint létformára irányul, mint inkább a közelmúltra, a II. 
világháború, a Holokauszt és a keleti szomszédokkal való kapcsolat tragikus alakulására. 
 
Keveseknek sikerült az 1945-öt követő évtizedekben olyan érvényes, „nyitottan” zárt művet 
alkotniuk, mint Johannes Bobrowskinak. Bobrowski „csendes forradalma” nagyon is emlé-
keztet Johnson hatalmas vállalásaira. 
 
Bobrowski ars poeticájának magva: „Elmesélni honfitársaimnak, amit nem tudnak”. Nagy, 
témája végső soron egyedüli, amelyen először lírájában, később egyre inkább prózában, azaz 
mind regényeiben, mind pedig az azokban szerkezetileg s felfogásban igen hasonló 
elbeszéléseiben konok állandósággal dolgozott, a német nép és keleti szomszédjainak a 
történelemben sok viszállyal és szenvedéssel együtt járt viszonya, vagy ahogy a kitűnő hallei 
germanista Günter Hartung megfogalmazta: „a németség önvétkéből bekövetkezett alkonya a 
balti provinciákban”. 
 
Johannes Bobrowski szemléletének egyik gyökeresen új, korszerű vonása, hogy a nemzetek 
közötti érintkezés, találkozás és konfliktusrendszer szociális szempontból válik relevánssá. E 
„szarmata” területen ugyanis a tizenkilencedik század második feléig, s végső soron 
lényegében azután is, a nemzetiségi ellentétek pontosan megfeleltek a szociálisaknak. 
 
Bobrowski, kelet-európai és orosz tradícióra támaszkodva, a beszélt és gesztusaiban hatékony 
szóra alapoz, ezzel az írói ábrázolásra – ez a közösen alapul vett jéghegy-elv mellett is eltér 
Johnson tárgyasan adatközlő, szinte dokumentarista alap-felfogásától. 
 
Az NDK-irodalom másik kiemelkedő darabja, Brigitte Reimann regénye, a Franziska 
Linkerhand, azaz a „balkezes” Franciska. A Heinrich Mann-díjjal is kitüntetett írónő 1973-
ban, negyvenéves korában halt meg. Kiadói megjegyzés tudatja az olvasóval, hogy az 
írónőnek már nem volt ideje eredeti elképzeléseinek megfelelően befejeznie a regényt, s a már 
elkészült részeken sem végezte el egészében a javítás, a végleges forma kialakításának 
munkáját. Franziska Linkerhand e lezáratlansága miatt hagy nyitott kérdéseket, nem csupán a 
cselekményben, hanem egy-két fő alak rajzában is. 
 
Brigitte Reimann művét 1963-ban kezdte el, ezt is a kiadói megjegyzésből tudjuk, azaz éppen 
akkor, amikor Johnson Achim-könyve megjelenik. A Balkezes Franciska annyiban is közel áll 
Johnsonhoz, hogy ő is szakít a Keleten és Nyugaton a történelmi helyzet szorításában 
szükségszerűen kialakuló allegorizáló, parabolizáló, vagy más módon „modell”-helyzetek 
választásán (amelyekre még vissza is kell térnünk), hanem közvetlenül a körülötte lévő 
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valóság analitikus felépítéséhez kezd. Keresztmetszet helyett hosszmetszetet ábrázol: a 
modellhelyzetbe került kiscsoport /család, iskolai osztály, kisváros, katonai alakulat stb./ 
helyett egyetlen főszereplő életének összefüggéseit, allegorizálás helyett pontos, szocioló-
giailag is hiteles élettényeket, igen gyakran a múltat a jelennel keverő időkezeléssel, „különc” 
hősök helyett „tipikus”-okat. 
 
Franciska még kislány, nyolcéves, amikor előbújik családjával a pincéből. A „túlélők” az 
ostrom után némi szorongással tekintenek a jövő elé. Franciska apja nemcsak az örök 
kultúrértékek, elsősorban könyvek szerelmese, hanem egy önálló kis könyvkiadó tulajdonosa 
is. Az egyes szám első és egyes szám harmadik személyű előadásmód váltogatásával állandó 
lesz a kapcsolat múlt és jelen között, a háború utáni első évek történetét a kislány szemével 
látjuk mi is. Később a szülők „átmennek” Nyugat-Németországba, Franciska és bátyja, 
Wilhelm, maradnak. A fiú, akit nem is olyan régen még a Hitlerjugendbe vezényeltek, s aki a 
környék többi akkori tizenévesével együtt elhagyott hajók feltörésével juttatta élelemhez 
megvetett családját, atomfizikus lesz, aki Dubnába megy dolgozni. Franciska építészetet 
tanul. Megismerjük az egykori jazz-muzsikust, akit zenéjéért ki is tiltottak a városból /Bill 
Ramsey-stílus/, még az első szerelem idején. Évekkel később gyermekét vezetgető testes 
apukának látjuk viszont. Reger, az építészprofesszor /sőt, művész/ a Bauhaus szemléletének 
őrizője. Franciska el is fogadja Reger elveit a modern építészet és az élet kapcsolatáról. 
Kitűnő alak Wolfgang, Franciska volt férje is. Semmire sem becsüli, de nem is érti azt a 
kultúrát, ami Franciska életében oly fontos. Csalódás a házasságban, valamint a Reger kínálta 
zökkenőmentes pályafutás visszautasítása egyként arra indítja Franciskát, hogy „Újváros”-ba 
költözzék. 
 
Újvárost /Neustadt a regényben – K.E./ ugyanis egyáltalán nem azok szerint az elvek szerint 
építik, amelyeket Franciska Reger iskolájában magába szívott. A cél, hogy minél hamarább 
minél több lakást építsenek. Az építésvezetés még a megadott keretek között sem független. 
Franciska küzdelme arra irányul, hogy legalább önállóan tervezhessen az egészen új városban. 
 
Emberek költöznek a falak közé és válnak a város lakóivá. Itt találkozik azzal a két férfival, 
akiknek szembeállása, illetve életszemlélete sorsdöntővé válik számára. Mind Schafheutlin, 
mind Trojanovicz az új állam „fényes szelek”-nemzedékének tagjai. Schaftheutlin, aki 
először, a megismerkedés pillanatában bürokratizmusával, a feladatok lelkiismeretes végre-
hajtásának eltúlzásával rendkívül ellenszenves szemében, később állandóan vitázó barátokká 
válnak. Benjamin Trojanowicz dömpert vezet az építkezésben. Ő az /ezt csak ekkor tudjuk 
meg/, akihez az első bekezdéstől kezdve a regény egyes szám első személyű monológjai 
címezve vannak. 
 
Ben fényes pályafutás előtt állt, de 1952 után börtönbüntetésre ítélték. Ezzel Reimann alakja a 
lehető legközelebb kerül a kerékpáros Achimhoz. Belekeveredett egy ügybe, a regény szerint 
meg sem kísérelte ártatlanságát bizonyítani, börtönévei után pedig azon az építkezésen vállal 
munkát, ahol mint egykori rab dolgozott, éppen „Újváros”-ban. 
 
Franciska és Ben szerelmének rajza mégis elmosódott. Okozója ennek az is, hogy olyan nagy 
várakozást kelt bennünk a regény első fele Ben alakját illetően, amit igencsak nehéz lenne 
kielégítenie. Franciskát vonzza a férfi önként vállalt függetlensége, szabadsága, célt nem látó 
szkepszise azonban taszítja. Szó van arról is, hogy Ben regényt írna életéről, sejtjük azonban, 
hogy sohasem fogja megírni (pedig ez a regény a regényben talán nagy lehetőséget rejtett 
volna magában). Ben alakjának ábrázolására az a kifejezetten szerencsétlen fordulat teszi fel a 
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koronát, hogy amúgy is rendkívül bonyolult kapcsolatukat Brigitte Reimann egy rendkívül 
konvencionális és alig megvilágított háromszögtörténettel is megterheli. 
 
Hogyan is végződött volna „balkezes” Franciska útja? Öngyilkossági kísérlete után meg-
mentik életét. A kiadói megjegyzés szerint elszökött, majd újra visszatért, Bennel pedig 
véglegesen szakított volna. 
 
Hosszabb összehasonlítás nélkül is világos, hogy Reimann regénye a legtöbb lényeges 
vetületében közös az Achim-könyvvel, sőt, már a Jahrestage egyes elemeit és technikáit is 
előlegezi. 
 
Az NDK-tematikában Johnson és Reimann nyomába lép Annett Gröschner, s ez az érdemi 
kontinuitás (amely természetesen nem terjed ki számos lényeges részletre) annál is 
izgalmasabb jelenség, mert az Achim-regény visszamegy az NDK első korszakára, hiszen az 
1953-as népfelkelésről van szó, Reimann regénye nagyon sok szempontból kifejezi az NDK 
középső korszakát, a hetvenes évek elejét és a kezdődő Honecker-korszakot. Gröschner 
regénye pedig már (első kiadás: 2000) az akkor már több mint tíz éve megszűnt NDK-ára 
való visszapillantás. Ez a hármasság nagyon is felértékeli a lényegi (bár nem mindenre 
kiterjedő) megfelelések értékét. 
 
Annett Gröschner Moskauer Eis (2000) című regénye, magyarul „Túró mindig volt...”,  a 
posztkommunista átalakulás talán legjobb regénye, minket e helyütt természetesen a 
lényeglátó NDK-tematika miatt érdekel. Gröschner regénye talán még egyértelműbben és 
kizárólagosabban épít a „Jéghegy-elv”-re, mint Brigitte Reimann, ebben is nagy hangsúllyal 
erősíti meg az NDK sajátos valóságának ezt az optimális ábrázolási lehetőségét, s termé-
szetesen ezzel nem a szimpla cenzurális problematikára szerettünk volna emlékeztetni. 
 
Annja Kobe 26 éves lány, Magdeburgban él, majd az NDK utolsó éveiben Berlinbe költözik, 
mert első szerelme és kritikus politikai magatartása miatt évfolyamából egyedül neki nem 
engedélyezték a továbbtanulást. 1989 után az immár össznémetté váló Berlinben értesítést kap 
arról, hogy nagymamája haldoklik, ezért visszamegy Magdeburgba. Előtte rejtélyes üzenet 
kíséretében apja elküldi neki lakásuk kulcsait. 
 
Annja egyszerre időbeli, térbeli és politikai utazást tesz. Szülővárosa azóta már egy új 
szövetségi tartomány fővárosa, a nagymamával való találkozás azonban ismét visszaviszi az 
NDK életvilágába. Megtalálja nagymamáját, akit immár az új társadalom egészségügyi 
dzsungelében ápol és tart életben. A történelmi időutazás hamarosan lélektani horrorrá 
változik. 
 
Az apa, Klaus Kobe, nemcsak a regény, de a regény remeklésének is kulcsfigurája. Miután a 
titokzatos üzenet kíséretében elküldte lányának a lakáskulcsokat, eltűnik. Mesterien jelzi a 
regény, hogy ez a fizikai eltűnés nem lehet szokvány bűncselekménnyel kapcsolatos, 
miközben mégis radikális, végérvényes és jelentésekkel terhes. Ezzel a szinte a bűnügyi 
regényekre emlékeztető cselekménykerettel Gröschner már ki is rajzolja a „Jéghegy” 
körvonalait, amelyet meghatározzák a regény összes elemét és utalását. 
 
Annja egyre magatehetetlenebbé váló nagymamája ápolása közben a pincében egy nagyobb 
méretű jégszekrényben apja mélyhűtött testére bukkan. Nem holttestére, mert, mint ezt 
részleteiben is megismerhetjük, az apa hibernálta magát, hogy így álljon ellen a biológiai és 
politikai időnek. Magán a tényen kívül azonban ebben a pillanatban még maga a lány sem fog 
fel semmit ebből a fordulatból. 
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A regény egyszerűnek tűnő nyelven és puritán eszközökkel kapcsolja össze a jelen (Annja és 
a nagymama viszontagságai egy ragyogóan megragadott új-nyugati keleti város mindennapi 
életében) és a múlt, a család, de főleg az apa történetét. Él azzal az Uwe Johnson-i módszerrel 
is, hogy keveri a dokumentumokat és a fikciót, és hősei életét a tömegkommunikáció 
szóáradatával keresztezi. Annett Gröschnernek azonban másban is volt módja követni és 
követte is a II. világháború utáni korszak talán legjelentősebb német íróját, Uwe Johnsont, aki 
olyan mélyen le tudott ásni az emberi életeknek abba a mélységébe, amely érintetlen 
maradhatott a kettéosztottság és a valódi totalitarizmus mértékeit megközelítő ideológiai 
determináltság torzításaitól. 
 
A Moszkvai fagylalt szerzőjének feladata azonban már lehetett az a feladata, mint Johnsoné. 
Johnsonnak még a létező szocializmus (és ezzel együtt a létező kettéosztottság) ideológiái 
mögé (vagy alá) kellett pillantania, ráadásul a német múlt feldolgozásának önmagukban is 
kivételes összefüggései között. Ebben a szférában kellett kiásnia a társadalom valamennyire 
még megmaradt valóságos életvilágát (ami részben érintkezik a fordulat után az NDK-ról 
kialakult sztereotípiával is, ami ezt „Nischengesellschaft”-nak, azaz a „rejtett zug”-ok társa-
dalmának írta le). 
 
Gröschner archeológiája értelemszerűen olyan korszakban dolgozik, amikor az ideológiai 
befolyásolás mértéke jóval alacsonyabb, s az egységes Németország rajnai neoliberalizmusa 
és a volt NDK létező szocializmusának kettősségében a kettéosztás logikájának szimmetriáját 
immár a jelen aszimmetriája váltja fel. 
 
A nagymama ápolása és a jégszekrényben hibernált apával való egyszerre groteszk és nagyon 
is reális együttélés teszi ki a regény jelenét, a múltba való vissza-vágások Uwe Johnson-i 
technikája rajzolja ki a múlt vonalait. Nem kettős regény ez, de annak is olvasható. 
 
Annett Gröschner igazi írói feladványa az volt, hogyan jut el az emberi élet felmutatható 
igazságáig egy kettősen lefedett ideológiai térben, ahol minden szusszanásnak megvolt a 
maga előzetes ideológiai jelentése és minősítése, teljesen függetlenül attól, hogy a benne 
mozgó szereplők miként viszonyultak ehhez az ideologizált valósághoz. Az apa, Klaus Kobe 
az NDK életvilágának egyik legerőteljesebb fókusza. Fókusz általánosságban, de a maga 
különös vonásaiban is. Képes fedésbe hozni a regény történetét, az NDK életvilágát és az 
átalakulás igazi problémáit. 
 
Általánosságban azt az alkotó embert jeleníti meg, akit lelkesítenek a technika új 
vívmányainak eredményei az emberek életsorsának javításában. Hisz abban, hogy a technika 
minden új lépése örömet szerez, és segít az emberek életének értelmes átalakításában. Munka- 
és teljesítmény-etosza is ennek a gondolatnak a jegyében áll. Szívesen áldoz ezért a célért, sőt, 
szélsőséges esetben még önmagával is kísérletezik (akár még a végső hibernálást is 
értelmezhetjük így). Annett Gröschner kiválóan rajzolja meg ennek az attitűdnek a politikai 
arculatát is – lojális az NDK-val, de nem része a hatalomnak. Kritikus a másik oldallal 
szemben is, és felháborítja, ha nem ismerik el „keleti” identitását. Alkotó munkája már a régi 
államban is csak a jóakaratú különcöknek és a szelíd monomániásoknak kijáró szerepet 
juttatja neki. Kísérletei közhasznúak, de nagyobb támogatást nem kap. Minden pillanatban az 
emberiségért dolgozik a maga helyén, nagy eredményeket is ér el, amelyeket azonban a 
nemcsak gazdasági eszközök híjában lévő, de másra is ügyelő hatalom érdemileg fel sem 
ismer. Az NDK összes régiójában eleve is erős lokálpatriotizmust kiterjeszti a szocialista 
állam némely vonására is, lelkesedik a „saját” sportolók sikereiért, és hűtőmérnök mivoltában 
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a Paraszt-Pártba lép be, egy kis úgynevezett „blokk-párt”-ba, amely a vezető párthoz lojálisan 
működhetett az NDK-ban. Lánya szerint azért politizált, hogy továbbíthassa néhány 
környékbeli lakos beadványát a felsőbb hatóságok felé életkörülményeik javítása érdekében. 
 
Klaus Kobe az „SED-vel szemben érzett gyűlöletét rögtön átvitte a CDU-ra”, amikor az új 
berendezkedés egy tollvonással úgy szüntette meg kis pártját, hogy még csak egy szót sem 
szóltak, arról nem is beszélve, hogy nem is kérdezték meg őt, hogyan tovább az új 
politikában. 
 
Az újabb német irodalom szövegösszefüggésében Klaus Kobe második Achim. A róla írt 
harmadik (mert kettőt már kellett írni a bajnokról!) könyvben egy pillanatra ugyancsak képes 
alakot ölteni az ország egész valósága. Egy olyan valóság pattan ki a maga teljességében, 
amelyről az egymással versengő ideológiák áthatolhatatlan dupla agyagrétege alatt csupán az 
ideológiák illusztratív igazolásának morzsái jelenhettek meg a nyilvánosság számára. 
 
Klaus Kobe személyén át a hűtés funkciója lényeglátóan szervezi ujjá a létező szocializmus 
kelet-német változatát. Hatalmas írói munka eredménye lehet csak az a magától értetődő 
természetesség, amellyel a több száz agrárkutatóintézet egyikében folytatott munka fel tudja 
szívni magába az egyszerre halott és egyszerre élő NDK problematikájának lényegét, ez az 
írói munkának hasonló dimenziójú nagyságrendje, mint amelyet Johnson összes regényében 
láthatunk. A természetesség érzete (nem látszata) nélkül ugyanis a „Jéghegy”-elv egyáltalán 
nem lenne elképzelhető. 
 
1989 után a kutatóintézeteket gyakorlatilag teljesen felszámolják, Kobe, mint jó állampolgár, 
miután kihasználta a döntés elleni tiltakozás összes legitim lehetőségét és a legfontosabb 
értékek átmentésének érdekében még több elutasított reformjavaslatot is kidolgozott, az 
„Abwicklung” után arra szánja el magát, hogy életét a hibernálás útján ajánlja fel a jövő 
számára. 
 
Kobe kis „blokk”-pártjának aktivitásain túlmenően is szakadatlanul tenni akar a közösségi 
társadalom felépüléséért. A nagyobb áruházakban hőmérővel vizsgálja a hűtéstechnika helyi 
állapotát, szívesen tart előadásokat a tökéletesen közömbös és érdektelen üzletvezetőknek a 
bolti hűtés gazdaságossá tételéről, a házban az összes lakó hűtési problémáit megoldja, és 
felszólal az energia nemtörődöm pazarlása ellen. Mint hűtő- és hűtésszakértőt, Kobét még 
„Nyugat”-ra is kiengedik, a megfelelő félelmekkel és ellenőrzésekkel együtt, egy hűtőkocsi 
miatt ráadásul még egy sikertelen disszidálási kísérletbe is belekeveredik. Ha kell, túróból is 
csinál tartósított készítményeket („túró mindig volt”). Egy felsőbb határozatra nyomban 
átalakítja a készítendő konzerveket tejzsíros összetételűről növényi zsiradékokra, majd 
szorgos tanulással azt is megtanulja, hogyan kell igazán finom fagylaltot csinálni (hűtés-
technikai gesztusból azután a legfinomabb termék neve „Moszkvai fagylalt” lesz). 
 
A rendszer utolsó éveiben a rendszer margóján kallódó lány Berlinben éppen apja fagylaltját 
árulja, amikor a nyugati mamut cégek tömegárui lesöprik a polcról az ügyetlenül csomagolt 
„moszkvai fagylalt”-ot, amelynek íze mellesleg ekkor már jóval finomabb, mint az aktuális 
konkurencia. 
 
Regénytechnikai szempontból a munka perspektívájából kibontott cselekmény – Johnsonra 
emlékeztető szinten – tökéletesen kelti életre az NDK-t. A hűtés talán még további meg-
gondolásokból is helyes metafora. Az NDK után nemcsak „hullák maradtak a szekrényben”, 
de kísérletező hűtőmérnökök is a jégszekrényben... 
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A fordulat után önmagát hibernáló kutató perel az ellen, hogy a továbbhajtó idő egyszerűen 
átgázol életek munkája fölött. Utólag is kritikája a régi rendszernek, de kritikája az üres, 
érzéketlen és jelentések nélküli jelennek is. 
 
Bobrowski, Reimann és Gröschner ugyanúgy az NDK-tematika nagy írói, mint Johnson. 
 
Johnson azonban nemcsak az NDK írója, de ezen keresztül a múlt feldolgozásának írója is, 
igaz, ez a múlt Bobrowskinál a II. világháború keleti története és Gröschnernál már maga az 
NDK. 
 
Johnson azzal is mindig megpróbálta a lehetetlent, hogy az NDK kritikáján keresztül meg 
próbálta fogalmazni a hitlerizmus és a II. világháborús német szerepvállalás kritikáját is, ez 
vezetett a Jahrestagéhoz, de ez vezette őt magát is 1976-ban az Oranienburger Strassébe. 
 
Johnson a német felelősség vizsgálatában gyökeresen más módszereket választ, mint saját 
NSZK-beli kortársai. Ne felejtsük el, a hatvanas évek elején még az NDK-komplexumának 
feldolgozásában, azaz erősen áttételesen jelenik meg a múlt feldolgozása, ekkor még Johannes 
Bobrowski e téma középponti NDK-ban élő alakja, aki sokban, elsősorban az írói attitűd, az 
írói felelősség és a különleges témák ábrázolásában releváns szinguláris módszertan türelmes 
kialakításában Johnson valódi elődje. 
 
Johnsont tehát választott témánkban nemcsak az NDK-problematika legjelesebb későbbi 
képviselőivel célszerű összehasonlítanunk, de a múlt feldolgozásának NSZK-beli vezető kép-
viselőivel is, elsősorban az ötvenes és a hatvanas évek irodalmi produkcióját szem előtt tartva. 
 
Az NSZK-beli német irodalomban a sokat említett és elemzett „Stunde Null” számos 
egymástól csak néhány évvel eltérő nemzedéket sorolt egy, kívülről és távolról egységesnek 
tűnő nemzedékbe. Legtöbbjük a háborúból tért vissza. Totalitarizmus, genocídiumok, vesztett 
háború, sokéves szenvedés, életveszély sokszorosan is magyarázzák, hogy a „Stunde Null” 
valódi és lendületes újrakezdés volt, még akkor is, ha az azóta eltelt majdnem háromnegyed 
évszázad szinte mikroszkopikus pontossággal tisztázta az írók Harmadik Birodalom-beli 
érintettségét, beleérte ebbe még az ekkor egészen fiatal évjáratok kollektív élményeinek és 
sorsának megfelelő életrajzi tényeit is. 
 
Az újrakezdés lendülete nem mondott ellen annak a szellemi és újrakezdésbeli vákuumnak, 
amelynek összetevőit az eltelt hatalmas történelmi idő ugyancsak számos szerző esetében 
alapvetően feltárta. Sőt, bizonyos paradoxonok és elsősorban a világtörténelem politikai 
determinációi következtében az NDK-beli újrakezdés még hamarább túl is jutott ezen a 
vákuumon, hiszen éppen akkor jött létre az NDK és vele az NDK-komplexum és az NDK, 
mint irodalmi „tárgy”. 
 
Heinrich Böll fogalmazza meg ennek a vákuumnak az irodalomra gyakorolt hatását az akkori 
fiatal írók útkereséséről beszélve, kiemeli az igazi hagyomány hiányát, s ezzel szemben 
három érzékelhető, de nem közvetlen másik hagyományt, az emigráció, a belső emigráció és a 
náci irodalompolitika lehetőleg felismerhetetlenné elváltoztatott értékorientációinak hagyo-
mányát. 
 
Valóban, mi volt a valóság az akkori ember számára, az akkori fiatal német író számára? És 
megragadható volt-e az a valóság? 
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Lukács György Esztétikájában támadja azt a Gottfried Benn által a legpregnánsabban 
kifejezett világszemléletet, aki arról a „transz”-ról beszél, „hogy ez a valóság nem létezik, 
nincs valóság, csak emberi tudat van”. Lukács, aki egész Esztétikáját nagy filozófiai és 
történeti távlatba helyezve amúgy is a szimbolikus és allegorikus ábrázolás kettősségére építi 
fel, abban az irányban érvel, hogy a művészetben az allegorikus ábrázolásmód igen gyakran 
meg is semmisíti a közvetlen, érzéki valóságot. Ha azonban volt olyan pillanat a történe-
lemben, amikor egy „valóság” önnönmagát semmisítette meg egy fiatal nemzedék szemében, 
akkor ez éppen Németországban a II. világháborút közvetlenül követő időszak volt. És talán 
ez az egyetlen olyan eset is, amikor nem róhatjuk fel még Lukács álláspontját osztva is az 
allegorizálást. Ezzel magyarázható az olvasónak az az időnként megjelenő érzése is, hogy az 
író okosabb, mint a könyve, ami szinte szándékoltan egyszerűnek tűnik. Az újabb művek 
között tallózva ugyanezt a felfogást képviseli mesterien Hildesheimer „Tynset” c. regénye, 
vagy I. Bachmann „Die Zikaden” c. hangjátéka. Ezek az alapvető allegorikus szemléletmódú 
művek a műfaj sajátosságainak megfelelően nagyon alkalmasak rádiójátéknak. Ezért 
semmiképpen sem véletlen, hogy a II. világháború után a hangjáték szinte speciálisan német 
műfaj volt. Rendkívül jellemző, amit Max Frisch „...és a holtak újra énekelnek” c. darabjának 
rendezői utasításában kifejez, miszerint az előadás alatt mindvégig meg kell maradnia annak a 
benyomásnak, hogy az „játék”, azért hogy a néző ne is kerülhessen abba a helyzetbe, hogy 
komolyan összehasonlítsa azt a valóság iszonyatos eseményeivel. 
 
