




TREMBECZKI ISTVÁN

Vissza a gyökerekhez? 
A Nyugat hanyatlásának dilemmái

Az Amerikai Egyesült Államokból induló, majd 2008-ra Európában is jelentkezQ, s 
minden eddigi megoldási kísérletnek makacsul ellenálló pénzügyi-gazdasági válság újra 
felerQsítette azokat a hangokat, melyek a nyugati civilizáció válságáról, globális viszony-
latban relatív hanyatlásáról beszélnek. A különbözQ médiumokban, publicisztikákban, po-
litikai és közgazdaságtani elemzésekben rendre megjelenik a Nyugat hegemón szerepének 
végét jelzQ híradás, Európa, de még az Egyesült Államok helyzetét illetQleg is. 

A téma önmagában nem új: Oswald Spengler klasszikus m_ve után az 1980-as évek-
tQl szinte máig hasonló, történelmi–politológiai–történetfilozófiai alkotások születtek a 
Nyugat világtörténetben játszott szerepét vizsgálva, melyek prognosztizálták a nyugati 
primátus lehetséges végét, illetve a politikai-gazdasági hatalmi központ eltolódását Kelet-
Ázsia felé. Immanuel Wallerstein, Paul Kennedy és Samuel P. Huntington neve a legismer-
tebb, de Segesváry Victor, az USA-ra fókuszálva Emmanuel Todd, valamint a demográfiai 
kérdések oldaláról Pokol Béla is fontos elemzésekkel jelentek meg.1 

Legutóbb, 2011-ben pedig Niall Ferguson: Civilizáció cím_ – és a tanulmány fQ célki-
t_zését kijelölQ: A Nyugat és a többiek alcím_ – hatalmas volumen_ alkotással vállalkozott 
újfent összehasonlító szemlélet_, civilizáció- és kultúrtörténeti elemzésre.2 

Módszere a következQ: elQször bemutatja a Nyugat felemelkedésének és hegemón civi-
lizációvá válásának okait, majd a jelen helyzet interpretációját adja. Elemzése intuitív, az 
eredmény pedig mindenképpen elgondolkodtató, hiszen – meglátásunk szerint – felvillant-
ja a Nyugat hanyatlásának legnagyobb paradoxonát. Az alábbiakban néhány észrevételt 
f_znénk mi is ehhez a kérdéskörhöz. 

Ferguson a Nyugat alatt gyakorlatilag azt a tizenegy XX. század eleji birodalmat érti, melyek 
1500-ban még csak kis államalakulatok, vagy még azok sem voltak Európa térképén, illetQleg 
csak apró telepek az észak-amerikai kontinensen. A nyugati civilizáció politikai körülhatáro-
lása így a következQ államalakulatokat foglalja magába: Ausztria, Belgium, Franciaország, 
Németország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Portugália, Oroszország, az Egyesült 
Királyság és az Egyesült Államok, mely államok ekkor a Föld népességének mintegy 5 száza-
lékát, a területének maximum 16 százalékát, a globális termelés valamivel több mint egyötödét 
birtokolták.3 Természetesen már itt kérdések merülhetnek fel egyes területek – Skandinávia, a 
Balkán, Kelet-Közép-Európa, és a téma szempontjából különösen Oroszország – hovatartozása 
miatt, de Ferguson maga is hangsúlyozza, hogy a civilizációk határai elmosódottak, a meghatá-
rozáskor számos probléma merülhet fel, a let_nt civilizációk esetében is.4 

A nyugati civilizáció identifikációjakor elsQsorban Kenneth Clark nagyon sz_k, jórészt m_-
vészettörténeti ihletés_, valamint Huntington tágabb, jórészt a vallási hovatartozáson alapuló 
meghatározásával vitatkozik. Szerinte a civilizáció, egy erQsen összetett emberi rendszer, az 
emberi szervezettség legnagyobb egysége, mely azonban több, mint bizonyos területen és tör-
ténelmi idQben létezQ m_vészeti alkotások összessége, hanem az azokat létrehozó, finanszírozó 
és megQrzQ gazdasági-társadalmi-politikai intézményrendszer, valamint kulturális, gyakran, de 
nem kizárólagosan vallási jelleggel bíró, és sokszor, de nem kizárólagosan nyelvi közösségként 
is megjelenQ entitás. Vagyis: „A »Nyugat« tehát sokkal több egy földrajzi kifejezésnél: egy nor-
ma-, viselkedés- és intézményrendszer, végtelenül elmosódó határvonalakkal.”5
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Innen válik érthetQvé, hogy Ferguson számára Oroszország – szemben Huntington kü-
lön ortodox civilizációjával – szintúgy a nyugati civilizáció része (az utolsó európai biroda-
lom!), ahogy a görögkeleti vallású országok közül Görögország és a Közel-Keleten Izrael. 
Ezután Ferguson meghatározása kérdésekbe torkollik, melyek valóban képlékennyé teszik 
a Nyugat földrajzi határait. Ugyanakkor nem tagadja, hogy a nyugati civilizáció államai 
között a múltban sem volt, de a jelenben sincs meg a teljes egység.6

Tehát egy sajátos norma-, m_ködési, viselkedési és intézményrendszerrel rendelkezQ 11 
nyugati birodalom lesz az, melyeknek 1913-ra a Föld területének 58 és népességének 57 szá-
zaléka, a globális gazdasági termelésnek pedig a 74 százaléka tartozott a fennhatósága alá.7 

Az elmúlt ötszáz év során a nyugati civilizáció mércévé vált a gazdasági-politikai, a kul-
turális-tudományos életben és az életvitelben egyaránt. Ferguson szuggesztíven fogalmaz: 
„Az olyan nyugati intézményi struktúrák, mint a részvénytársaság, a piac és a nemzetál-
lam a versenygazdaság és a politika globális mintáivá léptek elQ, sablonokká, melyeket 
a többiek lemásoltak. A nyugati tudomány paradigmaváltást idézett elQ, a többiek pedig 
vagy követték, vagy lemaradtak. A nyugati jogrendszerek és a belQlük következQ politikai 
modellek, köztük a demokrácia felváltották vagy legyQzték a többi alternatívát. A nyugati 
orvostudomány marginalizálta a kuruzslókat és a többi vajákost. Az ipari termelés nyugati 
modellje és a tömeges fogyasztás térnyerését követQen az összes többi alternatív gazdasági 
rendszer csak vergQdött. A Nyugat még az 1990-es évek vége felé is nyilvánvalóan a világ 
uralkodó civilizációja volt.”8

MeggyQzQ sorok. Természetesen Ferguson nem egyetlen globális civilizációról beszél, 
hanem a nyugati minta hegemón korszakáról, a többi civilizáció, kultúra nyugatosodásáról, 
a nyugati modellek átvételérQl. Sajnos, nem sorolja fel, hány különbözQ mai civilizációt 
tart számon, sQt könyve csak államokat említ a Nyugattal valamilyen összehasonlítás-
ban: elsQsorban Kínát, majd hosszabban Japánt, és felvillanásszer_en az ázsiai „kis tig-
riseket”, majd Brazíliát, Indiát, az iszlám országok közül Indonéziát és Iránt, valamint 
Oroszországot (mint nyugati civilizáció termékét), a törököket és általában Afrikát említi.9 

Ennek oka az lehet, hogy elsQsorban a nyugati siker okaira fókuszál, a nyugati civilizáció fel-
emelkedésének gyökereit keresi, a „többiek” ennek függvényében szerepelnek, illetve azért, mert 
a nyugatosodás ellenére továbbra is nyitva marad annak mélysége a „többiek” esetében, vagyis az 
unilineáris vagy multilineáris fejlQdés dilemmája számára sem látszik még lezárhatónak.10

Ennél is fontosabb, hogy – legalábbis a mi olvasatunkban – a nyugati sikerben rejlik a 
Nyugat jelenlegi relatív hanyatlásának legnagyobb paradoxonja, de egyúttal a hanyatlás 
megállításának lehetQsége is.

Ferguson a nyugati civilizáció sikerét hat „gyilkos alkalmazásban” (killer aps), norma-, 
viselkedési és intézményrendszerben látja, melyek a következQk: 1. a verseny, amelyben a 
számos egymással versengQ szervezeti egység révén megvalósuló decentralizált politikai 
és gazdasági élet a nemzetállamok és a kapitalizmus alapjául szolgál; 2. a tudomány, mely 
katonai erQfölényt biztosított a többiekkel szemben, a tudományos forradalom eredmé-
nyei, a természeti környezet megértése és átalakítása mellett; 3. a törvénykezés, mely a 
népképviseleti kormányzás stabil alapját képezi és biztosítja a magántulajdon szentségét, 
a választott jogalkotói testületek létét; 4. az orvostudomány, az a tudományág, mely át-
törést hozott az egészségügy és a várható élettartam területén; 5. a fogyasztói társadalom 
anyagi jólétre épülQ modellje, mely a több, jobb és olcsóbb árucikkek iránti igény révén 
az ipari forradalom kibontakozását is lehetQvé tette; 6. a munkamorál, az a leginkább a 
protestáns kereszténységbQl származó erkölcsi keret és cselekvési minta, mely az inten-
zívebb és extenzívebb munkavégzést nagyobb megtakarítási hajlandósággal összekap-
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csolva folyamatos tQkefelhalmozást tett lehetQvé és erQsítette a társadalmi stabilitást. 
Természetesen ezek a sajátosságok átfedik egymást, kapcsolatban vannak egymással, 
egymást kölcsönösen erQsítve fejtik ki hatásukat.11 

Ferguson a verseny fogalma alatt a nyugati civilizáció egyik legfontosabb, legrégebbre 
visszanyúló jellegzetességét érti, vagyis a politikai-gazdasági-intézményi decentralizáltságot, 
mely számos kegyetlen konfliktus forrása, de paradox módon egyúttal a katonai-strukturális-
logisztikai fejlesztésekre is ösztönöz a hatalmi és kereskedelmi elQnyök megszerzéséért foly-
tatott küzdelem során. Az egymással versengQ, de hegemón hatalmat az egész Nyugat felett 
megszerezni nem tudó államok és más szervezetek sokasága létével, valamint egymáshoz 
f_zQdQ viszonyával olyan anyagi, mentális és szervezeti ösztönzQként hatott a korabeli keres-
kedQkre, konkvisztádorokra és uralkodókra, mely így más civilizációknál nem jelentkezett.

A versengés, mint civilizációs jellegzetesség a haditechnikai fölényben, az adószedés egyre 
hatékonyabbá válásában, a pénzügyi szervezeti reformokban (kötvénypiac, közösségi eladó-
sodás), a részvénytársaságok megjelenésében, a vallásos (és a vallások közötti versengést is 
jelentQ) térítQ buzgalomban, a különbözQ társadalmi és szakmai testületek sokaságában és ha-
talom-befolyásoló képességében, valamint a technológiai fejlesztésekben manifesztálódott.12 

EbbQl a szempontból a klasszikus példa a kínai KözépsQ Birodalom esete, amely Cseng 
Ho admirális vezetésével 1405 és 1424 között hat gigantikus felfedezQ flottát indított egé-
szen Afrikáig, majd késQbb állami rendelettel megtiltja az óceáni utazást és az 1500-as 
évektQl teljesen elzárkózik a külvilágtól, amíg az európaiak határai újbóli megnyitására 
nem kényszerítik. Hasonló utat járt be Japán is 1640 után, az eredmény pedig mindkét 
helyen a stagnálás lett, egyfajta malthusi csapdahelyzet, ahol külsQ források hiányában 
a nagy népesség ellátása eleve bizonytalansággal járt, illetve a népességnövekedés a ter-
melékenység, a jövedelem, a bevitt kalóriamennyiség sQt még a testmagasság esetében is 
csökkenéssel járt a nyugathoz viszonyítva (de az egy fQre jutó jövedelem és a tQkekész-
letek tekintetében is már a Ming-korszakban) Ezzel szemben a gyarmatosítás és a tengeri 
kereskedelem a nyugati civilizációban a fentebbi mutatók emelkedését okozta: a világ ha-
talmi súlypontja a Nyugat felé mozdult el az 1500-as évektQl kezdve.13

A tudomány civilizációformáló szerepe alatt a természettudományos forradalom és a 
felvilágosodás filozófiájának és társadalomtudományának a nyugati kultúrára kifejtett ha-
tását érti, mely fölényt adott a Nyugatnak a XVI–XVIII. században a Kelettel, elsQsorban 
az Oszmán Birodalommal szemben. Ez a fölény nem egyszer_en a gazdasági vagy politi-
kai verseny, sem a növekvQ katonai hatékonyság következménye, hanem a tudomány hadi-
technikában való alkalmazásának és a kormányzás racionalizálásának eredménye – hiszen 
1683-ban a török még Bécset ostromolja!14

A természettudományos forradalom ebben a korszakban teljes mértékben Európa köz-
pontú, a muszlim tudomány – ahogy a kínai technika is – stagnál, az európai uralkodók az 
egyház tiltakozása ellenére is támogatják a kutatásokat. A matematikai-fizikai alapkutatá-
sok alkalmazása a ballisztika, a tüzérség, a t_zfegyverek és a hadmérnöki tudás fejlQdését 
eredményezte, melynek az Oszmán Birodalom már nem tudott ellenállni: Bécs ostroma 
után megkezdQdött a lassú területvesztés. A természettudományos felfedezéseket késQbb 
az ipari forradalom fogja hasznosítani, bár a konkrét alkalmazások nem kimondottan ter-
mészettudósok nevéhez f_zQdnek. 

A felvilágosodás racionalizmusa a reformáció korától Európa-szerte elterjedQ könyv- és 
röpiratnyomtatás nyomtatás segítségével egyre szélesebb rétegekhez jutott el megkérdQje-
lezve a bevett vallásos és metafizikai nézeteket, kidolgozva a polgári társadalom m_ködési 
elveit és elemzéseket adva a kialakuló piacgazdaságról. Az újfajta ismeretek, a szabadgon-
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dolkodás kibontakozása nem csak a természeti világ misztikumtól megfosztott megisme-
rését segítették elQ, hanem a történelem és a társadalom m_ködési elveinek kutatásával 
hozzájárultak a korabeli államok, társadalmi intézmények általános, egyre kiterjedtebb 
racionalizálódásához is, melyet Ferguson Poroszország példáján keresztül szemléltet.15 

Ez a nyugati és más típusú társadalmakat, civilizációkat mintegy ellenpontként bemuta-
tó módszer némileg módosul a tulajdonlás sajátosságait elemzQ fejezetben, ahol az Észak-, 
illetve Latin-Amerika társadalmi berendezkedését hasonlítja össze. Itt ugyanis két nyugati 
társadalom – a brit északon és a spanyol, valamint a portugál délen – hajtja végre a gyar-
matosítást és alakít ki máig eltérQ, de az északihoz közeledQ berendezkedést. A brit modell 
eredményességét az bizonyítja, hogy ma a nyugati civilizáció vezetQ ereje az USA. 

De ezzel Ferguson tulajdonképpen lesz_kíti a nyugati civilizáció fogalmát, hiszen vég-
eredményben az angolszász tulajdonjogi és politikai intézményrendszer lesz annak adek-
vát kifejezQdése. Az észak-amerikai francia gyarmatokról nem beszél, sem egyéb francia 
hatásról, mint ahogy a Nyugat ilyen regionális eltéréseibQl fakadó problémákat is mellQzi. 
Huntington óvatosabb volt, talán ezért különböztette meg a latin-amerikai és az ortodox 
civilizációkat a Nyugattól.16 

Tehát alapvetQen a telepesek, gyarmatosítók magukkal hozott intézményrendszereinek 
különbségei magyarázzák az eltéréseket, az eredményesebb pedig John Locke tervezetén 
alapuló, a szabad hozzáférést biztosító tulajdonosi és a földtulajdonra épülQ politikai rész-
vétel és képviselet rendszer lett, a latin-amerikai, egy sz_k elit számára bérleti jogon ala-
puló tulajdonlást és politikai hatalmat (encomienda-rendszer) jelentQ gyarmati berendez-
kedések közül. Társult mindehhez a locke-i dekrétumokban lefektetett vallási tolerancia és 
délen a katolikus egyház monopolhelyzetének hatása a politikai gondolkodásra és attit_-
dökre. A gyarmatok függetlenné válását elhozó amerikai forradalmak ebbQl az örökségbQl 
építkeztek és alakították ki modern államaikat.17

A negyedik gyilkos alkalmazás – az orvostudomány – elemzése során Ferguson eléggé 
erQteljesen kiemeli a nyugati civilizáció történelemre gyakorolt hatásának ambivalenciáját, 
hiszen a modern orvostudomány sikereinek nagy része a trópusi betegségek elleni küzde-
lembQl fakadt, és pozitívan hatott a nyugati hatalmak bennszülött gyarmati lakosságára is 
– a bennszülött lakosság átlagéletkora is emelkedett a gyarmati korszakban – ugyanakkor a 
késztetés, ami az orvostudomány fejlQdését katalizálta, a gyarmatbirodalmak létrehozása és 
terjeszkedése olyan területeken, ahol az európaiak számára fenyegetQ betegségek t_ntek fel.

Az orvostudomány és a vasúti közlekedés kiépítése döntQ mértékben tette lehetQ-
vé Afrika belsQ területeinek meghódítását, és a fehér telepesek tartós megmaradását. A 
XIX. századi terjeszkedés – a „civilizáció terjesztése” – azonban már a nyugati versengés 
újabb fokozatának terméke volt: az imperialista hatalmi vetélkedés eredménye, a modern 
nemzetállamok közötti versenyé, amely a francia forradalomban gyökerezve a politika és 
a háború új dimenzióit valósította meg.18

Az ambivalens hatást egyértelm_en aláhúzza, hogy az orvostudomány és a feketékkel 
való találkozás olyan eszmét is létrehozott, majd arra épülve olyan gyakorlatot is m_köd-
tetett, mely majd késQbb, Európában kezd el igazán pusztítani, bár fQpróbája Afrikában 
– a német délnyugat-afrikai gyarmatokon a hererók és a namák felkelése során – már a 
XX. század elején lezajlott: az eugenika „tudományát”, vagyis a fajelméletet.19 

A fogyasztás témakörében Ferguson egy alapvetQ összetevQre hívja fel a figyelmet: bár-
milyen kritika érte/éri is a nyugati civilizációt, annak életszínvonala, életminQsége eléren-
dQ cél a világ többi társadalma számára. Ez az a faktor, ahol a legkevesebb erQszak révén 
hódit a Nyugat, az összehasonlítható eredmények, árucikkek, termékek révén.20 
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A fogyasztói társadalom az ipari forradalomnak köszönheti létét, ugyanakkor egyszerre 
oka is annak, hiszen – érvel Ferguson – fogyasztás nélkül el sem indulhatott volna. A két 
jelenség párhuzamosan jött létre, egymást erQsítve: a bérmunkás egyszersmind fogyasztó 
is volt, és mai napig is az. Nem véletlen tehát, hogy az ipari forradalom elQször a textil-
ipart alakítja át, az olcsó ruházat iránti igény hajtja, amit a XVII. században a Kelet-indiai 
Társaság által importált indiai ruhák megjelenése serkentett. Ferguson a textiliparra fóku-
szálva mutatja be a fogyasztás, a fogyasztói életmód szerepét a nyugati életstílus (és ruhá-
zat) elterjedésében, amely az elsQ globalizáció egyik leglátványosabb összetevQje volt, ter-
mészetesen a szintén nyugati országokból érkezQ gépesítés és a tQkebefektetések mellett.

A fogyasztás és a verseny mellett a tudomány szerepet kapott az ipari forradalom ki-
alakulásában, a természettudományos forradalom eredményei, ha kezdetben nem is köz-
vetlenül, de megjelennek a technikai találmányokban és növelték a föld termékenységét, 
a munka és a tQke termelékenységét. Az ipari forradalmat Ferguson egy kumulatív, evo-
lúciós folyamatként értelmezi, mely a visszatérQ válságok ellenére az átlagos gazdasági 
növekedés fokozatos gyorsulását eredményezte. A folyamat kezdeti évtizedeit jellemzQ je-
lenség, a társadalmi egyenlQtlenség növekedése a XIX. század második felében csökkent, 
a nyugati és a nem nyugati munkások bére és életszínvonala közötti különbség ezzel együtt 
megnövekedett, (persze regionális eltérések nyugaton is léteztek).

A Nyugat dominanciája ekkor még megkérdQjelezhetetlen, de ott van Japán is, mely a 
leghamarabb nyugatosodik, s látványos eredményeket ér el, de ennek ellenére az egy fQre 
esQ nemzeti jövedelme csak 1980-ra képes meghaladni Nagy-Britanniáét.21 

Ferguson a hidegháború megnyerését is nagymértékben a nyugati gazdasági rendszer 
által biztosított fogyasztási színvonalnak tulajdonítja, nem annyira a katonai versengés-
nek. Hiszen a szovjet tervutasításos rendszer a katonai beruházásokat (és a nehézipari, 
infrastrukturális fejlesztéseket) – mivel azok állami megrendelések voltak – még sikeresen 
tudta teljesíteni, de az individuális, állandóan változó lakossági igényeket már nem, itt el-
vesztette a versenyt, pedig jobb életet ígért polgárainak, mint a Nyugat. 

Ennek kapcsán Ferguson megjegyzi, hogy korábban, a magát szintén alternatívaként 
aposztrofáló náci totális rendszerben is stagnált a fogyasztás szintje, pedig számszer_leg 
hasonlóan látványos gazdasági növekedést értek el, mint a szovjetek. A nyugati, piaci 
kapitalizmusra épülQ fogyasztói társadalom kiépítésének további látványos sikerei pedig 
a kelet-ázsiai térség országaihoz kötQdnek, markáns különbséget hozva létre az amerikai 
típusú társadalom, illetve a szovjet utat követQk, vagy azt más formában elutasítók között.22

A 68-as diáklázadások, a maguk ironikus jellegével ezt csak erQsítették, hiszen bár-
mennyire is antiimperialista jelszavakkal mozgósítottak, továbbra is az amerikai populáris 
kultúra részei maradtak. Ezt bizonyítja Ferguson szerint az, hogy gyakorlati téren meg-
maradtak a kulturális tabuk, nemi szerepek megkérdQjelezésénél, a háborúellenes és a faji 
kérdés esetében pedig a liberális hagyományba illeszkedtek. A diáklázadások a vasfüggöny 
keleti oldalán szóltak igazából politikai kérdésekrQl.

A „varázsfarmer” (és a rockzene, a popkultúra, az üdítQk, a bakelitlemezek, a gyorsétter-
mek, a film, a reklám, a hírcsatornák) diadalútja – persze mindazzal a politikai üzenettel, 
melyet magában foglalt: a szabadságjogok és a demokratikus berendezkedés kívánalmát 
– azután végképp aláásta a szovjet rendszer tekintélyét.23 

A hatodik „alkalmazás”, a munka területe Max Weber híres tézisének vizsgálatára 
ösztönzi Fergusont, aki annak ellenére, hogy elismeri, miszerint a protestáns országok 
gyorsabban fejlQdtek a reformáció óta, mint a katolikusok, és ez a különbség már 1700-tól 
érzékelhetQ, sQt a protestáns országok volt gyarmatai is jobban állnak gazdaságilag, mint 
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a többiek, a vallás szerepét nem tekinti teljes magyarázatnak. Ebben a véleményben az 
eddigi kutatásokra és Weber érvelésének hiátusaira – katolikus területeken lévQ virágzó 
vállalkozások, a zsidók gazdasági sikerei – támaszkodik.24 

Inkább a protestantizmusnak az írásbeliség elterjesztésében való döntQ hatását emeli 
ki, mely a nyomtatással együtt a humán erQforrás kiaknázását és a tudományos kutatások 
fejlQdését segítette elQ. De a vallás, vallásos hit hatása szerinte sem lebecsülendQ, pozitív 
szerepet játszik általában az evilági jó magatartást elQsegítQ képzetekkel és elQírásokkal a 
munkavégzésre, a kölcsönös bizalomra, a takarékosságra, a becsületességre, az idegenek 
iránt tanúsított bizalomra és a nyitottságra nézve. Ugyanakkor aláhúzza, hogy Kína stag-
nálásában a konfucianizmus etikája, az Oszmán Birodalom tudományos életének megtor-
panásában az iszlám papok hatalma, és Latin-Amerika gazdasági fejlQdésében a katolikus 
egyház visszahúzó szerepet játszottak. 