Három mozzanatot emelhetünk ki az eddigiekből, amelyeknek annál is nagyobb jelentőséget 
kell tulajdonítanunk, mert konkrét és pragmatikus útmutatások egy konkrét előadás számára, 
nem ideológiai tartalmú vagy célzatú állásfoglalás. Eszerint: 1/ a művészi kifejezés nem képes 
megbirkózni a borzalmakkal és ezért eleve fel is adja az erre irányuló küzdelmet, 2/ a játék (a 
játékban! – K.E.) ezért önállósul, külön törvényekkel fog rendelkezni, 3/ e borzalmaknak 
nemcsak szemtanúi voltunk, nemcsak szenvedő objektumai, de elkövetői is, sem a szereplők, 
sem a nézők szerepe nem lehet eleve egyértelmű. 
 
Böll „Ádám, hol voltál?” c. regényének bevezető jelenetében a regényszerkezetnek és a 
valóságnak ugyanezzel az egymásra utaló közösségével, egymásnak való megfelelésével 
találkozunk. A háború már a vége felé közeledik, katonákat küldenek a frontra, a tábornok 
beszédet mond az ezred előtt, szól a katonazenekar, majd továbbmennek, egyre alacsonyabb 
rangú tisztek mondják az egyre egyszerűbb beszédeket az egyre kisebbé váló egységnek. A 
beszédek és az egység egyre kisebbé zsugorodása szinte a végtelenségig ismétlődik. A beszéd 
rendszeres és értelmetlen ismétlődése a háború, látszólagos „katonás,” „hősies”, „férfias” 
voltát leplezi le. Az író modellt alkot, ami úgy képszerű sémába rendezi a káoszt. Ez is 
„játék”, pontosan a szó előbbi, Max Frisch-i értelmében. A borzalmas valóság, és ennek 
művészi, az embert nembelileg igenlő ábrázolásának összeegyeztethetetlenségében rejlik a 
modern /nem vallásos/ allegória egyik forrása ebben a korban. 
 
Természetesen nem csak az említett két, bár önmagukban is nagyon fontos példa vezet ahhoz 
az általánosításhoz, amelynek gondolatmenetünkben nagy szerepe lesz. A nyugat-német 1945 
utáni irodalom ugyanis, ha egy mezo-szintű esztétikai kategóriájával akarnánk kifejezni, a 
múlt feldolgozásában allegorizál. Ennek egyik eleme a különc hős. A „Billiárd fél tízkor” 
Robert Fähmel-je robbantási szakértővé képezte ki magát, később ő képezi ki a robbantó 
osztagokat, „képleteket szerkesztett”, hogy bosszút álljon azokért, akiket a győzelmes náci 
rezsim megsemmisített. E pillanatban nem az alak pszichológiája érdekes számunkra, hanem 
a szélsőségesen, ha éppen nem hajmeresztően kivételes, különc, marginális vagy periférikus 
mivolta, akinek e kivételességéről az írói dikció látszólag semmiféle tudomást nem vesz. 
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Különleges általános esztétikai és érzékeléslélektani paradoxon is ez, hiszen a valamiféle 
különleges jegyekkel ki nem tüntetett regény (epika) recepciójába olyan mélyen ivódott be a 
tipizálás, az általános vonások kidolgozása, a partikuláris, esetleges vonások kihagyása, hogy 
a következetes allegorizálás ugyan eléri az író célját, de semmiképpen sem jelenik meg az 
érzékelésben regénypoétikai anomáliának. 
 
Schallück „Semmiáron” c. regényének címszereplő tanár alakja azzal tűnik ki, hogy nem 
húzza fel az óráját, fia utólag azon töpreng, hogy ez esetleg egy „külön forradalom” jele lett 
volna (a történelmi perspektíva kiszélesítése érdekében hozzátehetjük, hogy létezett a 
budapesti értelmiségben is olyan szereplő, akiről elterjedt, hogy 1949 után nem húzta fel az 
óráját). Számos esetben (így Schnurre „Ház a tónál” c. elbeszélésében) a szereplők szinte 
provokatívan nem törődnek a körülöttük zajló politikai vagy háborús eseményekkel és saját 
leghétköznapibb ügyeik elmélyült megvitatásába fognak. Böll „El a csapattól” c. 
kisregényének hősét, Engelbertet mindenki Engelnek nevezi (ami „angyal”-t jelent, a különc 
hős ebben a jelentésben is elképzelhető tehát). 
 
Más esetekben az író valamilyen külső testi tulajdonsággal is érzékelteti hőse különcségét: 
Andersch „Diána és a fuvolás” c. elbeszélésének grófnője egy méter kilencven magas, Grass 
„A macska és egér” c. kisregényének nagy Mahlkéje azzal is elüt a többiektől, hogy óriási 
ádámcsutkája van, az „A bádogdob” főszereplőjének, Oskarnak ilyen alapon való megkülön-
böztetése már hatványozottan túl is lépi az elképzelhető realitás határait: harmadik születés-
napján egy játékdobot kapott, és leesett a pincelépcsőről: ettől kezdve nem nőtt tovább, s a 
felnőttek azt hitték, hogy szellemileg is visszamaradt... A dob kezelésében azonban művészi 
tökélyre tett szert, mindent ki tudott fejezni vele, befolyásolta a történelmet. 
 
Csupa olyan figura, aki rikítóan különbözik a társadalmi átlagtól. 
 
Ki kell mondanunk, ami talán mára már el is halványodhatott a történelmi emlékezetben: az 
átlagnak, a konformitásnak, a normalitásnak, az „olyannak lenni, mint más emberek” 
felfogásának hihetetlen mély gyökerei voltak a német társadalomban, már jóval a Harmadik 
Birodalom előtt is, annak győzelme után azonban mindent felülmúló nagyságrendben, maga a 
Harmadik Birodalom győzelme is felfogható az egyik olvasatban az egyik típusú konfor-
mizmus győzelmének; ahogy egy korai médiakutató kifejezte, a Weimari Köztársaság 
győzelme más sem volt, mint a társadalom fokozatos egyenruhába öltözése, kezdetben 
többféle egyenruhába, később egy egyenruhába, amelyek közül később már fegyvernemek 
szerint lehetett választani. A különc hős ezért elsősorban nem esztétikai szenzáció, de tartalmi 
üzenet, a valóság dekonstrukciója, az üzenet legfontosabb eleme. Talán mintha csak így 
lehetne megőrizni a humanizmus valamilyen, ha mégoly hatástalan formáját? 
 
A múlttal való szembenézés, a múlt állandó jelenléte evidens módon vonja maga után leg-
alább két idősík felépítését, melyek jelentős művek felépítésbeli alapjai lesznek, ilyenek 
például Böll „Billiárd fél tízkor”; Schallück: „Semmiáron”; Walser: „Tölgy és angóra”; 
Grass: „A bádogdob” című művei. Két idősíkra épül – szemben az előbb említett művek 
három idősíkjával pl. Böll: „Morzejelek” c. hangjátéka. 
 
Ahogy ezt már például az „Ádám, hol voltál?” esetében láttuk, az író a különleges 
protagonisták és a megkerülhetetlen idősíkok keretfeltételei között valamilyen rend, séma 
alapján igyekszik áttekinthetővé tenni a teljes valóságot. Az ily módon „teljessé” tett való-
ságnak ebben a történelmi helyzetben ugyancsak megvan a maga kivételesen fontos szerepe, 
hiszen egyetlen történet sem lehet független a közelmúlt hatalmas kollektív élményétől, ami 
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ugyanolyan tragikus volt, mint amennyire kivétel nélkül minden egyén életére kiterjedt (ha 
nem is egyformán). Ez különleges és ritkán elemzett háttérhelyzetet hozott létre az irodalom 
számára. Egy író sem gondolhatta, hogy bármely történetet másképp lehet olvasni, mint a 
nagy történet egy részletét vagy változatát, s minden művet csak az minősíthet, hogy miként 
jeleníti meg azt a konkrét részletet. E pontról ismét könnyűszerrel el tudunk jutni az allego-
rizálás már elemzett és kidolgozott problémájához, e logika alapján is ugyanis csak egy 
tágabb értelmű allegorizálás lehetett a fő megközelítés. 
 
Talán éppen azért volt olyan óriásinak mondható elfogadottsága a NSZK első korszakaiban a 
Gruppe 47 íróinak, mert áttekinthető képet tudtak adni erről a valóságról egy olyan helyzet-
ben, amikor az olvasók többé-kevésbé tisztában voltak az ábrázolhatatlanságnak mindazokkal 
a problémáival, amelyekről szóltunk. 
 
A „Billiárd fél tízkor”-ban mind a három Fähmel, életének döntő választása kapcsolatban van 
a kolostorral. Schallück regényében Engelbert ugyanoda megy vissza, ahol apja tanított. Alois 
Grübel (Walser drámájában) változatlanul szeretne énekelni az énekkarban, függetlenül attól, 
hogy milyen rendszer van éppen hatalmon. Az eddigi példák mind valamilyen formában a 
hely, helyzet azonosságát az idősíkok különbözőségével szembesítették. De az idősíkokkal 
kapcsolatban is fellelhetők ilyen megoldások, így pl. S. Lenz: „Bűntelenek”-jében, Frisch: 
„Biedermann”-jában és még folytatható lenne a sor. Érdekes módon ismeri el Günter Eich 
„Viterboi lányok” című hangjátékában ezeknek a sémáknak a születését, ezt az alkotási 
módszert szinte akaratán kívül magában a műben pontosan jellemezve, az egyik párbeszédben 
a történet elmesélését trükknek nevezi: „Egy, kettő, három, s a nyuszi kiugrik a kalapból”. 
 
Mindezek a jegyek, köztük a „különc hősök”, a vélt vagy valódi alapvonásaikra redukált 
sémaszerű szituációk szükségszerűen vonják maguk után egy, a művön belül szükségszerűen 
kialakuló külön jelrendszer létezését. Az, hogy bizonyos tárgyak, személyek, helyzetek egy 
művön belül valamilyen jelentésre tesznek szert, hordoznak /nem definiálva közelebbről a 
„jelentés”-t/, egyáltalán nem új az irodalomban. Itt azonban szinte vezérmotívumok húzódnak 
végig a művön. Érdekes következménye ezen előfeltételeknek, hogy a nőalakok egydimen-
zióssá válnak, női elvvé, a szeretet, a szerelem, a megértés és a szolidaritás „jeleivé” válnak, 
majdhogynem előre kiszámítható módon is – ez a látszólagos deficit azonban ebben a 
sokszoros szövegösszefüggésben válik meglepő módon érthetővé és egyedüli megoldássá. 
Problematikus vagy bárhogyan individualizált nőalakkal szinte egyáltalán nem találkozunk. 
 
Johnson egész írásművészetéből hiányzik a nyugat-német irodalmi újrakezdésnek szinte az 
egészére összefoglalóan jellemző „allegorizálás”. Alapvetően meghatározó „Jéghegy”-
technikája az NDK-komplexumra összpontosító kelet-német irodalmi újrakezdés nyomait 
viseli magán. Van azonban az allegorizáló nyugati újrakezdésnek egy eleme, amelynek döntő 
jelentősége lesz a Kristályéjszaka johnson-i feldolgozásában meghatározó jelentőségű 
Jahrestage szempontjából. S ez a különc hős problematikája. 
 
Ha visszatérünk az Oranienburger Strasse-ra, láthatjuk: ha talán 1976-ban még nem is lehetett 
konkrétan tudni, de azután hamar megtudhattuk, hogy a nyomozás mely konkrét célokra 
irányult. Johnson ugyanis 1970 és 1983 között írta a Jahrestage című regényfolyamot, négy 
önálló kötetet, összesen 1891 nyomtatott oldal terjedelemben. A helyszínek Amerikán is 
keresztülhaladva Weimartól Prágáig húzódnak. 
 
A regényben megjelenő időviszonyok elsősorban fiktív, regénybeli időpontok, amelyekről 
azután, másodlagosan, az írói jelzéseket is felhasználva, már feltételezhetjük, hogy meg-
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egyeznek a regényen kívüli valóságos, történeti időviszonyokkal. A Kristályéjszakával 
kapcsolatos bejegyzések tehát magában a regényben, a regény idejében, 1967. augusztus 21-
től 1968. augusztus 21-ig tartanak. 
 
1968. augusztus 20-án Gesine New Yorkból Prágába akar utazni, hivatali ügyben, de erre az 
utazásra a Varsói Szerződés csapatainak bevonulása miatt már nem kerül sor. Az emigráns 
Johnson is figyelemmel kísérte a kelet-európai történelmet. 
 
A Kristályéjszaka a Jahrestagében három nőalak közös sorsán keresztül jelenik meg. A 
nagymama, Lisbeth válik a történet és a múlt hősévé, lánya, Gesine az egyszerre reális és 
fiktív bejegyzések idején New Yorkban él, Lisbeth unokája és Gesine lánya Marie, ugyanott. 
Gesine egyben az író sajátos alter egoja is, a naptári bejegyzések készítője. 
 
A hatvanas évek második felének New York-jában terelődik a család kommunikációja a 
nagymamára, Lisbeth-re, miközben az emlékezet és a történelmi felelősség dimenziója amúgy 
is meghatározza az őket körülvevő légkört. Gesine már ekkor megfogalmazza, hogy ha nem 
németnek, hanem angolnak születik, egy másik nép hibáit és bűneit kellene viselnie, nem a 
német népét. 
 
Lisbeth-et, a nagymamát, a harmincas évek elejétől fokozódó lelkiismeret-furdalás gyötri 
amiatt, mert rávette kézműves férjét, hogy Angliából térjenek vissza Németországba. A 
lelkiismeret-furdalást hamarosan tudatosan megélt áldozati szerepvállaló attitűd váltja fel. A 
hatvanas évek végének amerikai beszélgetéseiből, a Jahrestage feljegyzéseiből, ismét a 
jéghegy-elv munkája alapján kirajzolódik, hogy Lisbeth magára akarja venni azokat a 
bűnöket, amelyeket környezetében lát. 
 
Ezen a helyen válik döntővé gondolatmenetünk szempontjából a nyugat-német újrakezdő 
irodalom egyik legfontosabb eleme, a különc, a szokványos társadalmi típusok közé el nem 
helyezhető hős kérdése. Johnson magasra értékelendő művészi és gondolkodói eredménye, 
hogy miközben a kezdetektől egészen más elvekre építi fel a maga prózáját, ezen a ponton 
éppen a különc hős hiteles és katartikus alakjára építi a nagy regényfolyam ezen részének 
teljes sikerét. 
 
Eközben arról sem feledkezhetünk el, hogy a Gruppe 47 fő vonalának különc hősei és 
Johnson különc hőse között egy sor igen lényeges különbség is kimutatható. A Gruppe 47-
nél, mint érzékeltetni szerettük volna, a különc hős szinte az egyedüli lehetőség a sajátosan 
allegorizáló ábrázolás megvalósítására éppen azok között a konkrét körülmények között. Ott a 
különc hős kiindulópont. Itt, Johnsonnál, végeredmény. Ott szükséges alapfeltétel, itt a 
jéghegy-elv alapján kirajzolódó, másképp el sem mondható, a nyilvánosság előtt nem 
kommunikálható igazság-központ. 
 
A Gruppe 47-ben lényeges okok következményeképpen szinte rendszeresnek tekinthető különc 
hős döntően erősíti a teljesen eltérő írói technikával és szemléletmóddal felépített Johnson-
regény e meghatározó alakjának hitelességét. Ahogyan a kerékpáros Achimről a jéghegy-elv 
alapján kiderült igazi identitás-története, amelynek oly nagy kihatása lett egy egész állam 
identitására, Lisbeth igazi sorsát és identitását ugyanúgy a jéghegy-elv írói módszere volt 
képes csak ábrázolni. A Jahrestage abban is relevánsan különbözik az Achim-regénytől, hogy 
benne a jéghegy-elvet nem egy tényfeltáró logikájú újságíró irányítja (és adja át ezzel a 
tudatossággal a tényekre beállított figyelmet az olvasónak). A Jahrestagéban Gesine és Marie 
beszélgetéseiben és Gesine gondolataiban az emlékezés önkéntelensége uralkodik. Ez 
kölcsönöz némi proust-i árnyalatot ennek a regénynek, anélkül, s ez persze semmilyen szem-
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pontból nem is lehetett célja Johnsonnak, hogy a regény egy bizonyos mértéknél erősebben 
lépne be vele a prousti mű holdudvarába. Az önkéntelen emlékezés (és számos ahhoz kapcsolt 
reflexió) gyakran megszakad a külső események, a párbeszéd esetlegességei miatt, a szó 
szoros értelmében szétoszlik az „év napjai”-ra, azok szerves része lesz, miközben nem 
felejthetjük el, hogy a „Jahrestage” nemcsak az „év napjai”-t jelenti, de „évforduló”-kat is, és 
Gesinének New York-ban az évfordulók is befolyásolják az önkénytelen emlékezés futamait. 
 
Gesine (és az író) erőteljes harcot folytatnak az ismét a semmibe foszló emlékek meg-
mentéséért és megelevenítéséért, de azzal is meg kell küzdeniük, hogy az egyszer már megje-
lenített emlékek, amelyek talán éppen magában a regényben rögzültek már, ne rombolják 
visszahatóan le az eredeti emléket a maga eredeti formájában. Ez az önkénytelen emlék 
„halála” is lehet. 
 
Az önkéntelen emlékezet alapzatán az egyes napok történelmi megemlékezései, évfordulói, az 
egymással és másokkal folytatott kommunikáció, a new york-i zsidó ismerősökkel és zsidó 
élettel való találkozás (amelynek akár akaratlan nyomai rendre lelkiismeretfurdalást váltanak 
ki Gesinéből) vezetik a Jahrestagét Lisbeth történetének fokozatos kibontására. 
 
A regény egyszerre fiktív és egyszerre valóságos bejegyzéseiben Lisbeth története a 
következőképpen jelenik meg: 
 
- 1967. november 9. Beckerle nácipere, a védő stratégiája – ezen az estén téves telefonkap-
csolás, ugyanolyan félelem, mint az NDK-ban (ez a Kristályéjszaka dátuma) 
- 1967. november 12 – Lisbeth halálának említése, aki november 9-e után lett öngyilkos 
- 1967. december 25. Lisbeth első öngyilkossági kísérlete 
- 1968. január 19. – a vizes hordó – története Marie kérésére, aki már megismerte Lisbeth 
történetének első részleteit 
- 1968. január 27. – Lisbeth látogatásának elbeszélése a lelkésznél 
- 1968. február 14. Maria Tannenbaum halála (s ezzel Lisbeth öngyilkossága is) 
- 1968. február 26. a kislány, Marie, definiálja 1939. november 9-ét, a Kristályéjszakát, mint 
emlékezeti helyet. 
 
A regénybeli említések e vázából rajzolódik ki Lisbeth történetének tejes lefolyása, klasszikus 
példájaként egyébként a Jéghegy-elvnek, hiszen amit az olvasó megtud, ami benne összeáll, e 
mozzanatok százaiból spontán módon keletkezik, s hagyományos értelemben egyáltalán nem 
tekinthető az írói ábrázolás eredményének. 
 
Lisbeth a harmincas évek elejétől egy önelidegenedésként leírt folyamat során elmerül a 
szabad protestáns vallásosságban. A leírások szerint ki-lép a világból, úgy érzi, egy olyan bűn 
fogságában él, ami nem az övé. 1936 karácsonyán követi el első öngyilkossági kísérletét. 
Radikális felelősséget érez a világ bűnei miatt, magára veszi a bűnöket, amíg a nemzedékekre 
kiható bűntudat destruktívvá válik családjára nézve is. Ennek döntő epizódja a „vizeshordó” 
esete, amelynek emléke magában a regényben számos pszichoanalitikus elemet is megen-
gedve az önkéntelen emlékezést immár a Kristályéjszakára összpontosítja. 
 
Ebben a fokozódó áldozatvállaló szenvedélyében Lisbeth egyszer odáig megy, hogy nem 
húzza ki az akkor négyéves Gesinét abból a vizeshordóból, amibe a kislány fejjel előre 
beleesik. Gesine emlékei a vízre és az azzal kapcsolatos halál-élményre összpontosulnak. 
Férje, Cresspahl, ezután brutálisan megveri Lisbethet. A regény későbbi szakaszaiban eredeti 
pszichoanalitikus mozzanatok indulnak ki még ebből az esetből. 
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Lisbeth ezek után tanácskozik a lelkésszel, megkérdezi, vajon tiltja-e a Szentírás az öngyil-
kosságot. A lelkész nem veszi komolyan a helyzetet, a kérdésre keresgélni kezdi a Biblia 
helyeit. Az öngyilkosság után azonban a búcsúztató beszédben, majd későbbi prédikációiban 
már válaszol a kérdésre. Ekkor már komolyan veendő teológiai érveket is felvonultat, ami – a 
történelem és Johnson logikájának tökéletesen megfelelő módon – nyomban a lelkész 
letartóztatásához és elítéléséhez is vezet. 
 
Lisbeth azután hajtja végre öngyilkosságát, amikor a Kristályéjszakát követően hírét veszi, 
hogy Jerichow-ban megöltek egy Maria Tannenbaum nevű zsidó kislányt. 
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Dúll Andrea 
A környezetpszichológiai lokalitásjelentés alakulásának kutatása: 

egy műemlék plébániaépület felújítása a Nivegy-völgyben 
 
 
Síklaki István egy vele készült interjúban (Tibori 2016) említi, hogy pályafutása elején 
kísérleti pszichológusként dolgozott, később viszont – Pléh Csaba biztatására – a szociál-
pszichológia területén kezdett el tevékenykedni: „Szociálpszichológus pedig úgy lettem, hogy 
elkezdtem rettentően unni az akkori kísérleti pszichológiát. Memóriát kutattam, az akkori 
paradigma meg leginkább szólistákkal, vagy pláne értelmetlen szótagok listáival szórakozott. 
Így találkoztam Bartlettel, aki értelmes szövegekkel, pl. mesékkel próbálta a memóriát [...]. A 
szövegek koherenciája izgatott: egy sztorit számunkra mi minden tesz koherenssé – 
elsősorban nem a nyelvészet szempontjából, bár az alapot az adja meg, hanem az emberi 
gondolkodás számára – ez persze már megint vastagon szociálpszichológiai kérdés” (idézi 
Tibori 2016:167). 

Talán a 80-as évek pszichológiai szemléletváltozásának korszelleme teszi, hogy 
magam – debreceni egyetemistaként, majd MTA aspiráns ösztöndíjasként szinte ugyanígy 
fordultam a laboratóriumi emlékezetkutatásoktól a memória mindennapi életbeli, „életsza-
gúbb” kontextusa felé, viszont nem elsősorban a szociálpszichológia szemszögéből, hanem a 
szociofizikai kontextus (Dúll 2009) felől közelítve – fokozatosan megteremtve a hazai 
környezetpszichológiát (a környezetpszichológia és a szociálpszichológia viszonyáról lásd 
Dúll 2019a). Síklaki István könyvei, tanulmányai jelentős inspirációt és szakmai hivatkozáso-
kat jelentettek ebben a folyamatban, annak ellenére, hogy szakmai életútjaink munkatársként 
nem keresztezték egymást. Ily módon Síklaki István valószínűleg nem tudja, hogy munkái 
mennyire inspirálták a saját, a környezetpszichológia hazai megalapítására tett erőfeszí-
téseimet. Nagy öröm számomra, hogy felkérést kaptam a születésnapi tisztelgő kötetben egy 
tanulmány közlésére – így jelezhetem, hogy Síklaki István munkái mind a memória konstruk-
tív folyamatai (vö. Dúll 1998), mind a meggyőző közlés (vö. Dúll és Varga 2015), mind az 
értékkutatás (vö. Dúll 2014a), mind pedig a kommunikációkutatás témájában nélkülözhetetlen 
alapot jelentenek számomra a hazai környezetpszichológia (lásd Dúll 2009) és hazai 
környezeti kommunikáció (lásd Dúll 2014b) létrehozásában egyaránt. Síklaki István köszön-
tésére az alábbi tanulmányban279 egy környezetpszichológiai település- és kistájkutatást (Dúll 
2017) mutatok be, amelyben jól kirajzolódik a mindennapi lét ›hétköznapi gyökerezettsége‹ 
(everyday rootedness, Hummon 1992) a szociofizikai értelemben vett helyekhez. 
 
 
Történeti helyszínek és környezetpszichológiája 
 
A történeti/történelmi, múlttal rendelkező környezeteknek (épület, táj), valamint az örökség-
épületeknek/örökséghelyszíneknek környezetpszichológiai nézőpontból az a jelen tanulmány 
szempontjából legfontosabb közös jellemzője, hogy történetük, történelmük van az egyén 
és/vagy a csoport (valamilyen közösség, a település lakói, a turisták vagy a nemzet tagjai) 
számára. „A ›kulturális örökség‹ fogalma általában egyszerre írja le a materiális kultúrát és a 
benne foglalt gyakorlatokat, tradíciót, szokásokat, vallást, és folklórt – mindezt az épített és 
természetes – ökológiai környezettel való viszonylatában” (Jamal & Kim 2005. 79). A 
kulturális örökség lokalitásai olyan helyek, amelyekhez speciális helyérzék (sense of place) 
fejlődik ki: „egy intenzív személyes válasz a társas és természetes környezetre, amit az egyén 
a mindennapi életben tapasztal, és tágabb szinten lehet a személy percepciója az egész 
                                                
279 A tanulmány az MTA doktori értekezésemben (Dúll 2017) közölt egyik, eddig publikálatlan kutatás kivonata. 
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régióra, országra vagy nemzetre vonatkozóan” (Vanclay 2008:7). Vagyis a helyérzék/hely-
kötődés (lásd Dúll 2002, 2015) a történelmi/történeti környezetekhez egyszerre személyes és 
kollektív (Relph 1976). 

A környezetpszichológia egyik alaptézise, hogy a hely több, mint puszta tér, azaz 
fizikai–földrajzi lokáció: az emberek – miközben élnek bennük – jelentéseket rendelnek a 
helyeikhez (Canter 1977). A helyeknek fizikai, földrajzi, társadalmi, gazdasági, építészeti, 
történelmi, kulturális, vallási, pszichológiai stb. konnotációi vannak. A fontos helyek története 
és az ezekhez való viszonyulás sok mindent elmond a korszakról és az emberekről, akik 
használták/használják ezeket. Az egyéni és a kollektív emlékezet fontos a személyes és a 
csoportidentitás kialakításában, fenntartásában és kommunikálásában, és mind az emlékezeti, 
mind az identitásfolyamatok szerves kapcsolatban vannak a szociofizikai környezetekkel és 
azok változásaival (pl. Kapitány & Kapitány 1989, 2006; Dúll 2014a). Egy helynek akkor van 
jelentése egy személy számára, ha kapcsolódik az élettörténetéhez és a történelemhez. A 
helyteremtés (placemaking) „erőfeszítés arra, hogy olyan fizikai környezeteket teremtsünk és 
aztán megőrizzük ezeket, amelyek affektív jelentéssel bírnak azoknak az embereknek a 
számára, akik ezeknek a környezeteknek a részei” (Fleming & von Tscharner 1987:52). Más 
szavakkal, a – pszichológiailag nem mindig tudatos (vö. Bollas 1998/2004) – helyteremtés a 
tér (space) hellyé (place) formálása (vagy a rossz helyek jó helyekké alakítása). 

A környezetre való emlékezés egyéni szinten inkább az önéletrajzi emlékezethez 
kapcsolódik, míg a kollektív helyemlékezet nem csak a saját élet eseményeit tartalmazza, 
hanem az egyén születése előtti, akár az egész ország, vagy éppen a teljes emberiség történel-
mének történetek, mítoszok stb. útján terjedő eseményeit is. [...] A környezetünkkel kapcso-
latos információk az emlékezetünk kollektív szintjén keresztül befolyásolják döntéseinket, és 
ez fordítva is igaz: a már kialakult emlékeink átszűrődnek a későbbi időpontokban átélt 
élményeinken, melynek következményeként az eredeti emlékek általában némiképp 
módosulnak is (Medvés & Kovács 2010:156). 

Izgalmas, hogy a kulturális emlék/műemlék formájának, állapotának változatlansága 
mellett is változhat a jelentése az emberek számára. Ezt a műemlékvédelem oldaláról 
(Bluestone 2000) is felismerték a szakemberek. A történelmi épületekhez, helyszínekhez való 
pszichológiai viszonyulást érdemes megismerni, vizsgálatokkal megmérni és összefüggésbe 
hozni a történeti épületek objektív, tudományos értékeivel. Így felelhetünk megfelelően a „mit 
védjünk meg?” kérdésre: a „válasz csak látszólag egyszerű; azt védjük, amivel – ahogyan már 
kifejtettük – azonosulunk. Igazából azonban ki-ki műveltsége, szakmája, kora, sőt társadalmi 
helyzete függvényében másképp közelíti meg az építészeti érték fogalmát. Műemlékes, 
művészettörténeti, vagyis szakmai szempontból egyszerű a válasz; azt őriznénk meg, amit 
tudományos szempontból fontosnak tartunk. Ez az a pont, ahol elválik a használati érték és 
esztétikai, történeti érték – és mi az utóbbiakat tartjuk ›üzenetünk‹ szempontjából fontosnak –, 
holott ez tévedés. Egyetlen építménynek csak egyetlen ›értéke‹ lehet, amely mindezeket ma-
gában foglalja. Mivel azonban társadalomban élünk és társadalom a finom megkülönböz-
tetések világa, e megkülönböztetésnek is van logikája. A kritikus pont a használati érték, 
amely valamely tárgynak személy(ek)től és környezettől függő tulajdonsága, ellentétben 
minden egyébbel, amely társadalmi szintű hozzáadott értékként kezelhető. Hozzáadott érték a 
›tudományos jelentőség‹ is – és talán éppen ez a legillékonyabb” (Déry 1997–98/2002:58 – 
kiemelések az eredetiben). 

Az európai emberek egy része történelmi, műemléki, sőt, világörökségi környezetben 
tölti hétköznapjait nagy részét (vö. Lewicka 2008). Magyarországon is élnek emberek 
Hollókőn, a Hortobágyon vagy a Budai Várban (Fónagy 2013). A fizikai környezet nem 
tudatosuló természetű, a helyidentitás struktúrái kifelé tendálnak a tudatból (vö. Dúll 1996). 
Nincs ez másként a történelmi, a műemléki, a világörökségi helyszíneken sem. Ez is 
magyarázza, hogy az emberek változatosan és nem mindig bejósolhatóan viszonyulnak az 
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örökséghelyekhez (is). Olaszországban az emberek nagy része számára az épített örökség a 
mindennapok része. Toszkánában például felismerték a műemlékvédők, hogy ez alapján az ott 
élő emberek jól bevonhatók a műemlékvédelemmel kapcsolatos projektekbe: „a polgárok 
részvétele a [műemlékvédelmi] tervezési folyamatban lényeges annak meghatározásában, mi 
számítson örökségnek, és az épített örökség hogyan alakítódjon át egy olyan helyi birtokká, 
amely önfenntartó fejlődéssel bír” (Zetti 2010:233-234 – beszúrás D.A). A műemlékvédelem 
társadalmasítását (részvételi folyamatokkal átitatottá válását) támogató szakirodalomból kide-
rül, hogy amennyiben „csak az épületeket – vagy szélesebb értelemben bármit, ami a területet 
alakítja és emberi munka alkotta – vesszük figyelembe, akkor az épített örökség vizsgálata és 
tanulmányozása a technikai tudás tipikus területe. Ugyanakkor, ha az épített örökséget egy 
alapvető elemnek tekintjük a téralakításban, akkor ebben a megközelítésben egy egyedülálló 
történelmi épület vagy tárgy nem bír jelentős értékkel önmagában per se, csak úgy, hogy 
része annak a territoriális mintázatnak, amely a lokális társadalmat összekapcsolja egy adott 
specifikus territóriummal (Zetti 2010:234-235). 
 
 
Hely és történelem: egyéni és kollektív helyidentitás 
 
Az identitás tartalmi dimenziója egyaránt tartalmaz személyes és társas, kollektív elemeket. A 
közös használatú helyek részt vesznek az emberek közösségi helyi (lokális) és 
helyidentitásának kialakításában, és így az énidentitás formálásában is (Graumann 1983). A 
helyidentitás és helykötődés településszinten is megnyilvánul, történelmi és nem történelmi 
környezet esetén egyaránt (Lewicka 2008; Dúll 2014a). A környezetpszichológiában (nem 
gyakori) örökségvédelemmel foglalkozó vizsgálatok jellemzően inkább a természeti értékekre 
(természeti források, védett területek) vonatkoznak. A világörökségi érték (world heritage 
value) és a környezeti érték (environmental value) fogalmat is inkább a természeti tájakra 
értelmezik (pl. Gifford 2002), és elsősorban pro-environmentális (fenntarthatósági) értékekhez 
kapcsolják. Több környezetpszichológiai vizsgálatban hozták összefüggésbe az örökség-
helyek, védett területek környezetpercepcióját és a feléjük irányuló környezeti attitűdöket 
különböző identitáskonstruktumokkal: a helyidentitással, a „hellyel kapcsolatos identitással” 
(place-related identity) (Carrus, Bonaiuto, & Bonnes 2005), a regionális identitással 
(Bonaiuto, Carrus, Martorella, & Bonnes 2002), és a társas identitással (Lewicka 2008). 

A kulturális örökségnek számos nem anyagi értéke van – lehetnek történetileg fontos 
tájak vagy kulturális tájak „amelyek emlékeztetnek bennünket kollektív és egyéni gyökereink-
re; folytonosságérzést, és annak megértését biztosítja számunkra, hol a helyünk a természetes 
és kulturális környezetünkben”. Így az örökség értéke: „a múlt kulturális kötelékeiből 
származó, a tájjal kapcsolatos ›emlékek‹ amelyeket elsősorban a kulturális tájakon belüli 
jellemzők fejeznek ki” (Tengberg, Fredholm, Eliasson, Knez, Saltzman, & Wetterberg 2012, 
mindkét idézet: 16). 
 
 
Örökségtájak, örökségépületek környezetpszichológiai értékei 
 
A kulturális örökség „magába foglal tárgyi eszközöket, mint történelmi helyek és immateriális 
javakat, például kulturális gyakorlatokat” (Levi & Kocher 2013:913). A szakmai területek az 
örökségépületek/tájak értékeit gyakran gazdasági haszonként értékelik (Tengberg, Fredholm, 
Eliasson, Knez, Saltzman, & Wetterberg 2012), sőt, valójában a kulturális érték (cultural 
value) kifejezés is gyakran a gazdasági értéket takarja (Choi, Papandrea, & Bennett 2007). 
Azonban ezt a megközelítést a kulturálisörökség-tudományokon belül is gyakran kritizálják, 
elsősorban pszichológiai (mi több: környezetpszichológiai) szempontból. A szerzők meg-
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lepően gyakran, imponáló természetességgel és szakszerűséggel hivatkoznak a környezet-
pszichológiai és a pozitív pszichológiai szakirodalomra. A kulturális örökséget eleinte 
általában nem turisztikai céllal óvják meg az emberek, hanem azért, mert intrinzik értéke van 
a közösség számára – nem puszta múlt, hanem kultúratámogató szerepe is van: a helyi 
emberek számára az identitás élményét is biztosítják, mert ezek a környezetek olyan helyek, 
ahol a közösség tagjai társas interakcióba bonyolódhatnak és folytathatják a hagyományaikat. 
A turizmus gondolata később szokott felmerülni, elsősorban az anyagi megóvás és fenntartás 
költségeinek biztosítása kapcsán, de mind a hétköznapi tapasztalatok, mind a környezet-
pszichológiai kutatások (Levi & Kocher 2013) azt mutatják, hogy a turisztikai célú látoga-
tások sok tekintetben inadekvát használatot jelentenek. Nagy a hely kommercializálódásának 
és trivializálódásának veszélye. Ráadásul a turisták – azon túl, hogy jelenlétük saját maguk 
számára is rontja a hely esztétikai és környezetpszichológiai élményét (Levi  Kocher 2013) 
– befolyásolják a közösség életét is: megváltozik és megnő a forgalom, fokozódik a zsúfoltság 
stb., ami a helybelieket a mindennapi élet szintjén is zavarhatja. A helykötődés és a hely-
identitás is módosulhat. Vagyis pontosan az eredeti kulturális és környezetpszichológiai érték 
veszhet el. 

Az örökség tehát nem pusztán azért értékes, mert az előző generációk építették vagy 
használták, hanem a mindennapi életben is átélt értéket tulajdonítanak neki az emberek, 
helyiek és turisták egyaránt. Ezek az értékek egyáltalán nem evidensek, nem következnek 
magából az örökséghelyszínből, hanem a személy–környezet tranzakció (Dúll, 2009) 
megértésével bonthatók ki. A kulturális örökség fontos szerepe, hogy a kulturális identitásban 
összekapcsolja az embereket és a környezetüket – környezetpszichológiai értelemben ez 
személyes és kollektív egyszerre (Lewicka 2008), akárcsak a helyidentitás, illetve a hely-
kötődés. Egy-egy örökséghelyszínt ezért egyéni és kollektív társadalmi-gazdasági hatás 
szempontjából is érdemes értékelni. A kulturális szelf, a helyidentitás, és a személyes 
identitás konvergál – ezt a folyamatot átszövi a kulturális és környezeti hovatartozás (Markus 
& Kitayama 1991). „A kutatások egyik legfontosabb tárgya a hely szellemének, múltból 
öröklött, s jövőbe átmentendő karakterének vizsgálata lenne, identitáskeresés ezen említett 
múlttal, történelemmel, kultúrával, tájjal-környezettel, azokkal a gyökerekkel, amelyek 
jövőbeli térstruktúráink egyediségét képezhetik” (Finta 2004:14). 

 
 

A lokalitásélmény és változása a Nivegy-völgyben – környezetpszichológiai kutatás egy 
műemlék plébániaépület felújítása kapcsán (Dúll 2017) 
 
A Nivegy-völgy a Közép-dunántúli régióban fekszik. A Csorsza- vagy Cserkúti-patak észak-
déli irányba táguló széles völgye, a Nivegy- vagy Nevegy-völgy ősidők óta a legfontosabb 
természetes összekötő út a Balaton-felvidék és a Balaton partvidéke között. „A Balaton-
felvidék színes és változatos természeti adottságai kivételesen értékessé teszik e tájat. A 
felvidék geológiai értékei Európa-szerte egyedülállóak. [...] A természet páratlanul gazdagon 
díszítette fel ezt a tájat. A völgy községeinek neve – északról délre haladva – sorban: Óbuda-
vár, Szentjakabfa, Balatoncsicsó, Szentantalfa, Tagyon. A szőlőtermelés, amelyet elsősorban 
a 15. századtól hadifogolyként ide telepített, a szőlőműveléshez és borkészítéshez értő bajor 
és frank parasztok honosítottak meg, évszázadokon keresztül biztosította a községek 
többségének fennmaradását még háborús körülmények között is (hiszen ekkor még nőtt is a 
bor ára). 1771-re Csicsó és Szentjakabfa és később Óbudavár is szinte teljesen német falvakká 
váltak, később pedig az egész völgyben keveredtek a magyar és német nyelvű családok” 
(Nagy, Márkus, Máté, Odonics, Kácsor, Ódor et al. 2015:6). A háziiparon és a molnáriparon 
kívül jelentős ipar sosem volt a Nivegy-völgy falvaiban. A gazdasági átalakulások nyomán 
némelyek sikeres vállalkozókká váltak, de a többség inkább őstermelővé vagy kényszervállal-
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kozóvá lett, az új helyzet által egzisztenciálisan, testileg, lelkileg ellehetetlenítve (Veress D. 
2000/2014). A térségben jelentősebb ipari-kereskedelmi vállalat nem működött korábban 
sem. „Immár általános megállapítás: a kistelepülési lét(forma) önmagában hátrányos helyzetet 
jelent. Nincsenek helyi munkalehetőségek, közintézmények, a kistelepülések fokozatosan 
elöregednek” (Berta 2005:173). A völgyben megvalósítható területfejlesztési lehetőségek és 
feladatok tömör összefoglalását adja Nagy és munkatársainak (2015:62-63) tanulmánya: a 
„Nivegy-völgy reális célkitűzéseként a helyi adottságokra épülő, fenntartható vidéki turizmus 
kialakítását lehet megfogalmazni”. 
 
 
A környezetpszichológiai kutatás kerete: „A kulturális örökség gazdasági és társadalmi 
hatásainak feltárása” (REVEAL) program 
 
A balatoncsicsói műemlék plébániaépület felújításához kapcsolódó környezetpszichológiai 
vizsgálat az (azóta megszűnt) Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyon-
gazdálkodási Központ (továbbiakban Forster Központ) „A kulturális örökség gazdasági és 
társadalmi hatásainak feltárása (REVEAL)”280 nemzetközi281 programjának keretén belül 
zajlott. A REVEAL projekt 2014. január 1-én indult. Engem környezetpszichológus szak-
értőként282 a projektben közreműködő építészek kezdeményezésére283 a Forster Központ 
hívott meg a közös munkára, amelybe 2014. júniusában kapcsolódtam be. 

A projekt284 alapgondolata: „a kulturális örökség jelentős társadalmi és gazdasági 
hatásokkal rendelkezik. Azt is feltételezzük, hogy ha a műemlék közelében élő lakók és a 
különféle szakmai szereplők együtt találják ki a műemléképület régi/új funkcióit és közösen 
működtetik azt, akkor a kulturális örökséggel hosszú távon, fenntartható módon lehet 
gazdálkodni. Fontosnak tartjuk, hogy ezekben az örökségi fejlesztésekben a helyi gazdaság, a 
társadalom, a környezet, valamint a kulturális élet egyaránt jól járjon”.285 A projekt tehát a 
műemlékek sokrétű hatásait vizsgálta a műemléki környezetben élőkre, akikkel közösen rész-
vételi program során, transzdiszciplináris szakértői keretben tervezték meg a plébániaépület 
felújítását és későbbi hasznosítását. A projektben fontos szerepet játszottak a fenntarthatóság 
szempontjai is. 
 

                                                
280 Economic and Social Impacts of Cultural Heritage (REVEAL) (http://www.forsterkozpont.hu/nemzetkozi-
feladatok/nemzetkozi-projektjeink/749 – letöltés: 2019. 03. 10.). 
281 A projekt támogatói: eea grants Iceland, Liechtenstein, Norway (a projektről: http://eeagrants.org/project-
portal/project/HU11-0003 – letöltés: 2019. 03. 10.); Riksantikvaren, Klima og MiljØdepartementet 
(http://www.riksantikvaren.no/ – letöltés: 2019. 03. 10.). Projektpartnerek: Balatoncsicsói Római Katolikus 
Egyházközség, Zánka–Nivegy-völgyi Borút Egyesület, Miniszterelnökség, Nemzetgazdasági Minisztérium, 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Turizmus Intézeti Tanszék. A 
projekt időtartama: 2014. január 1. – 2016. április 30., költségvetése 995.000 EUR volt. 
282 A környezetpszichológus szerepét közérthetően is megfogalmaztuk a projektblogon: Kérdőívezés 
Csicsón, azaz mire jó a környezetpszichológia (Babarczy Veronika interjúja Dúll Andreával). Lásd 
http://balatoncsicso.reblog.hu/post-001 – letöltés: 2020. 12. 29. 
283 Köszönöm az Építész Stúdió építészeinek, Félix Zsoltnak és Hőnich Richárdnak, hogy behívtak a folyamatba. 
284 A projekt vezetői, szakértői és külső résztvevői: projektvezetők: Soós Gábor / Béládi András (Forster 
Központ); projektkoordinátor: Fogarasi Barbara építész, műemlékvédelmi szakmérnök (Forster Központ); 
projektmenedzser: Bodorkós Barbara / Nagy Levente (Forster Központ), gazdasági menedzser: Saád Judit 
(Forster Központ), PR: Babarczy Veronika (Forster Központ). Műemléki kutatók: Somorjay Sélysette, Varga 
Gábor, Galamb Zsuzsanna (művészettörténészek, Forster Központ). Szakértők: Dúll Andrea környezet-
pszichológus; Nemes Gusztáv szociológus, helyi közösségfejlesztő; Soltész Anikó esélyegyenlőségi szakértő. 
Vállalkozásfejlesztés: Balázs Tibor vállalkozásfejlesztő (SEED Foundation), Ex Ante. Építésztervezők: Félix 
Zsolt, Fialovszky Tamás, Hőnich Richárd építészek (Építész Stúdió). 
285 Lásd http://www.forsterkozpont.hu/nemzetkozi-feladatok/nemzetkozi-projektjeink/749 – letöltés: 2019. 03. 17. 
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A balatoncsicsói plébániaprojekt lényege és céljai 
 

A plébániaprojekt (lásd Fogarasi, Bodorkós, Dúll, & Nemes 2015) több, összetett céllal 

rendelkezett. A beavatkozási cél a műemlékvédelmi cél volt, azaz a balatoncsicsói 300 éves 
műemlék plébánia épületegyüttesének felújítása. A fő célhoz emellett számos szándék és 
célkitűzés kapcsolódott: a valamikor a község és az egész völgy vallási és mindennapi 
életében fontos szerepet játszó parókia átalakításába bevonni a csicsóiakat és a völgy másik 
négy településének lakosait, hogy közösségi tervezéssel történhessen az átalakítás, ami a 
későbbi üzemeltetés hasonló alapjait teremti meg. Fontos volt tehát a rendszeresen 
monitorozott közösségi tervezés, közösségfejlesztés mint tartalmi és módszertani cél: a 
felújítás tervezése kísérleti jelleggel participatív módon zajlott. Ezen belül célként szerepelt, 
hogy a helyi szereplőkből „élő, működő közösség” jöjjön létre, amely később az épületet 
közösségi térhasználatban és üzemeltetéssel tudja működtetni.286 Ehhez üzleti modellt kellett 
kialakítani az épület fenntartására. Az elképzelés szerint ezek az alapelvek – a fenntartható 
építészet és a felújításkor beépíteni kívánt környezetbarát technológiák (pl. napelemek) 
beépítésével együtt – a fenntartható és környezetbarát üzemeltetés irányába hatnak majd. 
Mindez szervesen kapcsolódik a műemlék-felújítás társadalmasításához és társadalmi 
hatásaihoz. Mint fentebb említettem, a projektnek a konkrét műemléki beavatkozáson és 
annak társadalmi hatásainak felmérésén túl módszertani céljai is voltak: részben egy, a 
kulturális épített örökség gazdasági és társadalmi hatásait mérő módszertan kidolgozása volt a 
cél, másrészt egy ún. „beavatkozási módszertan” kialakítása és összegzése. A tervezési 
folyamatról esettanulmányok (Babarczy, Bodorkós, Dúll, Fogarasi, Nemes, Soltész, & Soós 
2015; Babarczy, Balázs, Bodorkós, Dúll, Fogarasi, Nemes, & Soltész 2015) készültek, 
amelyek a beavatkozási módszertanra vonatkozó reflexiókat tartalmazzák a különféle szak-
értők (közösségfejlesztő, szociológus, esélyegyenlőségi szakember, vállalkozásfejlesztő, 
környezetpszichológus) szemszögéből együttesen nézve, mivel a tervezési és működtetési 
módszertan átadásra kerül hasonló műemlékek kezelői (önkormányzatok, térségi fejlesztő 
szervezetek, civil szervezetek stb.) számára. A plébániaprojekt tehát minta-, illetve modell-
projekt volt, abban az értelemben is, hogy szisztematikusan elemzett folyamatokkal kívánta 
támogatni a műemlékvédelem társadalmasításának287 bontakozó programját. 

 

A projekt munkafolyamata 
 

A projekt munkafolyamatának tervezett menete a következő volt: helyszín kiválasztása, 
örökségi feltárás, műemléki diagnózis és helyreállítási javaslat, összegzett szakértői diagnó-
zis, építészeti tervezés, környezetpszichológiai vizsgálat (1. fázis), közösségfejlesztés, vállal-
kozásfejlesztés, építkezés, környezetpszichológiai vizsgálat (2. fázis), felújított plébániaépület 
használatba vétele közösségi épületként, környezetpszichológiai vizsgálat (3. fázis: haszná-
latba vétel utáni értékelés – lásd Zimring 1990), a projekt lezárása. Az örökségi feltárás és a 
műemléki diagnózis folyamata közben kapcsolódtam be a folyamatba. 
 

A plébánia épülete – összegzett, transzdiszciplináris szakértői diagnózis 
 

A balatoncsicsói plébánia egy mintegy 300 éves, késő barokk korból származó műemlék-
együttes. Az épületet többször (pl. 1799-ben) átépítették, de a barokk jegyek egy része meg-
őrződött az átépítések során is. Mikor a Forster központ választása az épületre esett, az már 30 

                                                
286 Az épület 5 éves fenntartását – a Forster Központtal kötött Együttműködési Megállapodás keretében – a 
Nivegy-völgyi Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány vállalta magára. 
287 Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions. Towards an integrated approach to cultural heritage for 
Europe (http://resources.riches-project.eu/european-commission-communication-towards-an-integrated-approach-
to-cultural-heritage-for-europe/ – letöltés: 2016. 09. 10.). 
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éve elhagyatottan, erősen leromlott állapotban állt. Időnként a falu lakói a helyi 
közösségfejlesztő288 vezetésével közösségi programokra (falunapi főzés stb.) használták az 
épület kertjét, de – az egyre erősödő helyi igények és korábban említett próbálkozások (lásd 
Scher 2014) ellenére – korábban nem sikerült forrást szerezni a felújítására. 

A műemléki kutatás során az örökségi feltárást, diagnózist és helyreállítási javaslatot 
(Somorjay 2014a, 2014b) az összegzett szakértői diagnózis kialakításának munkafázisa 
követte. Ennek a szakasznak a során a transzdiszciplináris folyamat (vö. Stokols, Hall, Moser, 
Feng, Misra, & Taylor 2010; Hall, Vogel, Stipelman, Stokols, Morgan, & Gehlert 2012) 
természetéből adódóan számos, nehezen megoldható konfliktus alakult ki. Nézeteltérés 
származott például a műemlékvédelmi szakemberek és a team többi tagja között abból, hogy a 
műemléki plébániaépület felújítása mennyire rendelhető alá a közösségi tervezés során 
körvonalazódott vágyaknak, szándékoknak, a „mindennapi társadalmi használati értéknek” 
(Dúll 2016), illetve mennyire kizárólagosan vagy elsődlegesen veendők figyelembe a 
műemléki, művészettörténeti értékek (a műemlék mint kincs). A munka ezen hosszú és 
konfliktusterhelt szakasza végül sikeres kompromisszumokkal zárult. 