A protestantizmus azzal segítette a versenyelQny megszerzését, hogy a fentebb említett 
evilági jó magaviseletet erQsítQ attit_dök fejlQdését összekapcsolta az írni-olvasni tudással, 
s ez így együtt játszott szerepet a munka intenzivitásának növekedésében, a takarékosság 
és a befektetések révén a pénztQke felhalmozásában, és ezentúl a humán tQke felhalmozó-
dásában is. Az ipari forradalom kibontakozásához a technikai találmányok és a fogyasztás 
mellett a protestáns munkaetika is szükséges volt – állapítja meg. 

Ennek ellenére a weberi tézis vallási eleme mégis visszatér az elemzésében, hiszen össze-
függést lát a jelen nyugati világ vallásosságának csökkenése és a munkával töltött idQ csök-
kenése között, sQt e téren az európai és az ázsiai divergencia mögött is. (Az USA-ban nincs 
akkora csökkenés). Ezt az összefüggést alátámasztja a protestantizmus terjedése Kínában is, 
ahol most már több a vallását gyakorló protestáns, mint Európában! Vagyis Ferguson a kínai 
gazdasági fejlQdésben a nyugati munkaetika és a protestantizmus átvételét lényegesnek látja.25 

A fentebbi párhuzam mellett azonban polemikusan fogalmaz az európai vallástalanság 
okaival kapcsolatban, mely paradox módon a protestantizmus által létrehozott kapitalista 
gazdaság fejlQdését követte: a szekularizáció, nQk megváltozott helyzete, a család hanyat-
lása, a tudomány fejlQdése, az evolúciós gondolat, a meghosszabbodott élettartam, a jóléti 
állam és a mélylélektani kutatások mind kérdQjeles válaszokként jelennek meg. Ugyanilyen 
formában értelmezi az amerikai vallásosság élénkebb jelenlétét is: illúziónak is nevezhetQ, 
hiszen egy megtakarítás nélküli kapitalizmusban létezik, szemben a kínai vallásossággal.26 

„Mindössze egy kiüresedett fogyasztói társadalom és egy relativista kultúra maradt 
számunkra” mondja Niall Ferguson, s ebben a szellemben sürgeti a nyugati civilizáció 
gyökereinek mielQbbi újjáélesztését.27 

Ferguson a hat „gyilkos alkalmazás” bemutatásával kétségtelenül a nyugati civilizáció 
mibenlétének lényegét ragadja meg, gondolati mélységében ez talán az eddigi legteljesebb, 
legösszetettebb ábrázolás, annak ellenére, hogy elemzését a késQközépkori, vagy ha úgy 
tetszik a kora újkori Európától indítja, az 1500-as években már létezQ jellegzetességek mé-
lyebb okainak, történelmi gyökereinek alapos feltárását nem tartja szükségesnek. 

Néhány rövid utalás, vagy inkább kérdés kivételével megemlít érdekes, ebbe az irányba mutató 
okfejtéseket is – pusztán a szerencsés véletlen révén felfedezett hatalmas területek és kalóriafor-
rások, Európa éghajlati és földrajzi adottságai, Amerika hatalmas, gyéren lakott területei, a kínai 
szénkészletek nehezebb kitermelhetQsége, Kína beragadása a magas szint_ egyensúly csapdájá-
ba, tehetséges társadalmi csoportok szelektálódása – de ezek nem primátust jelentenek, inkább a 
komplex, intézményi összetevQkre épített interpretációt erQsítik. De tagadja a katonai erQfölény 
kizárólagosságát, illetve állítja, hogy igazán nagy különbségek Eurázsia keleti és nyugati fele között 
ekkor még nem léteztek, sQt 1420-ban a világ legfejlettebb civilizációja Kína volt.28
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Emellett rövid utalás történik az antik örökség továbbélésére: az ókori keleti civilizáció-
kat – és benne különösen a görög-római világot – Ferguson tulajdonképpen a Nyugat elsQ 
változatának tekinti, mely már lehanyatlott, ráadásul Róma esetében néhány évtized alatt.29 

Az egyetlen alapvetQ intézményi különbséget az egységes politikai entitás hiánya jelen-
ti. Ebben a megállapításban Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák cím_ m_vére 
utal, amelyben a szerzQ Eurázsia földrajzi-ökológiai adottságaival magyarázza a történe-
lemben leghamarabb létrejövQ fejlett civilizációk (a Termékeny Félhold államai) kialaku-
lásának lehetQségét, és ennek világtörténelemre gyakorolt hatását. Diamond a nyugati civi-
lizáció egyik alapvetQ jellegzetességének, a politikai decentralizációnak magyarázatakor is 
a földrajzi széttagoltságot említi: a versenyhelyzet kialakulását és fennmaradását lehetQvé 
tévQ természeti tényezQt.30 

Ferguson az okok között Diamond nézeteit elfogadhatónak tartja, de több összetevQt 
ítél szükségesnek a nyugati felemelkedés magyarázatához.31 Tegyük hozzá, hogy Diamond 
is értekezik a földm_velQ társadalmaknak, az erre épülQ fejlett államiságnak, az összetett 
politikai rendszereknek, az állattartás révén megszerzett immunitásnak, a technológiai-ha-
ditechnikai fejlQdésnek, a szállítási, információtárolási- és továbbadási kapacitás bQvülé-
sének a nyugati fölény megszerzésében játszott szerepérQl.32 

A Nyugat alkalmazásainak tárgyalásakor Diamond mellett több olyan szerzQ gondola-
taival való párhuzamot is felfedezhetünk, akik bár a konkrét elemzésben nem szerepelnek, 
de történik rájuk hivatkozás. A Nyugat felemelkedésének kérdésében a legintenzívebb 
áthallást Francis Fukuyama interpretációjával érezhetjük, de róla csak a fogyasztói tár-
sadalom gyQzelmének bemutatásakor tesz Ferguson említést.33 Ennek ellenére Fukuyama 
„történelem vége”- tételének különösen az elmúlt ötszáz év történelmét magyarázó „me-
chanizmusa”, vagyis a modern természettudomány tudást és technológiát átalakító hatása, 
mely katonai fölényhez és nagyobb gazdasági fejlQdéshez juttatja az azt alkalmazó álla-
mokat, s a verseny révén hasonló eljárások átvételére, gazdasági, oktatási, munkaszerve-
zési és intézményi racionalizálásra készteti a lemaradókat, erQsen visszhangzik Ferguson 
nézeteiben is.34 Nem beszélve Fukuyama központi gondolatának, az úgynevezett „elisme-
rés iránti vágynak”, vagyis az egyetemesen és egyenlQen elismert emberi méltóság politi-
kai-jogi alapvetésének történelmi szerepérQl, amely a politikai jogokban, a magántulajdon 
védelmében, a képviselet intézményében manifesztálódik.35 A „utolsó ember” történelem 
végi dilemmái pedig mintha a nyugati fogyasztói társadalom morális és vitalitásbeli kiüre-
sedését vetítenék elQre…36 

A Nyugat felemelkedésének okairól töprengve nagyon tanulságos összevetni Immanuel 
Wallerstein modern világgazdasági rendszer kialakulásáról szóló klasszikus elemzését 
Ferguson elméletével. Európa és Kína 1500-as évekbeli erQviszonyának ábrázolása telje-
sen hasonló, sQt Wallerstein is a birodalmi létbQl fakadó attit_dökkel magyarázta Kína be-
zárkózásának kérdését. A nyugati világ politikai, társadalmi, kulturális versengQ állapota, a 
kereskedQk jelentQs gazdasági és politikai hatalma, a centrumterületekre jellemzQ, szabad 
munkaerQt alkalmazó, magántulajdonra épülQ kisbirtokos gazdálkodás, az encomienda-
rendszer jellegzetességei és hatása szintén megtalálható Wallersteinnél.37

Az a wallersteini tétel is fellelhetQ Fergusonnál, hogy csak nüansznyi különbségek dön-
töttek a centrum és perifériaterületek eltérQ fejlQdésének kezdeteikor, s ez erQsödött késQbb 
hatalmas különbséggé. Wallerstein azonban Európát nem tekinti egységesnek a múltban, 
Nyugat-Európa enyhe fölényben van – a földm_velés intenzivitása, a népesség nagysága, 
a városok ereje, a pénzjáradék nagyobb szerepe, a kereskedQk hatalma tekintetében – a 
kelet-európai és a mediterrán régiók felett. 
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Vagyis a nyugati alkalmazások kezdetben az új európai munkamegosztást alakítják ki, 
Nyugat-Európától a Baltikumig és a Földközi-tengeri szigetekig a XV–XVI. században, 
majd ezt követi Amerika és a világ többi részének gyarmatosítása a XVI. századtól. Tehát 
Wallerstein a nyugati fölény elérésében jóval nagyobb jelentQséget tulajdonít a fenti érte-
lemben felfogott nyugat-európai expanzióból (gyarmatosítás) és az egyenlQtlen fejlQdés-
bQl származó nyereségnek, egyszóval a tQkés világgazdaság munkamegosztásának. SQt, 
szerinte Európa expanziója nélkül nem oldódott volna meg a feudalizmus XIV. századi 
általános válsága, hanem újabb gazdasági-társadalmi krízis alakult volna ki.

Ez azt jelenti, hogy az expanzió mindvégig jelen van és fontos szerepet játszik a modern, 
tQkés világgazdasági rendszer kialakulásában, a munkaellenQrzés különbözQ formáinak 
és a világgazdaság magállamainak megjelenése mögött.38 Wallerstein tömören fogalmaz: 
„Adott lévén a kereskedelmi és ipari világ nagyarányú földrajzi és demográfiai kiterjedése, 
Európa néhány térsége annál több profitot tudott felhalmozni ezen expanzió révén, minél 
inkább képes volt olyan tevékenységre specializálódni, mely ezt a profitot eredményezte. 
Ily módon kevesebb idQt, munkaerQt, földet és egyéb természeti erQforrást kellett fordítani 
az alapvetQ szükségletek kielégítésére.”39 

Ferguson a Nyugat és a többiek közötti divergencia kialakulását könyve bevezetésében 
még XIX. századra teszi, amikor a nyugati fölény okai között az imperializmus szerepét 
értékeli, késQbb az amerikai gyarmatokról szóló részben túlzottnak tartja azok Nyugat fel-
emelkedésében játszott szerepét.40 De máshol ennek ellentmondva a gyarmatosítás és a ke-
reskedelem szignifikáns hatásáról ír, például az angol népesség növekedése, életszínvonal 
és jövedelme (sQt a testmagassága) kapcsán,41 KésQbb megemlíti, hogy Spanyol-Amerika 
kifosztásából és bányáiból származó nemesfémek 1500 és 1800 között mai áron 175 mil-
liárd dolláros bevételt hoztak.42

A könyv vége felé újabb meglepQ adatokat találunk: a brit GDP már az 1600-as években 
60%-kal megelQzte a kínait!43 Végül azt állapítja meg, hogy a hatalma csúcsán álló Nyugat 
1913-ra a világgazdaság GDP-nek 74%-át adta, „amelybQl mindössze 18% áramlott visz-
sza a gyarmati birtokokra”!44 Tehát a gyarmatosítás megítélése legalábbis problematikussá 
válik Fergusonnál. Még akkor is, ha összességében elismeri az imperializmus negatív je-
lenségeit, és célja minél összetettebb választ adni.

Véleményünk szerint ebben a kérdésben nem elegendQ csak az intézményi sajátossá-
gokra hivatkozni, vagy a késQbbi belsQ felhalmozásra, a nemzetközi kereskedelem és a 
gyarmatosítás nyeresége – nem beszélve a rabszolga-kereskedelem, az újkori rabszolga-
munka gazdasági jelentQségérQl – ha már az ipari forradalom elQtt is megemelte a nyuga-
tiak életszínvonalát, akkor nem csak a nyugati „alkalmazások” egyszer_ következménye, 
hanem a fogyasztás növekedése és a tQkebefektetések révén a iparosításhoz, a technológiai 
fejlQdéshez, vagy a humán tQke fejlQdéséhez is elengedhetetlen volt. A európai expanzió, 
a gyarmatosítás, bár bizonyosan nem a legkorábbi „alkalmazás”, de a késQbbi divergencia 
és ezáltal a nyugati dominancia nehezen képzelhetQ el nélküle. 

Ezzel kapcsolatban – akár a jelen helyzet megítélésez is adalékot nyújtva – Ferguson 
utal arra a második világháború alatt keletkezett német felismerésre, miszerint az ipari 
gazdaságnak tulajdonképpen nem is szükségesek tényleges gyarmatok, hanem külföldi 
vendégmunkásoktól függQ ipari övezetek.45 Ez a gazdasági racionalitás – vagy cinizmus 
– azt is jelentheti, hogy a gyarmatosítás nem sz_nt meg csak formát váltott. Sok globali-
zációkritikus szerint pontosan a globalizáció – ha csak a közelmúltra vonatkoztatjuk – a 
gyarmatosítás, az imperializmus egy új formája, még ha nem is kimondottan a nemzetek-
hez kötQdik.46
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Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy Wallersteinnél is van némi ambivalencia a mo-
dern világgazdasági rendszer kialakulása szempontjából Amerika gyarmatosítása tekinte-
tében, hiszen azt „önmagában még nem meghatározó, de fontos” történésnek nevezi, annak 
ellenére, hogy könyve elején Európa expanzióját a tQkés világgazdaság létrejöttében, a 
feudalizmus válsága megoldásában még kulcsfontosságú elQfeltételnek tartotta.47 

A gyarmatosítás kérdésköre átvezet minket a geopolitikai kérdésekhez, hiszen történel-
mi tény, hogy a keleti birodalmak jóval tovább tudtak ellenállni a nyugati expanziónak, 
mint az amerikai területek, illetve az afrikai térségek. Ez nemcsak a szerencsés helyzet 
szempontjából fontos, hanem a nyugati erQszak megítélésénél is, ami a Nyugat és a többiek 
viszonyának elemzésekor markánsan jelen van Samuel P. Huntington nézeteiben. 

Huntington a nyugati sajátosságok bemutatásánál szintén nem szerepel, bár ismérvei 
közül jó néhány – a klasszikus örökség, a katolicizmus és a protestantizmus kettQssége, a 
spirituális és a világi tekintély, valamint hatalom különválasztása, a jog uralma az alkot-
mányosság, az emberi jogok és a tulajdonjog területén, a társadalmi pluralizmus és az erre 
épülQ képviseleti testületek és az individualizmus – Niall Fergusonnál is megtalálható.48 

De van egy döntQ különbség a civilizációk kapcsolatának megítélésében: a Nyugat ter-
jeszkedését Huntington elsQsorban a technikai fölénynek tulajdonítja: az óceáni szállítás 
és a haditechnika fejlQdésének. 

Persze, a magasabb szint_ szervezettség, fegyelmezettség, kiképzés, hatékonyabb fegy-
verzet, közlekedés, logisztika és egészségügyi ellátások, vagyis a hadm_vészet egésze nem 
függetleníthetQ a társadalmi-gazdasági intézményektQl, de erQs hangsúlyeltolódást okozhat 
a jelen helyzet interpretációjában. „A Nyugat nem azzal hódította meg a világot, hogy esz-
méi, értékei, vagy vallása (amelyre egyébként alig-alig tudott áttéríteni más civilizációhoz 
tartozó embereket) magasabb rend_ lett volna. Sikerét sokkal inkább a szervezett erQszak 
alkalmazásában való jártasságának köszönhette” – mondja Huntington.49

Rendkívül fontos megállapítás, a kétpólusú rendszer vége óta eltelt idQszak és tulaj-
donképpen a civilizációk közötti kapcsolatok lényegét érinti meg. Ugyanis, a civilizációs 
vívmányok átvételének mélysége – akár önként, akár kényszer, versenyhelyzet hatására 
– mindenképpen kihat a befogadó társadalom átalakulásának, azonosulásának szintjére. 
Ez a tényezQ meghatározza, hogy a történelem folyamán unilineáris vagy multilineáris 
fejlQdésrQl beszélhetünk, illetve hogy a jövQben milyen fejlemények prognosztizálhatóak. 
Nyilvánvaló hogy a dilemmát nagyban meghatározza, és szinte eldönthetetlenné, de leg-
alábbis polemikussá teszi az, hogy mit tekintünk egy civilizáció lényegének.

Huntington alapfelvetése az volt, hogy a nyugatosodás, a nyugati gazdasági-politikai-
kulturális minták és intézmények átvétele, a nyugati életvilág adaptációja – a nyugati civilizáció 
dominanciájával és elterjedésével járó változássorozat – lényegében nem érintette a többi civili-
zációt csak a felszínen, így a Nyugat politikai-gazdasági hatalmának csökkenésével a kulturális 
elkülönülés, sQt szembenállás fog felerQsödni és határozza meg a világpolitika viszonyait.50 

Ferguson válasza erre az, hogy az 1993 óta eltelt idQszak nem ezt bizonyítja, nem tört ki 
„civilizációk háborúja”, az azóta kirobbant konfliktusok inkább egyes civilizációkon belül 
játszódtak le.51 A tények egyelQre Qt igazolják: maga Huntington sem nevezte a 2001. szept-
ember 11-i terrortámadást civilizációk összecsapásának, csak bizonyos csoportok akciójá-
nak.52 Ellenben nincs közöttük vita abban, hogy mára a Nyugat relatív hanyatlásnak indult. 

Niall Ferguson ebben a kérdésben Huntington adatait idézi: a Nyugat aránya csökkent 
az 1958-tól számolva a nyelv, és az 1970-es évek óta a vallás, az uralt terület, a népesség, a 
nemzeti össztermék és a katonaság létszáma tekintetében néhány százalékponttal, az 1913-
as csúcshoz képest pedig jelentQsen.53
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Majd a fentebbi megállapítást azzal támasztja alá, hogy a kínai ipari forradalom a leg-
gyorsabb és a legnagyobb volumen_ az egész világon, a prognózisok szerint Kína GDP-je 
2027-ben meg fogja elQzni az USÁ-ét, valamint a jelenlegi növekedési ütemmel számolva 
Kína 2014-ben a hazai vásárlóerQ, 2020-ra pedig a dollárvaluta tekintetében is megelQzi 
majd az Egyesült Államokat. Jelenleg már a kínai autópiac legnagyobb a világon, 2035-re 
Kína fogja felhasználni a globális energia egyötödét, és a jelen pillanatban Kína szén-, alu-
mínium-, réz-, nikkel-, és cinkfelhasználása a világtermelés közel 50%-át jelenti. A kínai 
külföldi tQkebefektetések gyorsan emelkednek, hasonlóan a tudományos kutatásokba és az 
innovációra költött pénzekkel.54

„Valójában Ázsia évszázada már el is érkezett.”55 „Amit most megélünk, az nem más, mint 
a Nyugat ötszáz éves uralmának vége. Most a Kelet az igazi kihívó, mind gazdasági, mind 
geopolitikai értelemben”56 Niall Ferguson nem hagy kétséget afelQl, hogy történelmi korszak-
határhoz érkeztünk, s ennek következményeivel a teljes valójukban számot kell vetni. 

A jelen és a közeljövQ történelmi lépték_ történelmi lépték_ változása – a Nyugat relatív 
hanyatlása – annak köszönhetQ, hogy a kelet-ázsiai társadalmak közül némelyek – elQször 
Japán, majd az 1950-es évektQl Szingapúr, Hongkong, Tajvan, Dél-Korea és a közelmúlt-
ban Kína – átvették a nyugati „alkalmazásokat”, egyszóval nyugatosodtak.57 És mára a 
Nyugat kihívói lettek, nyomukban sok más ázsiai társadalommal. 

Véleményünk szerint ebben a jelenségegyüttesben a Nyugat és a többi civilizáció ötszáz 
éves kapcsolatának legfontosabb paradoxona rejlik: a nyugati fölény és dominancia kiala-
kulását biztosító intézmények átvétele – melyet sokszor maguk a nyugati gyarmatosítók 
siettettek, civilizatórikus szándékból is – visszájára fordult, és a hatalmi viszonyok meg-
változásához vezetett. A Nyugat a hanyatlását saját maga készítette elQ! 

Persze, ez nem újdonság a történelemben, sok birodalom az expanzív korszakában radi-
kális átalakulásra késztette a vetélytársait, majd azok saját „fegyvereit” fordították ellene. A 
kulturális antropológia szerint nemcsak az újdonságok feltalálása, hanem annak átvétele is a 
történelmi fejlQdés egyik fontos motorja.58 Róma kapui elQtt álló barbárok nem egy vezetQje 
Rómában nevelkedett… Ugyanakkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy ez a változás lénye-
gében az ötszáz évvel korábbi erQviszonyokat állítja vissza, amikor is Ázsia volt a világ 
gazdasági-katonai centruma – már amennyiben a folyamat nem lendül át a másik végletbe. 

Erre viszont az ázsiai kihívóknak minden esélye megvan, hiszen átvették a verseny 
(a piacgazdaság és a technológia), a tudomány (a természettudomány, az intézményi és 
logisztikai racionalizáció), az orvostudomány, a fogyasztás és a munka (hatékony mun-
kamorál és tQkefelhalmozás) nyugati intézményeit, de emellett óriási népesedési elQnnyel 
rendelkeznek. Ha csak a fentebb említett országokat számoljuk, 1556 milliós embertö-
meg versenyével számolhatunk a termelés, és a fogyasztás területén.59 Ha Indiát és egyéb 
Délkelet-ázsiai országokat is a fentebbi csoporthoz soroljuk, akkor a szám több mint 3 mil-
liárdra60 is felemelkedhet, az ázsiai kontinens több mint felét jelentQ területen. 

A népesség nagysága – ha sikerül a vásárlóerQt is növelni – a nyugati expanzióval 
analóg jelenségeket produkálhat, hiszen a belsQ fogyasztás katalizálta az európai ipari 
forradalmat is, munkaerQt, felvevQpiacot, az árucsere révén felhalmozódó tQkét biztosított 
az ipar exponenciális növekedéséhez. Nemkülönben a technikai és tudományos innováci-
óhoz. És természetesen a népesség exportjához is…

A nyugati alkalmazások átvétele kiemelte az ázsiai társadalmakat az agráriumra épülQ 
civilizációk „magas szint_ egyensúlyából”, az öntözéses gazdálkodás adta fejlQdési lehe-
tQségekbQl61 és átvezette az ipari-piaci versenygazdaságon alapuló civilizációs létezés ál-
lapotába. Ez egy radikálisan új gazdasági struktúra kialakulását jelenti, mely létrehozta és 
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m_ködteti a gazdasági élet azon szereplQit – az ipari tQkét és a pénztQkét – melyek inherens 
tulajdonsága az exponenciális növekedés képessége – ahogy ezt szemléletesen bemutatja a 
Donella Meadows-Jörgen Randers-Dennis Meadows szerzQtrió: A növekedés határai cím_ 
könyvükben.62 Az exponenciális növekedés képessége teszi érthetQvé az ipari forradalom 
korszakváltó jelentQségét, majd az ezt követQ idQszak gazdasági növekedését. 

Ferguson ugyanakkor bebizonyítja, hogy a fogyasztás dimenziója mennyire jelentQs 
szerepet játszott/játszik az ipari társadalmak kialakulásában és a gazdasági növekedés éle-
tében. A fogyasztás dimenziója az a faktor, amely – meglátásunk szerint – az új gazdasá-
gi-életmódbeli struktúra és állapot expanzív, önmagát katalizáló jellemvonását m_ködteti, 
azzal, hogy folyamatosan serkenti a modern gazdasági élet fentebbi területeit. Mégpedig 
azzal a pozitív visszacsatolással63, hogy az exponenciális növekedésre képes gazdasági 
ágazatok extraprofitja lehetQvé teszi az életszínvonal emelkedését, vagyis a fogyasztás to-
vábbi növekedését és újabb tQkebefektetések invesztálását az ipari és a pénzügyi szektorba. 

A korábbi agrártársadalmakban az árutermelés és a (gyár)ipar hiánya vagy alacsony volu-
mene és egyéb intézményi-jogi lehetQségek (tQkés társaságok, tQzsde) kialakulatlansága mi-
att nem volt lehetQség az agráriumból és a kereskedelembQl származó profit befektetésére, 
helyette a tQkével rendelkezQk inkább reprezentációra és háborúra költöttek, vagy nemesfé-
mekben felhalmoztak. Aztán, amikor az agrárium valamilyen természeti csapást szenvedett, 
a megtakarítás gyorsan elolvadt. Az agrárvilág malthusi csapdája azért alakulhatott ki, mert 
a mezQgazdaság nem képes az exponenciális növekedésre, bár jelentQs növekedést lehet el-
érni a termQföldek nagyságának és termelékenységének növelésével. Ezt tette az iparszer_ 
mezQgazdaság a XX. században, de mára elérkezett a növekedés határaihoz…

Hogy ezt a gondolatsort lezárjuk azt is meg kell jegyezni, hogy a népességnövekedés-
ben is benne van az exponenciális növekedés képessége, amint ez Európában – majd a 
mortalitás csökkenése és a megnövekedett élettartam miatt (orvostudomány) a világ többi 
részén – le is játszódott a XIX–XX. század folyamán, így ez a faktor is mintegy pozitív 
visszacsatolásként hat a másik kettQre. Az ázsiai népesedési fölény ezért döntQ lehet a ci-
vilizációk közötti kapcsolatok mai versengQ állapotában, amennyiben – húzzuk alá ismét 
– növekvQ belsQ fogyasztás és nagymérték_ tQke-megtakarítás folytatására lesznek képe-
sek a jövQben is. 

Az exponenciális – és egyáltalán bármilyen – növekedéshez azonban a munkaerQn, a 
felvevQpiacon és a tQkebefektetéseken kívül természeti erQforrásokra is szükség van, és 
volt mindig is. Ez magyarázza a nyugati civilizáció expanzív jellegét és ugyanez a nyu-
gatosodott ázsiai civilizációk napjainkban tapasztalható expanzióját is. Ebben a kérdésben 
Wallerstein fogalmaz egyértelm_bben: az agrárius, középkori Nyugat a földrajzi expanziók 
révén tudott a gazdasági-politikai-népesedési válságból kitörni. 

A Nyugat tehát a saját növekedéséhez, gazdagodásához szükséges erQforrások keresése 
és megszerzése révén terjesztette el az ehhez szükséges intézményeket a világ többi részé-
ben, s egyúttal a sajátjához hasonló, vagy legalábbis sokban hasonló társadalmakat hozott 
létre. Ebben a történelmi változásban a nyugati életszínvonal, a fogyasztói kultúra jelenti 
azt a faktort, mely a legnagyobb vonzerQt gyakorolta – különösebb erQszak nélkül – a többi 
társadalomra, ahogy ezt Ferguson rendkívül látványosan bemutatta.

Ha mindez megfelel a valóságnak, akkor egy újabb paradoxonba ütközünk, amely ma-
gából a fogyasztói társadalomból ered, s már elérte a nyugati világot. 

A fogyasztás növekedése, a fogyasztói társadalom kialakulása az életszínvonal emelkedé-
sének következménye, ennek folyamata szépen követhetQ a nyugati civilizáció elmúlt ötszáz 
évében. De a fogyasztás növekedése csak egy szintig marad meg a nélkülözhetetlen anyagi 
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javak megszerzésénél, egy idQ után a rendelkezésre álló jövedelem már nem élhetQ fel azon-
nal, illetve nem szükségszer_ az azonnali felélése, hanem más területekre áramlik, a kultúra, a 
szórakozás, a turizmus, vagyis a szükséglethierarchia más szintjeinek kielégítése felé. 

Mert – emlékezzünk Wallersteinre – kevesebb idQt, munkaerQt, anyagi erQforrást kell 
fordítani a közvetlen létfenntartás megteremtésére. Ugyanakkor egyre több ember is meg 
tud élni a fentebbi újabb szükségletek kielégítésébQl, hiszen egyre kevesebbre van szükség 
a közvetlen termelQmunkában való részvételre. A fejlett gazdaságok tercier szektorának 
folyamatos bQvülése ezt példázza. A gazdasági növekedés így létrehozza a komplexitás és 
benne az összetevQk (emberek, intézmények, társadalmi alrendszerek) számának, integri-
tásának és differenciálódásának további emelkedését, egyszóval a civilizáció evolúcióját.64 

Ez a folyamat természetesen az agrártársadalmakban is lejátszódott a növekedési perió-
dusokban, de csak a sz_k elit részre biztosított magas fogyasztási szintet. Az ipari civilizá-
ció abban más, hogy szélesebb rétegek fogyasztása is növekedhet, illetve egy új alrendszer 
jelenhet meg: a pénz és tQkepiacok. 

A következmény a munkához való viszony megváltozása, a munkamorál romlása le-
het/lesz, hiszen a takarékosság, az önmérséklet, a mértékletesség, a fegyelem és végül is 
a távlatokban gondolkodás értékei nivellálódnak a bQség jelenléte miatt. Ezt a jelenséget 
erQsítik az idQközben elért szociálpolitikai vívmányok is: a munkaidQ csökkenése, a magas 
nyugdíjak és egyéb juttatások, a javuló munkakörülmények, a magas minimálbér és mun-
kanélküli segély, a munkavállalói mobilitás növekedése. A tQkepiacok kialakulása pedig a 
spekulatív nyereségszerzés lehetQsége révén hat a munkához való viszony megváltozására. 

Ez utóbbi jelenség látszólag ellentmond a fogyasztói kultúra által elQidézett attit_dvál-
tásnak, például a takarékosság szempontjából, de a tQzsdén szerepet játszó magánvagyo-
nok a pénzpiaci befektetQk likvid tQkéi, tehát nem a fogyasztástól elvont megtakarításon 
alapulnak, emellett bankok, befektetési alapok, tQkés társaságok pénzei, vagy új iparágak-
ból (számítástechnika) származó extraprofitok, plusz a tQkeáttételek hitelpénzei és egyéb 
termékei, tehát nem a megtakarítás az elsQdleges forrásuk. Persze, a pénzpiacok m_ködése 
ennél sokkal bonyolultabb, de bizonyos, hogy nem a kisbefektetQk játsszák benne a fQ-
szerepet. 

A fogyasztás kultúrájának jelenléte ezért bQven megfér a tQzsde világával, nem vélet-
len, hogy a legnagyobb forgalmú tQzsdéket a legfejlettebb országokban találhatjuk, és itt 
a legnagyobb volumen_ a tQzsdei kapitalizáció. Ugyanakkor az sem lehet véletlen, hogy a 
globális pénz- és tQkepiacok ugrásszer_ fejlQdése a 90-es évekre esik, ekkorra lesz olyan 
mérték_ a gazdasági tevékenység, hogy az általa termelt (és hozzáadott) érték ezen a terü-
leten csapódik le, s válik egyre meghatározóbbá. 

Tehát a weberi világi aszkézis átadja a helyét egy megtakarítás nélküli kapitalizmusnak 
– ahogy Ferguson megfogalmazta.65 P maga is sokat töpreng a nyugati világ munkamo-
ráljának ilyen átalakulásán, és bár bírálja Weber tézisét, de – húzzuk alá ismét – a vallásos 
attit_d visszaszorulásának nagy jelentQséget tulajdonít a munkamorál csökkenésének kér-
désében.66 A vallásosság hanyatlásában szerepet játszó korábban említett számos tényezQ 
összességében a fogyasztói társadalom gyQzelmére utal, a fogyasztói attit_d és mentalitás 
általánossá válására a nyugati civilizációban. 

Ezzel viszont a Nyugat a versengQ gazdaságok viszonylatában hátrányba kerül a 
Kelettel szemben, egyszer_en az ottani alacsonyabb bérek, költségek, rosszabb munkakö-
rülmények elfogadása, s a nagyobb megtakarítási hajlam miatt. A világgazdaság súlypont-
jának Kelet-Ázsia felé történQ eltolódása mögött ilyen ok is közrejátszódhat. A Nyugat 
legfQbb vonzereje saját maga számára csapdának bizonyult. 
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Ez a csapda természetesen a gazdagodó kihívók elQtt is fennáll, amennyiben a nyugati 
fogyasztói kultúra összes elemét átveszik, vagyis a befogadók kultúrája a mélységében 
is nyugatosodik. Huntington szerint ez nem történt/történik meg, nem alakul ki egy 
egyetemes fogyasztó kultúra, ahogyan a világvallásoknak, a világnyelveknek valamint a 
legátfogóbb gazdasági intézményeknek sem sikerült homogenizálni a világot, úgy a fo-
gyasztás kultúrájának sem fog.67 Ez jelenleg igaznak t_nik, de azt is tapasztalhatjuk, hogy 
a fogyasztói kultúra világjelenségeket is produkál: a gazdasági fejlQdés egyre növeli a 
különbözQ országok, régiók és kultúrák interdependenciáját, a migráció és a mobilitás új 
lendületet kapott, a technikai fejlQdés eléri és homogenizálja a mindennapok életvilágát, 
a szórakozás és a szabadidQ eltöltése szintén hasonló formákban zajlik, vagyis a kérdés 
még korántsem dQlt el.

Ferguson Kína jövQje esetében is említi lehetQségként a középosztály megerQsödésébQl 
fakadó attit_dváltást, de nem a munkamorál, hanem a politikai szemléletváltás irányában, 
de a jelenben még nem ezt látja.68 Hozzátehetjük, hogy a kínai népesség mérete olyan 
óriási, a jövedelmi egyenlQtlenségek olyan nagyok (mint az ipari forradalom idején a 
Nyugaton) hogy a belsQ fogyasztás növekedése korántsem biztos, hogy a munkamorálra 
gyakorolt hatásával összességében csökkenteni fogja a gazdasági teljesítményt. 

A környezetszennyezés, a gazdasági növekedés ökológiai hatása az a faktor, ami a 
közeljövQben gondot okozhat a kínai – és kelet-ázsiai – vezetQ szerep kialakulása elQtt, 
de ennek lefolyását még nem lehet megjósolni. A politikai reakcióképességétQl sok min-
den függ, a történelem pedig arról tanúskodik, hogy hatalmas birodalmak és civilizációk 
gyengültek meg, buktak el néhány évtized vagy év alatt: a történelemben sokkal gyorsabb 
változások vannak, mint amit az ilyen nagy konglomerátumok esetében várnánk. 

Ferguson a természetben található összetett rendszerekre jellemzQ viselkedés – a gyors 
váltás az instabilitás irányába – jeleit véli felfedezni az ember alkotta komplex rendsze-
rekben is: Római, az Inka, és a Ming-kori Kínai Birodalom, a Bourbon monarchia, az 
Oszmán Birodalom, a második világháborús Japán Birodalom, a Brit Birodalom, valamint 
a Szovjetunió példáját hozza fel a gyors összeomlásra.69 A nagy történelmi struktúrák és 
korszakok akár szokatlanul hamar is véget érhetnek. 

Niall Ferguson a Nyugat hanyatlását tényként kezeli, s ennek megállítására a záró gon-
dolataiban a nyugati civilizáció hagyományainak, értékeinek felelevenítését, tudatosítását 
ajánlja,70 s bár nem pontosítja, hogy ez milyen teendQket jelentene, arra lehet következtetni, 
hogy az ismertetett alkalmazások reorganizációját. 

A történelmi trend kétségtelen, a gazdasági válság elhúzódása is jelzi a nyugati világ 
mély problémáit. De milyen alapokhoz lehetne visszanyúlni?

A globális gazdasági versenyben a Nyugat – jórészt a saját m_ködése következtében – 
egyre nagyobb hátrányba kerül a jóval nagyobb költséget megtakarítani tudó kihívókkal 
szemben, ha ezen a téren kényszerül lépéseket tenni (bércsökkentés, szociális juttatások 
megnyirbálása) szociális és politikai feszültségekkel jár (amint láthatjuk), a gyarmati 
rendszer véget ért (legalábbis a klasszikus formában), most a volt érdekszféra alkalmazza 
a nyugati intézményeket, a nyugati civilizáció népességének a többiekéhez viszonyított 
arányát már nem lehet érdemben megváltoztatni, még a romló trendet is kétséges, a kuta-
tás-fejlesztésre is egyre kevesebb jut a recesszió miatt, a fogyasztás szintjének csökkenése 
alááshatja a politikai stabilitást, a munkakörülmények, a munkaidQ „versenyképesebbé” 
tétele szintén tiltakozásokhoz vezet. Mindez a politikai-katonai hatalom csökkenésével jár, 
ami a hosszúra nyúlt közel-keleti konfliktusok rendezésében és a gazdasági válság elhú-
zódásában is látszik.
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A nyugati impériumok világa átalakult, Európa és az USA között nem felhQtlen a vi-
szony, Oroszország és Dél-Amerika akár új kihívóként is megjelenhetnek, nem véletlen, 
hogy Ferguson igen képlékenyen fogja fel a Nyugat határait. A többi kultúra nyugatosodá-
sa elQrehaladt, de visszaható jelenségek is tapasztalhatóak, amiket a növekvQ migráció is 
erQsít, miközben a Nyugat elvesztette keresztény vallásosságát, és Emmanuel Todd szavait 
idézve agnosztikus kultúrává vált, sQt ez utóbbi eseménysor és a migráció együtt a befo-
gadó Nyugat kultúrájához történQ asszimiláció nélkül Pokol Béla szerint akár a nyugati 
civilizáció végzete is lehet.71 Ferguson aggodalma teljesen érthetQ.

Azért, hogy a Nyugat relatív hanyatlásának dilemmáját teljes mélységében érzékel-
tethessük, érdemes ismét Immanuel Wallerstein világrendszer-elméletéhez fordulni. A 
világrendszer-elmélet korántsem kezeli statikusan a kapitalista világgazdaság centrum, 
félperiféria és perifériaterületei, illetve az európai világgazdaságba még nem tartozó kül-
sQ erQtér megosztását sem a kezdetekben, sem a világgazdaság késQbbi állapotában sem.

Könyve végén, az elméleti áttekintésben egyértelm_en fogalmaz, melyet hosszabban idé-
zünk. „([…] a világgazdaság kibontakozásának egész folyamata mind a mai napig a világgaz-
daság különbözQ régiói között kialakult gazdasági és társadalmi szakadékok – éppen a világ-
gazdaság fejlQdése során történQ – kitágulásának irányába hat. […] a világgazdaság fejlQdése 
olyan technológiai haladást hoz magával, amely lehetQvé teszi a világgazdaság határainak kiter-
jesztését. Ebben az esetben a világ egyes meghatározott régiói a világgazdaság struktúrájában 
betöltött szerepüket a maguk számára elQnyös módon változtathatják meg, még akkor is, ha a 
világgazdaság mint egész különbözQ szektorai között az elQnyök egyenlQtlensége egyidej_leg 
még esetleg tovább is növekszik. […] a világgazdaság centrumállamai is az egyik évszázadról a 
másikra félperiferiális régiókká, a félperiferiális régiók pedig periferiális régiókká válhatnak.”72 
Ez tehát a globális képlet, vagy másképpen a nyugatosodás paradoxona 1974-bQl (!).

A folyamat konkrétabb – az egyenlQtlen fejlQdésbQl fakadó profiton túli – mozgatóerejét a 
Rise and future demise of the world capitalist system: concepts for comparative analysis cím_ 
tanulmányában a következQképpen ábrázolja: amíg a profitmaximalizálás rövid távú érdeke 
megköveteli a felesleg elvonását a tömegek azonnali fogyasztásától hosszú távon a felesleg 
termelése megköveteli a tömegkeresletet, amelyet csak az elvont többlet újraelosztásával lehet 
biztosítani. EttQl kezdve a két szemben álló folyamat a rendszert állandó feszültségben tartja. 
EbbQl fakad a következQ dilemma: bármikor a privilégiumok birtokosai megpróbálják elimi-
nálni a szembenállókat, bevonva Qket az elQjogok sz_kebb körébe, a következQ válság során 
újabb követelésekkel találkoznak. Így az együttm_ködés költségei mind magasabbak lesznek, 
míg elQnyei kevésbé kifizetQdQek.73 Tehát a magas szint_ fogyasztás megköveteli a kereslet 
biztosítását, ami azonban ellentmond az profitmaximalizálás érdekének, vagyis rontja a ver-
senyképességet. Íme a fogyasztás-paradoxon elsQ megfogalmazása 1979-bQl (!).

Wallerstein 2004-ben a nyugatosodás-paradoxon, illetve a Nyugat relatív hanyatlásának 
okaira meggyQzQ választ kínál a Bevezetés a világrendszer-elméletbe cím_ könyvének záró 
fejezetében, bár itt a modern világrendszer egészének válságáról ír. A folyamat lényege a 
következQ: a tQkefelhalmozási hajsza miatt a kapitalisták arra kényszerülnek, hogy növel-
jék az áraikat és csökkentsék a költségeiket. Az árnövelésnek azonban határt szab a ver-
seny és a hatékony kereslet szintje. A költségcsökkentés lehetQségeit pedig a bérköltségek, 
a termelési költségek és az adók növekedése sz_kíti be. 

A megoldást a költségcsökkentésnek az a módja jelentette, melynek során a termelést 
áttették olyan területekre, ahol a fenti költségek alacsonyabbak. Csakhogy egy idQ után a 
bérek növekednek – legalábbis erre lesz igény – hiszen a lakosság összehasonlítja a hely-
zetét a többiekével. Ezt erQsíti az is, hogy elfogynak a még érintetlen (olcsó) területek, 
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ahol még sokan élnek a bérmunkarendszeren kívül. NQnek az áttelepítés költségei. Ezzel 
együtt a termelési költségek is nQnek a felhasznált gépek és anyagok, a hulladékkezelés 
költségei, és a természeti erQforrások kimerülése miatt. Végezetül az adók növelését sem 
lehet elkerülni, hiszen a megnövekedett igényeket valamilyen formában biztosítani kell. A 
világrendszer válságát ez okozza, a rendszer bifurkál.74

Az nyugati expanzió és gyarmatosítás kérdését is el lehet helyezni – ahogy Wallerstein 
is teszi75 – a világrendszer-elméletben: gyarmatok a kapitalista gazdaság szempontjából 
még érintetlen területeket, nyersanyagokat, olcsó munkaerQt (második jobbágyság és újko-
ri rabszolgaság), vagyis költségmegtakarítást jelentettek a centrum országai számára. Meg 
felvevQpiacot. Most az a kérdés fog eldQlni, hogy klasszikus gyarmatok nélkül, „csak” 
tQkebefektetéssel és vendégmunkásokkal a Nyugat meg tudja-e tartani vezetQ pozícióját.

Wallerstein szerint a modern világrendszer, vagyis a kapitalista világgazdaság rendszer-
szint_ válságáról van szó, mely még 25 vagy 50 évig is eltarthat.76 A világrendszer-elmélet 
perspektívájából azt mondhatjuk, hogy a Nyugat válságát a kapitalista világgazdaság globa-
lizálódása váltotta ki, amely földrajzi értelemben planetárissá tágult, elérte a Föld határait.

A nyugati civilizáció válsága és a globalizáció folyamata közötti összefüggést állítja 
Segesváry Victor is, aki szerint: „A globalizáció nem más, mint a késQi modernitás nyugati ci-
vilizációja elveinek az egész világra kiterjesztése”, a „nyugatiasodás világforradalma”,77 vagy 
máshol: „[…] a gazdasági globalizáció […], tulajdonképpen nem más, mint a nyugati civili-
zációban létrejött gazdasági intézményeknek, szervezeti formáknak, metódusoknak, valamint 
az üzemi és kereskedelmi gyakorlatnak az egész világra való kiterjesztése”, ezen túl: „korunk 
uralkodó ideológiája”.78 De a globalizáció hatására a világgazdaság termelési szerkezete meg-
változik, a termelési központok elvándorolnak. Ezzel együtt a nemzetközi munkamegosztás 
is átalakul, a korábbi központokban a szolgáltató ágazatok kezdenek dominálni. A fentiek, 
együtt a technológiai fejlQdéssel, okozzák a legfejlettebb országok tartós munkanélküliségét, 
és egyúttal a bevándorlás növekedését is.79 Segesváry Victor értelmezésében tehát a globalizá-
ció megszokott, neutrális fogalma átadja a helyét a nyugatosodás-paradoxonának, sQt maga is 
a nyugati civilizáció válságterméke…80 Ezzel egy történelmi korszak végéhez is elérkeztünk.

Jelenleg a Nyugat elsQsége még nem változott meg, van még némi idQ a cselekvésre, 
hiszen a Nyugat teljesítménye, tartalékai óriásiak. Ugyanakkor az ázsiai térség GDP, de 
különösen a vásárlóerQ szerinti GDP-mutatói megközelítették a nyugatiakét, és például a 
legnagyobb külkereskedelmi forgalom, a legnagyobb többlet, a legnagyobb tartalék, a leg-
nagyobb mezQgazdasági termelés, és a legnagyobb energiatermelés esetében Kína az elsQ 
helyen áll 2009/2010-ben.81 

A trend egyértelm_, de például Ferguson arra figyelmeztet, hogy a nyugati „gyilkos 
alkalmazások” együtt érték el a hatásukat, a mostani kihívóknál azért még vannak félolda-
lasságok.82 A világpolitika hatalmi szerkezetében végbemenQ kiegyenlítQdési folyamatról 
értekezQ Emmanuel Todd szerint is 2050-re várható az amerikai hegemónia vége – bár Q 
Kínával csak középtávon számol.83

Tehát még van idQ a cselekvésre, de – véleményünk szerint – a további hanyatlás meg-
állításához mélyreható, strukturális változások kellenek. Ezek elméleti már jórészt kifor-
rottak, csak a megvalósításuk maradt el. Ez nem lenne más, mint a fenntartható fejlQdés 
irányába történQ elmozdulás. A fenntarthatóság elméleti kereteit megfogalmazó ökoetika, 
ökológiai antropológia és ökológiai közgazdaságtan által eddig felvetett javaslatok közül a 
gyakorlatiasabbak a Nyugat intézményi sajátosságainak – a verseny, a tudomány, a tulaj-
don, az orvostudomány, a fogyasztás és a munka – mindegyikével többé-kevésbé összevet-
hetQek és alternatívát nyújthatnak a jelen dilemmáira.
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Itt elsQsorban a fogyasztás jelenlegihez közeli szintjének fennmaradásához szükséges alternatí-
vák megvalósulására gondolunk, mely két fQ, egymást kölcsönösen feltételezQ és erQsítQ területbQl 
tevQdik össze, a fogyasztói attit_d megváltozásából és az energiatermelés és -felhasználás haté-
konyságának növelésébQl, az alternatív energiaforrások mind nagyobb mérték_ felhasználásából. 

A fogyasztás centrális kérdés, ahol lépéseket kell tenni, megpróbálva elkerülni az életszín-
vonal visszaesésébQl fakadó szociális és politikai feszültségeket. Erre talán még a mostani, 
profitorientált viszonyok között is van lehetQség, hiszen végsQ soron a kereslet szabályozza 
a kínálatot, a fogyasztás struktúrájának átalakulása minQségi változást indíthat el a termelés 
szférájában. EbbQl kiindulva az élelmiszertermelés- és fogyasztás lokalizációja, vagyis a hely-
ben termelt élelmiszerek vásárlása, valamint a települések, az infrastruktúra, a lakóházak, a 
közlekedés, az áruszállítás energiahatékonyságának növelése lehetne a kezdQ lépés. 

Emellett az általában vett energiatermelés és ellátás a másik kulcskérdés, hiszen minden 
komplex társadalmi rendszer fenntartásához nagy mennyiség_ energiára van szükség. Ez 
a problémakör azonban már több politikai döntést igényel. A dematerializálás, az optima-
lizálás, a dekarbonizálás és az ipari metabolizmus egyes eljárásai és egyéb fenntarthatósá-
got elQsegítQ technikák (a szennyezés csökkentése, a szennyezésmonitoring-technológia, 
a talajtermelékenység fokozása, a talaj erózióvédelme84) egy része már ma is m_ködik, 
piacgazdasági részarányuk a további technológiai fejlesztésnek és a felhasználás volu-
menének függvénye. Ugyanakkor az energiatermelés és -ellátás technológiai fejlesztése 
költségcsökkentQ hatással jár, javíthatja a globális versenyképességet. Mivel a kQolajter-
melés már elérkezett, vagy a közeljövQben el fog érkezni az olajcsúcshoz,85 a változtatás 
szükségszer_, de nem mindegy, hogy kényszer alatt megy-e majd végbe. 

A fogyasztás és az energiatermelés területein tett lépések munkahelyeket is teremthetnének, 
mivel a zöld gazdaság jórészt lokális jelleg_, például a nap, a szél, a víz, és a biomassza erQm_-
vek erQforrása helyben áll rendelkezésre. Egyúttal csökkentik az importfüggQséget. A kidolgo-
zandó eljárások a tudományos eredményekre épülve a kutatás terén is innovációra sarkallnának. 
Mindezek a változások a lokalizáció révén a tulajdon és képviselet intézményét is megerQsítenék.