A Forster Központ transzdiszciplináris szakértői csoportja a 2014-ben lezajlott szak-
értői vizsgálatok – amelyek részben egymástól függetlenül, részben közösen zajlottak a hely-
színen, és amelyek során függetlenül elvégzett szakmai munkákról rendszeres kutatócsoport-
műhelyeken számoltunk be egymásnak, célként tűzve ki, hogy minden egyes alkalommal 
közös, transzdiszciplináris álláspontra jutunk, amely a következő vizsgálati fázis kiinduló-
pontjául szolgál (vagyis így valódi transzdiszciplináris csoportmunka zajlott) – eredmé-
nyeként a következő közös diagnózist állította fel az épületre és szociofizikai környezetére 
vonatkozóan (ez a diagnózis szolgált a transzdiszciplináris, participatív műemlék-felújítási és 
területfejlesztési kiindulási alapjaként): a plébánia épülete pusztuló műemlék, amelyben és 
egész környezetében (ideértve Balatoncsicsót és a Nivegy-völgy egészét) látható a 
kihasználatlan potenciál (helyi közösség fejlődése, vidéki turizmus, kisvállalkozások). A helyi 
társadalom – bár rendelkezik egy lelkes civil maggal – meglehetősen integrálatlan, egyrészt az 
érdekellentétekkel jellemezhető helyi lakosok csoportjai (pl. tősgyökeresek vs. „jöttmentek”) 
között mutatkoznak konfliktusok, másrészt aktív, erős vallási/szubkulturális/etnikai csoportok 
(nazarénusok, katolikusok, protestánsok, svábok) működnek a térségben, harmadrészt erős és 
többoldalú megosztottság mutatkozik éppen a célépület felújításával kapcsolatban. Ez utóbbi 
megosztottság(ok) részben magára a felújítás szükségességére (Balatoncsicsó lakosai és az 
egyház részéről egyaránt) és a felújítandó épület új (közösségi) funkciójára is vonatkoztak. 
Mindössze egy példa: a műemlék plébánia épületegyüttese a katolikus egyház tulajdonában 
volt és van, viszont maga az egyház (a Veszprémi Érsekség) eleinte nem tartotta 
szükségesnek a felújítást, hiszen paplakásként a parókiára már évtizedek óta nem volt és nincs 
szükség. Számos kérdés merült fel az egyház289 részéről, mikor világossá vált, hogy az 
épületet elsősorban nem egyházi funkciókra újítanák fel (bár helyet kapna benne a 
Balatoncsicsói Egyházközség irodája), hanem sokkal inkább közösségi (pl. Baba-Mama Klub, 
Nyugdíjas Klub, Ifjúsági Klub) és turisztikai funkcióknak (pl. biciklis szállás túrázóknak, 
esküvői turizmus) adnák át a házat. Ezek a funkciók a projekt célja szerint – a felállított 
diagnózis alapján – egyszerre szolgálnák ki a csicsóiak, a Nivegy-völgyiek és a turisták 
igényeit. A felújított plébániaépület működtetése (alapítványi formában) számos lehetőséget, 
de számos nehézséget is foglal magába. A megfelelő, anyagilag is megtérülő, fenntartható 
működtetésben hosszabb távon is fontos a település lakóinak részvételi, esélyegyenlőségen 
alapuló aktivitása. Ehhez szükség van egyrészt a lakosok közötti kapcsolatok, a közösségi 

                                                
288 Nemes Gusztáv, a projekt szociológus és közösségfejlesztő szakértője, aki 2005 óta lakik Balatoncsicsón. A 
csicsói projekt céljairól és az ő szerepéről készült interjú vele: http://balatoncsicso.reblog.hu/hogy-ki-vagyok-es-
mit-csinalok-maig-nem-ertik--interju-nemes-g (letöltés: 2016. 09. 17.). 
289 Hosszú és nem konfliktusmentes egyeztetési folyamatban sikerült a célt közös megelégedésre meghatározni. 
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együttműködés fejlesztése Balatoncsicsón belül és a Nivegy-völgy települései között 
(közösségfejlesztés), másrészt a meglevő gazdasági aktivitások és kompetenciák megtartó 
növelésére és fejlesztésére (gazdaságfejlesztés). A felújítás (településfejlesztés) és a 
közösségfejlesztés hatását érdemes környezetpszichológiai eszközökkel is dokumentálni és 
mérni: ennek során meg lehet vizsgálni ezeknek szociofizikai beavatkozásoknak a kapcsolatát 
a plébániaépülethez (szűkebb beavatkozási helyszín), a Balatoncsicsóhoz (tágabb beavatko-
zási helyszín) és a teljes Nivegy-völgyhöz meglevő helykötődéssel és a települések lakóinak 
pszichológiai jóllétével, és a beavatkozások nyomán ezeknek a változásaival. 

Az építészeti tervezés, az építészeti beavatkozások szerepe nem elhanyagolható a 
vidék fejlesztésében sem. Az épületegyüttes felújításának építészeti tervezése az Építész 
Stúdió290 munkája. A felújítás és az épület környezetpszichológiai elemzése nem tárgya a 
jelen tanulmánynak, viszont fontosnak tartom megjegyezni, hogy az épület jelen formájában 
szervesen illeszkedik a Balaton-felvidéki építészet követelményeihez (lásd Krizsán & 
Somogyi 2010; Krizsán 2013). A finanszírozás nehézségei és egyéb problémák291 miatt a 
projekt ideje alatt csak a plébániaépület és csűr felújítása készült el. 

A környezetpszichológiai vizsgálat első fordulója az építkezés megkezdésekor 
fejeződött be, a második forduló az építkezés befejeződésekor zárult le. A használatba vétel 
utáni értékelés a Forster Központ megszűnése miatt nem tudott megvalósulni. 

 
A plébániaépület felújítás utáni használatba vétele: Nivegy Ház 
 

Az építkezés 2016 májusában ért véget, amikor is a kivitelezők elvonultak, majd megtörtént a 
működtetés engedélyeztetése. A kutatási terv szerint akkor tekintettük lezártnak az építkezést, 
ha lezajlik a ház hivatalos, ünnepélyes megnyitója, de legkésőbb 2016 júniusában. A 
megnyitó esemény292 végül a lakosok számára rendezett adventi mulatság keretében 2016. 
december 23-án lezajlott (hivatalos, Forster szakértői csapattal közös megnyitó nem volt), de 
a felújított plébániaépület Nivegy Ház293 néven megkezdte működését közösségi térként és 
rendezvényközpontként. 
 

A balatoncsicsói plébánia közösségi felújításának követő környezetpszichológiai vizsgálata: 
lokalitásélmény és folyamatorientált településtervezés 
 

A kutatás a Forster Központ „A kulturális örökség gazdasági és társadalmi hatásainak feltárása” 
(REVEAL) programjába, annak Nivegy-völgyi (Balatoncsicsó) beavatkozási és kutatási 
projektjébe illeszkedett. Egyelőre a településfejlesztési folyamatokban világszerte ritkán vesz 
részt környezetpszichológus (vö. Dúll 2019b). Ugyanez mondható el a műemléki felújításokra 
is, pedig ebben a témában is számos lehetőség nyílik/nyílhat inter- és transzdiszciplináris 
együttműködésekre, többek között a környezetpszichológiával. Ez a projekt is példa erre. 

A jelen környezetpszichológiai vizsgálat során egy műemléki beavatkozás (a 
balatoncsicsói műemlék plébániaépület) felújításának lokalitásélményre (Dúll 2017) gyako-
rolt környezetpszichológiai hatásait tártuk fel, követő vizsgálattal. 

                                                
290 A balatoncsicsói plébánia épületegyüttes felújítása, Építész Stúdió: Félix Zsolt, Fialovszky Tamás, Hőnich Richárd. 
291 A transzdiszciplináris és participatív munkából természetesen fakadó szakmai nehézségek, konfliktusok 
mellett az egész projektet számos szervezeti és financiális probléma terhelte. A projekt 2,5 éves (2014 eleje – 
2016 közepe) időtartama alatt az azóta megszüntetett Forster Központban kétszer volt vezetőségváltás. A projekt 
vezetőinek, munkatársainak, és szakértőinek jelentős része is lecserélődött. Ezek a váltások természetesen a 
projekt újra- és újra történő felülvizsgálatával, illetve pénzügyi korlátozásokkal jártak, amelyek egyrészt rendkívül 
megnehezítették a folyamatos munkát, másrészt a helyiekben bizalomvesztést okoztak. Ezekkel a folyamatokkal a 
szakértői stábnak külön kellett foglalkozni a transzdiszciplináris csoportfolyamatok megsegítése érdekében. 
292 http://nivegyhaz.hu/nivegy-haz-megnyito-adventi-mulatsag/ – letöltés: 2020. 12. 29. 
293 http://nivegyhaz.hu/tag/nivegy-volgy/ – letöltés: 2020. 12. 29. 
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A környezetpszichológiai lokalitásélmény közvetlen előzményfogalma a lokalitás-
minőség, amelyről A.Gergely (1993:55) a helyi társadalmak kapcsán beszél: a „közösség- és 
hatalomfüggő helyi társadalmak mindig konkrét földrajzi, társadalmi, gazdasági, kulturális 
stb. dimenzióktól meghatározottak, s ezt vagy föl tudják használni saját helyi érdekeik érvé-
nyesítésére, vagy megszenvedik hátrányos helyzetüket. A lokalitásban erősnek mondható tér-
erősség a helyi érdek, a településnagyság, a társadalmi kohézió és a szerepköri sajátságok 
hányadosa. A térbeli zártság vagy nyitottság teszi a lakóövezetet helyi társadalmi erőtérré, ez 
tartósíthat hagyományos életteret, megszabhat kulturális és mentális dimenziókat, közösségi 
vagy individuális tartalmakat, gazdasági vállalkozásképességet, egyszóval: lokalitásminőséget”. 

A település lakosai által tudatosan vagy nem tudatosuló módon megélt, szociofizikai 
tartalommal telítődött lokalitásminőséget lokalitásélménynek (Dúll 2017, 2019b) nevezem. A 
környezetpszichológiai vizsgálatok eredményei (lásd Dúll 2017, 2019b; Dúll, Somogyi, 
Hülber, Brózik, & Szabó 2018) alapján jogosan feltételezhető, hogy a személy–környezet 
tranzakcióban bekövetkező pozitív és negatív változások (beköltözés, turizmus növekedése, 
beruházások, környezetátalakítás stb.) erőteljesen hatnak a lokalitásélményre. A beköltözés-
nek (számos demográfiai, intézményi és gazdasági hatásán kívül) például az következménye, 
hogy a lakosoknak (régieknek és újaknak egyaránt) folyamatosan újra kell definiálniuk 
hétköznapi szociofizikai helyhasználatukat, territoriális szabályaikat, ami (kedvezően vagy 
kedvezőtlenül) megváltoztatja a közösségi kohéziót és a megszokott életstílust, átalakulnak a 
településsel mint hellyel kialakult pszichológiai kapcsolódások (személyes összekapcsoltság- és 
integráltságérzés, időbeli és generációs folytonosság élménye stb.) (Dúll 2014a). Az emberek 
tudatos és nem tudatosuló helytulajdonlásélményeik átalakulása közben ezeket a változásokat 
mindennapjaikban nagyon megélik, még akkor is, ha magukat a módosulásokat tudatosan 
nehezen tudják megfogalmazni. A legtöbb környezetpszichológiai vizsgálatban ezeket a 
hatásokat (pontosabban a változások negatív hatásait) hatékonyan mérsékelte, ha az 
átalakulásokat a lakosság bevonásával, részvételi projektben vezették be, és ha az emberek a 
továbbiakban folyamatosan, a szakértőkkel együtt részt vettek a változások kontrollálásában 
(részletesen lásd Dúll 2017), vagyis folyamatorientált település-/várostervezés zajlott. 

Sadan & Churchman (1997) elkülönítik egymástól az eredményorientált és a folya-
matorientált településtervezést. Az előbbiben a szakemberek a végeredményt szem előtt tartva 
a haladnak végig a tervezési folyamatokon, nem vagy alig reagálva a kontextuális tényezőkre. 
A folyamatorientált településtervezésben viszont fontosnak tartják a helyi tudás és élmények, 
tapasztalatok szakszerű megismerését, felhasználását a környezetalakításban, és kiemelt 
szempont a változások rendszeres követése is. Ehhez fel kell térképezni a helyi lakosok önér-
vényesítési képességének szintjét, fel kell tárni ennek az összefüggéseit a környezetészle-
lésükkel és a szerepeik percepciójával, a kommunikációjukkal és így tovább. A városok, tele-
pülések, környékek működésének megértésében és fejlesztésük folyamatában a szociológiá-
val, a kriminológiával, és a geográfiával együtt a (környezet)pszichológiának fontos szerepe 
lehet (Wandersman & Nation 1998; Churchman 2002). 

Fentebb említettem, hogy az elvégzett követő környezetpszichológiai vizsgálat során a 
balatoncsicsói műemlék plébániaépület műemléki felújításának lokalitásélményre (Dúll 2017) 
gyakorolt környezetpszichológiai hatásait tártuk fel. Ehhez kapcsolódtak módszertani célok 
is. A projekt környezetpszichológiai oldala a tartalmi eredményeken túl számos módszertani 
hozadékkal (környezetpszichológiai mérőmódszerek kidolgozása, kvalitatív módszertan stb.) 
és tanulsággal járt, amelyek hasznosak lehetnek az építészet, a műemlékvédelem és a környe-
zetpszichológia együttműködése számára, és alkalmasak lehetnek a műemléki helyszínekhez 
kapcsolódó települési és kistáji294 lokalitásélmények (Dúll 2017) aktuális felmérésére és a 
műemlék felújításához (vagy egyéb változásához) kapcsolódó változások követésére. A 

                                                
294 A terminológiával kapcsolatos konzultációt köszönöm Halász Levente geográfusnak. 



161 

korább kutatásokban (Dúll 2017, 2019b) bevezetett településre vonatkozó lokalitásélmény 
fogalmát a Nivegy-völgyi vizsgálatban is alkalmaztam a völgy lakosainak saját falujukkal 
való szociofizikai tranzakciójuk leírására. Ugyanakkor – mivel az egész völgyhöz 
kapcsolódóan is mértem a „szociofizikai tartalommal telítődött lokalitásminőséget”, vagyis a 
lokalitásélményt – a lokalitásélmény egy tágabb értelmezése is kívánatossá vált. A tágabb, 
egész völgyre vonatkozó lokalitásélményt (földrajzi) kistáji lokalitásélménynek nevezem 
(Dúll 2017). A fogalom bevezetését környezetpszichológiai szempontból lehetővé teszi és 
indokolja, hogy a Nivegy-völgy geográfiailag jól meghatározható, egymáshoz közeli öt 
településből és természeti környezetükből álló tájegység, amelynek településeit történelmileg 
és jelenleg is számos gazdasági (pl. bortermelés és -kereskedelem, Nivegy-völgyi borút), 
társadalmi (egyesületek), vallási, nemzetiségi, közigazgatási (iskola, önkormányzatok stb.) és 
szociológiai-társadalomlélektani (pl. rokoni kapcsolatok) szálak fűzik össze. Így a vizsgálatok 
célja volt egyrészt a környezetpszichológiai szemlélet alkalmazásának további kipróbálása 
egy megvalósuló település- és közösségfejlesztési beavatkozás nyomán (lásd még Dúll 
2019b) egy követő vizsgálatban, másrészt a műemlékvédelem társadalmasítási törekvéseihez 
illeszkedően egy olyan, környezetpszichológia mérési módszertan kidolgozása, amelynek 
alkalmazásával a kulturális épített örökség környezetpszichológiai hatásai mérhetővé válnak. 

A fenti elméleti bevezető rávilágít, hogy izgalmas és mérhető környezetpszichológiai 
kölcsönhatás van a kulturális-szimbolikus jelentéssel bíró történelmi-műemléki környezetek 
és használóik között: a pszichológiai és kulturális értelemben kitüntetett, a közösség számára 
fontos helyszínekhez – mindennapi használatuk és egyéni/közösségi környezeti önéletrajzban 
betöltött szerepük kapcsán – intenzív helykötődés épül ki, amely révén ezek a helyszínek 
beépülnek az egyéni/települési/területi helyidentitásba. A balatoncsicsói műemléki beavatko-
zás alapkérdése az volt, hogy hogyan lehet úgy elvégezni egy műemlék-felújítást, hogy az 
minél pozitívabb hatással legyen a helyi gazdasági és társadalmi környezetre, valódi gazdára 
találjon és hosszú távra fenntarthatóvá váljon? Ennek az elvárásnak a tényleges megvaló-
sulásához összetett társadalomlélektani folyamatoknak is le kell zajlania, amelyek nem 
függetlenek attól a szociofizikai környezettől (táj-, települési és épületjellemzők), amelyben 
ezek a működések zajlanak. Különösen igaz ez egy részvételi projektre, amilyen a 
balatoncsicsói plébániaépület felújítása is volt. 

A transzdiszciplináris keretek között lezajlott környezetpszichológiai kutatás 
alapgondolata (Dúll 2017) volt, hogy a felújításra került balatoncsicsói műemlék plébánia-
épületegyüttes környezetpszichológiailag is értelmezhető történeti-kulturális értéke soksíkú, 
környezetpszichológiai és életminőség-szempontból mérhető. Az elvégzett vizsgálat legáltalá-
nosabb alapfeltevései, hogy – a személy-környezet tranzakció jegyében – a szociokulturális és 
történeti jelentőséggel bíró színterek (jelen esetben a plébánia) környezetpszichológiai 
szempontból jelentésteliek, és ez a helyjelentés mérhető. Mint jelentésteli szociofizikai 
környezetekhez erős helykötődés alakul ki, ezek aktívan közrejátszanak az emberek – helyi 
térhasználók (lakos, ott dolgozó stb.) és turisták – mindennapi életében. A műemlék és a 
térhasználók környezetpszichológiai tranzakciói nyomán ezek a helyek tudatosuló és nem 
tudatosuló módon mindenképpen beépülnek a lokalitásélménybe és a helyidentitásba. A 
történettel rendelkező helyekhez az ott lakók jellemzően pozitív (tudatos és nem tudatos) 
viszonyulással viseltetnek, ám nem minden áron és nem minden feltétel nélkül. Amennyiben 
felújítják ezeket a jelentésteli épületeket, akkor a felújítás folyamata (illetve a jelen esetben a 
közösségi tervezés és a közösségi használat) nyomán a műemléki épület/helyszín szerepe a 
lokalitásélményben mintegy megújulhat, ami tranzakcionális módon visszahatva erősítheti 
ezeket a környezetpszichológiai folyamatokat. Ezek a mechanizmusok a későbbiekben 
szerepet játszhatnak a már felújított, működő műemléképület fenntartásában, védelmében. 
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A balatoncsicsói műemléki felújítás környezetpszichológiai szempontból mérhető 
műemléki értékei 
 
Lokális értékek: egyrészt a céltelepülésen, Balatoncsicsón tölthet be az épület – történeti és 
műemléki értékeivel összeegyeztethető új közösségi funkciót kapva – közösségszervező és 
helyidentitás-alakító szerepet „saját jogon” is, és a felújításhoz kapcsolódó részvételi/partici-
patív folyamatok kapcsán is. 

„Regionális”, kistáji értékek: egy új, közösségi funkciókkal rendelkező, nem mellesleg 
a fenntarthatóság kollektív értékeit is képviselő felújított történeti értékű helyszín a teljes 
Nivegy-völgy számára összetett környezet- és életminőség-hozadékokkal rendelkezik: és ez a 
hatás megmutatkozik a Nivegy-völgy mind az öt településén (Balatoncsicsó, Szentantalfa, 
Szentjakabfa, Óbudavár, Tagyon). 

Elméleti alapon azt feltételeztem (Dúll 2017), hogy a fontos kollektív és egyéni 
jelentéseket hordozó plébániaépület részvételi felújításának előre haladásával párhuzamosan 
változik a lokalitásélmény elsősorban a balatoncsicsói lakosoknál. A balatoncsicsóiaknál 
egyaránt vártam a saját településre vonatkozó és az egész völgyre vonatkozó lokalitásélmény 
erősödését és pozitívabbá válását. Ugyanakkor a plébániaépület korábbi, teljes völgyre 
kiterjedő szerepének (fíliaközpont volt) köszönhetően az egész völgyre vonatkozóan a többi 
település lakosainál is feltételeztem a kistáji lokalitásélmény erősödését. Az elvégzett kutatás 
alapkoncepciója tehát az volt, hogy a helyidentitáshoz kapcsolódó történeti épület (balaton-
csicsói plébánia) műemléki felújítása szerepet játszik a Nivegy-völgy lakosainak és ezen belül 
Balatoncsicsó falu lakóinak települési és a kistáji lokalitásélményében. A plébánia felújítása a 
személy–környezet tranzakció alapmechanizmusainak bázisán változást hoz ebben a 
szociofizikai kontextusban. A lokalitásélmény és annak változása szociofizikai kontextusát 
pszichológiai (pszichológiai jóllét, pozitív és negatív érzelmek, elégedettség az élettel) és 
környezetpszichológiai változókkal (konnotatív jelentés, lokalitásjelentés: mentális térkép, 
funkcionális érzelmi tagoltság, helykötődés, elégedettség a településsel és az otthonnal) 
mértem.295 

Koncepcióm szerint ezek a vizsgált pszichológiai és szociofizikai jellemzők adják azt 
a tranzakcionális környezetpszichológiai kontextust, amely – feltehetően a Nivegy-völgyi, 
illetve a balatoncsicsói identitáson keresztül – a kistáji (Nivegy-völgyi) és a települési (bala-
toncsicsói) lokalitásélményt definiálja. Ezeknek a változóknak az összefüggésmintázatával 
operacionalizálható és leírható a kistáji és települési lokalitásélmény, illetve az összefüggések 
változása megmutatja a lokalitásélmény alakulását. A kutatásban – magához a plébániaépület-
hez kapcsolódó pszichológiai jelentésváltozáson túl – a műemléki felújításhoz kapcsolódóan 
egyaránt vizsgáltam a településekhez kapcsolódó és kistáji lokalitásélmény alakulását. 

Várakozásom szerint a pozitívabb települési és kistáji lokalitásélményben a jobb 
pszichológiai jóllét, érzelmi állapot és élettel való elégedettség pozitívabb környezetpszicho-
lógiai mutatókkal (látens helyjelentés, konnotatív jelentés, funkcionális érzelmi tagoltság, 
otthonnal és településsel való elégedettség és településkötődés) jár együtt és hozzájárul a jobb 
életminőséghez. A települési és kistáji lokalitásélmény követő környezetpszichológiai mérése 

                                                
295 A jelen tanulmányban a vizsgálati módszereket csak felsorolom – részletes leírásuk olvasható: Dúll (2017): 
Szociológiai Adatok Kérdőív (Dúll 2107), a Pozitív és Negatív Affektivitás Skála (Positive and Negative Affect 
Schedule, PANAS, Watson, Clark, & Tellegen 1988) 20 itemes (20 érzelmi állapotot leíró melléknév) változata 
(magyarra adaptálta Rózsa, Kő, Krekó, Unoka, Csorba, Fecskó, & Kulcsár 2008), Pszichológiai Jóllét Kérdőív 
(Scales of Psychological Well-Being, Ryff 1989; Ryff & Keyes 1995; magyarra adaptálta Oláh 2005), 
Környezeti Szemantikus Differenciál Skála (KSZD – Dúll & Urbán 1997), placemetria (Lippai & Dúll 2016), 
Településkötődés Skálák (TKS1, Dúll 2014c és TKS2 – Dúll & Brózik 2015), Élettel való Elégedettség Skála 
(Satisfaction with Life Scale, SWLS, Diener, Emmons, Larsen, & Griffin 1985) magyar nyelvű, módosított 
változata (SWLS–H, Martos, Sallay, Désfalvi, Szabó, & Ittzés 2014), Otthonnal való Elégedettség Skála 
(SWHS, Sallay & Martos 2014), Településsel való Elégedettség Skála (SWSS, Dúll 2014d). 
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műemléki participatív tervezési folyamathoz kapcsolódóan, és annak összefüggésbe hozása 
életminőség-mutatókkal hazai és nemzetközi szinten is újdonságnak tekinthető. 

A műemlék plébániaépület felújításának lényege környezetpszichológiai szempontból 
a transzdiszciplináris megközelítésen túl a participatív (részvételi) tervezési folyamat, amely 
kezdettől átszőtte a munkálatokat. A részvételi folyamatok a projektben sokrétűek voltak: a 
helyi közösségépítő kezdettől bevonta az embereket a tervezésbe, és ez a konzultáció az egész 
folyamatot végig kísérte. A felújítással párhuzamosan zajlott a helyiek társadalmi képzése, 
ami az egész projekt társadalmasításának fontos része volt. A környezetpszichológiai 
vizsgálatok – a konkrét kutatási eredményeken túl – szervesen illeszkedtek a társadalmasítás 
folyamatába is, mivel a követő vizsgálatban feltártuk a helyiek motivációit és lakóhelyükhöz 
való kötődésüket, ezzel számukra is tudatosítva296 a saját településükhöz és az egész völgyhöz 
kapcsolódó helyidentitást. A környezetpszichológiai kutatás ily módon szervesen illeszkedve 
a transzdiszciplináris és részvételi projektbe, közvetve a műemléki színtér (plébánia) és az 
egész Nivegy-völgy élhetőbb, környezetpszichológiai értelemben véve fenntarthatóbb 
működéséhez is hozzájárult. 

Összegezve tehát, az elvégzett Nivegy-völgyi vizsgálatban azt feltételeztem, hogy a 
plébániaépület transzdiszciplináris (ezen belül környezetpszichológiai), participatív (részt-
vevő, közösségi) módszerekkel kísért áttervezése-felújítása közösségi térré, megmutatkozik a 
települési és a kistáji lokalitásélmény gazdagodásában, és összefügg a pszichológiai jóllét és 
életminőség mutatóinak javulásával. A követő környezetpszichológiai mérések célja a 
felújítás és az ezzel együtt zajló társadalmi fejlesztési folyamatok közös szociofizikai 
hatásának monitorozó mérése, illeszkedve a folyamat menetéhez. Azt kívántam igazolni, hogy 
már a felújítás megkezdése/folyamata összefüggésben van (az alább részletezésre kerülő 
folyamatok alapján) a várt pozitív környezetpszichológiai és pszichológiai jóllét-változá-
sokkal, amelyek az építkezés lezárásakor már megmutatkoznak és a használatba vétel után 
teljesednek ki. Utóbbi mérésére nem volt (és már biztosan nem is lesz) módunk, így a 
használatba vétel tapasztalatai nem tárgyalhatók a jelen tanulmányban. 

A vizsgálat általános összegzett célja a fentiek alapján annak illusztrálása volt, hogy a 
környezetpszichológiai kutatásnak a tudományos ismeretek szerzése és a településfejlesztési 
folyamatokban betöltött szerepe mellett a műemléki felújítások társadalmasításában is lehet 
jelentősége. A vizsgálatban ötvözött kvalitatív és kvantitatív kutatási stratégiát és ezen belül 
az értelmezési megfelelőség (interpretive appropriateness, Seamon 2000; Yardley 2008; 
Seamon & Gill 2016) elvét. 
 
 
A vizsgálat menete és módszerei 
 
A felújítás teljes folyamatát követtük az építkezés megkezdése előtti állapottól kezdve az 
épület felújításának lezárásáig. A kikérdezéses kérdőíves kutatás jelen tanulmányban tárgyalt 
két fázisa (az előkészítő terepszemlék után) 2014 nyarától 2016 nyaráig zajlott. A projekt 
kezdetekor három fázisban terveztük a hatásmérést, amelyből az első két szakasz lezajlott (az 
utolsóra, a használatba vétel utáni értékelésre pedig nem kerülhetett sor): 

1. szakasz: 2014 augusztustól 2015 novemberéig (a beavatkozások és a felújítás 
megkezdése előtt, a felújítás megkezdéséig) zajlottak a feltáró megfigyelések és az első fázis 
vizsgálatai, 

                                                
296 A vizsgálatban résztvevő Nivegy-völgyi lakosok – még ha eredetileg sok győzködésre vettek csak részt a 
vizsgálatban – gyakran megjegyezték, hogy utólag hasznosnak és érdekesnek ítélik a részvételüket, mert „így 
ezekre a dolgokra még sosem gondoltak” és „jó volt átgondolni az életük helyszínét ebből a szempontból”. 
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2. szakasz: a követő vizsgálatok fázisa (2016 február-június között) az építkezés 
folyamata alatt az épület műszaki átadásig, vagyis a felújítás közben (mivel a felújítás 
mintegy visszajelzést ad a részvételi tervezés hatékonyságáról, és az építkezés azokban az 
emberekben is felkelti a tudatos odafordulást, akik addig nem vettek részt a participációs 
folyamatban), 

3. szakasz: az épület átadása után, a birtokbavétel és a használat során, amikor az 
épület az új, közösségi használat révén része lehet az emberek életének. A használatba vétel 
utáni lezáró vizsgálat terveink szerint 2016 őszén-telén zajlott volna, de – mint fentebb 
említettem – nem valósul meg. 