A fogyasztói attit_dök megváltozásához, s ennek gyakorlatba történQ megvalósulásához 
pedig a holisztikus szemlélet_ ökológiai etika adhatna támpontokat, értelmezési keretet, 
mely kihatna az életvitel preferenciáira és a munkamorálra is. Ez abban is segítene, hogy 
a modern életvitel, fogyasztói kultúra teljes elvetése nélkül menjen végbe az attit_dváltás, 
vagyis tudatosan adaptálni lehetne a hagyományos életforma bizonyos elemeit a modern-
nel, mindkettQt alakítva, de anélkül, hogy szembemennénk az emberi szükséglethierarchia 
valóságával, s valamilyen – a kultúr-, társadalom, és környezettörténeti tudásunk szerint 
sohasem létezett – „aranykor” rekonstrukciójára vállalkoznánk. 

Természetesen a fentebb ismertetett változtatások számos nehézségbe ütközhetnek a 
jelenlegi struktúrákkal szemben, ezért az ökológiai és globalizációkritikai gondolkodás 
radikális javaslatait súlyos konfliktusok nélkül nem tartjuk kivitelezhetQnek. Ugyanakkor 
néhány bátortalan lépés már látható. 

Lehet, hogy paradox módon a békésebb átalakulásra a civilizációk – vagy ha úgy tetszik 
a világgazdaság centrumának áthelyezQdése, a nyugati hegemónia vége – erQviszonyának 
megváltozása is lehetQséget adhat, hiszen, ha egyfajta egyensúly alakulna ki a közeljövQ-
ben, akkor senki sem tudná magát „túlnyerni”, a kiélezett verseny helyett teret nyerhetne a 
kompromisszumos, együttm_ködQ állapot globális szinten is. 

Lehet, hogy ez csak egy álom, de valami hasonló regionálisan létrejött már a modern 
korban: az európai nagyhatalmak erQegyensúlya XIX. századi „boldog békeidQben”. 
Persze, azonnal mondhatjuk, hogy ez együtt járt a gyarmatosítással, a világ újrafelosztásá-
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val. Aztán hamarosan három periférikus kihívó – az USA, Japán és Oroszország – erQsö-
désével és világgazdasági-világpolitikai helyzetének megváltozásával kellett számolni… 
Most a Nyugat – a béke és a jólét szigete – néz szembe a többiek felQl érkezQ kihívással. 

A neoliberális közgazdaságtan és fejlQdéselmélet hívei is ilyen kiegyenlítQdéssel számol-
nak, az 1999-es ENSZ-jelentéssel ellentétben országok közötti GDP-arányos egyenlQtlen-
ség globalizáció hatására bekövetkezett csökkenésérQl értekeznek, sQt a vásárlóerQ-paritást 
és egyéb mutatókat tekintve még a helyzet javulásáról is beszámolnak. Kína – és a kelet 
ázsiai térség – gazdasági fejlQdésének utóbbi két-három évtizedben tapasztalt dinamizmusa 
erre alapot is adhat, de van egy veszélyes jelenség, amit még a fentebb említett szerzQk is 
elismernek, történetesen, hogy az egyes országokon belül nQtt az egyenlQtlenség.86 

Bár ezt Qk nem tartják jelentQsnek, a globalizáció kritikusai szerint ha a folyamat tovább 
erQsödik, globális egyensúlyt, de olyan végletesen kettészakadt világtársadalmat hozhat 
létre, amit a „tittytainment” társadalma,87 a „Stratos-lakók világa”88 jövQképek ábrázolnak. 
Tegyük hozzá, hogy a technológiai fejlQdés önmaga is kiválthat ilyen átalakulást a termelés 
szférájára és a munkaerQpiacra gyakorolt hatásával.89 

Persze lehet, hogy a civilizációk viszonyában a negatív forgatókönyv lesz a valószín_bb, 
ami akkor következik be, ha a kelet-ázsiai térség államai, civilizációi, élükön Kínával 
ugyanolyan agresszív expanziót hajtanak majd végre, mint a nyugati államok. Ez azért is 
elképzelhetQ, mert a kapitalista világgazdaság korábbi központjai – vagyis a Nyugat nagy-
hatalmai – tulajdonképpen birodalmak voltak, impériumnövelQ politikai attit_ddel. A kelet-
ázsiai nagyhatalmak ezzel találkoztak, lehet, hogy a nyugati alkalmazások között az impe-
rializmus szellemiségét is átveszik, ahogy azt már Japán egyszer megtette. SQt, amennyiben 
azt emeljük ki, hogy a kapitalista világgazdaság rendszerként az egyenlQtlen fejlQdésen 
alapszik, ennek további m_ködtetése akár politikai intenciókra is támaszkodhat… 

De az erQviszonyok most kiegyenlítettebbek, nincsenek „üres” területek. Ráadásul a 
globális ökológiai problémákkal – a klímaváltozással, az energia- és élelmiszerválsággal, 
a túlnépesedéssel, a környezetszennyezéssel – mindenkinek szembe kell nézni, a világgaz-
daság elérte a Föld határait. 

Tehát mind a nyugati társadalmaknak, mind az új kihívóknak változtatni kell, a Nyugat az 
eddigi alkalmazásaival, a nyugatosodás és a fogyasztás paradoxona miatt már nem tudja do-
mináns helyzetét fenntartani, a Kelet pedig ekkora népességet nyugati életszínvonalon, az ed-
digi gazdasági struktúrában és gyakorlattal, a növekedés határai miatt nem fog tudni eltartani. 

A Nyugat jövQje, s egyúttal a világtársadalom jövQje is azon múlik, hogy sikerül-e mi-
hamarabb egy „magasabb szint_ egyensúlyt” megvalósítani, mert ha nem, akkor tartós 
recesszió, vagy akár a civilizációk összecsapása is elkezdQdhet. 

JEGYZETEK

1 Oswald Spengler: A nyugat alkonya I–II. 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1995; Immanuel 
Wallerstein: A modern világgazdasági rendszer 
kialakulása, Gondolat, Budapest, 1983; Paul 
Kennedy: A nagyhatalmak tündöklése és bukása, 
Akadémiai, Budapest, 1988; Samuel P. Huntington: 
A civilizációk összecsapása és a világrend át-
alakulása, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1998; 
Segesváry Victor: A nyugati civilizáció ezredvégi 

válsága, Kairosz Kiadó, 2001; Emmanuel Todd: A 
birodalom után, Allprint Kiadó, 2003; Pokol Béla: 
Európa végnapjai, Kairosz Kiadó, Budapest, 2011. 

2 Niall Ferguson: Civilizáció – a Nyugat és a többi-
ek, Scolar Kiadó, 2011.

3 Ferguson: i. m. 37–39. és 364–365. o. 
4 Uo. 35. és 48–50. o. 
5 Uo. 33–35. és 49. o. 
6 Uo. 48–50 és 132–133. o.



18 TREMBECZKI ISTVÁN: VISSZA A GYÖKEREKHEZ?

7 Uo. 37. és 365. o. 
8 Uo. 312. o. 
9 Uo. 366–369. és 385. o.
10 Uo. 49. és 385. o.
11 Uo. 45–46. és 365–366. o. 
12 Uo. 68–79. o. 
13 Uo. 63–68, és 79–84. o. 
14 Uo. 93–96. o. 
15 Uo. 96–124. o. 
16 Uo. 136–156. és 183–184., valamint Huntington: 

i. m. 58–61. o. 
17 Ferguson: i. m. 143–172. o. 
18 Uo. 186–222. o. 
19 Uo. 223–229. és 236–245. o. 
20 Uo. 246–248. o.
21 Uo. 284–279. o. 
22 Uo. 280–295. o. 
23 Uo. 295–307. o.
24 Uo. 315–319. o. 
25 Uo. 319–321. és 335–346. o. 
26 Uo. 327–334. o. 
27 Uo. 346. o. 
28 Uo. 41–44. o. 
29 Uo. 50–51. o. 
30 Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák, 

Typotex Kiadó, 2001. 
31 Ferguson: i. m. 45–46. o. 
32 Diamond: i. m. 83–90, és 103–112. és 195–294. o. 
33 Ferguson: i. m. 307. o. 
34 Francis Fukuyama: A történelem vége és az utolsó em-

ber, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1994. 93–209. o.
35 Fukuyama: i. m. 213–300. o. 
36 Uo. 409–480. o. 
37 Immanuel Wallerstein: A modern világgazdasági 

rendszer kialakulása, Gondolat, Budapest, 1983. 
54–249. o. 

38 Wallerstein: i. m. 27–311. o. 
39 Uo. 163–164. o. 
40 Ferguson: i. m. 41–42. és 137. o.
41 Uo. 80–82. o. 
42 Uo. 142. o. 
43 Uo. 364. o. 
44 Uo. 365. o. A könyv bevezetésében még 79% van 

megadva: i. m. 37. o.
45 Uo. 243–244. o. 
46 Például: David C. Korten: TQkés társaságok vi-

láguralma, Kapu, Budapest, 1996. 125–224. o. és 
Csath Magdolna: Kiút a globalizációs zsákutcából, 
Kairosz Kiadó, Budapest, 2001. 9–14. o. 

47 Wallerstein: i. m. 197. és 248–249. és 54–55. o. 
48 Huntington: i. m. 100–105. o. 
49 Uo. 68–69. o. 
50 Uo. 40–116. o.
51 Ferguson: i.m. 373–375. o. 
52 Samuel P. Huntington: „Nem, nem a civilizációk 

összecsapása”. In Kovács Zsuzsa – Németi Tamás 
(szerk.): Szeptember 11. Értelmezések, elméletek, 
viták, Balassi, Budapest, 2002. 31–32. o. 

53 Ferguson: i. m. 368–369. o. 
54 Uo. 368. és 376–379. o. 
55 Uo. 368. o. 
56 Uo. 383. o.
57 Uo. 366–367. o.
58 Diamond: i. m. 177–192. és 215–265. o. 
59 The Economist: A világ számokban 2012, Typotex, 

2012. 14. és 158. és 222. o. 
60 I. m. 14. o. 
61 Wallerstein: i. m. 147–148. o.
62 Donella Meadows – Jörgen Randers – Dennis Meadows: 

A növekedés határai, Kossuth Kiadó, Budapest, 2005. 
63 I. m. 57–61. o. 
64 Náray-Szabó Gábor: Fenntartható fejlQdés? 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 9–13. és 50–72. o. 
65 Ferguson: i. m. 333–334. o. 
66 Uo. 321–327. és 330–335. o. 
67 Huntington: i. m. 77–97. o.
68 Ferguson: i. m. 382. o. 
69 Uo. 361–363. o.
70 Uo. 387. o. 
71 Emmanuel Todd: i. m. 206. o. és Pokol Béla: 

i. m. 125–147. és 171–205. Ferguson is statikus-
nak értelmezi a modern világgazdasági rendszert. 
Freguson: i. m. 49. o. 

72 Wallerstein: i. m. 681–682. o. 
73 Immanuel Wallerstein: Rise and future demise 

of the world capitalist system: concepts for 
comparative analysis, In Immanuel Wallerstein: 
The capitalist world-economy, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1979. 35. o. 

74 Immanuel Wallerstein: Bevezetés a világrendszer-
elméletbe, L’Harmattan, Eszmélet Alapítvány, 
Budapest, 2010. 155–168. o. 

75 Immanuel Wallerstein: A modern világgazdasági 
rendszer kialakulása, i. m. 124–199. és 576–633. o.

76 Immanuel Wallerstein: Bevezetés a világrendszer-
elméletbe, i. m. 155–157. és 175–177. o. 

77 Segesváry Victor: A nyugati civilizáció ezredvégi 
válsága, i. m. 160–161. o. 

78 Segesváry: i. m. 195. o. 
79 Uo. 204–208. o. 
80 Uo. 158–161. o. 
81 The Economist: 24. és 33–34. és 36. és 48. és 56. o.
82 Ferguson: i. m. 385. o. 
83 Emmanuel Todd: i. m. 100. és 173–230. o. 
84 Náray-Szabó Gábor: i. m. 135–148. o. és Donella 

Meadows – Jörgen Randers – Dennis Meadows: 
i. m. 231–261. o. 

85 Jeremy Leggett: A fele elfogyott, Typotex, 
Budapest, 2008. 63–64. o. 

86 Szilágyi Katalin – Balázs Zoltán: Globalizáció és 
kapitalizmus, Századvég Kiadó, Budapest, 2008. 
172–174. és 343–395. o. 

87 Hans-Peter Martin – Harald Schumann: A globalizáció 
csapdája, Perfekt Kiadó, Budapest, 1998. 9–14. o. 

88 David C. Korten: i. m. 125–140. o. 
89 Segesváry Victor: i. m. 211–212. o. 



ERDENE NOEL

Dzsingisz kán törvénykönyve – a középkori  
keleti jogszemlélet lenyomata

Átmeneti jelleg_ korszakunkban gyakorta fogalmazódik meg a kérdés, hogy az eddig az 
euroatlanti jogrendszerek által uralt globális jogi kultúrában megtörténik-e az a váltás, 
ami a nemzetközi gazdaság vagy politika szintjén megfigyelhetQ a kilencvenes évek 
óta, nevezetesen a távol-keleti civilizáció szerepének és befolyásának robbanásszer_ 
növekedése. Sokak szerint ez elkerülhetetlen, hiszen nem nehéz belátni azt a szinte ki-
vétel nélkül érvényesülQ tendenciát, mely szerint az erQteljes gazdasági fejlQdést a po-
litikai súly megnövekedése követi, melynek felhasználásával minden állam törekszik az 
önmagára nézve legkedvezQbb körülmények kialakítására. Ennek egyik alapvetQ esz-
köze a jog. Ha ezt az összefüggést beláttuk, onnantól már csak az a kérdés, hogy meny-
nyiben megfelelQ és kielégítQ a Távol-Keletnek, azon belül is Kínának a ma fennálló 
helyzet, ami a nemzetközi magán- és közjogot illeti. Az nyilvánvaló, hogy még ha nem 
is változik meg alapjaiban a globális jogrend, az adott civilizáció képviselQje az egyes 
rendelkezéseket saját jogi kultúrája alapján interpretálja. Ezt a jogszemlélet segítségével 
teszi. „A jogszemlélet az adott kultúra világszemléletében gyökerezik, és egyúttal ez az, 
ami a jogrendszer kiépülése során meghatározza a normákról alkotott vélekedéseket, 
azok tartalmát, és általában is az intézményeket.”1 Ennek tanulmányozásához elenged-
hetetlen a régió történelmének, korábbi jogrendszereinek vizsgálata, melyen mai jog-
szemléletük alapul. Dzsingisz kán kódexe, a Jasza meghatározó törvénykönyv volt a 
nagykánnak és utódainak birodalmaiban, és azok megsz_nése után is jelentQs hatással 
volt az ázsiai jogfejlQdésre.

A távol-keleti jogszemlélet élesen eltér a nyugatitól. Ennek részletes kifejtésére – elsQsorban 
terjedelmi okokból – most nincs lehetQség, azonban azok közül a sajátosságok közül néhányat, 
melyek a mindenkori Kínára, és a vizsgálódás tárgyát képezQ Mongol Birodalomra egyaránt jel-
lemzQek, Szmodis JenQ kutatásai, valamint a Jasza elemzése alapján érdemes bemutatni. 

Az elsQ és legfontosabb különbség a hagyományos keleti jogrendszerek és az euroatlanti 
között az, hogy a jog az egyéb társadalmi normáktól nem különül el élesen, hanem beépül 
a konvencionális szabályok, az illem, erkölcs, vagy éppen a vallási parancsok által létre-
hozott normarendszerbe. Több mint kétezer évvel a ius, fas, mos elválása után a nyugati 
gondolkodásmódnak nehézségeket okoz a Jasza olyan típusú rendelkezéseinek megértése, 
mint például az, amelyik elQírja, hogy mindenki köteles megosztani ételét az éhezQvel2, 
ráadásul fejvesztés terhe mellett. EbbQl is látszik, hogy a távol-keleti gondolkodásban a 
jognak a morálisan helyessel kell megegyeznie, és annak érvényesülését kell elQsegítenie.

A Jasza magában hordozza a konfucionista és legista értékek legjavát. A kollektivisztikus 
eszmék az egyenlQ bánásmód, a javadalmazás tekintetében érhetQk tetten, a morális indít-
tatású parancsok pedig el sem különülnek a jogi jelleg_ rendelkezésektQl. A tényállásköz-
pontú gondolkodást az mutatja, hogy a „bíróságok” elsQsorban a tényállás megállapításá-
ban érdekeltek, eljárásjogi szabályok alig voltak, valamint a jogorvoslat lehetQsége pedig 
egyáltalán nem jellemzQ a Jaszára.3 Elmondhatjuk továbbá, hogy a törvénykönyv kifejezés 
nem fejezi ki a Jasza lényegét, hiszen egy olyan több részbQl álló m_rQl van szó, melyben 
nem csak jogi jelleg_ elQírások, intelmek vannak, hanem a nyugati jogalkotástól eltérQen 
nagyon erQs filozófiai aspektussal is rendelkezik.

SZÁZADOK
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Jelen tanulmány elsQ részében a mongol történelemnek a Jasza létrejöttének és szel-
lemiségének szempontjából fontos momentumai kerülnek bemutatásra, úgymint az elsQ 
protomongol népcsoport, a hiungnuk államszervezete és társadalma, a Kitaj Birodalom 
sajátosságai és Dzsingisz kán államalapító tevékenysége. A társadalmi és történelmi háttér 
bemutatása elengedhetetlen akkor, ha egy szabályrendszer célját, eredetét és hatásait kí-
vánjuk vizsgálni. Ezután a törvénykönyvek hitelességéhez és szétdaraboltságához f_zQdQ 
problémák, amelyek a fQ okai annak, hogy ez a kódex egyelQre nem foglalhatta el méltó 
helyét a jogtudományi vizsgálódásban.4 A Jasza szerkezetének, anyagi jogi tételeinek és 
tanácsainak elemzése alkotja a dolgozat központi részét, melyet a törvénykönyv céljáról és 
hatásairól szóló befejezQ rész zár le.

(Mongólia történetérQl) A Mongol Birodalom és nép történelmének rövid ismertetése el-
engedhetetlen ahhoz, hogy a Jasza rendeltetését és célját megértsük, s ehhez a mongol ál-
lamot megelQzQ államalakulat, nevezetesen a Hiungnu törzsszövetség és a Kitaj kaganátus 
bemutatása elkerülhetetlen. Azért ezt a két csoportot érdemes vizsgálnunk a protomongol 
népek közül, mert a Hiungnu törzsszövetség jól modellezi a mongol állam birodalmi jel-
lege elQtti idQket. A Kitaj Kaganátus intézményei pedig hasonlóak a Jasza létrejöttének 
pillanatában még csak kialakulófélben lévQ mongol birodalmi bürokráciához és államve-
zetéshez. Ezenkívül e népcsoportok életvitele, hitvilága – a nyilvánvaló etnikai kapcsolat 
mellett – is alapos indokot szolgáltat az elemzésre.

(A Hiungnu törzsszövetség) Mongólia területén az elsQ feljegyzett államalakulat a Kr. e. III. 
század végén kialakult Hiungnu (ázsiai hun) törzsszövetség volt, melynek megerQsödése 
alaposan megváltoztatta a fennálló erQviszonyokat a térségben. Az egyre eredményesebb 
rabló hadjáratok Kína területének belsejében a híres Nagy Fal befejezésére sarkallta a Csin 
dinasztia uralkodóit. A másik, ennél jóval fontosabb esemény a hunok körében kialakuló 
nomád arisztokrácia megszületése, amely a hadizsákmány elosztása révén alakult ki: a kü-
lönös vitézséget tanúsítók és a hadvezetés tagjai nagyobb részt kaptak társaiknál. Ez azért 
egy igen fontos mozzanat, mert így egy olyan réteg jött létre, amelynek nyilvánvaló célja 
volt a kiharcolt elQjogainak megtartása. Amint Szmodis a jogszociológia megalapítójának 
gondolatait idézve megállapítja: „Gumplowicz a hangsúlyt a jog létrejötte vonatkozásában 
a gazdasági és hatalmi elQnyök biztosítására helyezte. P a jog és az állam létrejöttének 
általános törvényszer_ségét abban látta, hogy valamely hódító etnikum maga alá vet egy 
másik etnikumot, és uralma biztosítására jogi jelleg_ rendszabályokat bocsájt ki”.5 Ez a 
megállapítás alkalmazható az ázsiai hunok tekintetében is azzal a fenntartással, hogy jelen 
esetben a jog nem meghódított népek feletti uralom biztosításának eszköze, hanem egy 
kivételezett réteg kísérlete saját népének szabadjai fölötti hatalom kialakítására. Persze az 
a fontos tényezQ sem hagyható figyelmen kívül, hogy – szemben a római impériumban 
meglévQ gyakorlattal, mely a legyQzött területet formálisan alárendelt provinciaként ke-
zelte – a sztyeppei birodalmakban a legyQzött vagy szövetsége kényszerített törzsek utóbb 
gyakorlatilag a „legyQzQ” nép részének minQsültek. Amint Dümmeth DezsQ írja: „a hun 
megjelölés a történelemben igen tág értelm_… Aki elfogadta a dinasztia fQségét, és haj-
landó volt fegyvert fogni céljai érdekében, az már hunnak… számított – ha szabad ember 
volt –, bármiféle vér folyt egyébként az ereiben, s bármiféle nyelvet beszélt is.”6 Ebben az 
értelemben azonban a saját nép – amelynek számára a törvénym_ kibocsátására sor került 
– már óvatosabban értelmezendQ, és e kategóriába alighanem beleértendQek a meghódított 
népek szabadjai is.
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A Kr. e. III. évszázadtól kialakult rend biztosításának legfQbb eszköze a központi állam-
apparátus létrehozása és a jog volt. Ebben az idQszakban még nem beszélhetünk formális 
jogforrásokról, ám a korábban létrejött szokások jogi jelleget is kaptak. E jogszokások kö-
zül több is fennmaradt Dzsingisz kán idejéig a térségben élQk hagyományai közt, melyek 
közül néhány rendelkezést a Jaszában írásba is foglaltak. Rendkívül szembet_nQ például 
a mongol és a hun harcmodor közötti hasonlóságok sora, mint például a hadseregnek a 
hiungnuk által bevezetett tízes számrendszer_ felosztása, mely jogszabályi szintre emel-
kedett a törvénykönyvvel: „Minden tizednek, századnak, ezrednek és tumennek (tízezred) 
egyértelm_en megkülönböztethetQ egyenruhát kell viselnie.”7 A katonai vonatkozású ha-
sonlóságok közül még említésre méltó közös elveken alapuló hadászat és harcászat, vala-
mint a szigorú katonai fegyelem.

A III. század legvégére az archaikus, törzsi-nemzetségi társadalmi formák erQsen átala-
kult. A legfQbb uralkodót, a szanjüt már nem a népgy_lés választotta, hanem öröklQdQvé 
vált a cím, ezáltal közjogilag már ugyanazzal a tartalommal rendelkezett, mint a káni cím. 
A hiungnuk társadalomszerkezete katonáskodó szabadokból és rabszolgákból állt, akik el-
sQsorban a hadifoglyok soraiból kerültek ki, de nem volt ritka büntetQjogi szankcióként a 
szolgasorba vetés sem. Ez egy igen elterjedt gyakorlattá vált a belsQ-ázsiai népek körében, 
melynek Dzsingisz kán vetett véget – igaz csak a mongol szabadok tekintetében – azzal az 
utasítással, hogy bárki, aki mongol embert háziszolgájává tesz, halállal lakol.8 Mindezek 
tükrében kijelenthetjük, hogy a Hiungnu törzsszövetség olyan, tartós ideig fennálló átme-
netet képez az archaikus törzsi társadalmi rend és a feudalisztikus, rétegekre osztott társa-
dalom között, amely jellemzQ lesz a korai mongol társadalomra is. 

(Kitaj Kaganátus) A Hiungnu törzsszövetség felbomlását követQen sok különbözQ ál-
lamalakulat gyakorolt ellenQrzést a belsQ-ázsiai területek felett, mint például a Szienpi 
törzsszövetség vagy az Ujgur Kaganátus, ám közülük is kiemelkedQ fontosságú a Kitaj 
Kaganátus korszaka, amely a mongol állam létrejöttét megelQzQ utolsó, egész térséget ura-
ló hatalmi bázisként nagy hatással volt Dzsingisz népére. A kora X. századi kitaj hadsereg 
és társadalom jól tükrözi a Jasza létrehozása idején még csak kibontakozó félben lévQ bi-
rodalmi viszonyokat, így a mongol jogszemlélet elQzménye, eredete utáni kutatás ígéretes 
része lehet egy rövid betekintés a kitajok államába.