A lokalitásélményt a vizsgálatban a következő koncepció alapján operacionalizáltam 
(vö. Dúll 2017, 2019b). A települési és a kistáji lokalitásélmény pszichológiai tartalmának 
megismerése céljából mért pozitív és negatív érzelmeket, pszichológiai jóllétet, és élettel való 
elégedettséget környezetpszichológiai kontextusban értelmeztem, azaz összekapcsoltam őket 
a településhez kötődéssel, a településsel és otthonnal való elégedettséggel, valamint a 
település látens, konnotatív helyjelentésével. Ez azt jelenti, hogy a lokalitásélményt pszicho-
lógiai (pozitív és egészségpszichológiai), valamint környezetpszichológiai változók mentén, 
ezek kapcsolatait, mintázatát vizsgálva térképeztem fel megvizsgálva az összefüggéseiket a 
lokalitásjelentéssel (a település látens, konnotatív helyjelentése és a településkötődés), és a 
településsel és otthonnal való elégedettséggel (Dúll 2017). Elvárásom szerint mindezek 
mintázataként felrajzolható az aktuális (kiinduló) települési és kistáji lokalitásélmény, ami – 
mint „alapállapot” – összevethető a participatív műemlék-felújítás folyamata és az építkezés 
lezárulása nyomán alakuló települési és kistáji lokalitásélménnyel. 

Legáltalánosabb feltételezésem az volt, miszerint a környezetpszichológiailag jelentős 
– kollektív és egyéni jelentéseket hordozó – műemlék plébániaépület részvételi felújításának 
előrehaladásával pozitívan változik a lokalitásélmény elsősorban a balatoncsicsói lakosoknál 
(települési lokalitásélmény), de a felújítás az egész Nivegy-völgy esetében lokalitásélmény-
javulással jár (kistáji lokalitásélmény). A plébánia-projektben a változás folyamatát az 
építkezés lezárulásáig tudtuk követni. Elvárásom szerint az igazán markáns változások az 
épület birtokba vételével és használatával tudnak kiteljesedni – ezt a szakaszt azonban nem 
volt lehetőségünk vizsgálni. Kiderült azonban, hogy a részvételi tervezés folyamata kapcsán 
és az építkezés lezárulása nyomán a lokalitásélmény változása elindul, és a változások tetten 
érhetők. 

 
A környezetpszichológiai vizsgálat fázisai 
 
A Nivegy-völgyi vizsgálat első, helyzetfeltáró szakasza 2014 augusztusától 2015 
novemberéig tartott. Ekkor, 2015 novemberben kezdődött el a plébánia felújítása. A 
transzdiszciplináris vizsgálatok és a participatív tervezés már korábban (2014. január 1-től) 
megindultak, de a környezetpszichológia személyemben 2014 júniusban kapcsolódott be a 
munkába. Vezetésemmel ekkor egy környezetpszichológiai kutatócsoport297 alakult. A 
kutatócsoport tagjainak feladata a terepkutatás kivitelezése (adatfelvétel, adatrögzítés, 
részvétel az elemzésben) volt a Nivegy-völgy településein. A terepvizsgálatok két hónapos 
terepfelmérő munka és egyeztetés után, 2016 augusztusában indultak a Nivegy-völgyben. 

                                                
297 A Csicsó kutatócsoport tagjai voltak: Dúll Andrea (kutatásvezető), Brózik Péter (pszichológus), Frankó Luca 
(pszichológus), Hülber Attila (építész), Juhász Judit (környezeti kommunikációs szakember), Keszei Barbara 
(pszichológus és környezeti kommunikációs szakember), Tóth-Varga Violetta (pszichológus) – a vizsgálat idején 
mindannyian az ELTE Pszichológiai Doktori Iskolájának környezetpszichológiát tanuló doktoranduszai, Lippai 
Edit (környezetpszichológus) – ELTE Gazdaság- és Környezetpszichológia Tanszék, Megyeri János Imre, 
Szakály Gergő – környezeti kommunikáció szakos MA hallgatók (BME Szociológia és Kommunikáció 
Tanszék). 
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Célunk az volt, hogy az építészeti felújítás megkezdése előtt feltérképezzük a Nivegy-völgy 
(és ezen belül kitüntetetten Balatoncsicsó) lakosainak a plébániaépülethez, saját települé-
sükhöz, és a völgy egészéhez való környezetpszichológiai viszonyulásukat, települési és 
kistáji lokalitásélményüket és aktuális érzelmi, elégedettségi, pszichológiai jólléti helyzetüket 
– vagyis a nivegy-völgyi szociofizikai települési és a kiterjesztett földrajzi kistáji lokali-
tásélményt – azoknak a tudatos és nem tudatosuló állapotoknak, folyamatoknak (helykötődés, 
lokalitásjelentés, jóllét, érzelmek, értékek, elégedettség) a felmérésén keresztül, amelyek 
meghatározóak a lakosok életminőségében és a műemléki felújítás, valamint a hozzá 
kapcsolódó közösségfejlesztés nyomán lezajló településfejlesztés sikerében. A teljes projekt 
szintjén a kutatás alapfelvetéseit lásd Dúll (2017). 

A 2. vizsgálati fázis (2016 február-június között, az építkezés folyamata alatt az épület 
műszaki átadásáig) célja az volt, hogy felmérjük, változott-e a Nivegy-völgy (és ezen belül 
kitüntetetten Balatoncsicsó) lakosainak települési és kistáji lokalitásélménye (ideértve a 
lakosok érzelmi, elégedettségi, pszichológiai jólléti állapotát is) és a plébániaépület 
konnotatív jelentése, annak nyomán, hogy valóban elkezdődött a plébánia felújítása. Ebben az 
időszakban még nehezebb volt a vizsgálatok megszervezése, mint az első fázisban. Külső 
(vezetőváltások a Forster Központ élén és kutatócsoportban, munkatársak távozása, illetve 
cseréje, a norvég finanszírozású pályázati pénzekkel kapcsolatos bizonytalanság) és belső 
problémák (a transzdiszciplináris egyeztetésből fakadó gondok, az esélyegyenlőségi vonal 
kiesése a projektből, a stakeholderek érdekegyeztetési nehézségei, kommunikációs 
problémák), illetve ezekkel részben összefüggően a Nivegy-völgyi lakosok és a települések 
polgármesterei motivációjának még a korábbiakhoz képest is jelentős csökkenése nehezítették 
a vizsgálat folytatását. 2016 áprilisáig nem sikerült megszervezni a további adatfelvételeket. 
Ekkor kutatócsoportunk elnyert egy ELTE Pszichológiai Doktori Iskolában meghirdetett 
kutatási pályázatot,298 amiből Tesco-ajándékutalványokat vásároltunk, és úgy hirdettük meg a 
vizsgálatban való részvétel lehetőségét, hogy minden résztvevő kap fejenként egy-egy ilyen 
utalványt. A toborzólevelet telefonos egyeztetések nyomán számos hivatalos fórumra (pl. 
Balatoncsicsói Hegyközség) elküldtük, illetve személyes kapcsolatfelvételek útján (pl. helyi 
lakosok gyerekeit kértük meg a felhívás bedobására a postaládákba, illetve a települések 
forgalmasabb pontjain plakátok kiragasztására). A fő adatfelvételi bázis Balatoncsicsón volt, a 
helyi szociológus-közösségfejlesztő irodájában, ahol reggeltől estig rendelkezésre álltunk a 
résztvevők számára. Ugyanakkor mind a négy másik Nivegy-völgyi községben is jelen 
voltunk előre egyeztetett időpontokban. Ugyanis a polgármesterek a lakosok anyagi támo-
gatásának hírére segítőkésznek mutatkoztak, és minden község rendelkezésünkre bocsátott 
egy helyiséget, ahol tudtuk fogadni a kérdőíveket kitölteni szándékozókat. Törekedtünk arra, 
hogy minél több, az 1. fázisban részt vett Nivegy-völgyi lakost megkérdezzünk újra, hogy a 
lokalitásélményben bekövetkezett változás jól mérhető legyen. 

A 2. fázis kutatási célja az volt, hogy megvizsgáljuk: van-e környezetpszichológiai 
„hozama” az ekkor már ténylegesen zajló műemléki felújításnak (ami egyúttal településfej-
lesztést is jelent és közösségfejlesztés is kapcsolódott hozzá) az épület konnotatív jelentésére, 
a Nivegy-völgyi lakosok települési és kistáji lokalitásélményére, valamint érzelmi, pszicho-
lógiai jólléti és elégedettségi állapotukra. Mind lokális (települési), mind kistáji (Nivegy-
völgy szinten) azt volt a felvetésem, hogy a környezetpszichológiai mutatók a lokalitásélmény 
pozitív módosulását jelzik, és pszichológiai változók értékei is pozitívabbak lesznek az első, 
helyzetfeltérképező szakaszban kapott értékeknél. 
 
 

                                                
298 ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola Kutatástámogatási Pályázat. 
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A balatoncsicsói plébániafelújítási projekt környezetpszichológiai vizsgálatának össze-
foglalása:299 kistáji és települési lokalitásélmény változása a Nivegy-völgyben 
 
A balatoncsicsói plébániaprojekt több, összetett céllal rendelkezett: (1) beavatkozási 
(műemlékvédelmi) cél: a balatoncsicsói 300 éves műemlék plébánia épületegyüttesének 
felújítása, amelyhez szakmai célként a fenntartható, társadalmasított műemlékvédelem 
folyamatának kipróbálása és monitorozása is kapcsolódott. A projekt ezekkel szorosan 
összefüggő (2) tartalmi és módszertani célja volt a részvételi tervezés, valamint közösség- és 
vállalkozásfejlesztés folyamatának követése szűkebben a balatoncsicsóiakkal, tágabban a 
Nivegy-völgy öt településének (Óbudavár, Szentjakabfa, Balatoncsicsó, Szentantalfa, 
Tagyon) lakosaival (közösségi üzemeltetés megalapozása, üzleti modell kialakítása). Ehhez 
kapcsolódóan cél volt egy, a kulturális épített örökség gazdasági és társadalmi hatásait mérő 
módszertan kidolgozása, valamint egy ún. „beavatkozási módszertan” kialakítása és 
összegzése. A tervezési és működtetési (beavatkozási) módszertan a terv szerint átadásra 
kerül a műemlékek kezelői (önkormányzatok, civil szervezetek stb.) számára, illetve 
nyilvánosan300 is hozzáférhető. A vizsgálatok környezetpszichológiai célja az volt, hogy egy 
műemléki beavatkozás (a balatoncsicsói műemlék plébániaépület) felújításának környezet-
pszichológiai hatásait tárjuk fel a kistáji (Nivegy-völgy) és települési (a beavatkozási színtér: 
Balatoncsicsó) lokalitásélmény változására, követő terepvizsgálattal. A kutatásnak voltak 
pszichológiai értelemben vett tartalmi és módszertani céljai is: a kulturális épített örökség 
részvételi felújítása környezetpszichológiai hatásainak mérésén és a lokalitásélmény 
változásának feltárásán túl célom volt a környezetpszichológiai szemlélet és módszerek 
alkalmazásának kipróbálása egy megvalósult transzdiszciplináris településfejlesztési beavat-
kozás nyomán, illeszkedve a műemlékvédelem társadalmasítási törekvéseihez. 

A vizsgálatok eredményei szerint: a kistáji lokalitásélményről a két adatfelvételi 
szakaszban kirajzolódott kép azt mutatja, hogy a lakosok ismerik a Nivegy-völgyet és 
értékelik adottságait (természet, turizmus, gazdálkodás, szakralitás, közösségi térhasználat, 
bor, épített örökség). Erősen kötődnek a településeikhez (nem várt, de örömteli módon 
leginkább a fiatal lakosok). Aki elégedettebb az otthonával, az elégedettebb a falujával is, 
jobban is kötődik ahhoz, és az életével is elégedettebb. Érdekes, nem várt összefüggés 
rajzolódott ki abban a tekintetben, hogy a völgy lakói (különösen az erősebben kötődők) 
kevéssé élhetőnek, és ugyancsak kevéssé karbantartottnak észlelik a falujukat (ezek a völgy 
konnotatív jelentésének dimenziói). A völgy lokalitásjelentésében kiemelt szerepű a 
természeti táj szerepe. Úgy vélem, hogy a felújításokat (több is volt a közelmúltban a 
völgyben) tudatos, általános szinten (így mérjük az elégedettséget) pozitívan élték meg a 
lakosok, ami pozitív elégedettségélményben nyilvánul meg, ugyanakkor a művi beavatko-
zások nem tudatosuló szinten, vagyis a településkötődés szintjén a „természetélménybe” való 
beavatkozásként is megjelentek a lakosok számára. Ez magyarázhatja, hogy minél 
„természetibbnek” élték meg nivegyiek a völgyet, annál elégedetlenebbek a településeikkel, 
viszont karbantartottabbnak, gondozottabbnak ítélték azokat. A völgy szociofizikai, látens 
jelentésében megjelent az otthonosság jelentése, ami azt mutatja, hogy a völgy lakosai 
számára a kistáj egésze énközeli szociofizikai közeg. Ugyanakkor – részben ezzel össze-
függően – lakosai nagyon erősen közösségi térként élték meg a völgyet. A közösségi lét és az 
ennek megfelelő szociofizikai térhasználat összefonódott számukra a személyes fejlődés meg-
élésével, és azzal, hogy mennyire fogadják el saját magukat. Összességében azt mondhatjuk, 
hogy a völgy erős és pozitív jelentésű szociofizikai egységként értelmezése mellett jelen van a 

                                                
299 Terjedelmi okokból a jelen tanulmányban az eredményeket szövegszerűen ismertetem. A kutatás számszerű 
adatai és eredményei részletesen olvashatók: Dúll (2017). 
300 Reveal: A kulturális örökség gazdasági és társadalmi hatásainak feltárása. Örökségkalauz: Tudástár 
(https://oroksegkalauz.seed.hu/oroksegkalauz-modszertani-utmutato – letöltés: 2020. 12. 29.). 
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tagoltság is a lokalitásélményben, amelyben az egyes települések eltérő súllyal (és feltehetően 
eltérő minőségben is) jelentek meg. 

A lakosok számára Balatoncsicsó lokalitásjelentése összességében pozitív volt, 
egységesen magas településkötődést mutattak. Lakóhelyeikhez (otthon, település) való 
viszonyuk (elégedettség) és önelfogadásuk összefüggött: ha jobban elfogadják önmagukat, az 
pozitívabb viszonnyal (elégedettség és kötődés) jár a település felé is, és fordítva. Az önelfo-
gadásban – a teljes nivegyi mintához hasonlóan – fontos volt a balatoncsicsóiak számára is a 
másokkal való jó kapcsolat, de másként: a társas kapcsolatoknak inkább a mindennapi 
életcélok megvalósításában volt fontos szerepe, és ezen keresztül állt összefüggésben saját 
maguk elfogadásával és az élettel való elégedettségükkel. Ezzel egybevágóan a 
balatoncsicsóiak számára saját falujuk jelentését a nem tudatosuló lokalitásjelentésben is 
leginkább a közösségi térhasználat adta, ezen kívül a szakralitás, a természet, a turizmus, az 
épített örökség, a gazdálkodás, a bor, és a falu, mint az otthon szimbóluma. Az otthonosság a 
balatoncsicsói lokalitásélményben a társas kapcsolati téren keresztül nagyon is konkrétan volt 
jelen a település jelentésében: annál otthonosabbnak ítélték a falujukat, minél jobb volt a 
kapcsolatuk a falubeliekkel. Az otthonosság a lokalitásjelentésben még a többi lakos házára is 
kiterjedt. Feltehetően a szociofizikai hely/társas kapcsolatok/individuális folyamatok szoros 
kapcsolata, egymástól való elválaszthatatlansága állt annak a paradox településviszonyulásnak 
a hátterében, amelynek lényege, hogy a faluhoz kötődő és azzal elégedett csicsói lakosok 
rosszabbul érezték magukat, és kevésbé találták élhetőnek és karbantartottnak a települést, 
valamint kevésbé észlelték érdekesnek a plébánia felújítás előtti épületét. 

A plébániaépület jelentése mind a völgyiek, mind a balatoncsicsóiak esetében 
meglehetősen ellentmondásosnak mutatkozott. Az épített örökség növekvően fontos szerepet 
játszott az egész völgy hely-jelentésében, de expliciten a plébánia alig jelent meg akár a 
völgy, akár Balatoncsicsó lokalitásjelentésében. Felújításának megkezdése előtt tehát a kistáji 
és a települési lokalitásélményében a plébánia nem rendelkezett kialakult, manifeszt 
környezetpszichológiai jelentéssel. Az elvégzett vizsgálat kimutatta, hogy nem tudatosuló, 
konnotatív jelentése két jelentésnyaláb mentén volt leírható: karbantartottság (ami az 
épületegyüttes állagára vonatkozik, és ebben a jelentésmezőben az épület tárgyszerűen, 
szenzoros dimenzióit tekintve leképezett) és érdekesség (ami inkább vonatkozik az épület 
általános érzelmi értékelésére). A nivegyiek kezdetben az épületet viszonylag érdekesnek, 
jellegzetesnek ítélték, bár nem találták izgalmasnak (igaz, unalmasnak sem). A karbantartott-
ságra vonatkozóan az épület felújítás előtti állapotát szegényesnek ítélték, ám viszonylag 
markánsan megjelent az értékelésekben az (elővételezett) gondozottság, felújítottság 
jelentéstartalom. Ez utóbbi a tényleges felújítás szakaszában mintha elveszett volna: az 
átépítés alatt levő épületet még kevésbé ítélték karbantartottnak. Az explicit helyjelentés 
majdnem teljes hiánya a felújítás részvételi folyamatának lezárultával és utána a használatba 
vétellel lassan megszűnt, mind a kistáji, mind balatoncsicsói települési lokalitásélmény 
szintjén. Az explicit jelentésadás feltehetően már lezajlott, Balatoncsicsón kifejezetten, az 
épület Nivegy Ház néven működik.301 A nem tudatos, látens lokalitásjelentés szintjén már a 
vizsgálat második fázisának végén is elindultak a jelentésadási folyamatok: a balatoncsicsóiak 
a plébániaépület megfelelő karbantartottsági állapotát már összekapcsolták a település 
otthonosságával. Az emberek tehát helyjelentési dimenziók mentén értékelték és településük 
pszichológiai értékelésével összekapcsolták a műemlék plébánia felújítását. Elkezdődött tehát 
a falu lokalitásjelentésén belül és ahhoz viszonyulva a plébánia környezetpszichológiai 
jelentésének megformálódása, és ezzel együtt megindult az épületegyüttes szociofizikai 
státuszának definiálódása a lokalitásélményben. Mindez kiemelkedően fontos a részvételi 
műemlékfelújítási és településfejlesztési munkában. 

                                                
301 http://nivegyhaz.hu/tag/nivegy-volgy/ – letöltés: 2020. 12. 29. 
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Az eredmények szerint a két szakaszban (a plébánia-felújítás kezdete előtt és az épület 
felújítása alatt) feltárt kistáji és települési lokalitásélmény-mintázatok eltérően „reagáltak” az 
épületegyüttes felújítására a hozzá kapcsolódó participáció és közösségfejlesztő programok 
kontextusában. 

A kistáji lokalitásélmény néhány lényeges összetevője – elégedettség a településsel, 
helykötődés – jelentősen és túlnyomó részt pozitív irányba változott a kiinduló állapothoz 
képest a második fázis végére, vagyis a plébániaépület felújításának lezárulására. A nem 
pusztán pozitív változások oka vélekedésem szerint részben a projekthez kapcsolódó, a 
településekhez képest külső (társadalmi, politikai, financiális) nehézségekben, részben a belső 
konfliktusokban, érdekellentétekben is keresendő, valamint feltehetően abban is, hogy a 
lezárult felújítási folyamatban sem sikerült a teljes épületegyüttest megújítani, egy részének 
sorsa továbbra is bizonytalan. Összességében azonban a Nivegy-völgyi lokalitásélmény-
mintázat nem módosult a balatoncsicsói műemlék plébánia épületegyüttes felújításának 
lezárulásáig. 

Ugyanakkor a céltelepülésen, Balatoncsicsón a települési lokalitásélmény mutatói nem 
változtak, ám mintázatuk némileg átalakult (a negatív érzelmek szerepe csökkent). 
Valószínűsíthető, hogy a kistáji lokalitásélmény mintázata összességében stabilabb és inkább 
általános jellegű: így egy-egy lokális beavatkozás (például egy történeti jelentőséggel bíró 
épület felújítása) a Nivegy-völgyi kistáj különböző településein élő emberek „átlagos lokali-
tásélményét” nem mozdította meg, viszont annak egyes mutatóit igen (például a települések 
tudatos és/vagy nem tudatosuló, élménybeli összehasonlítása révén). A beavatkozási 
céltelepülésen, Balatoncsicsón a falu lakosai számára az épület felújítása látható volt a 
kistelepülés szívében, nap mint nap követhető volt számukra a változás, hallható volt a munka 
zaja, illetve számos, nivegyiek számára tervezett közösségfejlesztési esemény a faluban 
zajlott stb. – így a csicsóiak számára a felújítás folyamata és hatása (valamint a megújult 
Nivegy Ház használata) a mindennapi személy–környezet tranzakció során kézzelfogható, 
tudatosuló és nem tudatosuló hétköznapi szociofizikai kontextus lett. Valószínűleg erre 
vezethető vissza, hogy a települési lokalitásélmény összetevői nem változtak meg, ám 
mintázatuk kissé igen (egyébként jelen esetben az elvártnak megfelelően pozitív irányba). 

A nivegyi kistáji lokalitásélmény mintázatát tekintve tehát nem változott a plébánia 
felújításának végére. Elképzelhető, hogy a pozitív változás a plébániaépület tényleges 
közösségi használatba vétele, valós üzemeltetése és az ehhez kapcsolódó részvételi 
folyamatok nyomán megtörténhetett (ezt sajnos már nem tudtuk megvizsgálni). 

Módszertani értelemben is számos tanulságot hordoz a Nivegy-völgyi vizsgálat, 
egészében, mint mintaprojekt, és az egyes alprojektek (köztük a környezetpszichológiai 
kutatás) is. Mind a transzdiszciplináris team-munka, mind a részvételi tervezési folyamat 
izgalmas és komoly kihívásokkal volt tele. A tranzakcionális környezetpszichológiai 
kutatástervezés, az ötvözött kvalitatív és kvantitatív kutatási stratégia tekintetében levonható a 
következtetés, hogy ez a fajta szemlélet és módszertan gyümölcsöző a kistáji és a települési 
lokalitásélmény feltárására, és változásainak követésére. Konkrét módszertani hozadékai is 
vannak az elvégzett kutatásnak: egyrészt sikerült igazolni, hogy a korábban kialakított belső, 
kisléptékű terek vizsgálatára alkalmazott környezetpszichológiai módszereink (Környezeti 
Szemantikus Differenciál Skála, Placemetria) és a jelen vizsgálat céljaira létrehozott 
metódusok (Településkötődés Skála, Településsel való Elégedettség Skála) alkalmasak a 
tudatos és a nem tudatosuló helyviszonyulások feltárására. A helyviszonyulások leírására új 
környezetpszichológiai konstruktumok (lokalitásjelentés, funkcionális érzelmi tagoltság, 
településkötődés, elégedettség a településsel) kerültek bevezetésre. A feltárt helyviszonyu-
lásokat jól értelmezhető módon összefüggésbe lehetett hozni pozitív pszichológiai és élet-
minőség-változókkal (pszichológiai jóllét, negatív és pozitív érzelmek, illetve elégedettségi 
mutatók). Összességében az alkalmazott kutatási stratégia alkalmas volt a bevezetett telepü-
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lési lokalitásélmény és a kistáji lokalitásélmény operacionalizálására. Az eredmények azt 
mutatják, hogy a lokalitásélményben szervesen összefonódnak az egyéni (pl. önelfogadás), a 
társas (pl. jó kapcsolat másokkal) pszichológiai változók és a tranzakcionális környezet-
pszichológiai jelenségek (pl. lokalitásjelentés, helykötődés) – a lokalitásélmény tehát valódi 
szociofizikai, tranzakcionális konstruktum, amelyen keresztül jól megközelíthető az ember–
környezet kapcsolat és annak változásai. Mindez jól illeszkedik a műemlékvédelem 
formálódó új irányához, a társadalmasított örökségvédelemhez. 
 