A kitaj népet – kezdetben egy nyolc törzsbQl álló törzsszövetséget – elQször kínai tör-
ténetírók említik a korai V. században. Eredetüket tekintve a Hiungnu törzsszövetséggel 
rokon tunghu törzsbQl származtathatóak, és nyelvük egyértelm_en a mongol nyelvjárások 
közé tartozik. Több ízben kezdeményeztek hadjáratokat Kína felé: az elsQ igazán említésre 
méltó egy VII. század végén indított offenzíva, mely egy súlyos kitaj vereséggel ért vé-
get, háromszáz évig elvéve a kedvüket a belsQ területek megtámadásától. DöntQ idQszak 
a X. század elsQ fele, melynek során többször vereséget mértek a kínaiakra, óriási hadi-
zsákmányt szerezve tQlük. A sikeres hadjáratok következtében ömlöttek a javak kitaj föld-
re, melyek elosztása során nem érvényesült az egyenlQség elve: a katonáskodó szabadok 
szolgálatuk arányában kaptak javadalmazást. Ezzel a Kitaj Kaganátusban is meggyorsult 
a nemzetségi formák felbomlása, és megerQsödtek a nomád feudalizmus irányába mutató 
jelek, úgymint az egyre függetlenedQ kagáni hatalom vagy az egyre gazdagabbá váló ne-
mesi réteg kialakulása. Az idegen földekre vezetett támadások olyannyira sikeresek voltak, 
hogy Apaoki személyében sikerült kitaj elQkelQt ültetni a kínai trónra, megalapítva a Liao 
dinasztiát. Az ezt követQ idQszakot sokrét_ gazdaság jellemzi, melyben részt vett az északi 
területek nomád, az uralom alá hajtott területek földm_velQ és a városok kézm_ves rétege 
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az egyre szélesebb körben elterjedQ rabszolgaság mellett. Ilyen körülmények között vár-
ható a jog és állam szerepének a növekedése, hiszen „Zlinszky szerint a jog létrejöttét és 
felértékelQdését a közös szokások hiánya, az e hiány pótlására vonatkozó társadalmi szük-
ségszer_ség követelhette ki”.9 Igaz, ezt megállapítást elsQsorban Rómára értette Zlinszky, 
ám nagyon hasonló helyzet állt fenn a Liao dinasztia birodalmában is, hiszen egy eddig 
többé-kevésbé homogén népcsoport szoros kapcsolatba került egy tQle teljesen idegen 
civilizációval. Az ebbQl adódó, egyre s_r_södQ konfliktusok megoldása immáron kidolgo-
zott, formális jogalkotást és jogszolgáltatást követelt meg, melynek hiánya nagy szerepet 
játszhatott a kitaj birodalom gyors bukásában. 

(Mongólia az 1200-as évek elején) BelsQ-Ázsia északi részén az tizenkettedik században 
nem volt erQs állam, mely ellenQrzése alatt tartotta volna azt. A mai Kína északi részén a 
Csin dinasztia uralkodott, délnyugati részrQl a Karakitaj birodalom határolta azt a fenn-
síkot, ahol a mongol állam Temüdzsin vezetetésével létrejött. Három nagyobb törzs, a 
najmanok, a kereitek és a merkitek mellett számos kisebb törzs, nemzetség élt ezen a te-
rületen állattartásból. Juh, ló és szarvasmarha tenyésztésével foglalkoztak leginkább, de 
najman területen nagy hagyománya volt a tevék tartásának is. A tenyésztett állatok széles-
kör_ felhasználásán alapuló háziipar és a letelepült népekkel, fQleg a dzsürcsi birodalom-
mal történQ kereskedelem fedezte a nomádok szükségleteit. A nemzetségek kürenekben 
éltek, melyek akár több ezer jurtából álló települések voltak. Minden jurta középpontjá-
ban égQ t_z volt, melynek Qrzése hagyományosan a legkisebb fiúgyermek feladata volt, 
és aki éppen ezért örökölte az apja legelQjét és jurtáját. Érdekesség, hogy Dzsingisz kán 
halálakor 1227-ben ugyanez az elv alapján osztotta fel fiai közt országát. A birodalmat 
négy uluszra, azaz országrészre bontotta, melyet fiai helytartókként egyedül a nagykánnak 
alávetve kormányoztak. A legidQsebbnek, Dzsocsinak Észak-Hvárezm jutott fQvárosával, 
Urganccsal és az Amu-Darja alsó folyása; Csagataj a volt karakitaj birodalom területén 
kapott helytartóságot (egyébként Q lett a felelQs a Yasa rendelkezéseinek betartatásáért is); 
Ögödej pedig a Balkas-tótól északkeletre esQ területeket kapta. Végül a nagykán legfiata-
labb fiúgyermeke, Tolujotcsigin az Qsi, apai szállásterültet kormányozta: a Tola, az Orhon, 
és a Kerülen folyók sztyeppéit. A mongol öröklési szokások szerint ugyanis a legfiatalabb 
fiúgyermek örökölte az Qsi t_zhelyet, az apai szállásterület központját, és nevéhez csatol-
hatta az „otcsigin” (t_z QrizQje) jelzQt.

Dzsingisz kán apja, Jiszügej egy feltörekvQ törzs, a kijatok feje volt. Sok hadjáratot 
vezetett a környezQ törzsek, többek közt a tatárok ellen, melynek nagy jelentQsége van. A 
mongolok titkos története szerint Temüdzsin egy tatár fogolyról kapta a nevét, akit pont 
születésekor hoztak házi rabszolgának apja jurtájába. Neve a temür (vas) szóra vezethetQ 
vissza, jelentése: kovács. Apja halála után egy másik nemzetség vette át a hatalmat a törzs 
felett, és Qk magukra hagyták Temüdzsint és családját. Ezt követQen számkivetettként 
éltek, mely a kietlen mongol pusztán különös nehézségek elé állította Qket. A nyomorú-
ságos életmódnak csak akkor lett vége, amikor Temüdzsin elvette a már korábban neki 
feleségként ígért Börtét. Apósa segítette ki Qket ebbQl a kilátástalan helyzetbQl lovakkal, 
házi rabszolgákkal. Így ért véget Temüdzsin életének elsQ szakasza, mely felkészítette Qt 
az uralkodásra, és nem utolsósorban tiszteletet is kivívott számára. 

„A mongol törzsek és nemzetségek között a XII. század vége felé a kereitek voltak a leg-
erQsebbek. Temüdzsin emlékezett rá, hogy apja valaha komoly szolgálatot tett a kereitek 
kánjának Togrilnak. A hagyomány szerint Jiszügej és Togril andaságot fogadott, azaz 
testvérül fogadták egymást. Ez a fogadott testvériség most átszállt Temüdzsinre, aki jog-
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gal számított rá, hogy atyja hajdani barátja megsegíti”10, aki így is tett. Miután eképpen 
megerQsödött nemzetsége, elQször kisebb kalandozásokkal, hadjáratokkal szélesítette ki 
hatalmi bázisát. Ám káni címét nem ennek köszönhette, hanem megnyerQ személyisége 
és okos politikája nyomán kialakuló, nagy befolyással rendelkezQ támogatói körének.11 Az 
immáron Dzsingisz kán nevet viselQ Temüdzsin ezt követQen megszilárdította hatalmát, 
elQször a régóta gy_lölt, szomszédos tatár törzseket _zte el, majd nekilátott a frissen létre-
jött mongol állam kormányzásának megszervezéséhez. 

(A Jasza keletkezésérQl, szabályozási tárgyáról és jellegérQl) A Jasza létrejöttének közvetlen elQz-
ményeirQl A mongolok titkos története cím_ kötetben találhatunk részletet, mely szerint Dzsingisz 
kán az 1206-as kurultájon (népgy_lésen) a következQ szavakat intézte Sigi-kutuku-hoz: 

„Amikor az örökkévaló Ég pártfogásába fogadott, és az egész népet a hatalmam alá 
hajtottam, te szem voltál látásra, fül a hallásra. Oszd szét az egész népet, az anyának, ne-
künk öccsöknek, fiúknak... Szavadat ne merje megmásítani senki! – Így rendelkezett, aztán 
megbízta Sigi-kutukut, bíráskodjék mindenki felett az egész népben: 

Ha tolvajt találsz, fenyítsd meg,
Hazugságot hozz napvilágra,
Ítéld halálra azokat, kik halált érdemelnek,
fizettess váltságot azzal, ki azt érdemli!
Azután az egész nép részekre osztását, és bíráskodási ügyeket írja be a Kék könyvbe. 

Amit Sigi-kutuku velem egyetértésben meghatározott, s a Kék könyv fehér lapjain könyvbe 
foglalt, az ivadékok ivadékainak végezetéig meg ne másítsa senki! Azokat, akik megmásít-
ják, meg kell büntetni. Így rendelkezett.”12

A Jaszának nem maradt fenn egyetlen példánya sem épségben, ezért a törvénykönyv fel-
osztása, rendszere sem rekonstruálható teljes bizonyossággal. A töredékek alapján azonban 
helyre lehet állítani a kódex egy valószín_síthetQ konstrukcióját, mely a mi vizsgálódásun-
kat is nagyban segíti. Ezt elsQsorban Juwaini, Bar Hebreus, Rashid ad- Din, és a két híres 
örmény történész, Magakaia és Vardan munkássága alapján állította össze Vernadsky, mely 
átláthatósága miatt a leginkább használható rekonstrukció. 

Az elsQ rész nemzetközi jogi, és protokolláris elQírásokat tartalmaz. A második cso-
portot közjogi jelleg_ jogintézmények alkotják, úgymint a kánhoz, az államhoz, vala-
mint a különbözQ típusú immunitásokhoz kötQdQ szabályozások. Itt található továbbá a 
Szolgálati, Hadászati, és a Vadászati rendelet is. Ezt követik az állami adminisztrációról, 
adózásról szóló rendelkezések. A büntetQjog és magánjog, és azon belül is a kereskedelmi 
jog alkotja a következQ csoportot. Az igazságszolgáltatásra, és a törvénykönyv betartatá-
sára vonatkozó kitételek zárják le a Jaszát. Természetesen ez az utólagos felosztás mester-
séges, és erQsen a saját, európai jogszemléletünket tükrözi, ám nagyban hozzájárul ahhoz, 
hogy átláthatóvá és könnyebben érthetQvé tegye ezt a kora tizenharmadik századi kódexet.

(Nemzetközi jog) Dzsingisz kán nagy hangsúlyt fektetett az államközi kommunikáció 
kiépítésére és szabályozására, melyre Juwaini és Bar Hebraeus munkáiban is találunk 
utalásokat. A diplomáciai kapcsolat a többi, „lázadó” állammal egy szigorú forgatókönyv 
szerint zajlott le: „Amikor a mongolok levelet akarnak küldeni valamelyik lázadó közös-
ségnek egy küldöttet küldenek. Nem megy vele kíséret, nem a seregük számával akarják 
megfélemlíteni az ellenséget, hanem egy magányos ember ajánlatával: Ha engedelmesen 
behódoltok, jó bánásmódban részesültök, de ha ellenálltok, akkor csak az Ég Szelleme 
tudhatja, mi fog történni veletek”13
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EbbQl a részletbQl egyértelm_en látszik, hogy a Dzsingisz kán és a mongolok úgy 
gondolják, hogy Qket egy felsQbbrend_ lény védelmezi és irányítja. Bar Hebraeus meg is 
jegyzi, hogy e viselkedés kiválóan példázza a mongolok bizalmát önmagukban és istenük-
ben, mellyel hódítottak és hódítani is fognak. További betekintést adhat a korabeli mongol 
szemléletmódba az, ahogy a többi népet egyszer_en „lázadónak” tekintették. Ez Dzsingisz 
küldetéstudatából következik, mivel Q és leszármazottai a Világbirodalom létrehozására 
voltak hivatottak, melyben az Qt akadályozó népeket mint felkelQket, el kell tiporni.

Egy másik alapvetQ szabálya Dzsingisz nemzetközi jogának az idegen nagykövetek 
és küldöncök sérthetetlensége és tisztelete. A birodalmi postaszolgálat állomásain Qk is 
térítésmentesen megpihenhettek és lovakat válthattak, a megbecsültség magas fokának 
jeleként. Ugyanezt a tiszteletet várta el saját hírnökeivel szemben is az idegen országok-
ban, melyet, ha nem tanúsították, személyes sértésnek vett. A horezmi sah, Mohammed 
ellen ezért indult hadjárat 1219-ben14, és az orosz hercegek, akik 1223-ban kivégezték a 
hozzájuk menesztett küldötteket, ugyanezért vonták magukra a kán haragját és kegyetlen 
bosszúját.15

(Közjog)

a.) A Kán
A legfensQbb hatalom gyakorlója egyedül a kán, és ez az egyedüli cím is a birodalom-

ban: „A mongolok nem fognak hangzatos rangokat és címeket adományozni királyaiknak 
és nemeseiknek, mint a többi országban. Aki a trónon ül, az a kán, és egyedül a kán címet 
veszi fel”16. Ennek az intézkedésnek több oka is van: elsQsorban az, hogy a mongolok káni 
címe ezáltal is nagyobb erQt sugározzon, hiszen nincs senki a birodalomban, aki hatalmát 
bármi módon is hozzá mérhetné. A másik indok az, hogy Dzsingisz így akarta megelQzni 
– az egyébként így is megerQsödQ – nomád feudalisztikus arisztokrácia térhódítását.

b.) Az állam
A törvény szerint a mongol nép alkotja a mongol birodalmat, ám az ebbQl következQ ha-

talom egyedül a kánválasztás során jelentkezik. Ha meghal az uralkodó, akkor a hivatalok 
vezetQ tisztségviselQi, a hadsereg magasabb rangú tisztjei, a törzsek vénjei és a családtagok 
összegy_lnek új királyt választani a nagy mongol nemzeti nagygy_lésen, a kurultájon. Az 
új kánnak feltétlenül Dzsingisz leszármazottjának, és az uralkodó ház tagjának kell lennie.

Nagy mennyiségben áll rendelkezésünkre információ a kurultájokról a „Mongolok tit-
kos történetétQl kezdve Juwaini munkásságán keresztül egészen Plano Carpini-ig. Egy 
általános „nemzetgy_lés” gondolata még a törzsi és nemzetségi idQkbQl származik, mivel 
a mongol törzsek mindegyike elvileg valamilyen szint_ vérségi kapcsolatban áll Dzsingisz 
törzsével, így Qk is részesei és érdekeltjei is egyben egy új, erQs kán választásának. Ahogy 
a birodalom gyarapodott, egyre több törzs és népcsoport csatlakozhatott ehhez a központi 
gy_léshez.

c.) Szolgálati rendelet
A mongol birodalmat egy szigorú, mindenkire kiterjedQ szolgálatrendszer alapján hoz-

ták létre, mivel a családban és a törzsekben egyértelm_en ki van osztva minden feladat és 
felelQsség, és a tagok azokat nem hagyhatják el. E feladatmegosztás és szigorú követelmé-
nyek érvényesülnek az állami szinten is. Mindenkinek megvan a szolgálati helye, melyet 
semmilyen körülmények között sem hagyhat el.17 Ez elsQsorban természetesen a katona-
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ságnál jelent meg teljes szigorral. Az egyéb foglalkozást betöltQk irányában nagyobb ru-
galmasságot tanúsított az állam, de az Q tekintetükben is megfigyelhetQ a „röghöz kötés”. 
Ilyen feljegyzéseket találhatunk például Bar Hebraeus-nál: „Egy ezred, század, tized tagja 
sem hagyhatja el az egységét. Ha mégis megteszi halállal lakol, és az is aki befogadja”18

A szolgálati idQben, béke idején is tiltva van a tétlenkedés. Pétis de la Croix szerint „azért, 
hogy végleg felszámolja a semmittevést országában, Dzsingisz utasította összes alattvalóját, 
hogy szolgálják a köz javát valamilyen formában. Akit nem küldtek háborúba, az idénymun-
kát végez, középületet épít, de valamilyen formában szolgálja az államot”19 A felsQbb utasítás 
megkérdQjelezhetetlen: Dzsingisz parancsait feltétel nélkül kellett még a legmagasabb rangú 
katonai vezetQknek is betartania, még akkor is, ha az a saját halálos ítélete volt.20 

További sajátossága a korabeli mongol jognak, hogy az általános szolgálati kötele-
zettség mellett megjelenik az egyenlQ munkavégzés követelménye is. Ennek értelmében 
minden beosztottnak azonos mennyiség_ munkát kellett végeznie. EbbQl következik az 
egyenlQség az ételadagok kiosztásakor is. Erre kit_nQ példa egy töredékbQl a Jasza egy 
rendelkezése, mely szerint: „tilos olyan valaki jelenlétében enni, aki elQtt nincs étel anél-
kül, hogy sajátunkat megosztanánk vele”.21

d.) Immunitás
Létezett a birodalomban egy különleges megbecsültségnek örvendQ réteg, melynek tagjai 

kivételt képeztek a szolgálati rendelet és az adóztatás több formája alól is. Ezek közé egyházi 
személyek, orvosok, mérnökök, m_vészek és egyéb, nagy tudást igénylQ szakmák _zQi tartoztak.

Bar Hebraeus: „a mongolok nagy becsben tartják az igazságos, a józan, szerény és bölcs 
embereket, bármely néphez tartozzon is.”22

Juwaini ugyanerrQl: „Dzsingisz tisztelte, szerette, és védelmezte a tanult papokat a világ 
minden tájáról ugyanúgy, hiszen mindegyikük az Isten szószólója.”23

Vardan e tisztelet anyagi vonatkozásáról ír: „A kán utasítására mindennem_ adózás alól 
mentesül az összes egyház és azok papjai.”24

Ezen rendeletek világosan tükrözik a keleti világszemléletre hangsúlyozottan jellemzQ 
pragmatizmust és az iszlám-keresztény civilizációra jellemzQ „térítési kényszer” teljes 
hiányát. Míg a világ más tájain a különbözQ vallások követQinek egymás mellett élése 
általában problémás volt, addig a Mongol Birodalom és utódállamai területén ugyanez 
kevés feszültséget generált. A széles körben elterjedt vallások közé tartozott a nesztoriánus 
keresztény, mohamedán, buddhista, sámánista, lámaista, de még sok egyéb egyház és 
szekta m_ködött. 

A másik immunitást élvezQ csoportra kevesebb utalást találunk a Jaszában. Itt a val-
lásokhoz hasonlóan nem tettek különbséget a származás szerint, hanem szakmabeli jár-
tasság alapján estek elbírálás alá, a legtehetségesebbeket a központokban (mint például 
Számárkándban) telepítették le. Az ide tartozó m_vészek, orvosok, építészek, jogismerQk 
mentesültek az általános hadkötelezettség alól, és más, speciális munkakört kaptak.

Az immunitás ezen csoportjai fennmaradtak az utódállamokban, mikor például az Arany 
Horda kánjai a yarlikokban25 felmentést adtak az oroszországi ortodox egyháznak, melynek je-
lentQségét tovább növeli az a tény, hogy közvetlenül a Jaszára hivatkoznak indokolásukban.26

e.) Hadászati rendelet 
E tárgykör szabályozása természetesen az egyik legfontosabb része a Jaszának. Mongol 

sajátosság a katonai és a civil adminisztráció egysége, ugyanis az adóztatásra, a katonák ki-
állításra és az egyéb szolgáltatásokra vonatkozó követelmények területenként egybeestek. 
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A katonai élet legfontosabb szabályait Juwaini foglalta össze: 
„Az általános alapképzés a kardforgatást és az íjjal, dárdával való harc elsajátítását 

foglalja magában.”
„Minden tizednek, századnak, ezrednek és tumennek egyértelm_en megkülönböztethetQ 

egyenruhát kell viselnie.”
„A mozgósítás napján mindenkinek teljesen felszerelkezve kell jelentkeznie a tisztjénél. 

Az egység harckészültségéért a tiszt felel.”
„A hadjárat megindítása elQtt a kán személyesen, egy teljes katonai szemle során ellen-

Qrzi a sereget, és a mulasztó egységek tisztjeit megbünteti.”27

A szolgálati rendeletek megjelennek itt is, többé-kevésbé azonos formában: ide tartozik 
a munka egyenlQ elosztása, áthelyezés tilalma és minden parancs kérdés nélküli végrehaj-
tása. Valószín_síthetQen a hadizsákmány elosztására is szigorú szabályok voltak, hiszen ez 
tette ki a mongol „nemzeti bevétel” jó részét, fQleg a kezdeti idQkben. Pétis de la Croix ír 
egy olyan szabályról, mely tiltotta a fosztogatást a legyQzött városokban, ameddig arra a 
hadvezér nem adott külön engedélyt. A harctéren való kit_nést tiszteknek kijáró résszel ju-
talmazták a zsákmányból.28 Juwaini részlete szerint a legszebb lányok közül elQször a kán 
és a hadsereg parancsnokai válogatnak. Valószín_síthetQen e rendszer alapján osztották el 
a többi zsákmányt is. 

f.) Vadászati rendelet
„Mikor épp nem hadakoznak a mongolok, a hajszával foglalják el magukat. Fiaikkal va-

dásznak, hogy tanuljanak meg ölni, hogy legyenek kitartóak, vérszomjasak, és úgy vessék 
rá magukat az ellenre, akár a véreb a zsákmányra.”29

Részletes adatokkal ismét Juwaini szolgál, és ezek alapján több törvényszer_séget lehet 
megfigyelni a mongolok legfQbb békeidQbeli elfoglaltságával, a vadászattal kapcsolatban. 
Dzsingisz kán a hajszákat tartotta a háború legjobb iskolájának, így ha nem folytattak épp 
hadjáratot, az egységek összegy_ltek gyakorolni, mely egy akár több hónapig elhúzódó 
vállalkozást jelentett. A vadászatokat hadm_veleti pontossággal tervezték meg, és voltak 
olyan esetek, melyekben több tumen vett részt, és olyan manQverekkel operáltak, melyek 
a hajszát a hadgyakorlat szintjére emelték. Juwaini szerint „a vadászat célja, hogy a zsák-
mányt körbevegyék, és szabályozott sortüzekkel megtizedeljék. Ezt úgy érték el, hogy a 
hajtás legelején a katonaság jó részét a két szárnyon helyezték el, Qk voltak a kezek. Addig 
közelít a két kéz, míg át nem ölelik a teljes területet, melyet aztán egyre inkább összesz_-
kítenek. A vadak felhajtása és bekerítése egytQl akár három hónapig is eltarthat. A sort_z 
elsQ nyilát a kán lövi ki, Qt követik a hadvezérek, elöljárók, majd a katonaság többi része. 
A bekerített vadállományt nem lehetett teljesen leölni, hanem egy részét el kell engedni, 
hogy tudjanak tovább szaporodni.”30

Itt ismét egy korabeli keleti sajátosság jelenik meg: a semmittevéssel szembeni intoleran-
cia a társadalom minden szintjén. A hadsereg katonái a közkatonától egészen a tumenvezérig 
valamilyen formában mindig elfoglalták magukat. Ha nem volt éppen hadjárat, akkor va-
dászaton voltak, ha az sem volt, akkor közmunkákat végeztek, mint például hídépítés vagy 
a városok tisztán tartása. A korabeli nyugati feudális államok hadseregeinek gerincét alkotó 
lovagi rend ettQl élesen eltérQ életmódot folytatott, hiszen az Q egyedüli kötelességük a 
harckészültségük fenntartása és az uralkodó iránti feltétlen h_ség volt. Ezzel szemben a 
folyamatos együttélésbQl és közös munkából adódó fegyelem és szervezettség volt az egyik 
döntQ különbség, mely lehetQvé tette azon manQverek pontos végrehajtását, melyeknek a 
mongolok köszönhették harcászati fölényüket a korszak többi hadseregével szemben.
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(Az adminisztráció) A béke és rend fenntartása, valamint a nép „jóra nevelése” az elsQdle-
ges feladata a belsQ adminisztrációnak. Ezt támasztja alá Mirkhawand töredéke is: „Ahogy 
a törzsek behódoltak Dzsingisznek, a kán elmondta alattvalóinak, mennyire elszomorítja 
az a sok b_n, melyet a mongolok egymás ellen elkövetnek, és melyeket Q nem t_r tovább. 
Új rendet hozott létre, a városok és utak már biztonságosak, így a kereskedQk már nyugod-
tan utazhatnak arannyal megrakott szekereiken, nem eshet bántódásuk a birodalom egész 
területén”.31 Ez a rendelkezés gyakorlatilag a méltán híres Selyemút közvetlen elQzménye, 
mely létrehozása után zavartalanul zajlott a kereskedelem a mongolok által ellenQrzött 
területeken. Ezt az utat szegélyezik Dzsingisz másik nagy fejlesztéseként a birodalmi 
postaállomások, más néven yamok. Ezek a yamok (érdekesség, hogy ez az elnevezés a 
mai mongol nyelvben a minisztériumokat jelöli) küldöncöknek, külföldi hatalmasságok-
nak és fontos kereskedQknek friss lovakat, ételt, szállást szolgáltattak. Ezt a rendszert az 
adminisztrációnak kellett kiépítenie és fenntartania, mely a katonai cenzusok alapján két 
tumenenként tette kötelezQvé az egyes állomások létrehozását és finanszírozását.32

A Jasza sorai közt további, a rendfenntartást segítQ utasításokat is találhatunk: „Halál ter-
he mellett, ha valaki egy szökött rabszolgát talál,azt azonnal vissza kell szolgáltatnia annak 
jogos tulajdonosának.” „Állatok levágását mostantól szigorúan csak a mongol hagyomá-
nyok szerint lehet végezni.”33 Található ezen törvények közt egy olyan is, mely a mosásra és 
fürdésre vonatkozik a folyóvizekben. E mögött kettQs ok áll. A hivatalos indoklás szerint az 
Égszellem tetszését kívánják elnyerni azáltal, hogy tisztán tartják az élet alkotóelemét, a vi-
zet. A másik, gyakorlatiasabb indokot de la Croix véli felfedezni, ugyanis szerinte a törvény 
célja egyedül a mongolok távol tartása a vizektQl villámlás és áradások idején.34

(Adózás) Az eredeti mongol államnak a térségre akkor jellemzQ naturális gazdálkodás 
miatt nem jelentett problémát az adóztatás, mely alacsony mérték_ volt, és természetben 
kellett teljesíteni. Az elsQdleges feladat mind a tisztek, mind a közkatonák számára önnön 
fegyverzetük, lovuk és ételük biztosítása volt. Hadjárat során nem voltak elhúzódó után-
pótlási vonalak, melyek a hátország adóztatását követelték volna meg, hanem a hadsereg 
önfenntartó volt (pontosabban az elfoglalt területek látták el Qket).