 
Örökségközösség 
 
A projekt műemlékvédelem felőli célja a történeti épület felújításán kívül az örökségközösség 
megformálódásának támogatása volt. „A kulturális örökség, legyen az egy kis vidéki kápolna 
vagy éppen egy hatalmas kastély, bár mindannyiunknak mást jelent, közös érték és éppen 
ezért a megőrzése is – kinek-kinek lehetőségei szerint – közös felelősség. Kik a csicsói 
Nivegy Ház körüli örökségközösség tagjai? Mindenek előtt a Nivegy-völgyi lakosok, akik 
ötleteiket, álmaikat, a projekt elején pedig – természetes módon – az ellenérzéseiket, vagy épp 
félelmeiket tették ki az asztalra. Fiatalok, akik, ha tehetik, itt szeretnék megtalálni számításu-
kat, idősek, akik örülnek, ha minél több megmarad abból a Nivegy-völgyből, amelyben ők 
éltek. Nők, akik a gyerekek nevelésén túl szeretnének a helyi társadalmi problémák 
megoldásához is hozzájárulni, vagy éppen saját üzleti álmukat megvalósítani. Új szakmai 
utakat kereső, de évszázados hagyományokra támaszkodó és arra büszke borászok. A turistá-
kat vendégszeretettel fogadó szállásadók, akik a korábbiaknál magasabb szinten kívánják 
szolgáltatásaikat nyújtani. Katolikus, evangélikus, református, nazarénus családok, akik a 
Nivegy-völgy vallási sokszínűségét továbbviszik. A város zaja elől a völgy nyugalmába 
menekülő nyaralók, vagy éppen betelepülők. Műemléki kutatók, akik láthatóvá tették a 
laikusok számára nem ismert értékeit. Építész tervezők, akik formába öntötték a helyi 
vágyakat és a régi értékeket. Közösségfejlesztő szakemberek, akik szerteágazó vágyak és 
célok egységesítését, és az azt szolgáló kommunikációs tér létrejöttét segítették. Vállalkozás-
fejlesztő szakemberek, akik jó példák bemutatásával, ösztönző elgondolkodtató kérdéseikkel 
serkentették az épületen túlmutató, térségi szintű gondolkodás kialakulását. Esélyegyenlőségi 
szakember, aki a legapróbb részletekre is figyelve arról gondoskodott, hogy az épület 
felújítása mindenek előtt a helyben élők helyben boldogulását szolgálja. Környezetpszicho-
lógus szakember, rendszeres vizsgálatokkal követte végig a felújítási folyamatot, így már 
tudományos módszerekkel is igazolható az, amit eddig inkább csak zsigerből éreztünk: egy 
műemléképület felújítása valóban pozitívan hat az ott élők életére, életminőségére, 
településhez való kötődésére. Végül, de nem utolsó sorban a Forster Központ projektcsapata, 
mint az örökségközösség ›mediátora‹, a sokféle érték közötti párbeszéd kezdeményezője, 
amely a számos intézményi nehézség és bizonytalanság ellenére mindvégig hitt abban, hogy a 
sok munka gyümölcse előbb-utóbb beérik. Néha persze talán túl sok is volt a bába és 
hosszabb pillanatokra elveszett a gyerek, de a felújítás végére ez a sokféle tudás, vágy, 
elképzelés és érték kerek egésszé állt össze. Azt reméljük, hogy az itt nehezen kitaposott út 
más, hasonló álmokat dédelgető közösség számára már könnyebben és gördülékenyebben lesz 
járható” (Bodorkós 2016:10, 13 – kiemelés az eredetiben). 
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Gyökér Róbert 
A jelentés útjai 

A fordítás gyakorlata az ökológiai térben 
 
 
Az empirizmus álláspontja szerint ismereteink érzéki tapasztalaton alapuló, a posteriori 
ismeretek. Ugyanakkor az emberi tudat nem egyszerűen csak passzív befogadója, de aktív 
formálója is az érzéki benyomásoknak. Fogalmaink az emberi elme belső reflexiós folyama-
tainak eredményeként megszülető mentális tartalmak (Locke 1999:86-88). A tapasztalás, a 
külső környezet felől érkező impressziók közvetlensége tehát megelőzi a fogalomképződés 
folyamatát. Gondolataink csak másodlagos, származtatott lecsapódásai az érzékek által elénk 
tárt valóságnak. 

Hol a határa azonban ennek a magánminőségű szubjektivitásban adott tapasztalásnak? 
Milyen szerepet játszanak a közösség által képviselt értékek, hagyományok, vagy a társa-
dalom által közvetített viselkedésminták, értelmezési stratégiák ismereteink kialakításában? 
Lehet, hogy a tapasztalás külső és belső dimenziói valójában elzárt világok (Síklaki 
2011:155), és az emberi tudás nem más, mint az elme tudattalan régiójában futó „gigantikus 
szimulációs modell” terméke? Az empirista megközelítés az érzékelés folyamatának szubjek-
tív aspektusát emeli ki, annak ellenére, hogy az egyén társadalmi produktum, aki sohasem a 
külvilágtól elzártan, hanem az őt körülvevő szociokulturális valóság szerves részeként 
szemléli a világot. A szubjektum univerzumába zárt empirikus tapasztalat szociokulturális 
értelemben nem mond semmit sem a világ jelenségeiről azon túl, hogy a percepció szintjén 
beazonosítja azokat. A világ azonban nem pusztán a percepcióban adott érzéki tapasztalás 
lenyomata, hanem olyan jelentéssel telített közeg, amelyben értékrendek, hagyományok, 
viselkedésmódok tükröződnek. Az a körülmény, hogy a biológiailag egységes emberi faj 
szociokulturális önmegvalósítás tekintetében rendkívüli diverzitást mutat, annak a jele, hogy a 
világ jelenségeinek értékelésében nem az érzékelés, hanem az értelmezés játssza az elsődleges 
szerepet. Az értelmezésre törekvés az emberi fajra jellemző általános beállítódás. Az 
értelmezés mint ontológiai adottság az érzékelést is más megvilágításba helyezi. Az érzékelés 
nem pusztán biológiailag meghatározott sajátosság, amely megmarad a közvetlen benyo-
mások szintjén, hanem kulturálisan meghatározott tevékenység, amely előzetesen kódolt 
értelmezési stratégiákat felhasználva tereli az egyént fokozatosan a jelentés felé. Az érzéki 
tapasztalat tehát már a jelentés megszületése előtt magában hordozza a jelentés magját és csak 
bizonyos interpretációk megszületését teszi lehetővé. A jelentés sohasem esetleges 
következménye az érzékelésben adott tapasztalásnak, hanem az egyéni életvilág összefüggé-
seiből kifejlő tartalom. Az értelmezés tehát az érzékelésben predesztinált jelentés lépésről 
lépésre történő kibontása. Az érzékelés kizárólagos szerepét hangsúlyozó empirizmus ezért 
valójában eltorzítja a valóságot, miközben megfosztja az egyént ökológiai és szociokulturális 
dimenzióitól. 

Hume a színárnyalatok példáján keresztül a képzelőerő szerepét bizonyítva arra a 
következtetésre jut, hogy amennyiben az elme a saját forrásaiból képes egy korábban soha 
nem látott árnyalatot azonosítani, akkor nem lehet teljesen tabula rasa (1896:9-10). Az 
érzékelés dilemmája különösen szemléletesen mutatkozik meg a reprezentáció problematikája 
kapcsán. Mitchell szerint az a reprezentációs modell, amely hasonlóságot posztulál az elmé-
ben létre jövő képek és a világ jelenségei között, kérdéses. Ez a világnézet ugyanis az érzéki 
tapasztalatot teszi meg minden tudás alapjának. A képek által hordozott jelentés azonban 
túlmutat a puszta érzékelés aktusán. A képek bár látszólag egyetemes alappal rendelkeznek, 
kialakulásukban, utóéletükben többféle hatóerő is szerepet játszik. A „kép” egyfelől az emberi 
értelem terméke, amelyben gondolataink, hagyományaink tükröződnek. Az általa képviselt 
jelentés ugyanakkor olyan társadalmi viták, olyan társadalmi egyezségek lenyomata, amelyek 
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célja a konszenzuális valóság megerősítése. A „képek” jelentése tehát nem hozható közvetlen 
összefüggésbe az általuk ábrázolt dolgok fizikai valójával, értékelésükben pedig a nyelvi 
tradíció, az ábrázolásról szóló diskurzus évszázados hagyománya is döntő szerepet játszik. A 
képek valójában szimbolikus struktúrák, amelyek a fordítás szabályrendszerének engedel-
meskedve a társadalmi megértést mozdítják elő (Mitchell 1984:509-13). 

Az érzéki tapasztalat státusza más szerzők szerint is problematikus. Hallowell vitatja a 
percepciónak a jelentéselőállításban betöltött elsődleges szerepét. Meglátása, hogy a kulturális 
jellegzetességek kialakulásában az öntudat, az önreflexióra való képesség a meghatározó. Az 
érzékelés által közvetített kép nem az objektív világ pontos lenyomata. Ennek oka, hogy az a 
pszichológiai mező, amelyen belül az emberi viselkedés megvalósul, kulturálisan meghatá-
rozott (1955:84). Az emberi öntudat egyik következménye, hogy az ember reflexió tárgyává 
tette önmagát és az őt körülvevő környezetet is. Ez a megismerési folyamat és az eredmé-
nyeként létrejött fogalmi rendszer a kulturális örökség szerves részét alkotják. A kultúra 
ennek értelmében olyan kidolgozott jelentésrendszer, amely az általa működtetett adaptációs 
rendszeren keresztül az egyénnek önmagához és az őt körülvevő univerzumhoz fűződő 
viszonyát értelemmel ruházza fel (1955:76). 

Ha a valóság ábrázolásának egyedüli kritériuma a percepció lenne, akkor nem 
lennének spirituális tartalmak, értelmezési stratégiák, mítoszok, rítusok a Földön és nem 
mutatkoznának eltérések sem az értelmezésben. Márpedig a világ jelenségeinek értelmezése 
magas fokú kulturális diverzitást mutat. Dilthey (1990) a jelentés történeti és pszichológiai 
meghatározottságát hangsúlyozza. A jelentésalkotás döntő mozzanata meglátása szerint az 
élményben adott jelentés, amely a múlt eseményeinek szubjektív megidézése, megélése által 
ragadható meg leginkább. A megélés egyfajta retrospektív alkotófolyamat, amely az egyéni 
történet alakulását követve az életút töredékeit kontinuitássá szervezi. A megfigyelés, a 
közvetlen érzéki tapasztalaton nyugvó vizsgálódás ezzel szemben szétrombolja a megélést, 
ugyanis tárgyilagosan rögzíti a mozzanatot. Az életút valójában egymással összefüggésben 
álló élményekből építkezik, és a tudat egységének köszönhetően szerveződik koherens 
egésszé. Az önéletrajz ezért az élet megértésének legtökéletesebb formája, amelyen belül 
mindig az egyén és a történelem szempontjából meghatározó jelentőségű mozzanatok 
kerülnek kiemelésre, a többi pedig feledésbe merül. 

A rendezettség, a szabályszerűség iránti fogékonyság szintén a hermeneutikai vizsgá-
lódás egyik meghatározó aspektusa. Bár a konkrét rendezőelvek azonosításának képessége 
tanulási folyamat eredménye, a rendezettség iránti érzékenység mint kulturális állandó 
azonban általános emberi sajátosság. Befolyásolhatja az érzékelés és a jelentéselőállítás 
folyamatát, és kiindulópontja lehet olyan általános érvényű szabályozóelvek megfogalma-
zódásának is, mint amilyenek a társadalom életét meghatározó normák és szankciók. A rende-
zettség iránti vágy a megfigyelő általános beállítódásának a következménye. A megfigyelő 
egyik sajátossága ugyanis, hogy konstans elemek után kutat az érzéki tapasztalat szaka-
datlanul változó közegében, miközben folyamatosan halad az őt körülvevő környezetben. 
Mivel ezek az állandók tartalmazzák a környezeti jelenségek értelmezéséhez szükséges 
valamennyi információt, ezért az érzékelés valójában ezen állandók kinyerésére irányuló 
tevékenység. A megfigyelőnek nincs szüksége arra, hogy az érzékelésben adott tapasztalatot 
előzetes minták alapján mentálisan újraalkossa, ha az a maga közvetlenségében is hozzá-
férhető. A jelentés tehát nem a tárgyakhoz mesterségesen hozzárendelt tartalom, ahogyan azt 
a kognitív tudomány láttatja. A tárgyi környezet a mindennapi tevékenységek mintázatába 
való beépülése által nyeri el értelmét (Ingold 2000:166-168). 

A spirituális tapasztalat szintén egy olyan szegmense az érzékelésnek, amely túllép a 
közvetlen tapasztalás érzéki bizonyosságán és adott esetben felül is írhatja a megfigyelés 
szolgáltatta benyomások általános jelentését. A víziók, látomások értelmezése, az értelmezés 
eredményeként előálló jelentés életútra gyakorolt hatása, életút-szervező ereje különösen 
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fontos szerepet kap az urbánus sámánság rituális gyakorlatai során. Hogyan kapcsolódnak 
azonban a rítusok közben felderengő víziók, képek a valósághoz? Mi a közös vonás bennük 
és a valóságban is fellelhető másuk között? Hogyan írható le az érzéki és a spirituális 
tapasztalat közötti viszony? Egy interjúalanyom a következő látomásszerű élményről számolt 
be egy dobkör-szertartást követően: 
 

Kedves farkasom beköszönt. Ott még valamit csinálni kell. Valamikor ki kell vinni a 
szabadba. Olyan erő lakozik benne, olyan dominancia kezd mutatkozik benne, hogy ezt 
ki kell vinni és hasonló közegben meg kell mutatni neki, hogy mi van, mert nagyon 
bezárva érzi magát. Megmutatkozott egy bölény, ami nekem egy nagyon jó jel. [...] 
Láttam egy fényoszlopot, aminek a tetején egy szarvas, aranyszarvas motívum volt. És 
utána kicsit az ősök közé ülhettem a tűzhöz és ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt. 
Köszönöm nekik, köszönöm a helynek, köszönöm mindannyitoknak. 

 
A spirituális élmény által közvetített tapasztalat nem minden esetben verbális természetű 
abban az értelemben, hogy az érzékelés tárgya nyelvi eszközökkel egyértelműen megragad-
ható lenne, hogy a jelölő és a jelölt közötti kapcsolat mindenki számára pontosan beazonosít-
ható lenne. Az értelmezési gyakorlat sem mindig textuális természetű abban az értelemben, 
hogy a jelentés forrása írásos alapokon, például egy szótárban rögzített szókészlet jelentés-
variációin, nyugodna. A spirituális tapasztalatban adott jelentés, különösen a sámánság 
hagyományát követők körében, közösségi gyakorlatokba ágyazott jelentés, amely kitüntetett 
minőségek mentén mozog. Az értelmezés eredményeként megszülető tudás nem a priori 
ismeretek, az elmébe mintegy „beégetett” sémák önigazolási folyamatának eredménye, 
ahogyan az a racionalizmus világlátásában tükröződik, sem pedig az érzéki tapasztalat ered-
ményeként megszülető ismeret, ahogyan azt az empirizmus követői elvárnák, hanem a 
környezeti kényszerfeltételekkel való szakadatlan interakció közösségi létbe ágyazott egyéni 
tapasztalata, és az így megszerzett tapasztalatoknak a szakadatlan újraolvasása, frissítése. 
 
 
A fordításról 
 
Az értelmezés, és az értelmezés eredményeként megszülető jelentés, mind a kulturális 
relativizmus, mind pedig a racionalizmus egyik központi kérdése. A fordítási gyakorlat 
megítélése azonban különböző elbírálás alá esik a két hagyomány követői körében. Míg a 
racionalista nézőpont szerint a maradéktalan fordításnak nincs semmi akadálya, hisz minden 
emberi cselekedetet az ész és az igazság általános elve, és az oksági magyarázat bizonyossága 
vezérel, addig a kulturális relativizmus ezzel ellentétes álláspontra helyezkedik. Meglátása, 
hogy a kultúrák egyediek, az általuk képviselt életvilágok pedig annyira eltérőek, hogy 
gyakorlatilag minden fordítás kudarcra van ítélve. 

Davidson bírálja a kulturális relativizmus nézeteit. Meglátása, hogy a whorfi hipotézis 
valójában paradoxont foglal magában. A nézőpontok különbözősége ugyanis csak abban az 
esetben tartható fenn, ha van egy közös koordinátarendszer, amelyen belül az eltérő 
világnézetek elhelyezhetők. Meglátása, hogy noha a nyelvek között alapvető eltérés 
mutatkozhat, ez mégsem olyan mértékű, hogy a fordítási nehézségeket ne lehetne egy 
közvetítő nyelv segítségével áthidalni (1974:6). Davidson Tarski (1983) igazságdefiníciójából 
indul ki, de egyben túl is lép annak határain. Míg ugyanis Tarski az „igaz mondat”, azaz a 
helyes fordítás kritériumait kizárólag a formális nyelv keretei között képzeli el, addig 
Davidson kilép a valóságba, a hétköznapi dolgok világába, maga mögött hagyva a logikai 
sémák szigorú rendjét. Míg Tarski lehetetlennek tartja az informális nyelv árnyalatainak, a 
helyi dialektusok jelentésrétegeinek felfejtését (1983:153), addig Davidson meggyőződése, 



177 

hogy az emberi kultúrák értelmezési gyakorlata olyan általánosan érvényes jellemzőkkel bír, 
amelyek képesek feloldani a fordítás nehézségeit. Mindketten ugyanakkor egy közvetítő 
nyelv, vagy ahogy Tarski fogalmaz, metanyelv, segítségét veszik igénybe, hogy fordításukat 
elkészítsék. 

Davidson ellenvetése a lefordíthatatlan nyelv koncepciójával, illetve a fogalmi 
relativizmus nézeteivel szemben az empirizmus harmadik dogmájának kritikai bírálatába 
ágyazódik. Meglátása, hogy a valóság fogalmi és empirikus összetevői, azaz a tapasztalat 
szubjektív és objektív oldala, egymástól elválaszthatatlan aspektusok. A tapasztalat és a külső 
valóság jelenségei között fennálló oksági, szemantikai és episztemológiai összefonódás 
ugyanis olyan mértékű, hogy az lehetetlenné teszi az egyes ismeretek eredetének felfejtését. 
Bár a fordítás nem feltétlenül sikeres minden esetben, és előfordulhat, hogy erőfeszítéseink 
részleges kudarcba fulladnak, a fordítás teljes kudarca azonban szintén paradoxon. Ha ugyanis 
a fordítás kivitelezése lehetetlen lenne, honnan tudhatnánk, hogy a másik nyelv képviselője 
valóban fordított? A kulturális relativizmus a fogalmi rendszer és az empirikus tartalom 
dualizmusaként láttatja a világot, érvel Davidson. Meglátása, hogy az életvilágok egymástól 
elzárt, öntörvényű rendszerek, amelyeket elsősorban a nyelvi hagyomány tart össze. A nyelv 
ebben a kontextusban mint mélystruktúra jelenik meg, amely kihatással van az adott kultúra 
valamennyi szegmensére. A történelmi múltban berögzült nyelvi mintázatok sajátos világlá-
tást eredményeznek, hisz a megismerés elsősorban nyelvi természetű, és a fogalomalkotás 
folyamata sem választható el az adott nyelv nyelvtani adottságaitól. A fogalmi rendszerek 
különbözősége tehát előfeltétele a fordítás kudarcának. Davidson szerint felettébb 
problematikus, ahogyan a kulturális relativizmus a nyelv és az empirikus tapasztalat közötti 
kapcsolatot láttatja. A kulturális relativizmus olvasatában úgy tűnik, mintha különböző 
valóságok, alternatív világok léteznének az egymástól gyökeresen eltérő nyelvtani, illetve 
klasszifikációs rendszerek egyediségéből adódóan. Davidson szerint ezzel szemben legfeljebb 
egy világról beszélhetünk. Minden nyelv alapvető sajátossága ugyanis, hogy miközben az 
általa elrendezett valóság alkotóelemeinek egyedi jelleget kölcsönöz, gyakorlatilag ugyanazt a 
tárgyi környezetet foglalja rendszerbe. A különböző nyelvek mélyén meghúzódó szabály-
rendszernek, és a tapasztalati valóságot egésszé szervező alapelveknek ezért hasonlóknak kell 
lenniük. Amikor az érzéki tapasztalatról beszélünk, akkor pusztán a tapasztalat forrásának 
jellegéről beszélünk. A fordítás sikerességét azonban nem a külső valóságból érkező 
impressziók, hanem a beszélő által vallott hitek, meggyőződések határozzák meg. Davidson 
meglátása, hogy az igazság közvetlenül adott a kijelentésben, mintegy megelőzi a jelentést. 
Semmilyen körülmény sem képes ugyanis egy mondatot, vagy kijelentést igazsággal 
felruházni, csakis az a hit, amelyet a hallgató a beszélő által elmondottaknak kölcsönöz. Mivel 
a beszélő mondandóját képtelenség értelmezni anélkül, hogy ne tudnánk, miben hisz, 
ugyanakkor ez a tudás csak a fordítás képessége által válik elérhetővé, ezért az egyetlen 
lehetséges kiindulópont az, ha a beszélő által tett kijelentések általános igazságtartalmából és 
a világnézetek közötti harmóniából indulunk ki (1974:14-18). 
 Ha azonban a jelentés mindenki számára adott, miért mutatkozik eltérés ugyanannak a 
jelenségnek értelmezései között már egy adott kultúrán belül is? Hogyan lehetséges az, hogy a 
félreértés veszélye folyamatosan beárnyékolja a fordítás sikerességét? A valóságban gyakran 
még a közös nyelv használata sem mindig biztosítja a megértést és már az elemi percepció 
szintjén is különbségek mutatkozhatnak. Davidson mintha azt sugallaná, hogy mivel létezik 
teljes megértés, mivel mindent a racionalitás egyetemes eszméje hat át, ezért a különböző 
életvilágok, fogalmi rendszerek által képviselt olvasatoknak nincs létjogosultsága. Elmélete 
kizárja a kultúrák sokszínűségét. Ami érdekli, az a szövegnek a szociokulturális valóságtól 
megfosztott változata. Egy olyan szövegé, amely mentes minden világnézeti eltérésből adódó 
másodlagos tartalomtól. Valamely abszolútnak vélt olvasat egyoldalú kiemelése azonban 
könnyen eltorzíthatja a valóságot. A jelenség nem pusztán a hermeneutikai vizsgálódást érintő 
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probléma, hanem több tudományterületen is megmutatkozó tendencia. Carr (1993) a törté-
nelmi események vizsgálata kapcsán jut hasonló felismerésre. Meglátása, hogy az objektív 
tény eszméje, amely a 19. századi történetírás egyik legterhesebb öröksége, ellentmondást 
foglal magában. A tények ugyanis csak akkor nyerik el jelentésüket, ha előzetesen 
feldolgozzák őket. Carr ezért óva int a tények fetisizálásától és az értelmezés fontosságát 
hangsúlyozza. Az értelmezés kritériuma véleménye szerint a vizsgált korszakban élt emberek 
gondolkodásmódjával való azonosulás és annak tudatosítása, hogy a múlt folyamatait a jelen 
szemüvegén át szemléljük. 

Whorf (1956) bírálja a racionalista álláspontot. Meglátása szerint téves az a nézet, 
amely szerint a gondolkodás kizárólag a logika általános érvényű törvényszerűségeinek 
rendelődik alá, és független a nyelvtől. Valójában a megértés az élet minden területén a nyelvi 
folyamatok függvényében alakul. A nyelvi jelenségek mögött mélyen gyökerező klasszifiká-
ciós rendszerek húzódnak meg, sajátos világlátást eredményezve. A klasszifikációs rendsze-
rek alapját olyan, a távoli múltban keletkezett, nyelvi mintázatok képezik, amelyek csak az 
adott nyelvi közösség számára érthetők, és elérhetők. Ezek a mélystruktúrák teszik lehetővé 
az egyének közötti egyetértés kialakulását. Valamely idegen nyelv ismerete ezért önmagában 
még nem elégséges feltétele a megértésnek. A nyelvtani rendszereknek a kultúrára gyakorolt 
hatását Whorf a hopi indiánok időszemléletén keresztül szemlélteti. A hopi kultúra nélkülözi 
a dimenziók, a különböző idősíkok használatát. A Hopik egyfajta időtlenségben élnek múlt, 
jelen és jövő nélkül. Az időszemlélet kultúraszervező potenciálja helyett sokkal inkább az 
eseményeknek a beszélő személyével kapcsolatos aspektusai kerülnek előtérbe. Ennek 
tükrében egy állítás lehet egyszerű beszámoló, kifejezhet közelgő eseményekkel kapcsolatos 
várakozásokat, illetve általános érvényű törvényszerűségeket. A „dimenziótlanság” következ-
tében a napok nem vesznek fel többes számot. Az a kijelentés, hogy „öt napot maradtam”, 
értelmezhetetlen a Hopik számára. Helyette az „ötödik napon távoztam” a nyelvtanilag 
helyes. 

A kulturális relativizmus szerint a kultúrák olyan egymástól elzárt világok, amelyek 
között rendkívül korlátozott, ha ugyan nem teljesen kizárt, a jelentésáramlás. Whorf a fordítás 
teljes kudarcáról beszél, miközben a kultúrák közötti kapcsolatháló az élet szinte valamennyi 
területét átszövi. Kereskedelmi és házassági kapcsolatok köttetnek egymással, a különböző 
társadalmak képviselői tanulmányozzák egymás nyelvét, csodálják egymás művészetét, baráti 
kapcsolatok sokaságát létesítve kulturális érintkezéseik során. Ez nem jelenti természetesen 
azt, hogy a történelem viharai során ne tűntek volna el teljes kultúrák, gondolkodásrend-
szerek, ne merültek volna feledésbe jelentések, értelmezési módok, vagy hogy ne kénysze-
rülnénk gyakran spekulációra az értelmezés során a források töredezettsége, hiányos nyelvi 
ismereteink, vagy az adott kultúrában való tájékozatlanságunk miatt. Ugyanakkor a fordítás 
korántsem lehetetlen vállalkozás. Bár kiindulópontja mindig az idegen szociokulturális 
valóság, maga a jelentés azonban a fordítást végző személy saját életvilágának tükrében 
megmutatkozó tartalom. A cigánysoron élő munkanélküli Shakespeare olvasata ezért ugyan-
olyan helytálló, mint az angol színházi rendező „fordítása”. A fordító, legyen az etnográfus, 
turista, vagy egyszerűen csak egy lelkes olvasó, társadalmi lény, aki – egyfajta örökségként – 
mindig magával viszi az idegen szociokulturális élethelyzetbe saját tudását, előzetes 
ismereteit, értékeit. Legyen az a világ egy távoli pontja, vagy egy könyv fantáziavilága. A 
megismerési folyamat ezért az egyéni szubjektivitásnak rendelődik alá, amely kétségeket 
ébreszt egy egyedi, kizárólagos érvénnyel bíró olvasat létjogosultságával szemben. A fordítást 
végző személy társadalmi státusza ugyanakkor a jelentéselőállítás folyamatának döntő 
aspektusa. A jelentések hierarchikus rendbe tagozódnak: érvényességi körüket a mindenkori 
társadalom hatalmi erőviszonyai határozzák meg. A metanarratívák elleni küzdelem, a 
különféle olvasatok rehabilitációjára törekvés ezért a kulturális antropológia általános 
követelménye. Csak így oldható fel az egyneműsítés fenyegető veszélye, a hatalom által ránk 
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kényszerített egynyelvűség, amely „a nyelveket elfojtóan és elfojthatatlanul az Egyre, vagyis 
a homogenitás hegemóniájára igyekszik redukálni” (Derrida 1997:61). 

A jelentés bizonyos értelemben az időutazáshoz hasonlatos: időben szétszórt, 
alternatív jelentéssíkok találkozási pontja. Különösen jellemző ez az alkotótevékenységgel 
kapcsolatos tartalomképződés pillanatára, mint a későbbi fordítások kiindulópontjára. Bár a 
szerző részéről mindig megfigyelhető egyfajta elköteleződés egy primér jelentésvariáns 
mellett, a szöveg ugyanakkor potenciális jelentések sokaságát tartalmazza. Olyan jelentésekét, 
amelyek az eredeti „szövegeseményhez”, a kreatív pillanat generálta jelentésvariánshoz 
képest eltérő idősíkok lenyomatát hordozzák. A szerző adott pillanatban megmutatkozó 
elkötelezettsége egy eminens jelentés mellett tehát nem jelenti azt, hogy további jelentés-
tartalmak ne lennének jelen kontextuálisan az adott szövegben, vagy hogy a szociokulturális 
valóság öntudatlanul érvényesülő tartalmai ne ivódnának bele a sorokba. Az a tény, hogy a 
szerző nem reflektál tudatosan művében valamely tartalmi aspektusra, még nem jelenti azt, 
hogy az a bizonyos tartalmi elem ne lehetne produktív forrása a jelentésnek. Az abszolút 
fordítás ezért hermeneutikai paradoxon. 

Milyen körülmények teszik mégis lehetővé a jelentéssel kapcsolatos bizonyta-
lanságaink ellenére is a fordítás sikerességét? A kultúrák határai porózusak. A jelentésáramlás 
töretlen a különböző életvilágok között, szüntelenül átjárva a mindennapok kommunikációs 
helyzeteit, legyen szó a tapasztalásnak a saját nyelvi közösségen belül, vagy akár interkultu-
rális szinten megvalósuló formáiról. Számos nyelv, mint például az arab, kifejezetten 
megengedő a különféle jelentésárnyalatokkal, jelentésvariációkkal szemben. Az arab nyelv-
ben szinonimák egész sorát hallhatjuk, miközben egy szónok beszédét hallgatjuk. Ha egy 
nyelv ennyire tág teret enged a jelentésvariációk előtt, akkor egy lehetséges fordítás maga is 
egyszerűbb vállalkozás. További körülmény, hogy bár a megismerési folyamat egyenet-
lenségeket mutat, az érzékelés ökológiai beágyazottsága mégis olyan közös alapot teremt, 
amely általános feltételként mindenki számára adott. Sikeres fordítás ugyanakkor kizárólag az 
idegen kultúrában való alámerülés, az idegen szociokulturális valóság adottságaihoz igazodás 
által jöhet létre, felülemelkedve az idegenség érzése keltette bizonytalanságon. 

A Whorf által felvázolt nyelvi mélystruktúrák merevsége, determinisztikus adottsága, 
generációk sokaságán átívelő hatása a hagyományok öröklődésének hajlíthatatlanságát idézi. 
A hagyományoknak a tudásátadásban és a jelentésképződés folyamatában betöltött szerepe 
azonban nagyon is kérdéses. Tim Ingold meglátása, hogy a hagyomány nem más, mint holt 
anyag, az információ egy formája, amely nem azonos a tudással. A jártasság megszerzésének 
a folyamatát elemezve arra a felismerésre jut, hogy a személyes identitás, valamint az egyén 
karaktervonásainak összessége a társadalmi kapcsolatok területén végbement érési folyamat 
eredménye, nem pedig átörökítés útján megszerzett bizonyosság, amelyre az egyén még 
azelőtt tesz szert, mielőtt bárkivel is kapcsolatba lépett volna. Az átörökített hagyományok 
valójában nem játszanak szerepet az egyéni világkép kialakításában és sokkal értelmesebbé 
sem válunk felhalmozásuk által. Tudásra csak olyan képességek elsajátítása révén tehetünk 
szert, mint amilyen a jártasság. A jártasság a jelentés megértésére való képesség a környe-
zetünkbe való közvetlen érzéki alámerülés által. Erre a képességre kizárólag a dolgok 
bemutatásán keresztül tehetünk szert. A környezetünkben rejlő jelentés tehát nem készen 
kapott kulcsok, értelmezési módok segítségével megszülető olvasat, hanem hosszas feltárás 
eredményeként kialakuló tapasztalás, amely az egyén tevékeny részvétele mellett valósul meg 
(Ingold 2000:21-22). A jelentésnek nincsenek tehát átfogó, minden szociokulturális élet-
helyzetre egyaránt kiterjeszthető változatai. A jelentéselőállítás szituatív jellegű, az értelmezés 
pedig az adott találkozás pillanatába sűrűsödik, amelyet egy következő élethelyzet felülírhat. 
Az így létrejövő jelentés viszonylagos, érvényességi köre pedig alig lép túl az adott szocio-
kulturális helyzet határain. Mindezek a körülmények cselekvő individuumot feltételeznek, aki 
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nem passzív befogadója a történelem által a múltból átörökített jelentéseknek, hanem annak 
tevékeny újraolvasója, gyakran újraalkotója. 

A kultúrák közötti párbeszéd során nem az a kérdés, hogyan vezethet a fordítás 
kudarchoz, hanem az, milyen feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy létrejöhessen a minél 
teljesebb megértés. Mivel a fordítás eredményeként megszülető jelentés a kultúrák közötti 
távolság és az életvilágok egyedisége következtében sohasem lehet abszolút, ezért rossz 
fordítás sem lehetséges. Az olvasatoknak csak hierarchiája van. A jelentés ebben az 
értelemben tehát kulturális változó, amelynek státusza a fordítást végző személy függvé-
nyében alakul. A skála két végpontját az idegen szubjektivitás fordításából adódó jelentés és a 
saját kultúráját értelmező bennszülött olvasata jelölik ki. A fordítást végző személy hatalmi 
pozíciója a jelentéselőállítás folyamatának meghatározó része. Minden idegen jelentéssel 
szemben tett engedmény ugyanis hatalomvesztést von maga után, amely saját életvilágunk 
integritását veszélyezteti. A mindenható értelem fennhatósága alá vont interpretáció ezért nem 
más, mint intézményesített erőszak, a felvilágosodás korának abszolutista öröksége, amely a 
tudás területeinek szüntelen kisajátítására törekszik. Ebből adódóan az általa szolgáltatott 
fordítás sem lehet más, csak torz beszámoló. A fordítás sikerességének záloga az idegen 
életmódba való alámerülés, az adott kultúrára jellemző sajátos gondolkodásmóddal való 
azonosulás, és a saját kultúra intézményi struktúrájából adódó ellenállás leküzdése. Bár 
fordítási hibák mindig adódhatnak, a megoldás azonban nem az, hogy a fordítás során 
engedményeket teszünk, és figyelmen kívül hagyjuk a társadalmi kontextust. A fordítás 
koherenciáját kizárólag a vizsgált kultúra kozmológiáján és szókészletén belül maradva lehet 
megvalósítani (Asad 1986:148-159). Az értelmezési folyamat ugyanakkor paradoxont foglal 
magában. Miközben az abszolút jelentés, a helyes értelmezés után kutatunk, olvasatok 
sokféleségét hozzuk létre. A hiteles jelentés azonban mindig gyakorlati közegbe ágyazott, az 
egyéni életvilág, az egyéni szociokulturális valóság szintjén megmutatkozó tartalom. Az 
értelmezés eredményeként előálló jelentés további aspektusa az egyén identitáspolitikai 
törekvéseire gyakorolt hatása. A folyamat meghatározó mozzanata az elfogadás: az a 
körülmény, hogy mennyire tudunk az idegen kultúra világképével, értékrendjével azonosulni, 
valamint az integráció: az a képesség, hogy hogyan tudjuk az újonnan megszerzett ismeretek 
tükrében saját életvilágunkat még koherensebbé tenni. 
 
 
Az értelmezés új dimenziói egy kutatás tükrében – az ökológiai értelmezés 
 
Az értelmezésre törekvés általános ontológiai beállítódás. A szociokulturális valóság az 
érzékelés tartalmakkal terhelt régiója, amelynek széttartó jelentéseit az ember hermeneutikai 
tevékenysége segítségével próbálja összefogni. Minden tartalom alapvető adottsága a 
hermeneutikai mozzanat, az értelmezésnek-kitettség. Minden tartalom, legyen az egy 
egyszerű étel a családi asztalon, vagy egy fogás egy idegen konyha éttermében, de legyen az 
akár egy műalkotás digitálisan újraalkotott lenyomata az interneten, vagy maga az eredeti 
alkotás a múzeumban, az értelmezés általános emberi adottságának rendelődik alá. 

Az ökológiai beágyazottság meghatározó jelentőséggel bír az érzékelés és az egyéni 
interpretáció eredményeként megszülető jelentés szempontjából. Ökológiai beágyazottság 
alatt itt az egyéni mozgástér által behatárolt legtágabb teret értem, amely magában foglalja 
mind a természeti, mind pedig a szociokulturális valóság adta lehetőségeket. Az egyén nem a 
környezeti és társadalmi kényszerfeltételektől függetlenül létező élőlény, hanem attól 
elválaszthatatlan entitás, aki a környezetével szemben kialakított érzékenysége, a vele 
folytatott szüntelen párbeszéd révén tesz szert ismeretekre. Az ökológiai tér és a 
szociokulturális környezet azonban nem azonos léptékű dimenziói a valóságnak. Az ökológiai 
tér a természet a maga reflektált közvetlenségében, totális jelenvalóságában, kiegészülve az 
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értelmezés rejtett dimenzióival, amelyre a kultúra értelmezési stratégiái, az egyén által 
elsajátított interpretációs technikák, az egyénnek a valóság működéséről alkotott képzetei 
finom rétegekként rakódnak rá. Az ökológiai térnek lehetnek ugyan olyan területei, amelyek 
feltáratlan régiókként eddig még rejtve maradtak a megismerés előtt, de az értelmezés mint 
általános emberi beállítódás mindenhova lehatol. A szociokulturális valóság ezzel szemben az 
emberi kultúra kibontakozásának színtere, amely egyfajta részhalmaza az ökológiai térnek. A 
két dimenzió ugyanakkor kölcsönösen áthatja egymást. 

Gibson (1986) meglátásait követve úgy vélem, hogy a lehetőségek konstans 
információként vannak jelen az érzékelésben, a megfigyelőnek ezért nincs szüksége előzetes 
tapasztalatra ahhoz, hogy környezetével interakcióba lépjen. Maga az értelmezés ugyanakkor 
túllép a tapasztalat közvetlenségén, kiaknázva a lét hermeneutikai dimenzióit. Az ökológiai 
térben az érzékelés kiindulópontja a megfigyelési pont. A megfigyelési pont a természeti 
környezetben, vagy a szociokulturális valóságban elfoglalt hely, nem pedig egyfajta absztrakt 
pozíció, amely bár vizualizálható, azonban nem látható. A megfigyelési pont jellege az optikai 
rendezettség elvével írható le, amely változás és állandóság paradoxikus egysége. Bár a 
megfigyelt jelenségek változnak, ez a változás nem új minőség létrejötte, nem átmenet egyik 
formából a másikba, hanem csak perspektivikus elmozdulás. Amikor a megfigyelő elfoglalja 
megfigyelési pontját, az optikai rendezettség nemcsak az egyént övező térről, hanem magáról 
a megfigyelő személyéről is információkat közvetít. Másik fontos jellemzője az ökológiai 
térnek, hogy a megfigyelő által felvett megfigyelési pont sohasem állandó. A megfigyelő 
ugyanis folyamatos mozgásban van környezetében, amely interakciók, értelmezési helyzetek 
végeláthatatlan sorozatát eredményezi. A mozgás természetéből adódóan két individuum lehet 
ugyanazon a helyen, de eltérő időben, illetve ugyanaz a hely eltérő arcát mutathatja más-más 
időpontban. Képzeljünk el egy kertet gyümölcsfákkal télen és nyáron. Bár vizsgálatunk tárgya 
és megfigyelési pontunk is ugyanaz, az érzékelésből adódó értelmezés mégis eltérő jelentést 
eredményezhet. Amennyiben a megfigyelők különböző szociokulturális valóságból érkeznek, 
az értelmezésben mutatkozó jelentés még nagyobb eltéréseket mutathat. Az absztrakt idő 
szintén értelmetlen az ökológiai térben zajló események szempontjából. Nem az időt, hanem a 
folyamatokat, a változásokat érzékeljük. Az ökológiai térben zajló folyamatok ugyanakkor 
kettős arcot mutatnak: egyszerre jellemzi őket a változás és az állandóság. Az állandóság 
ugyan a változások felett helyezkedik el, mégis relatív: a változás folyamata ugyanúgy átjárja, 
mint a kultúra időben kevésbé rögzített, az elmúlás folyamatainak jobban kiszolgáltatott 
alkotóelemeit. 

A megfigyelő által képviselt szociokulturális valóság és a vizsgálat tárgyát képező 
idegen kultúra az ökológiai térbe foglalt percepció szintjén tehát közös metszetben találkoz-
nak. Ez a metszet azonban nem egy zárt halmaz, amelynek elemei pontosan beazonosíthatók, 
meghatározhatók lennének. Sokkal inkább egy olyan nyílt végű tartomány, amelyen belül a 
lehetőségek bár konstans információként jelen vannak az érzékelésben, megítélésük azonban 
az egyes kultúrák szintjén eltérést mutat. Lehet, hogy egy adott kultúra képviselője érzékeli a 
jelenséget, de nem tulajdonít neki semmilyen jelentőséget. Az is lehet, hogy bár fontosnak 
tartja, de egy teljesen más aspektusát emeli ki, esetleg olyan jelentéssel ruházza fel, amely 
teljesen idegen a másik kultúra szellemi hagyományától. Meglátásom, hogy az értelmezés 
nem egyszerűen az érzéki tapasztalatban adott jelenségeknek az adott kultúra hagyomány-
rendszerétől független olvasata, sem pedig valamilyen általános eszme mentén megfogalma-
zódó interpretáció, amely mentes minden szubjektivitástól, hanem olyan értékalapú vizsgáló-
dás, amelyben mindig az egyéni világnézetre, az egyéni szociokulturális valóságra reflektáló 
jelentés tükröződik, amelyet a percepció általános ökológiai adottsága foglal keretbe. Az 
értelmezés tehát mindig valamilyen értékrend, és ezáltal a saját kultúra felé elkötelezett. Az 
értékrend ebben az olvasatban a jelentés egyik lényegi összetevője, amelyet az adott 
szociokulturális valóság alkotóelemei közötti dialogicitás, az értékek pozicionált jelentéséből 
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adódó dinamizmus, valamint az egyéni interpretáció kitüntetett szerepe jellemez. Az egyén 
mindig személyes élethelyzetére reflektálva határozza meg értékeit és alakítja ki értékrendjét 
azokból az értékekből, amelyek az életút adott pontján kiemelt jelentőségre tesznek szert. Az 
értékrend tehát vagy már meglévő értékek újraolvasása során keletkező értékvariációk, vagy 
pedig az új szociokulturális helyzetre reflektálva megszülető új értékek gyűjteménye (Gyökér 
2016:85-86). Mivel maguk az értékek is a szociokulturális valóság részét képezik, ezért a 
kultúra többi aspektusához hasonlóan, szintén értelmezés tárgyává válhatnak. 

Mind Davidson analitikus filozófiája, mind pedig Whorf kulturális relativizmusa 
alapvetően a nyelvnek az értelmezésben betöltött szerepét vizsgálja, ahogy az a verbális 
kommunikáció szintjén megmutatkozik. Mindketten a szavakra, a mondatokra, a kimondott, 
vagy leírt dolgokra koncentrálnak, megfeledkezve a különféle tartalmak képződését és 
értelmezését befolyásoló rejtett aspektusokról, mint amilyenek a környezeti kényszerfeltéte-
leknek a szociokulturális valóságra, illetve a szocializáció eredményeként kialakuló viselke-
désmódoknak az egyénre gyakorolt hatása; a rendezettség, a szabályszerűség iránti fogé-
konyság; az idegennel való találkozás pillanatába sűrűsödő félelem és bizonytalanság; a 
gyakorlati tevékenységekben való elmélyülés során szerzett tapasztalatok; a spirituális dimen-
zió felől érkező tartalmak különféle álmok, víziók, látomások formájában; az individuum 
szavakba nem mindig önthető belső történései, vagy éppen olyan hatóerők, mint Malinowski 
(2006) biopszichológiai állandói, amelyek egyfajta általános ökológiai, illetve szociokulturális 
adottságként a jelentésképződés állandó velejárói. Mint állandók, az értelmezés és a 
tartalomképződés folyamatát befolyásoló rejtett összetevők az értelmezési módok kulturálisan 
meghatározott formáira, az egyén által elsajátított interpretációs technikákra is hatással 
vannak. 

Az értelmezés ökológiai szemlélete az individuumot is új megvilágításba helyezi. Az 
individuum nem egymástól elválasztott alkotóelemek összetett egysége, mint amilyen a test, 
az értelem, vagy a kultúra, hanem egy olyan kreatív növekedés egyedülálló színtere, amely 
kapcsolatrendszerek töretlenül kiteljesedő hálózatán keresztül realizálja önmagát, Tim Ingold 
gondolataival élve (2000:4). 
 
 
Esettanulmány 
 
Kutatásom során a sámánság városi létbe kényszerülő formáját vizsgáltam egy magát urbánus 
sámánoknak valló közösség (hivatalos nevén Concordantia Carpatiensis) mindennapjait 
nyomon követve. A 2009-ben alakult közösség legfőbb célkitűzésének a Kárpát-medence 
tudathálózatának harmonizálását tekinti, amelyet ősi sámáni technikák – révülések, látomások 
– segítségével igyekszik megvalósítani. Bár a közösség összejöveteleire leginkább Buda-
pesten, illetve más városok urbánus közegében, kerül sor, a tagok igyekeznek minél többször 
találkozni a természetben is. Spirituális központjuk is a Pilishez tartozó Látókőn található. 

Az urbánus sámánság meggyőződése, hogy a természet mint közeg csupán másodla-
gos szereppel bír az összejövetelek során átélt spirituális tapasztalat szempontjából. A találko-
zások célja ugyanis, hogy a „kapcsolódást”, az egymáshoz és a szellemvilághoz közeledést 
elősegítse, függetlenül attól, hogy a sámáni technikákat természetes, vagy mesterséges 
közegben gyakorolják a részvevők. A közösség másik sajátos vonása, hogy a tagok felfogás-
módjában a sámánság női ága játssza a meghatározó szerepet. A korábban főként férfiak által 
művelt gyakorlatok a közösségen belül új dimenziót nyernek: a női szerep újragondolása, a 
férfi és nő közötti harmonikus viszony megteremtése, a közösségiség újrafelfedezése a 
legfőbb mozgatóerők. A női minőség hangsúlyosabb jelenléte azonban nem jelent kirekesz-
tést: a közösségnek férfi tagjai éppúgy vannak, akárcsak nők. 
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A hagyományos sámánságon belül a sámán kiválasztásának több módja is lehetséges. 
A hivatás átadása lehet örökletes, mint például a szibériai szamojédoknál, ahol a jövendő 
sámánt bizonyos külső jegyek alapján már születésekor azonosítják, illetve beszélhetünk 
spontán elhivatásról is, mint például a jakutoknál, ahol a sámánságra rendeltetett jelölt 
váratlanul jelentkező „viselkedészavarokkal” adja környezete tudtára a benne rejtőzködő 
képességeket. Bárhogyan is legyen, személyét csak akkor ismerik el sámánnak, miután átesik 
bizonyos beavatási szertartásokon (Eliade 2005:19-37). Az urbánus sámánság ezzel szemben 
jóval megengedőbb a sámán személyének kiválasztásával kapcsolatban. Meglátása, hogy 
mindenkiben ott rejlik a sámáni tehetség. Hogy kibontakozik-e, az egyéni elhatározás 
függvénye: 

 
Amit én tartok, hogy a sámánság, az a tapasztalás útja. Valójában itt nem arról van szó, 
hogy a sámán az egy kiemelt személy, akitől várnunk kell bármit is, hanem nekünk is 
lehetőségünk van arra, hogy kinyissuk ezeket a belső csatornáinkat, a belső érzéke-
lésünket és ugyanúgy tudunk kapcsolódni, ahogy egy sámán. A különbség az annyi, hogy 
megvalósultabbak, tisztábbak a csatornák, tisztább a belső látás. Tehát könnyebben át tud 
hozni akár információkat, akár erőket abból a szellemi térből, ami körbevesz bennünket. 
De valójában én azt tartom, hogy erre bárki képes lehet. 

 
Az értelmezés mindig a jelenből indul ki, még akkor is, ha a múlt tartalmait vizsgálja. A múlt 
építészeti, irodalmi alkotásai, filozófiai, esztétikai nézetei, társadalmi szokásai olyan 
keretrendszert alkotnak, amelyet a jelen értelmezési stratégiai ruháznak fel tartalommal. Az 
eredeti üzenet mindig nehezen hozzáférhető, ha éppen el nem veszett teljesen. Mivel az 
egyéni személyiségjegyekből adódó motivációk eredete a szociokulturális valóság spektru-
mának összetettségéből adódóan felfejthetetlen, vagy legalábbis nehezen hozzáférhető, ezért a 
jelentés gyakorlati működése az, ami meghatározó. Ebben a folyamatban az adott szocio-
kulturális helyzet érzékelése és értékelése mint kiindulópont döntő szerepet játszik. 

Bár az érzékelésben adott tapasztalat mindenki számára egységesen hozzáférhető, a 
jelentés sohasem rögzített adottság, hanem az érzékelés, az értékrend és az értelmezési 
módok, interpretációs technikák metszetében létrejövő szubjektív tapasztalat, amely egy adott 
társadalmi közegbe illeszkedik. Hogy az egyes kultúrák az érzéki tapasztalatot milyen 
értékrend, illetve milyen értelmezési stratégiák mentén foglalják egységes keretbe, eltéréseket 
mutat. Az értelmezés maga ugyanakkor folyamat-jelleget tükröz. Helyesebb ezért meglátásom 
szerint jelentéselőállításról beszélnünk. A sámánságon belül az értelmezés hosszú távú 
tapasztalás során kialakuló bizonyosság. Az értelmezési folyamat akár több évet is átölelhet. 
A jelentés spontán élethelyzetekben tárja fel magát. A látomások során megmutatkozó 
tartalmak, impressziók mindig csak utólag nyerik el jelentésüket, de utóéletük ezzel nem zárul 
le, hanem folyamatosan tovább gazdagodik: 

 
Mindennek lehet üzenete, és általában van is. És nagyon lassan bontakoznak ezek ki. 
Sokszor van az, hogy eltelt egy másfél év és most értek meg folyamatokat, amik akkor 
történtek és mit szimbolizáltak. [...] Tényleg ilyen nagyon lassított és hosszított hatása 
van. 

 
Az értelmezési folyamat alapvető jellemzője a gyakorlati aspektus kiemelt szerepe. A 
spirituális és az anyagi világ az értelmezés közös metszetében találkoznak, amelyet a 
szubjektív tapasztalás foglal keretbe. Az anyagi világ, a bennünket körülvevő szociokulturális 
környezet alkotóelemei, de a társas kapcsolatok is spirituális jelentéssel telítődnek és az 
értelmezési tartomány részévé válnak. A spirituális tapasztalás és értelmezés képei ugyan-
akkor „kevert” képek, amelyek eredete nem korlátozódik kizárólag csak a sámánság 
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hagyományos szimbólumvilágára, hanem sokkal átfogóbb kontextusba illeszkedik. Az 
értelmezés kontextusát az egyéni életvilág személyes tartalmai jelölik ki. Ahogyan az egy 
interjú alanyom szemléletes leírásában tükröződik: 
 

Inkább azt érzem, hogy nem én értelmezem ezeket, hanem úgy rendeződik valahogy a 
tér, a környezet és az emberek, akikkel találkozom, akik elhozzák a kulcsokat, a meg-
oldásokat. Tehát akár egy személlyel való beszélgetés formájában, vagy egy könyvből, 
egy zenéből, ami így visszareflektál arra a tapasztalásra, amit akkor ott egyszer már 
megéltem és beindítja az értelmezést. Amikor pont egy olyan helyzetben vagyok, 
mondjuk megjelenik a Hórusz szeme, amit én emlékszem, hogy láttam a fák között, hogy 
a nap egy hatalmas szemmé változott. És utána ezekkel így nem dolgoztam, vagy nem 
foglalkoztam, hanem másfele volt a figyelmem. És amikor ez így előjön valahol, akkor 
kapsz egy üzenetet és utánanézel. [...] És akkor mindig olyan összefüggések oldódnak 
meg, amire épp szükség van. Én egy ilyen terelést érzek ezáltal. 

 
Az ökológiai beágyazottság rejtett dimenzióinak egyik sajátos megnyilvánulási formája az 
újjászületés élménye. Az élet rituális megújításának igénye egészen az archaikus kultúrákig 
visszanyúló gyakorlat (Eliade 1993). A káoszból a kozmoszba való átmenet mint kozmo-
góniai esemény leképezése az urbánus sámánság rítusaiban azonban új felhangot kap. Míg a 
természeti népeknél az őseredeti káosz feletti győzelem, tehát a mitikus idő megjelenítése kap 
kiemelt szerepet, addig az urbánus sámánság szemléletmódjában az idő személyes aspektusa 
kerül előtérbe. A szubjektív tapasztalás kiemelt jelentőségű az olyan szertartások során, mint 
amilyen a látomáskeresés. Személyes élményeikről a szertartást követő úgynevezett megosztó 
kör alkalmával számolnak be a részvevők. Az archaikus népek időszakos, a naptári év során 
egyenletesen elosztott szertartásainak rendje szintén átalakul. Az olyan szertartások határa, 
mint amilyenek a démonűzések, vagy a beavatási szertartások voltak, fellazul, és gyakran 
több rítus is egyetlen szertartás alkalma köré sűrűsödik. Az ökológiai beágyazottság már-már 
meseszerűen felfokozott élménye különféle természeti motívumok formájában, a szubjektív 
tapasztalás kiemelt szerepe, valamint a különböző rítusok egyetlen szertartásba integrációja 
jól érzékelhető interjúalanyom beszámolójában: 
 

Azt éreztem, hogy ilyen kis mag vagyok, ami áttör a földön ez alatt a négy nap alatt, mert 
hogy három napig esett az eső és az esőben feküdtem ott kint. És nagyon sok bogár volt 
és giliszta. És teljesen egy ilyen küzdés volt. De egy gyönyörű küzdés, mert a végére 
megjelentek aztán a szentjánosbogarak, akik így körüllebegtek, és odajöttek körém. Meg 
hát amikor felkelt az utolsó napon a nap, az tényleg egy ilyen újjászületés élmény volt. 
Ahogy kimásztam így abból a bábból, amit ott alkottam magamnak az esőben, a 
hálózsákban. 