Az államapparátus, a terület és a kán körül egyre növekvQ kíséret egy új adórendszer be-
vezetését tette szükségessé. Meg kell említeni itt is, hogy az adózás rendje és a hadi jelleg_ 
kötelezettségek rendszere teljesen fedi egymást. Juwaini foglalja ezt össze: „Ha egy területet a 
mongolok elfoglaltak, akkor egy cenzust állítottak fel, mely alapján az ott élQknek egy tizedet, 
századot, ezredet, vagy akár egy egész tument kellett kiállítaniuk. Ehhez járultak a postaszol-
gálathoz köthetQ szolgáltatások, az élQállat a hadsereghez, és a pénzben fizetendQ adók.”35 
Az Oroszország területén lévQ fejedelemségek a mongol hódítás után, de még az azt követQ 
idQszakban is hasonló rendszert alkalmaztak a szolgáltatási kvóták megállapítására.

Az adózási rendszert tovább árnyalja egy részlet Bar Hebraeustól: „Minden évben a nép 
a kánhoz járul ajándékai átadására, melyben állatok és kincsek éppúgy benne foglaltatnak, 
mint az irhabunda a sereg melegen tartására.”36 A pénzbeli és természetbeli juttatások 
mellett a kötelezték továbbá az alattvalókat, és a háborúból hazatérQket is közmunkák el-
végzésére. A korábban már említett hadizsákmány is rendszeres bevételi forrásként jelent 
meg a mongol birodalmi gazdaságban a kezdeti idQszakokban.

(BüntetQjog) Maqrizi és Magakaia Qrizte meg legteljesebben az utókor számára a Jasza 
büntetQjogi vonatkozású rendeleteit. Érdemes megjegyezni itt azt is, hogy „alighanem a 
konfuciánus és legista gondolkodásból ered, hogy a kínai jog fQ hangsúlya hagyományo-
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san a közjogon és a büntetQjogon van”.37 A kultúrák nyilvánvaló kölcsönhatása következ-
tében ez a megállapítás ugyanígy igaz a mongol törvénykönyvre is, melyben a magánjog 
csak kis szerepet kap, annak szabályozását a törzsi szokásjogra hagyja.

A Jasza büntetQjogi céljai a következQképpen fogalmazhatóak meg Magakaia szerint: 
„szeressük egymást: ne legyünk házasságtörQk, ne lopjunk, ne tanúsítsunk semmit, mirQl 
tudjuk, hogy hazugság, ne áruljuk el hazánkat, és tiszteljük az öreget, az elesettet – ki ezek 
valamelyikét megszegi, halálával fizet”.38 Ismét a keleti jogszemlélet egy iskolapéldáját 
látjuk Magakaia megfogalmazásában, ugyanis éppúgy egy rendelkezésben fedezhetQ fel az 
állam elleni b_ncselekmények egy sajátos fajtája (hazaárulás), az egymással való harmóni-
ára törekvés („szeressük egymást”), és egy nevelési célzatú elQírás. Mindezek megszegése 
egy nagyon kemény, döntQ többségében azonnal végrehajtott halálbüntetést vont maga után.

(A b_ncselekmények fajai) Mivel a Jasza nem tartalmazott egy egységes „büntetQtörvény-
könyvet”, a felosztás a következQképp lehetséges: 1. egyház és erkölcsök elleni b_ncselek-
mények 2. állam elleni b_ncselekmények 3. magánszemély ellen elkövetett b_nök. 

Az egyház és erkölcs védelmében a következQ szabályokat hozták: mindenki, aki akadá-
lyozza bármely egyház szabadságát, b_nt követ el. A tudatos hazugságot (valószín_síthetQ-
en a bíróságok elQtt elhangzó, valamint a katonai jelentésekben megfogalmazott valótlan 
állítások tartoztak ide) speciális büntetéssel torolták meg. Erkölcs elleni b_ncselekmény 
volt továbbá a házasságtörés, a szodómia, az állatoknak a mongol hagyományoktól eltérQ 
levágása, szent helyek és emberi maradványok megszentségtelenítése.39

Az állami elleni b_ncselekmények túlnyomó részét a Szolgálati rendelettel szembeni 
kihágások teszik ki. Pétis de la Croix írt egy érdekes szabályról, melyben halállal bün-
tetik azt, aki egy szabad mongol embert háziszolgájává tesz.40 E rendelkezés mögött két 
magyarázat is húzódhat. A legkézenfekvQbb az, hogy a mongol emberek méltóságát akar-
ták ezáltal megvédelmezni, de a lényegesebb az, hogy a vezetés mindenképp meg akarja 
védelmezni a hadsereg számára leginkább alkalmas mongol férfiakat. Ugyanebbe a cso-
portba tartozik továbbá a hivatali hatalommal való visszaélés, az engedetlenség, és a Jasza 
rendelkezéseinek be nem tartása.41

A magánjogi jelleg_ b_ntettek közé sorolható „más rabszolgájának az eltulajdonítá-
sa, rejtegetése”, „a ló- és szarvasmarha-tolvajlás”, „többszörös, felróható csQdbejutás”.42 
Gyilkosságnál aszerint szankcionáltak, hogy milyen származású embert ölt meg az elkövetQ.

(A büntetés fajtái) Általánosságban megfigyelhetQ, hogy a Jasza halálbüntetéssel szank-
cionálja a kihágások jelentQs hányadát, annak elrettentQ erejében bízva. Ez a tendencia 
az egész törvénykönyvben megfigyelhetQ: egészen az – európai szemmel – legkisebb 
kihágástól a hazaárulásig sújtották fejvesztéssel a szabályok megszegését. Természetesen 
a Jasza is ismerte a közösségbQl való kizárás büntetését, mely évezredek óta jelen van az 
emberiség történelmében, és azt alkalmazta is, elsQsorban szám_zetés, ritkább esetben 
szabadságvesztés útján.

Halálbüntetés jár a vallások ellen elkövetett atrocitásokért, a hagyományoknak, erkölcs-
nek ellentmondó viselkedésért, szinte az összes állam ellen elkövetett b_ncselekményért, 
a harmadik csQdbejutásért és lótolvajlásért, ha az elkövetQ nem tudta megfizetni az ezért 
járó büntetést.43 Mivel a mongol kultúrában a ló központi szerepet tölt be – tejet, húst, és 
szükség esetén tápláló vért ad, és a lovak széles kör_ felhasználásának köszönhetik a mon-
golok hadászati fölényüket is – a kiszabott bírság elég magas volt, így általában a lótolvajt 
is kivégezték.
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„Szám_zetés jár annak, ki a Jasza ellen tesz, és a kán nemzetségének tagja”44 – ter-
mészetesen a kán közvetlen utódai más megítélés alá estek. Ritkán fordult elQ ilyen eset, 
ugyanis sokan a nemzetségbQl vezetQ pozícióban álltak, és nekik rangjukhoz méltóan, 
példát mutatva kellett élniük. 

A feladatait nem megfelelQen ellátó katonatisztet lefokozták. Kisebb, a katonai fegye-
lem ellen elkövetett kihágásokért nagy fájdalommal járó fenyítést kaptak az elkövetQk.45

Gyilkosság elkövetéséért bírságot kellett fizetni, mely mértékét az áldozat származása 
határozta meg. Mirkhawand szerint egy muszlim ember gyilkosa 40 arany „balysh”-t adott, 
míg egy kínai ember gyilkosának egy szamarat vagy annak árát kellett megfizetnie.46 Ez egy 
újabb példája az alapjaiban különbözQ két jogszemléletnek. Európában már ekkor is nagyobb 
értékkel bírt az ember, és egy gyilkos nemcsak kár megtérítésére, hanem annál keményebb 
szankciókra számíthatott, míg a keleti kollektivista gondolkodásmódban gyökerezQ mongol 
jogrend szerint inkább egy dolgozó volt a sok közül. Azt az értéket, melyet a közösség számá-
ra képviselt, mindenképp meg kell téríteni, viszont az nem feltétlenül volt kívánatos, hogy a 
büntetésbQl kifolyólag még eggyel kevesebb dolgozója legyen a birodalomnak.

(Magánjog) Kevés magánjogi tartalmú részletet lehet találni a Jaszában, de ez annak 
tudható be, hogy Dzsingisz nem is nagyon akarta szabályozni ezt a jogterületet, hanem 
meghagyta azt a törzsi szokásjog hatáskörében. Ha mégis hozott rendeletet, azt általában 
szintén a szokásjogok birodalmi szint_ joggá elQléptetése érdekében tette.

Családjog
Házassági jogi vonatkozású elQírások közé sorolható az az elQírás, mely szerint „a fér-

finak meg kellett vennie feleségét. ElsQ és másodfokú rokonok között a házasság tilos.” A 
poligámia is megengedett volt.47

A családfQ halála után annak feleségei sorsáról az elsQszülött fiú dönt. Saját anyja kivé-
telével akár el is veheti Qket.48

A mongol családban és a keleti kultúrában általában véve a nQk szerepe nagyobb, mint 
az európaiakban volt az adott idQszakban. Az a tény persze, hogy a férfiak döntenek a 
sorsukról (nem csak a házasság ügyében), mai szemmel furcsállható, de akkoriban telje-
sen elfogadott volt. A családi háztartást viszont teljes egészében a nQ kezelte, de nemcsak 
fQzés és fenntartás szintjén, hanem a teljes gazdaságot és pénzforgalmat is Q irányította a 
családban. Pétis de la Croix szerint „akár a tatároknál, a mongoloknál is a nQk úgy ad-
nak-vesznek a család vagyonából, ahogy azt jónak látják. A férfiak csak a vadászattal és 
háborúskodással foglalkoznak, az egyéb gondokat a feleségeikre bízzák.” 

„A rabszolgától származó gyermek törvényesnek számított ugyanúgy, mint a többi fe-
leségtQl származó. Ám az elsQ feleségtQl született gyermekek örvendhettek a legnagyobb 
figyelemnek az apától.”49

Az öröklés
Az öröklési jogra csakúgy, mint a magánjogra általában nem sok utalást találunk a 

Jaszában, és ha igen, akkor az addig is életben lévQ szokásjogot erQsítette meg. A családfQ 
halálakor az elsQ feleségtQl született elsQszülött fiúgyermek kapta a legnagyobb részt, a többi 
egyenlQen osztozott, kivéve a legkisebbet, hisz Q kapta meg apja jurtáját és központi szállás-
területeit. Mikor Dzsingisz meghalt, ugyanezen elv szerint osztotta fel birodalmát fiai közt.

Egy szabad mongol ember utáni öröklésbe az államhatalom sose szólt bele, még abban 
az esetben sem, hogyha nem maradt utódja az örökhagyónak.50
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(Kereskedelmi jog) A mongol jog és a Jasza kutatói egyaránt egyetértenek abban, hogy a 
Szolgálati rendelethez hasonló, rendszerezett, kereskedelemre vonatkozó elQírásoknak is 
létezniük kellett, mivel Dzsingisz kán köztudottan nagy hangsúlyt fektetett a kereskedelem 
felvirágoztatására. Sajnos azonban egyik kortárs történésznél sem találhatunk vonatkozó 
töredékeket, egyet leszámítva, mely így szólt: „Az, aki hitelre vételez árut, és csQdbe megy, 
még egyszer kér kölcsön, ismét tönkremegy, ha harmadjára is csQdbe jut, akkor halállal 
lakoljon.”51

 
(Törvénykezés, eljárásjog) Dzsingisz a bírósági rendszer kiépítésénél szintén nem akarta 
alattvalóira erQltetni elgondolásait. A szokásjog mellett a nemzetségek, törzsek vénjei, egy-
házak, különbözQ kereskedelmi egyesületek és helyi kormányzók hozták létre a mongol bi-
rodalomra jellemzQ kibogozhatatlan bírósági hálózatot. A kán klánjának öregjei alakították 
ki a LegfelsQbb Bíróságot, mely a Jasza törvényeinek betartását felügyelte. Ha Dzsingisz 
törzsének tagja megszegte valamelyik elQírást, akkor megrovásban részesült, második 
kihágást sem szankcionálták különösebben, viszont harmadik esetén egy távoli helyre 
szám_zték az elkövetQt. Ez természetesen csak a kisebb kihágásokra vonatkozott – súlyos 
b_ncselekményért ugyanúgy lakolnia kellett. 

(A Jasza továbbélése) Dzsingisz kán meg akarta Qrizni kódexét az utókor számára, ezért 
meghagyta, hogy csak a birodalom felbomlása esetén lehet eltérni a törvénykönyvtQl. 
Csagatajt, a második fiát jelölte meg a Jasza PrzQjeként, és Q apja akaratával összhangban 
nevezte ki Ögödejt nagykánná. Ennek egyik feltétele az volt, hogy Ögödej esküdjön fel a 
Jasza megtartására és védelmére. Ez a feltétel végig fennmaradt a kánok kinevezéséhez, 
és Qk be is tartották azt. „Aki megszegi, a fejével fizet”52 szólt a híres mondása az Arany 
Horda vezérének, Batu kánnak. 

A továbbélés szempontjából érdemes még megemlíteni azt, hogy az utódállamok ki-
alakulásával párhuzamosan megjelentek kisebb jelentQség_ és csak helyi hatállyal ren-
delkezQ jaszák, mely a szó etimológiája (jasza = parancs, törvény) szempontjából logi-
kusnak t_nik. Ám ezeken a területeken is fennmarad legfensQbb jogforrásként az eredeti 
Dzsingisz-törvénykönyv, a „Nagy Jasza”. A felbomló birodalom államaiban még több év-
századon keresztül a Jasza több rendelkezése formálisan is a jogrend része maradt például 
Arany Horda államában, a perzsiai Ilkhanate-ban, de hivatkoznak a Jasza-ra a Mamlúk 
Birodalmat modernizálni kívánó vezetQk is.

(Zárógondolatok – A Jasza helye a jogtudományban) Vernadsky cikkéig a témával foglal-
kozó kutatók úgy gondolták, hogy a Jasza nem volt más, csak az addig létrejött jogszoká-
sok kodifikációja. Azonban az világossá vált a töredékek behatóbb vizsgálata során, hogy 
a szokásjogi rendelkezések helyett inkább a Dzsingisz és a tanácsadói által létrehozott bi-
rodalmi jogról van szó, mely ugyanakkor nem fordult szembe a korábbi nemzetségi, törzsi 
normákkal és szabályokkal, hanem hallgatólagosan elfogadta azokat. Látható tehát, hogy 
a kán által létrehozott jogrend egy kevert rendszer, melynek célja egy birodalom alapjának 
létrehozása és a benne élQk békés együttélésének lehetQvé tétele.

A Jasza ezen gyakorlati hasznán kívül a jogtudomány számára is nagy jelentQséggel bír. 
A világirodalomban, de a magyar jogász fórumokon is régóta zajlik polémia arról, hogy 
lehetséges-e, szükséges-e osztályozni, csoportokra osztani a világ jogrendszereit. Ennek 
eldöntése semmiképpen sem a dolgozat feladata, viszont az a Jasza alapján is nyilvánvaló, 
hogy különbségeket tudunk felmutatni a mindenkori nyugati és keleti jogszemlélet között. 
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A kollektivisztikus eszmék, a morális, erkölcsi, jogi normák egysége, a nyílt, elhúzódó 
konfliktusok és „perlekedések” teljes hiánya – ezek mind egytQl egyig világosan fellelhetQ 
motívumai Dzsingisz kán törvénykönyvének, a Jasza-nak, mely mindebbQl kifolyólag a 
klasszikus keleti jogszemlélet egy olyan lenyomata, mely betekintést nyújthat az európai 
szemnek az ázsiai jogfelfogásba. Ez pedig, valamint a keleti jogi kultúrákkal való további 
ismerkedés megnyithatja talán az utat az elQtt, hogy sok évszázad „jogi exportját” követQ-
en nyugati jogi kultúránk is tanuljon a keleti szemléletbQl.
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RÓZSA T. ENDRE

Ütések az antiszemitizmus puha tollpárnájába  
Jámbor kísérlet GerQ András és Romsics Ignác vitájának  
továbbgondolására 

Két vidéki kurtanemes a küszöbön álló választásról beszélget Mikszáth Kálmán karcola-
tában, és egyikük felteszi a fogós kérdést: Mi is az antiszemita, Ferkó sógor? – Hát olyan 
ember, aki a zsidókra dühösebb, mint köllene. Azt nevezik antiszemitának. – S ezzel Csiszlik 
Ferenc uram ötvenszer jobban megmagyarázta az antiszemitizmust, mint valamennyi 
lapnak a nagykép_ vezércikke. Piros ceruzával húzza alá az idézetet a dátum: az 1884-es 
országgy_lési választások alkalmából írta Mikszáth a feuilletont. Két évvel Tiszaeszlár és 
egy évvel az Országos Antiszemita Párt megalakulása után. A két esemény közt ok-okozati 
összefüggés állt fenn, bár maga Tiszaeszlár is már következmény volt. Az 1884-es válasz-
táson Istóczy GyQzQ pártja 17 mandátumot kapott. Kínos, de tény. Tizenhét képviselQi 
hely az Országgy_lésben a cenzussal lesz_kített választási körülmények ellenére. Cenzus 
nélküli, demokratikus választáson még ennél is nyomatékosabb frakciót alakíthattak volna. 
A magyar századvég közvélekedésének brutalizálódó irányzata bemutatkozott.

A politikai antiszemitizmus fertQzQ vírusát Istóczyék szabadították Magyarországra. Egy 
évtized múlva kiszorultak ugyan a parlamentbQl a képviselQik, de szalonképessé tették utódaik 
számára a zsidókkal szembeni ellenszenv nyílt hangoztatását. Mikszáth is felfigyelt a „libe-
rális korszak” hatására újrafogalmazott zsidóellenes zizegésekre, és a maga kedélyeskedQ, 
joviális modorában beillesztette ezt a hangütést az irodalmába. Talán hogy kedvében járjon 
olvasókönsége derékhadának: a dzsentroid középosztály ízlésének. A Gründerzeit, a rendkívül 
gyorsan erQsödQ urbanizáció és kapitalizálódás visszacsapásaként erQsödött fel a zsidóság-
ban „b_nbakot” látó modernizálódás-ellenesség. Nem mintha a korábbi fQsodor (Bessenyei, 
Széchenyi stb.) sokkal barátságosabb lett volna, de az még nem erre a rugóra járt. Csupán 
azt nevezzük antiszemitának, aki a kelleténél jobban utálja a zsidókat, mondta Mikszáth. 
A keresztény középosztályból, a vármegyei dzsentrikbQl szervezQdött köztisztviselQi kar a 
kellQen tömény zsidóellenesség légkörében marinálódott, és ez az aktatologató, nemtörQdöm 
és idQhúzó testület rendkívül hatékonyan m_ködött közre mégis a tömeges deportálások el-
képesztQen gyors és alapos megszervezésében. A széteseés küszöbén, 1944 nyarán, az utolsó 
elötti pillanat dacára.

Tekintetbe véve a rögös magyar antiszemita hagyományokat, GerQ András váratlan megjegy-
zése – amivel Romsics Ignácot minQsítette – egyszerre volt hasznos és káros. Ritka eset. Káros, 
hiszen az ilyen belövést nevezzük: baráti t_znek. Amikor a találat a saját vonalakat sújtja. Viszont 
tény, hogy Romsics is kissé mellényúlt, miután néhány elnagyolt, felületes klisét vett készpénz-
nek. A magyar zsidóság modernkori társadalomtörténetét övezQ sajnálatos információhiánynak 
esett áldozatul, vélhetQleg. ÉrezhetQ, hogy kevés ismerettel rendelkezik arról – mint ahogyan 
szinte mindenki –, hogy milyen illúziók szülték meg a 19. század második felére a „neológ 
felekezetet”, majd hogyan vált szinte egyeduralkodóvá ez a kvázi-ateista teológiai abszurdum. 
MegjegyzendQ, hogy a 2. világháború óta már csak Magarországon létezik a „neológia” – egy-
fajta hungarikumként. Összefügg ezzel is, hogy Vázsonyi Vilmos munkássága és eszmeköre – 
néhány üdítQ kivételtQl eltekintve – máig nem kapott kellQ figyelmet, valamint ugyanezért veszik 
még mindig homályba a városi és falusi magyar zsidó kispolgárság kialakulása és eseménytör-
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ténete is. E hiátus és vákuum következtében a polgári radikális Jászi Oszkár munkásságának 
értékelése viszont a realitásokhoz képest jelentQsen túldimenzionálódott. 

GerQ attakja stratégiaiértelmezése tévedés, t_zvezetési hiba. Hiperérzékeny, sokfelQl 
aláaknázott zsidó-ügyekben különösen illendQ az óvatosság. Pedig a tüzérségnél állták meg 
legjobban a helyüket a zsidó származású katonák az elsQ világháborúban, ahogyan erre Kéri 
Kálmán felhívta a figyelmemet. (Mivel tüzelés elQtt és után sok és pontos számítást kell vé-
gezni.) Tüzértisztként kezdte pályafutását Kéri Kálmán. Tudta, mit beszél, hinni kell neki. 
Apám is tüzér volt, az olasz fronton. 1938-ban jelent meg A magyar tüzér c. emlékalbum, 
benne több ezer fotó, rövid életrajz. Zsidók és nem-zsidók, minden különbözQség nélkül. 
Nem rajtuk múlt Trianon, Qk még 1938-ban is hittek a magyar–zsidó sorsközösségben.

Hasznos, nagyon hasznos a vita, mert – pro és kontra – sokan érezték fontosnak, hogy 
elmondják a véleményüket, és végre terítékre kerülhet egy roppant zagyva és kártékony gy_j-
tQfogalom: az „antiszemitizmus”. (Wilhelm Marr, egy anarchista német újságíró fabrikálta az 
áltudományos szót az 1870-es években.) RemélhetQleg hamarosan eljön az idQ és alkalom, 
hogy behatóbban elemezzük a sérelmi antiszemitizmus érv- és fogalomrendszerét. A vulgáris 
kocsma-antiszemitizmust természetesen figyelmen kívül kell hagynunk. Azt csak lebunkó-
zásra, diszkreditálásra vagy a vérig sértettség színpadi táncának bemutatására használják. 
A politikai jobboldalon pedig szavazatszerzésre. Szokás megfeledkezni a baloldali antisze-
mitizmusról, de egyáltalán ne hagyjuk figyelmen kívül. FQ megnyilvánulása a mai nyugati 
világban a sunyi és arrogáns Izrael-ellenesség, a palesztinbarát „korrektség” tetszetQs politikai 
sztaniolpapírjába csomagolva. Nálunk Magyarországon a jobboldal volt szíves még ezt a fel-
adatot is magára vállalni, egyéb bokros teendQi mellett. A zsidó–magyar együttélés változatos 
idQszakainak hátterében az elutasítás és az elfogadás ellentétes áramlatai hullámzanak. Stabil 
a hagyományos indulat-kulissza, néhány kiragadott 20. századi vélemény a magyar–zsidó 
együtt-létezésrQl: Tormay Cécile hosszú Bujdosókönyvben borzongva utasította vissza, Ady 
Korrobori-táncnak, Kosztolányi (a KommünrQl írva, magánlevélben) faji zsarnokságnak 
nevezte és perzselQ tüzet fújt a magyar zsidóság ellen az Új Nemzedék Pardon rovatában. 
FejtQ Ferenc értelmezésében a magyarok és zsidók kapcsolata: különös házasság, Pap Károly 
szerint egyenesen beteg frigy. Hidegen szinte senkit sem hagyott a „kérdés”, mindmáig. SQt. 
Szokás elfeledkezni arról, hogy még Bibó 1948-ban megjelent híres tanulmányában is akad-
nak kisebb-nagyobb szeplQk. (Legjobb kiadása: Bibó István: Zsidókérdés Magyarországon 
1944 után. Múlt és JövQ, Budapest, 2001. Fehér Ferenc tanulmányával.) 

A GerQ–Romsics vita elsQ tényleges eredménye egy igen értékes tanulmány, Hajdú 
Tibor tollából, szövegszerkesztQjébQl. GerQ András vihart arató cikkében (Akadémikus 
antiszemitizmus. mandiner.hu/2012. július 2.) Romsics Ignác egyik könyvébQl idézett: „… 
a zsidó származású népbiztosok és népbiztos-helyettesek aránya elérte a 60, sQt valószín_-
síthetQen a 70-75 százalékot. Túlnyomó többségük városi, kispolgári környezetbQl emelke-
dett ki, míg Lukács György a nagypolgári hátter_, lázadó értelmiségi típusát képviselte.” 
(Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris, Budapest, 2005. 124. o.) 
A kibontakozott vitával kapcsolatban a Rubicon szerkesztQsége felkérte a korszakot ala-
posan ismerQ Hajdu Tibort, hogy ismertesse a zsidó származású népbiztosok arányát és 
az ezzel kapcsolatos körülményeket. Új szempontokat figyelembe vevQ tanulmánya meg-
nyitotta az utat a Kommün és a zsidóság közti sokat szajkózott kapcsolat érdemi tovább-
gondolása elQtt. (Hajdu Tibor: Tanácsköztársaság, 1919. A Forradalmi Kormányzótanács 
személyi összetételérQl. Rubicon, 2012/8, 72–75. o.)

Hajdu elemzése végre véget vetett a százalékok körüli „saccolgatásoknak”. Jászi Oszkár 
„legalább 95%-ot” tételezett fel például 1920-ban, nagyon tévesen. A kormányzótanács 
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többszöri átalakítása miatt 54 és 67% között ingadozott a zsidó származásúak aránya. A 
valós átlag így 60% körüli, és ezt tovább torzítja a parasztság és a nemzetségiek (romá-
nok, szlovákok, délszlávok stb.) alulreprezentáltsága. Ezért „a 60% körüli részvételt a 
lakossági maximum egynegyedéhez reális viszonyítani”. Való igaz, miután a legfQbb ese-
mények, ülésezések és tanácskozások Budapesten zajlottak, a fQváros-centrikusság eltorzí-
totta az arányszámokat. Hajdu számításba vette a kevéssé ismert elQzményeket: a korábbi 
kormányzatokban egyre növekvQ arányban vettek részt zsidó származású politikusok. 
Szórványos színrelépések után az 1912-es Lukács László kormányban 20%-ra emelkedett 
a zsidó származásúak aránya, és ez Tisza István kormányában (1913–17) tovább nQtt, el-
érte a 30%-ot. 1917-ben nevezték ki miniszternek az elsQ nem-kikeresztelkedett politikust, 
Vázsonyi Vilmost. (Aki emiatt az „ószövetségi” Bibliára tette le az esküt.) Hajdu kellQen 
bemutatta tehát, hogy „a kormányzótanács összetétele nem valami megdöbbentQ újdonság, 
hanem egy folyamat betetQzése”, és hozzáf_zi: „a Horthy-rendszer antiszemitizmusában 
sem a Tanácsköztársaság, sem vezetQinek személye nem játszott döntQ szerepet”. A vád 
csupán ócska propagandafogás volt, de növelte a hitelesség látszatát, hogy a kormányzóta-
nácsból teljesen hiányoztak a keresztény középosztály képviselQi.

A kormányzótanács 23 zsidó származású tagjának négy személyes adatát Hajdu Tibor 
táblázatba foglalta név szerinti sorrendben: életkor, pártállás, foglalkozás és születési hely 
szerint. Közülük kettQ – az életkor és a pártállás adatsora – nem mutat messzire. 36-37 év 
az átlagéletkor, ami egyáltalán nem meglepetés, radikális változások idején a fiatalabbak 
járnak az élen. Hogy az egyesülés elQtt ki volt a KMP (kommunista párt) és ki az SZDP 
(szocdem párt) tagja, szintén nem sokat mond. A KMP-s Lukács György az emigrációban 
a Landler-frakcióhoz csatlakozott, az SZDP-s Pogány József a Kun-frakcióhoz. A tisztán-
látás kedvéért: Landler eredetileg szocdem, Kun viszont a KMP alapítója. Csupán azt a kö-
vetkeztetést vonhatjuk le a pártállások adatsorából, hogy Kun Béla kormányának miniszte-
rei, a népbiztosok nem rendelkeztek kiforrott, tisztázott és szilárd politikai álláspontokkal.

Viszont nagyon sokatmondó a népbiztosok foglakozási adatsora. ElsöprQ többségük 
(tizenkilenc a huszonháromból) a baloldali értelmiségi fiatalok közül került ki. Orvosok, 
ügyvédek, mérnökök, tanárok, tisztviselQk és fQként újságírók. Az áttételesen is nagy ha-
tósugarú Galilei Kör, és más hasonló csoportosulások erQterébQl. Mindössze négy munkás 
van köztük, három nyomdász és egy írógépm_szerész, megválasztott szakszervezeti veze-
tQk. Magasan képzett, jól keresQ, m_velt szakmunkások, „munkás-arisztokraták”. JellemzQ 
véletlen, hogy a szakmájuk az írással és az olvasással kapcsolatos. Nem igazán lepQdhe-
tünk meg ezen, ha a „Könyv” népérQl beszélünk. Hajdu hozzáteszi még, hogy „kifejezetten 
szegény »proli« vagy ilyen származású nem volt köztük”. 

A foglalkozási adatok alapján Hajdu arra a következtetésre jut, hogy „a zsidó származá-
súak vagy vallásúak semmiféle közösséget, érdekcsoportot nem alkottak, és semmiképpen 
nem képezték le a hazai zsidóság szociális összetételét”. A megállapítás vitathatatlan, azon-
ban feltétlenül hozzá kell f_zni, hogy akár kikeresztelkedtek, akár nem, minden kapcso-
latot tudatosan megszakítottak a zsinagógával. Hajdu továbbviszi, és jelentQsen túlfeszíti 
következtetését: „két-három, aránylag kis létszámú csoporthoz tartoztak, nem volt közük 
sem a zsidó tQkéhez, sem a hazai zsidóság nagy többségét adó falusi vagy városi zsidó sze-
gényekhez, kiskereskedQkhöz, kisiparosokhoz.” Mivel Lukács György egy kevéssé kilóg a 
sorból, úgy pontosítja, hogy „az értelmiségiek közül nem volt senki, Lukácson kívül, aki 
gazdag, tekintélyes családból származott volna”.

KülönbözQ tények alapján Hajduval ellentétben megkockáztatom azt a meggyQzQdésemet, 
hogy elsöprQ többségüknek vagy esetleg mindannyiuknak a falusi vagy városi szegénysor adta a 
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hátteret. Szüleik vagy nagyszüleik kiskereskedQk, kisiparosok voltak és családi elQdeik az észak-
keleti, galíciai irányból megindult nagy migrációs folyamat során érkeztek Magyarországra. 
Leginkább az alsó középosztály alatti instabil rétegre (Luftmensch) utalok, akinek gyerme-
kei erQs feltörekvési szándékkal keltek útra. Galíciát a Habsburg birodalom szerezte meg, 
Lengyelország 1772-es felosztása után. Míg 1735-ben legfeljebb 15-20 ezret tett ki a zsidóság 
lélekszáma Magyarországon, addig II. József népszámlása már 83 ezer fQt mutatott ki. Ez négy-
ötszörös növekedést jelent fél évszázad alatt, és a további migrációs hullámok még egy ideig 
folytatódtak Galícia, és annak hátországai: Volhínia, Podólia és még távolabbi irányokból. 

ElfelejtQdött mára, hogy a fQleg Morvaország (esetleg Ausztria stb.) felQl korábban 
érkezQ nyugati csoportokat oberlandereknek, a valamivel késQbb északkeletrQl jövQket 
unterlandereknek nevezték régebben. A morvaországi zsidóságot illetQ kérdések egyik leg-
jobb szakértQje, Michael L. Miller jelenleg Budapesten oktat. (Michael L. Miller: Rabbis 
and Revolution. The Jews of Moravia in the Age of Emancipation. Stanford University 
Press, Stanford, California, 2010.) A hagyományokban, szokásokban és a jiddis nyelv-
járásban valóban létezett eltérés a két szociológiai alcsoport közt, de a különbözQséget 
irreálisan felnagyították: a hamarabb érkezett csoportot „törzsökösnek” kezdték tartani, 
a másikat „idegenfajúnak”. A hagyományokhoz külsQleg is h_ ortodox unterlander kö-
zösségek arrogáns nyomás alá kerültek és az asszimiláció alakulását ez is irreális irányba 
befolyásolta. Bibó István apósa, a Corvin-láncos Ravasz László református püspök egyik 
szószólója volt annak, hogy a parlamenti törvényhozás állami szintjére emeljék az antisze-
mitizmust. 1938-ban az elsQ zsidótörvény felsQházi vitájában a „hernyósapkás, kaftános 
zsidókról” beszélt, „akiknek a szájában habzik a jiddis”. Ravasz e kitételekkel természe-
tesen az unterlanderekre célozott és akár a klezmert, a „habzó” jiddis népzenét is hozzáte-
hette volna, ha ismeri. (Jó összefoglalást ad: K. Farkas Claudia: Jogok nélkül. A zsidó lét 
Magyarországon, 1920–1944. Napvilág, Budapest, 2010.) LegkésQbb az egymást s_r_n 
követQ magyar zsidótörvényektQl kezdQdQleg vált nagyon világosan érzékelhetQvé, hogy 
szándékos megtévesztésen alapult a „törzsökösség” korabeli hangoztatása. 

A születési helyek adatsorának értelmezésével Hajdu Tibor nem foglalkozott, jóllehet a fel-
sorolás már önmagában is sok mindent elárul, és teret nyit a további felismerések számára. Ha 
visszaemlékszünk Romsics Ignác eredeti megfogalmazására, ott már kísérlet történt a szociális 
háttér felvázolására. „Túlnyomó többségük városi, kispolgári környezetbQl emelkedett ki, míg 
Lukács György a nagypolgári hátter_, lázadó értelmiségi típusát képviselte” – írja Romsics. Az 
önmagában is differenciálatlan „városi kispolgár” szociológiai sémáját Hajdu adatsora nem tá-
masztja alá. A „kispolgár-nagypolgár” szembeállítás kérdését egyelQre függQben hagyom.

A zsidó származású népbiztosok közel fele (tizenegy a huszonháromból) a mai országhatá-
ron kívül született. Kárpátalján, a Partiumban, Bácskában és a Felvidéken. Városban alig több 
mint a felük látta meg a napvilágot, közülük hatan Budapesten. Egyéb szülQvárosok: Ungvár, 
Komárom, Pozsony, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Kecskemét és Zimony. Vásárvárosok, vagy 
más szempontból jelentQs hagyományú helyszínei a magyarországi zsidóság településtörténe-
tének, Budapest ellenben csak a városegyesítés után, 1873-ban jött létre. JelentQs lélekszámú 
zsidó hitközség sokáig csak Óbudán m_ködhetett. Pest gyorsan növekvQ zsidó közössége 
eleinte Óbudának alárendelve, majd abból kiszakadva formálódott ki. A közösségen belüli 
összecsapás (a német reform mintájára megalapított Cultus Tempel miatt) elQrevetítette egy 
reformirányzat megszületését, de ez már más kérdés. Nagy valószín_séggel feltételezhetjük 
viszont, hogy a budapesti születések mögött elsQgenerációs „felköltözések” állnak, ami még 
inkább megingatja a „városi kispolgárság” szociológiai feltevését.

Az említett pontosítások figyelembevételével arra a felismerésre jutunk, hogy 
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Tanácsmagyarország zsidó hátter_ politikai elit-csoportja –, a szülQk nemzedékét is szá-
mításba véve – nagy többségében a Kárpát-medence szétszórt vidéki falvaiban született, 
kisebb részt pedig zsidó hagyományú városokban. Részletes kutatást azonban tudomásom 
szerint errQl soha nem végeztek. A bizonytalankodást mutatja, hogy Kun Béla születési he-
lye állítólagosan Szilágycseh, miközben a Kun család egy szomszédos kis szilágysági falu-
ban, Lelén élt. Valószín_leg az anyakönyvezés történt Szilágycsehen, a járási székhelyen. 
A „nagypolgárként” elkönyvelt Lukács György társadalmi háttere sem annyira elütQ, mint 
azt Romsics és Hajdu feltételezik. Való igaz, hogy apja már 24 éves korában az Angol–
Magyar Bank budapesti fiókigazgatója és 41 évesen a Magyar Általános Hitelbank Rt. 
vezére. Üstökösként emelkedett fel Lukács József pályája. Azonban másként kezdQdött.

Egy igen szerény körülmények között élQ, sokgyermekes szegedi paplankészítQ iparos, 
LQwinger Jakab családjában született, legkisebb fiúként. A szegénység miatt csak a legidQ-
sebb fiút tudták taníttatni. A gyermek, Lukács/LQwinger József az elemi iskola után végleg 
kimaradt a hivatalos oktatásból, és 12 éves korától minden további eredményét szorga-
lommal, önképzéssel és a szikrázó tehetségével érte el. Az apa, LQwinger Jakab, jiddisül 
írt és héberül olvasott, a latin bet_t nem ismerte és jiddisül jobban beszélt, mint magya-
rul. Felesége, Pollák Julie Galíciából érkezett Magyarországra. Feleségének apja, Pollák 
Zsigmond minden nap reggeltQl estig a Talmud tengerén (Jam haTalmud) hajózott. Lukács 
György idQnként megjegyezte, hogy az írás türelmes és alapos tanulmányozásának hagyo-
mányát ettQl a nagyapjától örökölte. Interiorizált ellentmondást takar Lukács megjegyzése 
– mint sok minden más Lukáccsal kapcsolatban –, miután bécsi emigrációjától kezdve saját 
zsidó örökségét kerek-perec elutasította magától, sQt még az említést is tabunak tekintette.

Egyszer Lukács megkérdezte, hogy kinél tanultam Párizsban filozófiatörténetet. 
Megneveztem nagynev_ professzoromat, az igen összetett lételméleti fogalmakkal ope-
ráló Emmanuel Lévinast. (Magyarországon inkább Lévinas fiatalabb barátját, a jobban 
fordítható Jacques Derridát ismerik.) A korai Heidegger kedvenc tanítványai közé tar-
tozott Lévinas, aki meghálálta az oktatói figyelmet, a pályája elején írt néhány könyvet 
Husserl és Heidegger filozófiájáról. Lukács természetesen tudott ezekrQl. – Igen, Lévinas, 
a fenomenológus – mondta Lukács. – Már régebb óta nem a fenomenológiával foglalkozik 
– válaszoltam. – Akkor mivel? – kérdezte. – A Talmudból vett rövid idézetek alapján ír fi-
lozófiai esszéket – mondtam Lukácsnak, aki láthatóan elképedt a választól. Jól tudta, hogy 
Lévinas jelentQs gondolkodó, mégsem kérdezett vissza. Kényelmetlen csönd ereszkedett le 
a Belgrád rakparti dolgozószobára. Majd a hosszú szünetet megtörve Lukács úgy folytatta 
a beszélgetést, mintha Lévinasról és a Talmudról árva szó sem esett volna. 

Ismeretes, hogy a zsidó származású népbiztosok attit_djét Kun Béla fogalmazta meg a 
legpregnánsabban. „Zsidó volt az apám, ellenben én nem maradtam zsidó, mert szocialis-
ta lettem, kommunista lettem” – mondta 1919-ben. A kommunista eszméhez vezetQ szel-
lemi útra Lukács György egy magyar értelmiségi körben szokatlan kitérQ után lépett rá. 
Kevésbé tájékozott népbiztos társai valószín_leg nem sokat tudtak arról, hogy az interna-
cionalista „vörös” asszimiláció pozitivista-ateista racionalizmusán kívül más irányba vivQ 
útvonalak is léteznek. Martin Buber hatására Lukács 1911-ben „meglelte Qseit, felfedezte 
magában a zsidót”, Balázs Béla naplófeljegyzése szerint. A Kárpátokból, Galíciából eredQ 
hászidizmus nagy alakjait, Bál Sém Tóv és Rabbi Nachman történeteit idézték fel Buber 
elbeszélései és a természetközeli, misztikus egyszer_ség leny_gözte Lukácsot. 

Levelezni kezdett Buberrel és a levélváltás még a Kommün bukása után is folytató-
dott valamennyire. Az évtizedes Lukács–Buber levelezés meleg barátságról és kölcsönös 
megértésrQl tanúskodik. Lukács megkísérelt alaposabban elmélyedni a zsidó spiritualiz-
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musban. Fennmaradt könyvvásárlási listájából azonban kit_nik, hogy rossz irányba tájé-
kozódott, komolytalan és felületes kabbalisztikus irományokat szerzett be. Úgy járt, mint 
a tengerész, aki rossz térképpel a kézben navigál. Ha jó irányba fordul, talán új utat vágott 
volna, Gershom Scholem kutatásait megelQzve. A hászidizmus hitelessége, közvetlen egy-
szer_sége, érzelmekben gazdag és vonzó világa ma is sok mindent termékenyít meg szerte 
a világban. A klezmer zene világzenévé válása szintén ebbQl a forrásból fakad, és részben 
ez a titka a lubavicsi mozgalom mai magyarországi sikerének.

Moses Mendelssohn munkássága nyomán sikeresen nekiindult hosszú útjának a 
haszkala, a zsidó „felvilágosodás” és a közép-európai zsidó közösségek Elzásztól 
Ukrajnáig felbolydultak. Az élesedQ viták Magyarországon a zsidóság szakadásához ve-
zettek. Az 1868–69-ben tartott országos kongresszuson a reformerek és a hagyományQr-
zQk elváltak ágytól-asztaltól. Köves Slomó dolgozta fel alaposan a modern neo-ortodoxia 
szempontjából a szétválás történetét. (Köves Slomó: Zsidó szakadás – Hamburgtól 
Nagymihályig. Noran Libro, Budapest, 2009.) A reformizmus asszimilációs lendületében 
sokan puszta formalizmusként kezdtek elgondolni önnön zsidóságukat, és a zsinagógák 
világa áporodottnak, elavultnak t_nt számukra. Keresni kezdték a kivezetQ utakat. A mun-
kásmozgalmi internacionalizmus és a kelet-magyarországi hászidizmus mellett körvonala-
zódni kezdett egy harmadik út, a zsidó népi identitás (am Jiszraél) elfogadása. Legújabban 
Komoróczy Géza saját munkássága elvi alapjaként hivatkozik erre a koncepcióra, igen hi-
telesen. (Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon I–II. Kalligram, Budapest, 
2012.) A lengyel–orosz területeken lábra kapott zsidó nemzettudat (cionizmus) fél évszá-
zaddal késQbb végül Izraelben bontakozott ki, a megvalósult államiságban.

A gondolat meghonosodása elQtt azonban komoly nehézségek tornyosultak a monarchia 
magyarországi felében. A legnagyobb akadályt a történelmi Magyarország nemzetiségeivel 
kapcsolatos egyre feszültebb és rendezhetetlenebb kérdések jelentették, de a magyar politikai 
vezetés növekvQ arroganciával kompenzálta a Kárpát-medence súlyosbodó bizonytalansága-
it, belsQ zavarait. Egy újabb nemzeti identitás megjelenése – ráadásul a több százezres zsidó 
populáció egészének, vagy akár csak egy részének kiválása a magyar nemzetbQl – szöges 
ellentétben állt az akkori magyar belpolitikai érdekekkel. Bár a trianoni határok közti új hely-
zetben a zsidósággal kapcsolatos korábbi magyar érdekek megsz_ntek, sQt gyakorlatilag az 
ellentétükbe fordultak a foglalkozási rivalizálás miatt, a fogalmi torzulás mégis szívósan fenn-
maradt. A zsidó nemzettudat, a cionizmus kifejezése máig sem tartozik a leíró, semleges tar-
talmú megjelölések közé. Leginkább vádként hangzik a ráaggatott negatív konnotációk miatt. 
A politikai érdekütközésre Theodor Herzl is felfigyelt. SzületésétQl az érettségiig Budapesten 
élt, így bensQséges ismereteket szerzett az önsorsrontón kártékony, ostoba és virulens magyar 
nacionalista gQgrQl. „Ha be akarom vinni a cionizmust Magyarországra, akkor elQtte piros-
fehér-zöldre kell festenem” – mondta Herzl késQbb. Az események beigazolták a véleményét, 
valóban hiteles cionista szervezetek (rövid átmeneti idQszakokat leszámítva) csak a mai 
Magyarország peremén kívül: Erdélyben és a Felvidéken tudták megvetni a lábukat.

A nemzetiségi alternatíva végsQ stádiumának lezárása kedvéért elQrelépek most az idQben, 
egészen a közelmúltig. A felejthetetlen emlék_ Scheiber Sándor péntek esti (kiddus) összejö-
vetelein a RabbiképzQben kovácsolódott ki az a kemény mag, amely 1988 kora Qszén meg-
alakította Kelet-Közép-Európa elsQ alternatív zsidó szervezetét, a Magyar Zsidó Kulturális 
Egyesületet. A Mazsike nagy tömegeket vonzott, és az alapítók egyik elQzetes célja a zsidó 
nemzetiség elfogadtatása volt. Azonban nem mindenki osztotta ezt az álláspontot, és belsQ fe-
szültség keletkezett. A szakadás elkerülése érdekében, mint különálló nemzetiségi szervezet, 
megalakult a Magyarországi Zsidók Nemzeti Szövetsége (Mazsinesz) és önállóan delegált 
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képviselQt a Pozsgai Imre vezette Nemzetiségi Kollégiumba. A Mazsike és a Mazsinesz ve-
zetQségének közös kezdeményezése alapján az Országgy_lés a zsidó nemzetiséget is bevette 
az 1990: XVII. számú új nemzetiségi törvénybe, mint választható opciót, majd az Antall-
kormány (a Fodor Gábor vezette Nemzetiségi és Etnikai Bizottságon keresztül) rendes éves 
támogatási keretet létesített a zsidó nemzetiségi szervezet, a Mazsinesz számára. 

Váratlanul kitört azután a gyalázat. Egy alaptalanul túlzó, felelQtlen szöveggy_jtemény 
jelent meg KirekesztQk. Antiszemita írások, 1881–1992 (Aura Kiadó, 1992) cím alatt. A 
gy_jtemény szerkesztQi különbséget nem ismerQ, gátlástalan „antiszemitázást” végeztek: a 
nyilasvezér Szálasi Ferenc, a „tiszaeszlározó” pre-fasiszta Istóczy GyQzQ, a „zsidókutató” 
Bosnyák Zoltán, vagy a zsidó-deportálást szervezQ Endre László fasiszta gy_löletbeszédei 
közé sorolta be a szövegválogatás Kertész Ákos és Csoóri Sándor mérsékelt hangú vitáját. 
Ráadásul az MDF elnökségének egyik közleményét – amely éppen az SZDSZ antiszemi-
tázó vádjait utasította vissza – szintén az említett söpredék antiszemita uszításaihoz társí-
tották a szerkesztQk, akik nyilvánvaló pártpolitikai hátsó szándékkal az MDF-et akarták 
lejáratni a borzalmas nyilas szövegekkel. A belsQ címlapon az Aura, a könyv rejtélyes kis 
kiadója köszönetet mondott a Magyarországi Zsidók Nemzeti Szövetségének (?) és Gad 
Sear-Jasuvnak (?) az (anyagi) támogatásért. 