 
A lélekutazás élménye az urbánus sámánságban úgynevezett mesternövények hatásához 
köthető. Használatuk a dél-amerikai sámánság hatására épült be a rítusaik közé, jól példázva a 
jelentésáramlás kultúrák határain átívelő, globális jellegét. A mesternövényekkel való 
kapcsolat személyes kapcsolat, amely minőségében leginkább a hagyományos sámánság 
segítőszellemeinek szerepével rokonítható. A mesternövények a tudatosság legmagasabb 
szintjével rendelkező élőlények, a szellemvilág földi megtestesülései. Segítségükkel 
megnyílnak a világok közötti kommunikációs csatornák, és elindul egy gyógyító szándékú 
jelentésáramlás a túlvilág felől világunk felé. A mesternövények elősegítik az egyik 
legmagasabb szintű tapasztalást: a Földanya rendszerére való rákapcsolódást. Ez a globális 
szintű eggyé válás gyakori motívuma a beszámolóknak: 
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Felfedeztem addigra, hogy működik bennem egy ilyen áldozatprogram. És akkor először 
mentem erre a szertartásra úgy, hogy tudtam, hogy mit kérek a növénytől, hogy miben 
segítsen nekem. És az ez volt, hogy ezt az áldozatprogramot segítsen letenni nekem. És 
hát segített is. Körülbelül egy hétig a föld felett jártam után. Olyan élményt kaptam, amit 
nem nagyon lehet szavakba foglalni. Mindennel egy voltam. Test és anyag nélkül. 
Nagyon nehéz ezt leírni. De ott megtapasztaltam, hogy minden és mindenki egy. És 
akkor sikerült is letennem úgy érzem ezt a programot magamról, vagy legalábbis egy jó 
részét. És sokkal jobban tudtam utána becsülni saját magam. És onnantól kezdve tudtam 
kiállni magamért. Gyakorlatilag egy hét múlva lehúztam a gyűrűmet és kiszálltam ebből a 
kapcsolatból, mert rájöttem, hogy ez rombol engem. 
 
Én úgy képzelem el, hogy ezek a növények segítenek kitisztítani azokat a csatornáit az 
embernek, amik által kapcsolódhat a szellemvilággal. És egyre inkább kitágítják, 
kitisztítják és egyre tisztább és szélesebb érzékelése lesz tőle az embernek mindenféle 
tekintetben. Önmagára való rálátásban, másokra való rálátásban. Egyszerűen megmu-
tatnak olyan mintázatokat a világban, meg önmagunkban, amiket utána nem tud semmi 
elvenni tőled. És persze segítenek olyan gócokat feloldani az emberben, amik gátolhatják 
őt. Minden növénynek, mindennek a világon van szelleme, tudata és ezek a mester-
növények rendelkeznek a legmagasabb tudatossággal és képesek az embert rákapcsolni 
erre a rendszerre. A Földanya rendszerére. 

 
Bár az urbánus sámánság gyakorlataiban a szubjektum jut a kitüntetett szerephez, maguk a 
szertartások ugyanakkor közösségi események, amelyek az egyén társas kötődését, a 
közösségi lét megerősítését hangsúlyozzák. A perifériák felértékelődése, a lokális 
kisközösségek újrateremtése iránt mutatkozó egyre fokozódó igény a posztmodern kor talán 
egyik legfontosabb fejleménye. Csak egy lokális szinten működő közösség lehet képes 
ugyanis arra, hogy a közösségi szükségletek kielégítése mellett az egyéni önkifejezésnek, a 
személyiség kiteljesedésének is megfelelő terepet biztosítson. A globális folyamatoknak 
kiszolgáltatott, a társadalmi szabályok túlzó kontrollja elől menekülő egyén tudatosan fordul a 
közösség felé, tudván, hogy annak határai között ismét otthonra lelhet (Gyökér 2017:82-83). 
Minden szertartás, legyen az egy dobkör, egy látomáskör, vagy egy izzasztókunyhó építése, 
közösségi létbe ágyazott cselekedet, amely nemcsak a szubjektum kiteljesedéséről, hanem a 
közösség önmegerősítéséről is szól. A részvevőket egyfajta túlvilági kapocs fogja össze, 
amelyet a spirituális dimenziók kiteljesedésének megnyilvánulási formájaként értelmez-
hetünk. Az idegenségtapasztalat hordozta félelem elválasztó ereje leomlani látszik. A rituálék 
során a részvevők közös spirituális térben egyesülnek: 
 

A segítők azért is vannak jelen, ahogy a naptáncon is, hogy támogassák a részvevőket, 
segítsék őket a böjtjükben. Kialakul köztük egy energetikai kapocs. Én bevallom nagyon 
szkeptikus voltam ezzel kapcsolatban, amikor először hallottam, és azt gondoltam, hogy 
milyen éhes leszek, és milyen szomjas leszek, de annyira éreztem ezt a kapcsolatot 
köztünk és a segítők között. Nekik az volt a feladatuk, hogy akármikor azt érezték, hogy 
éhesek, hogy szomjasok, vagy fáznak, akkor kezdjenek el enni, inni, vagy öltözzenek 
még jobban fel, mert össze vannak kapcsolódva velünk és valamelyikünknek az éhségét, 
szomjúságát veszik át gyakorlatilag. És csodálatosan működött. Nem kellett azzal 
foglalkoznom, hogy akár éhséget, vagy szomjúságot érzek. Nagyon szép volt ezt a típusú 
segítséget, ezt a típusú kapcsolatot megélni. 

 
A világok közötti utazás központi eleme a sámánisztikus hagyománynak. Ez a motívum az 
urbánus sámánság gyakorlataiban is kitüntetett szereppel bír, dimenziói ugyanakkor kitolód-



186 

nak a hagyományos felfogáshoz képest. A világok közötti spirituális utazást a szociokulturális 
tértől való eltávolodás előzi meg, amely a lakóhely urbánus közegétől a természeti környezet 
felé halad. A „kettős utazás” jelenségét, valamint a társadalmi miliő negatív hatásainak 
leküzdésére irányuló erőfeszítést példázza a következő beszámoló: 
 

Nyilván kell idő arra, hogy az ember megérkezzen [a szertartásra], mert az átlagéletből, 
ahol más tudatállapotban vagyunk, és folyamatosan kifele kell figyelni, körbe vagyunk 
véve egyfolytában ingerekkel, fényekkel, zajokkal, mobillal, laptoppal. Kell, hogy a lélek 
is megérkezzen és a szellem is lecsituljon. Nálam ez ilyen egy másfél nap, amikor úgy 
érzem, hogy bekerültem egy olyan állapotba, ami sokkal nyugodtabb és sokkal tisztább, 
mint amit a mindennapokban élek meg. 

 
A társadalmi életben bekövetkezett változások a kontextuális értelmezés fontosságára hívják 
fel a figyelmet. Az urbánus sámánság gondolatvilágának, az általa megszólított problémáknak 
a határát a posztmodern kor emberének vívódásai jelölik ki, szemben a hagyományos 
sámánsággal, ahol a sámán elsősorban a közösség anyagi szükségleteinek kielégítése céljából 
tevékenykedett (Diószegi 1962:33). Az urbánus sámánság szemléletmódjában a természettel 
szemben elkövetett „bűnök” kiváltotta bűntudat, a hatalom által működtetett metanarratívák 
generálta kirekesztettség, a közösség utáni vágy érzése, valamint a megbillent férfi-nő viszony 
visszaállításának igénye keveredik egymással: 
 

Elfelejtettük, hogy mindennek van lelke, szelleme és gyakorlatilag a szolgálatunkba 
állítottuk a növényeket, állatokat és teljesen tiszteletlenül bánunk minden egyes létezővel 
ezen a Földön. Pontosan ez a lényege a sámánságnak, hogy kapcsolódj vissza a 
természethez, mert az a te otthonod. 
 
Ha az ember tudatosan arra fordítja a szabadidejét, hogy kapcsolódjon a természettel és 
más hasonló úton járó emberekkel, akkor ezt városban is meg lehet tenni. A legnagyobb 
gátja az embernek: az önfenntartásért vívott küzdelem. A felsőbb emberi hatalmak pont 
ezt akarják elvenni az embertől. Hogy üljél a TV előtt, olvasd az újságot, idegeskedj a 
hülye politikusok miatt. Tehát teljesen elveszik az ember figyelmét, és afelé terelik, hogy 
a kényelem legyen a legfontosabb. 
 
A világban egy elég nagy elidegenedés zajlik, illetve zajlott az elmúlt évszázadokban, de 
én látok egy olyan folyamatot, amikor ez elindul visszafelé abba az irányba, hogy újra 
legyünk közösségben, alkossunk közösséget, legyünk úgymond egy lélekcsalád részei a 
fizikai családunkon túl. Nagyon fontosak az ősök, nagyon fontosak a gyökereink, a 
hagyatékunk. És ezen túl viszont nagyon fontos az, hogy akik egy közösség részeivé 
tudnak válni, azok valahol lélekben nagyon mélyen összekapcsolódnak. Tehát ez egy 
második család a fizikai családon túl. 
 
Hogy hol csúsztak meg a dolgok, azt nehezen tudnám visszakeresni. Már az is egy 
elcsúszás, hogy férfiak uralják a világot elég régóta. Szóval azt gondolom, hogy a 
feminizmus az egy teljesen jogos kezdeményezés és mozgalom volt, hiszen a nőt is föl 
kellett emelni a férfi mellé. Viszont ma már ez egy teljesen elcsúszott dolog. Sajnos 
túltoltuk ezt a feminizmus dolgot. Ma már elment odáig, hogy legyenek a nők is férfiak. 
Nem. Nem kell, hogy a nők férfiak legyenek. Kell, hogy legyen egy férfi oldaluk is és 
arról is tudomással kell bírni. De meg kellene találnunk a helyünket. 
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A kultúra nem pusztán „öröklött koncepciók szimbolikus formába öntött rendszere” (Geertz 
1973:89), hanem szüntelen változásnak és ebből adódóan szakadatlan újraértelmezésnek kitett 
közeg, amelyet a különböző forrásokból eredő jelentések közötti dialogicitás és az egyéni 
interpretáció értékorientált folyamata foglalnak keretbe. Ez a körülmény megkérdőjelezi a 
„hiteles” olvasat fogalmának létjogosultságát. Mivel a gyakran múltbeli cselekvési formákról 
nem áll rendelkezésünkre hiteles sablon, ezért az autentikusság fogalma is viszonylagossá 
válik. Ebben az értelemben a hitelesség kérdése sokkal inkább a részvevők képzeletében élő 
eszménykép kritériumaival, mintsem a társadalmi aktus ősképével áll kapcsolatban. Minél 
közelebb áll tehát egy performatív aktus az eszményképhez, a részvevők annál autentiku-
sabbnak ítélik meg (Köpping 2004). A hiteles, azaz minden más olvasatot kizáró, jelentés 
gondolata valójában paradoxont foglal magában, hisz a kultúra különböző olvasatok rend-
kívül sokrétű aggregátuma. A sámánisztikus hagyomány rítusai gyakran restaurált, mestersé-
gesen feltámasztott formái egy letűnt és töredezett múltnak, amelyek új értelmezésre szólí-
tanak fel. Ez a tendencia rendkívül érzékletesen mutatkozik meg a következő beszámolóban, 
amely a sámánság küldetését a posztmodern kor kihívásaira adott válaszként definiálja: 
 

A sámánság nem feltétlenül a természeti közegről szól. A közegről szól. Tehát a 
mesterséges közegről éppúgy, mint a természetesről. Tehát az urbánus sámánság jelen 
pillanatban hatalmas ívvel íródik föl, mert szükség van rá. A városokban éppúgy szükség 
van rá, mint az őserdőben. Sőt! Fölépítettünk egy fantasztikus civilizációt, amiből 
gyakorlatilag kilúgoztuk a szellemiséget. Észérvekkel, intellektussal, vallásokkal, az ég-
világon mindenfélével. Létrehoztunk egy egyre inkább működésképtelen valamit, amivel 
az egész emberiségnek a fönnmaradását tesszük kétségessé. Úgyhogy erről van szó 
igazából. 

 
 
Összefoglalás 
 
Írásomban a fordítás hermeneutikai dimenzióit vizsgáltam. Az urbánus sámánság rítusainak 
bemutatásán keresztül kísérletet tettem egy újfajta megközelítés, az ökológiai interpretáció 
bemutatására. Kutatásom során abból a feltételezésből indultam ki, hogy a spirituális oldal 
felől érkező üzenetek jelentésének értelmezése nem egyszerű fordítás, hanem közösségi létbe 
ágyazott gyakorlatok eredményeként megszülető tartalom, amelynek jelentéstartományát az 
egyén ökológiai beágyazottsága, az értelmezés rejtett dimenziói, valamint az értelmező 
szubjektum értékrendje határozzák meg. Az így létrejövő jelentés pillanatnyi jelentés, amely 
az idő előrehaladtával folyamatos változásnak van kitéve. A jelentéselőállítás tehát folyamat-
jelleget mutat, amely mindig az életút egy adott pillanatának lenyomatát hordozza magán. 
Mivel a fordítás az egyéni életvilág tartalmainak függvényében megmutatkozó tartalom, ezért 
abszolút fordítás nem lehetséges. Hasonlóképp ellentmondásos fogalom a fordítás kudarca is. 
A kultúrák közötti töretlen jelentésáramlás, az érzékelés ökológiai beágyazottsága, valamint 
azok a hatóerők, amelyeket az értelmezés rejtett aspektusaiként azonosíthatunk, olyan közös 
alapot teremtenek, amelyek – ha korlátozott formában is –, de előmozdítják a megértést. 
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Bíró Judit 
A sárgájában egy kanállal bandukoló tojás 

– Síklaki István 70. születésnapjára, szeretettel302 – 
 
 
Sehol-sziget vagy Új Atlantisz erőteljesen esztétizált társadalmaiban a boldogság építőkö-
veinek a vágybeteljesülések oszlopsorai kínálnak szilárd támasztékot. A „nem létező hely” 
leírásának többezer éves európai hagyománya nem egy esetben megkerülhetetlen államelmé-
leti bölcseletekben fogalmazódott meg – most azonban irányítsuk fókuszunkat a műfaj 
(utópia, disztópia, entrópia stb.) azon variánsai felé, melyekben az ismert vagy isme-
retlen szerzők/alkotók a Nép vágyainak adnak hangot/víziót. Mert, bár sokat nem tudunk róla, 
lévén keveset vagy tán’ sose találkozunk vele, de a hétköznapok emberének titkos vágyait, 
melyek túlmutatnak az engedelmesség, a lelkiismeret szabadsága, az Istennek tetsző élet 
tartományán, talán érdemes megfejteni, ábrázolni próbálni, de legalábbis kigúnyolni – 
gondolhatták a XVI–XVII. századi mítoszmesélők, akik aztán neki is láttak ezen bemuta-
tásoknak. Mondjuk ki: a képzelgéseknek.303 (Mert, úgy-e, szociálpszichológiai módszeresség 
nélkül dolgoztak...) 
 
Valamikor 1530 táján Hans Sachs nürnbergi mestervarga, s egyben mesterdalnok szatirikus 
balladában énekli meg Cocaigne-t304 – s ezzel jelentős mértékben szegi meg a dalnokiskola 
közepén kiállított tabulatúra szigorú előírásait, pedig olyan volt ez a dalnokoknak, mint 
susztereknek a kaptafa. (Richard Wagner vígoperájában is ez az alapdilemma: az ifjú frank 
lovag, Walter von Stolzing dalnokká avatása valójában az újítás és a tradíció összeütközését 
jelképezi.) 
 
Sachs témaválasztása valóban merész. Cocaigne a kora középkori mítoszok egyike, amely 
egész Európában megtalálható: ez a tejjel-mézzel folyó Kánaán. A föld, ahol senki nem 
dolgozik, és mindenkire testi élvezetek várnak: a hegyek sajtból vannak, a folyómedrekben 
bor és tej folyik, sült csirkék potyognak az égből, a fákon egész évben érett gyümölcsök 
lógnak, és akit munkavégzésen kapnak, azt letartóztatják. Semmiért nem kell fizetni, és bárki 
szabadon szexelhet. Az első verziókban még romlott papok és erkölcstelen apácák a szerep-
lők, a későbbi történeteket már közvetlenül a paraszti világhoz rendelik. Tudós történészek 
értelmezésében a Cocaigne-mítosz a középkori parasztság vágyálma volt, amely némi írt 
jelenthetett a kemény munkavégzésre és a gyakori éhínségekre.305 Persze a parasztság szóhoz 
nem jutott, csak ábrázolódott, elmesélődött, értelmeződött... 
 
1567-ben idősebb Peter Brueghel elkészíti a Het Luilekkerland című festményét barátja, a 
gazdag antwerpeni kereskedő, Hans Franckert számára. Het Luikkerland, azaz The Land of 
Cocaigne: 
 
 

                                                
302 és a megbocsátásodat kérve a késésért...:) 
303 Az irodalomtudomány műfaji besorolása szerint a svankköltészet versben vagy prózában elbeszélt tréfás, 
mulatságos képzelgés. Lásd: https://www.holmi.org/2002/05/mann-lajos-a-svankrol 
304 Le Goff nem ad helyt azon etimológiai magyarázatoknak, miszerint a név, Cocaigne, bizonyíthatóan a „little 
cake”, a gyerekek számára készített süteményből eredne. Le Goff, Jacques: A középkor hősei és csodái. Európa 
Könyvkiadó, Budapest, 2012. Fordította: Lőrinszky Ildikó. 
305 https://web.archive.org/web/20120716201501/http://utopia.nypl.org/I_sources_9b.html 
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Brueghel, sokszor Franckerttel együtt, szeretett falvakba, falusi eseményekre látogatni, hogy 
megfigyelje a parasztok viselkedését, szokásait és rituáléit, ahogy esznek, ahogy táncolnak, 
ahogy szexelnek, élvezettel szemlélte viccelődéseiket, játékaikat, veszekedéseiket. És utána 
megfestette – s ezzel hagyta szóhoz jutni a parasztokat. 
 
Ezen a festményen, nagyszerű kompozícióban elrendezve, megjelennek a Cocaigne-mítosz 
alapelemei, a túlevés, a túlivás, a tátott szájjal sült galambra várás, a henyélés, a hatalmas 
sziklaként ábrázolt rizspuding (jobb felső sarok, éppen valaki rágja át magát rajta), a 
sárgájában egy kanállal bandukoló tojás, a tálalásra kész sült malac, oldalában egy késsel, a 
piskótát termő fa és így tovább. Ugyanakkor Brueghel eloldja a paraszti világtól a témát, 
hiszen – nem nézve most azt a tényt, hogy a képen csak férfialakok vannak – a cséphadarója 
felett összerogyott paraszton kívül a drága bundáján hempergő, szemével bizonyára az Istent 
kereső egyházfi és még két katona is szerepeltetése azt mutatja, hogy a festő mindenkit el 
tudott képzelni ebben az Édenben, ahol senkinek nem kell dolgoznia és ami végtelen ital- és 
ételforrást kínált. Mennyei szintjét a földi örömöknek. 
 
A művészettörténészek szerint Brueghel a jelenettel erős társadalomkritikát fogalmaz meg az 
egész holland (férfi)társadalomról, amit két jelenségbe, a falánkságba és a lustaságba sűrít, 
azaz főbűnökként értékel. Mindehhez a kezdődő németalföldi szabadságharc és a folyamatban 
lévő protestáns reformáció kínált történeti kontextust. (Az utóbbit Brueghel a „Farsang és a 
nagyböjt küzdelme” című szatirikus festményén is megörökítette.) 
 
Majd 150 évvel később Johann Baptist Homann (1664–1724) császári geográfus, német 
térképész és térképkiadó 1694-ben nyomtatja ki saját metszésű térképét, melyhez egy 
katonatiszt, Johann Andreas Schnebelin készít átfogó magyarázatot. A térkép felirata: 
„Schlarranffenlandes”, azaz Cocaigne földje: 
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Homann autodidaktaként sajátítja el a térképkészítést, illetve a rézmetszést, és amíg a német 
területek elismert térképészévé válik, valójában egyetlen dologgal foglalatoskodik: vallást 
vált. Az eredetileg katolikus fiú a jezsuitákhoz jár iskolába, majd azt követően belép a domon-
kos rendbe. Később Nürnbergbe költözik csak azért, hogy lutheránus lehessen. A hitváltás jól 
sikerül, ám nem lesz tartós, mert Homann hamarosan rekatolizál, ami a családjával és a 
várossal való viszonyát is megrontja. Végül kérvényezi, hogy ismét lutheránus lehessen... 
 
A hite megtalálásának, azaz valláserkölcsi szabályrendszere kálváriájában hánykolódó 
Homann ismerte Hans Sachs svankversét, melynek hatására készítette el Cocaigne térképét. A 
földet a 360. és az 520. hosszúsági körök közé tájolta be... A föld legfelső részén a Terra 
Sancta Incognito-t jelöli a térkép: a hívők, a jámborok, a kegyesek élnek itt – de ez még 
ismeretlen, még fel nem fedezett terület... (bár neve máris van: Új Jeruzsálem). Lent viszont a 
jól ismert, a már rég felfedezett vidék: a Pokol – Belzebub, Sátán és Lucifer földje. A térkép 
által ábrázolt terület közepén a Nemi Vágyak tengere található, amit a következő régiók 
ölelnek körül: a Tékozlók Királysága; a Mammon/a Pénz országa; a Nemtörődömség/a 
Hanyagság földje; a Nagyhasúak Birodalma; az Uzsorások Királysága; a Vágy Köztársasága; 
a Kevélység Régiója; a Süketek Országa; a Falánkság Földje; a Veszekedések Országa; az 
Ivászat földje; az Esküdözések országa; az Öregek országa; a Fiatalok országa; a Dohányzók 
Földje; a Tubákolók földje; a Szellemidézők földje; az Élősködők /Potyázók-szigete; a 
Szajhák-tengere; s végül a Részegek-tengere. 
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A térkép olyannyira kidolgozott, hogy a régiók nevén kívül még több, mint 1700 név találha-
tó: városok, falvak, folyók, erődök, hegyek, tavak és szigetek neve – a legtöbbször gunyoros, 
ironikus hangzással.306 
 
Cocaigne képzete nem hal ki a XVII. századdal: a XVIII. századi Nápolyban rendszeresen 
megtartották a Cocaigne-ünnepet, melynek kezdetén óriási halom húst, sajtot, kenyeret és 
zöldséget tornyoztak föl, és amikor a király jelt adott, a tömeg rávetette magát a javakra, 
igyekezve minél többet megkaparintani, hazavinni. A jeleneten az udvari méltóságok mindig 
jól szórakoztak.307 
 
Hát István, ez lehet az igazi szociálpszichológiai küldetés. Amikor az élvezetek, az öröm, a 
javak fogyasztása, a vágyak ébredése, sőt a vágyak kielégítése szélsőségességgé, zavartsággá, 
indolenciává, mentális zavarodottsággá vágyik a köznapi és a szakmai-tudományos értelme-
zésekben. Ezt túlélni, ezt megmagyarázni, ezt inkorporálni. 
 
További sok sikert! És nagyon-nagyon boldog születésnapot!!! 
 
 

                                                
306 https://digital.library.cornell.edu/catalog/ss:3293788 
307 https://web.archive.org/web/20120716201501/http://utopia.nypl.org/I_sources_9b.html 
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Háznézők (részlet). Akril, vászon, 150 x 130 cm 
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Pszeudo-Erős Feri (2019 nyara)308 
 
NAPTOLVAJOK 
 
Az újsághasábnyi fényes távlatok 
nemesebb célokra kellenek; 
a humánum leheletnyi selymét 
át-átdöfik az éles fegyverek. 
 

Aminthogy meglelte Jacqueline is 
a maga derék Onassisát, 
miért is ne folytatnánk 
e csendes szellemi onániát? 
 

Győz a jó – vidám a világ. 
Az igazságnál szebb az illúzió. 
Részletre is megvásárolható. 
Van már Önöknél televízió? 
 

Agymértékutáni gondolatszabadság, 
igazítható, pompás konfekció: 
íme a tiszta gondolatszabadság – 
vallja e fennkölt, modern koncepció. 
 

Ha ember vagy és hazátlan, 
és oly magányos, mint a csillagok, 
azért még ne hidd, 
hogy nem kell választanod. 
 

Ma nehezebb, mint tegnap 
és holnap tán még nehezebb. 
Simogatnak és szorítanak 
a láthatatlan gépkezek. 
 

Prométheusz vagy naplopó? 
Naptolvajok vagyunk, kik itt vagyunk. 
Még nem dőlt el, melyik leszünk. 
Naphosszat ülünk és vitatkozunk. 
 

A kockázat csak annyi, 
hogy tán nincs is igazunk – 
s hogy Prométheusz akartunk lenni, 
ez sem lesz vigaszunk. 
 

Szétszéledünk ekkor szelíden, 
mint hivatásos naplopók, 
s aggkorunkban meghalunk, 
mint Kossuth-díjas alkotók. 
                                                
308 Szerzői lábjegyzet: a vers nem most először kerül nyilvánosság elé, megjelent a Goffman meséi c. kötetben is 
(Cserépfalvi-Seneca, Bp. 1996.). Szerkesztői lábjegyzet: a Festschrift szervezése 2019 tavaszán kezdődött, 
amikor Erős Ferit arra kértem, adjon valamely írást „a fenséges és az alantas” kérdéséről. Több vers között ezt 
küldte. Most már Feri emlékét is őrzi immár a vers, a mindig őszinte üzenetei közül e ránk hagyott is. 
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