Az ügyet ez tette nagyon kínossá. LeleplezQdött hamarosan, hogy Gad Sear-Jasuv nem 
valós személy, de sajnos a légbQl kapott héber álnév takarásában a Mazsinesz egyik ve-
zetQségi tagja, Deák Gábor rejtQzködött. (Felt_nési viszketegségben szenvedQ politikai 
minden-lében-kanálként vált attól kezdve Deák ismertté, számtalan korábbi akciózása után 
legújabb kalandját az azeri „kiadatási ügyben” hajtotta végre: Örményországban ünnepé-
lyesen megkoszorúzta a Budapesten baltával meggyilkolt G. Markarian sírját, a helyi mé-
dianyilvánosság örömére.) A Mazsinesz semmit nem tudott a KirekesztQk c. szöveggy_j-
teményrQl, és sem elvileg, sem anyagilag soha nem támogatott volna egy aktuálpolitizáló, 
az SZDSZ–MDF minden fair play-t nélkülözQ ökölharcába beavatkozó, alattomos kiad-
ványt. Partizánakcióját Deák Gábor hátulról betámadó magányos tettesként követte el. 
Természetesen az MDF-et nem érdekelte a kínos magyarázkodás. Azonnal megszakított 
minden további kapcsolatot a Mazsinesszel, a parlamenti támogatási keret további folyósí-
tását beszüntette és hatékonyan odahatott, hogy a következQ nemzetiségi törvénybQl (1993: 
LXXXVII. tv.) a zsidó opció kitörlQdjön. A súlyos kudarc arra késztetett személyemben, 
hogy a tevQleges zsidó közéletbQl teljesen visszavonuljak. Helyesen vagy tévesen, de úgy 
ítéltem meg, hogy önzetlen szándékaim elvesztették minden értelmüket, és úgy döntöttem, 
a megélhetési zsidók számára engedem át a további közszereplést. 

2005-ben Deák megkísérelte helyrehozni végzetes hibáját, azonban aláírásgy_jtQ pró-
bálkozása kudarcba fulladt, Magyarországon sajnos ad acta került a nemzetiségi opció, va-
lószín_leg véglegesen. A rendszerváltozás az „internacionalista-munkásmozgalmi” asszi-
milációt juttatta zsákutcába, majd a kilencvenes évek elején a nemzetiségi törekvés futott 
zátonyra a Mazsihisz, az akkor még egyeduralkodó neológ hitközség féktelen örömére. A 
zsidó önazonosság tudata azonban nagyon megerQsödött a legújabb korosztályokban, és a 
folytonos frusztrálódás, az ellenséges légkör, a zsidó identitás megélésének nyílt kudarcai 
miatt folyamatosan sok magyarországi zsidó fiatal hagyta és hagyja el Magyarországot, 
közülük is egyre többen alijáznak, Izraelben telepednek le. A magyar származású izraeli 
közösség (jisuv) legújabban erQs gyarapodásnak indult. 

Érdemesnek vélem még egyszer visszatérni Hajdu Tibor kiváló cikkének névsorához. 
Kit_nik belQle az is, hogy az 1919-es kormányzótanács zsidó származású tagjainak közel 
80%-ban magyar a családneve. Négy jiddis-német (Böhm, Guth, Hamburger, Landler) 
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és csupán egyetlen héber (Smueli/Szamuely) családnév akad köztük. A többiek magyarra 
váltották korábbi nevüket, ami egyértelm_en a társadalmi beilleszkedés erQs szándékát, az 
akkulturációt tanúsítja. Más forrásokból ismeretes, hogy sokan közülük egészen frissen ma-
gyarosították a nevüket, (Kohn/Kun, Rosenfeld/Rákosi, Weisz/Varga, Klein/ Korvin-Kelen 
stb.) a monarchia magyar felében nagy lendülettel, látszólag hatalmas sikerrel haladt elQre 
az asszimiláció folyamata. Más kérdés, hogy nemsokára mindez csapdának bizonyult. 

E körbe tartozik, hogy LQwinger György Bernát név alatt anyakönyvezték Lukács 
Györgyöt. A circumcisio (brit mila) alkalmával kapott héber neve (Sém haKodes): Dov 
Ber. A polgári név (kinnui) hagyományosan a héber név hangzását követi. (Dov Ber/
Bernát) A névmagyarosítás 1890-ben történt és 1899-ben „szegedi” elQnévvel nemessé-
get kapott Lukács József, az apa. Természetesen ez a fiára, Lukács Györgyre is kiterjedt. 
Téves az a hiedelem, hogy Lukács értelmiségi lázadóként indult volna el a baloldal felé. 
Nagy fordulata mögött összetett (emberi és gondolati) okok húzódtak meg. Hosszú ideig 
a nemesítés révén Szegedi Lukács Györgyre módosított alakban írta alá a saját nevét és A 
lélek és a formák (Die Seele und die Formen, Fleischel, Berlin, 1911) korszakos jelentQsé-
g_ esszékötetét is Georg von Lukács név alatt jelentette meg. 

Kun Béla sokat vitatott kövérkés alakja mértékadó szerepe miatt nem kerülhetQ meg. 
Borsányi György meglehetQsen higgadt, összegzQ monográfiát írt Kunról, tanulmánya 
ma is haszonnal forgatható (Borsányi György: Kun Béla. Kossuth, Budapest, 1979). A 
könyvet megjelenése után a család kérésére betiltották. Egyetlen mozzanatot emelek ki 
Kun pályafutásából. Még a Károlyi-kormány idején történt, hogy Kunt, más kommunista 
vezetQkkel együtt, letartóztatták és a Mosonyi utcai toloncházba vitték. 1919. február 21-
én több tucat felfegyverzett rendQr betört a toloncházba, lincselési szándékkal rátámadtak 
Kunra és a puskájuk tusával összeverték. Szétszaladt Pesten a hír: Kun Bélát agyonverték. 
„Az Est” riportere, a legendás Tarján Vilmos a helyszínre száguldott, és mint beszámolt 
róla, a szeme láttára rontott be az orvosi szobába egy újabb rendQrosztag, és gyilkos 
szándékukat ordítva puskatussal újra verni kezdték a kezelQasztalon fekvQ Kun fejét. 
„ReszketQ szívvel azt hiszem ebben a pillanatban, Kun Bélát már csak percek választják 
el a haláltól” – írta Tarján.

A súlyos verésektQl Kun sokkos állapotba került, egészsége maradandóan károsodott. 
Hajdu Tibor megállapítását támasztja alá ez az eset is, miszerint nem a kommün zsidó 
vezetQi miatt robbant ki a korai Horthy-rendszer antiszemitizmusa. Hiszen Kun Bélát 
már akkor agyon akarták verni, amikor még hatalomra se került. Régebbi hagyományra 
építkezhetett a különítményes ideológia, bár álcázásképp felcserélték az okokat és a kö-
vetkezményeket, okos cinizmussal. J. Sztalin 1939-ben Kun Bélát kivégeztette, emiatt a 
nevét is kitörölték a munkásmozgalmi hagiográfiából. A síri csendet a Szovjetunióban élQ, 
és ott vezetQ szerepet játszó közgazdász, Varga JenQ törte meg. Az egykori népbiztos-társ 
felhasználta a poszt-sztálini politikai olvadást: megemlékezQ cikket közölt a Pravdában 
(1956. február 20.) Kunról, akinek mozgalmi rehabilitása ezzel vette kezdetét.

Munkásból küzdötte fel magát tanárnak – írta Varga JenQrQl a Zsidó Lexikon. A valóság 
ennél is keményebb: nyolcgyermekes, falusi, szegény sorsú zsidó család legkisebbjeként tíz 
éves korától magának kellett megkeresnie a kenyerét. Kisbéres, pékinas, kereskedQsegéd, 
de közben magánerQbQl tanult, érettségit szerzett, majd bejelentette a rabbijának, hogy kilép 
a hitközségbQl. Immanuel Kantról írt disszertációjával 28 éves korában doktorált filozófiá-
ból, az egyetemen oktatott, az elsQk között foglalkozott pszichoanalízissel, Freudot látogatta 
Bécsben, késQbb akadémikus lett és az MTA tiszteleti tagja. Még a tízes években lett tanár, 
történelmet okított a Vas utcai felsQ kereskedelmi iskolában – ahol késQbb Szerb Antal taní-



RÓZSA T. ENDRE: ÜTÉSEK AZ ANTISZEMITIZMUS PUHA TOLLPÁRNÁJÁBA  41

totta az angolt és az irodalmat – kettejük tanítványainak hajdani rajongására ma az utódok 
emlékeznek. A bukás után halálra ítélték Vargát, szerencsére in effigie, a távollétében. A 
kommün kormányzótanácsának tagjai közül Lukács György mellett a közgazdász Varga 
JenQ életm_ve bizonyult nemzetközileg messze a legrangosabbnak. Varga az 1946-os ma-
gyarországi hiperinfláció megállításában és a forint bevezetésében is kulcsszerepet játszott. 

1918-ban Lukács és Varga népszer_ szónokoknak számítottak, sokan érdeklQdtek a véle-
ményük iránt. Egyre nQtt a nyugtalanság az elhúzódó háború miatt, és már az év legelején 
betiltották a pacifista Galilei Kört. ElsQ elnöke, Polányi Károly úgy tartotta utóbb, hogy mind 
a keresztény középosztály, mind a zsidó nagypolgárság utálta a galileistákat. Kezdetben „gi-
rondistáknak” számítottak, késQbb egyre inkább balra csúsztak, a kör titkára lett Rákosi 
Mátyás is. Polányi nem követte ezt az utat, a kommün alatt elhagyta Magyarországot. VégsQ 
soron az „asszimilációs ajánlat” önérzetes elfogadásaként is értelmezhetjük a Galilei Kört. A 
„zsidókérdésrQl” ekképp nyilvánítottak véleményt folyóiratukban: nem kell az emancipáció 
alamizsnája, nem vagyunk többé megt_rt fiuk, „hanem a nemzet teljes jogú tagjai, odaál-
lunk, ahol a legbecsületesebben szolgáljuk az ország érdekeit” – írták egyik szerkesztQségi 
jegyzetükben. (Szabadgondolat, 1911. I. évf. 3. sz. 108–109. o.) A szegénységbQl tanulás 
révén önerQbQl kitörni – ezt az életpálya-modellt tartották a leginkább becsülendQnek. A bi-
gottan ateista galileisták bizton hitték, hogy a „haladás” eltörli a maradást és a vallás elavult, 
babonás, sötét világát bevilágítja a modern tudomány fényessége.

A galileista fiatalok nemzedéke módfelett tisztelte a tudományt. Polányi Károly unoka-
öccse, a Kanadában született John Polanyi is természettudományos munkásságáért kapta 
meg a Nobel-díjat. Járható az út, mások is jártak rajta, csak elQbb maguk mögött hagyták 
a nyers kelet-európai körülményeket. Magyarországi viszonyok közt azonban zsákutcába 
vivQ naiv idealizmusnak bizonyult a galileisták gyanútlan haladáshite. Diákkorában apám 
gyakran eljárogatott a galileista elQadásokra, valószín_, hogy onnan eredt élete végéig tar-
tó rendíthetetlen hite a tudás erejében. Franciaországi tanulmányaimról beszámolva meg-
említettem neki, hogy Hitler több kancellári beszédét kezdetben Heidegger írta, Levinas 
egyenesen „Qsfasisztának” nevezte, miközben a Lét és idQ cím_ m_vét a filozófiatörté-
net öt legfontosabb alkotása közé sorolta be. Szabályt erQsítQ kivételnek gondolta apám 
Heidegger esetét, mert önáltató módon úgy vélte, hogy a nácik brutális eszméi csak a mély-
buta csQcselékben verhettek hitet.

A 19. század vége felé kibontakozott agrárválság mutatta meg az asszimiláció elsQ ko-
molyabb kudarcait. Nyilvánvalóvá vált a „keresztény úri középosztály”, a nemesi elit el-
utasító magatartása, az Istóczy-párt utódjaként fellépett katolikus Néppárt és a szervezQdQ 
agrárius mozgalmak lefékezték a zsidóság asszimilációs lendületét. (Az 1930-as években 
kirobbanó népi–urbánus viszály egyik nagy elQzményét szintén e korábbi kudarcban ke-
reshetjük.) A magasabban képzett fiatal zsidó nemzedék elitje a 20. század elején keresni 
kezdte a meghaladás módját és úgy vélte feloldani a dilemmát, hogy kétfelé is vezethet 
új útvonal: vagy a polgári radikalizmus, vagy a munkásmozgalom felé. Létrehozták a 
Társadalomtudományi Társaságot, a Huszadik Század c. folyóiratot és a Galilei Kört. 

Bár sokan szerették volna, 1917-ben már nem lehetett könnyedén átsiklani az élezQdQ 
„zsidókérdés” felett. A Huszadik Század közismert körkérdése és vitája során Lesznai Anna 
a válaszában egy nagyon lényeges mozzanatra, a személyiségzavarra hívta fel a figyelmet. 
Az asszimilánsok kiszakították magukat a korábbi közösségeikbQl, viszont a választott új 
közeg nem fogadta Qket be, a keresztény középosztály már Trianon elQtt is mindinkább 
visszautasította a vehemensen asszimilálódni akaró zsidókat. A stabilitás hiánya, a pszichés 
egyensúlyvesztés, a szorongás súlyos következményekkel jár: személyiségzavarhoz vezet. 
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Elhallgatott a Sófár-kürt, kihunytak a Sábát-gyertyák otthonos, meleg fényei és csontig 
hatolt a hideg külvilág rideg ellenségessége. Egyik igen súlyos következménye az eltit-
kolás, a „negatív asszimiláció”, vagy a zsidó öngy_lölet. (Theodor Lessing: Der jüdische 
Selbsthass. Zionistischer Bücherbund, Berlin, 1930.) A teoretikus önmegsemmisítQ Otto 
WeiningertQl a családirtó Czigány DezsQig riasztóan hosszú a sor, és Lukács barátnQjének, 
Seidler Irmának öngyilkossága is a nevezetes halálesetek közé tartozik.

Már a világháború alatt megkezdQdtek a zsidók elleni atrocitások és a kommün se bánt 
keszty_s kézzel a zsidókkal. Az 1919. május 1-i felvonuláson jiddis nyelv_, héber bet_s 
transzparensek alatt nagyobb galíciai csoportok is vonultak, néhány fénykép tanusága 
szerint. De hamarosan több mint ezer galíciai zsidót vasúti vagonokban toloncoltak ki 
Tanácsmagyarországról, az ún. forradalmi törvényszék sok zsidót végeztetett ki, a Lenin-
fiúk is nagy kedvvel akasztottak zsidókat és felt_nQen sok zsidót fogtak le túszként. Néhány 
prominens név: Lánczy Leó, br. Wolfner Tivadar, Mauthner Alfréd, br. Weiss Manfréd stb. 
A fehérterror különítményesei ott folytatták, ahol a vörösterror abbahagyta, még brutálisabb 
kegyetlenkedésekkel, a gyilkolás véres mámorában fosztogatva, rabolva. Számos települé-
sen a civil lakosság többször megrohanta és kifosztotta a velük együttélQ helyi zsidókat. 
Például Celldömölkön is, Diszelben is hat embert ölt meg a kollektív erQszak, és ez csak két 
helyszín a sok közül. A bukás utáni valamelyik Borsszem Jankó címlap-karikatúrája szerint, 
ha elkiáltják a tihanyi apátsági dombon: program, még visszhang is úgy válaszol: pogrom. 

A vad kilengések hátterében állhat az is, hogy a 19. század végére meggyengült a libe-
rális magyar nacionalizmus belsQ koherenciája, és évtizedekkel Trianon elQtt elkezdQdött 
a reformkori nemzeteszme széttagolódása, erodálódása. Trianon után természetesen még 
nyersebben folytatódott a szétforgácsolódás. Szuverén szemlélet_, gondolatgazdag és igen 
alaposan kidolgozott eszmetörténeti könyvben dolgozta fel Gyurgyák János a kérdést, és 
ezzel a korábbi, a „zsidókérdést” önállóan tárgyaló igényes könyvének is új értelmezési 
teret nyitott. (Gyurgyák János: Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és naci-
onalizmus története. Osiris, Budapest, 2007.) A liberális magyar nemzetkoncepció kibonta-
kozásának kezdetén kétségkívül br. Eötvös József képviselte a legkövetkezetesebben a zsi-
dóság egyenjogúsításának elvét. Vele szemben azonban hosszú idQre az elQzetes asszimilá-
ciót megkövetelQk kerekedtek felül a kibontakozott vitában. A történelem iróniája, – az ész 
csele, ahogyan G. W. F. Hegel mondaná –, hogy évtizedekkel késQbb br. Eötvös hívta össze 
azt az „izraelita országos gy_lést”, ahol a várt egységesülés helyett a magyarországi zsidó-
ság szétszakadt. Vagy pontosabban szólva: a zsidóság fQ ágáról levált (a Halacha szerint, 
tehát: de jure) a fél évszázad multán zátonyra futó „neológia”. Kezdetben azonban mindez 
még nem volt ennyire világos. SQt. Társadalmi sikerét a zsidótörvényekig nyilvánvalónak 
hitték. A rendszerváltozás óta viszont már csak néhány szorgos klikk hatalmi érdekviszo-
nyai tartják életben a neológia rég kiüresedett csúcsszervezeteit, ezeket az egypárti hatalom 
által erQszakkal oktrojált pakfong-struktúrákat, melyekben a haszonévezQkön túl csupán az 
egyre fogyatkozó idQs korosztály, a holokauszttülélQ hívek sz_kös csoportja lézeng.

Úgy hiszem, hogy kissé hosszabban ki kell térnem a modern magyar és zsidó nemzettudat ki-
alakulására, problematikusságaira és sérüléseire. Akit nem érdekel e kitérQ, javaslom, hogy bátran 
ugorja át, azonban tudnunk kell, máig velünk élnek, hatnak és gyakran eresztenek ki mérget ma-
gukból a következmények. Mint ismeretes, a modern értelemben vett nemzet fogalma meglehetQ-
en újkelet_, és a natio Hungarica hagyományos megnevezést nem etnikai, hanem jogi értelemben 
használták. Kizárólag a rendi nemzetre vonatkozott, és éppen ezt kívánta a reformkor korszer_ 
politikai nemzetfogalommá tágítani. A nationes (nemzetiségek) megjelöléssel a szerény helyzet_ 
„köznép” tömegeit illették, tekintet nélkül arra, hogy etnikailag magyarok voltak-e vagy sem. A 
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homogénebb nemzetté alakulás azonban nem csak a magyarok körében indult meg, de a románok, 
horvátok, szerbek, szlovákok, sQt még a görög katolikus ruszinok esetében is elkövetkezett.

Nem kellemes szembenézni azzal a ténnyel, hogy 1840-ben a történelmi Magyarország 
lakosságának mindössze 37%-át tette ki a magyarság, ami csupán sz_k relatív többséget 
jelentett, és még Horvátország leszámítása után sem érte el az 50%-ot. ErQs belpolitikai 
érdek f_zQdött emiatt a zsidóság (és a svábság) elmagyarosításához. Az elsietett, eltúlzott 
beilleszkedési folyamatok járulékos hatása alatt számtalan elvakított asszimiláns díszma-
gyart öltött és piros-fehér-zöld paszományt varrt magára, komikus módon. A roppant tisz-
tánlátó erdélyi br. Wesselényi Miklós ismerte fel leghamarabb, hogy az etnikai magyarság 
települési helyzete távlataiban komoly veszélyeket rejt magában. 1843-ban megjelent 
könyvében arról írt, hogy az ország közepén egy tömbben élQ magyarság földrajzi elhe-
lyezkedése „olyan, mint a völgybe épült váré, ami felett a körül lévQ hegyek uralkodnak, 
és azokat majdnem egészen a szlávság és részben az oláhság lakja”. (idézi Gyurgyák id. 
m_, 33. o.) Wesselényi pontos helyzetértékelésétQl mindössze 77 év volt hátra a Palais du 
grand Trianon hosszú Galerie des Cotelles termében aláírt békeszerzQdési ceremóniáig, 
ami Nagy-Románia, Jugoszlávia és Csehszlovákia megalakuló határait véglegesítette.

Sem a politikailag szerényebb képesség_ Károlyi Mihály 1918 Qszén, sem a messia-
nisztikus álmokat üldözQ Kun Béla 1919 tavaszán, ha akarta se tudta volna szétverni a 
történelmi Magyarországot. Addigra már három hatalmas birodalmi konglomerátum esett 
darabjaira: a Habsburg, az Oszmán és az Orosz Birodalom. A nemzetek és nemzetiségek 
centrifugális ereje szétszaggatta a soknemzetiség_ birodalmakat. A konzervatív-katolikus 
Szekf_ Gyula szintén úgy látta, hogy nem az 1918. októberi és az 1919. márciusi forra-
dalmak vezettek Trianonhoz, hanem október és március is az általános összeomlás tünetei 
és következményei voltak. HozzávetQleg három és fél millió magyar feje felett lépett át a 
határ Trianon következtében, és hozzászámítva a különbözQ nagy emigrációs hullámokat, 
megértjük Szabó Zoltán megállapítását, miszerint a magyar diaszpóra-nemzet, de olvadé-
kony. Nyilvánvaló, hogy a magyar nemzettudat Trianon-szindrómájához a határontúli ma-
gyarság fogyatkozása, asszimilációja is folyamatosan hozzáteszi a magáét. Hallatszik az 
„öthangú síp”, de a határon túlról egyre halkabb a dallam. A magyarság asszimilációs vesz-
teséglistája milliós nagyságrend_, és Szlovákiában, Erdélyben, a Vajdaságban, az Egyesült 
Államokban és másutt feltartóztathatatlanul növekszik. Hozzáteszem, az elsQ világháború 
után mind az új román, mind az új csehszlovák állam megnyitotta a lehetQséget az önál-
ló zsidó nemzetiségi státusz elQtt. Valószín_leg belpolitikai önérdekbQl is, hogy tömbök 
váljanak le emiatt a magyarságról. A határon túlra került magyarajkú zsidóság együttes 
története szintén megér egy nagymisét.

A zsidó nemzeteszme kialakulása egészen eltérQ utat járt be, mint más modern nacio-
nalizmusok eszméinek genezise. A zsidóság ön-képmása ab ovo történeti jelleg_, miután 
a Biblia szövege szerint a világ teremtésével kezdQdött lineáris idQfolyam adja meg a zsi-
dóság néppé alakulásához vezetQ elQtörténetet (1Mózes 1–12. fej.). Minden héten, a Sábát 
alkalmával zsinagógai kulcsesemény Mózes öt könyvének, a Tóra heti szakaszának kö-
zösségi felolvasása, és ez is bevési minden résztvevQ számára a történeti idQszemléletet. A 
Szentírás (Kitvei HaKodes, Tanach) a mindenütt jelenlévQ, vándorló haza. Nem a zsidóság 
tartja meg a Sábátot, hanem a Sábát a zsidóságot. A lényegrQl beszél ez a két ismert lapi-
dáris mondás. A nép kollektív emlékezetének történeti megQrzését sok ünnep is szolgálja, 
például az egyiptomi kivonulás, a szabadulás eseménytörténetét Qrzi a Pészah kezdetét 
jelzQ Széder este forgatókönyve, az igen népszer_ Hagada. Az egyiptomi kivonulást köve-
tQ pusztai vándorlás során jött létre az a 12 törzs szövetségén alapuló zsidó proto-nemzet, 
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amely alkalmassá vált a kánaánita honfoglalás megvalósítására. A Fények Ünnepe, a 
Hanuka a hellenizmus elleni szabadságharc diadalának, Juda Makabi (Júdás Makkabeus) 
katonai gyQzelmének ünnepe, a Tisa BeÁv böjtnapon egy sor nemzeti gyászeseményrQl 
emlékezik meg a zsidóság. E napon foglalták el Salamon Templomát a babiloni seregek, a 
Titusz vezette római légiók ekkor rombolták le a Második Templomot és a rómaiak ezen a 
napon égették fel Jeruzsálemet a Bar Kohba felkelés leverése után. 

Az emlékezés és történetiség e különleges kombinációja folyamatosan mindenkit bekap-
csol a nemzedékek láncolatának végtelen sorába (LeDor VaDor) és szüntelenül jelenidej_vé 
teszi a múltat. Messzire vezetne, és nem ide tartozik, de kétségtelen tény, hogy a tér és idQ 
kontinuum együttes folyamatosságának megragadása igen hasznosnak és termékenynek bi-
zonyult a modern természettudományok számára. Hanák Péter kedvtelve idézgette fel egy 
neves amerikai tudománytörténész „Why not Lorentz?” címmel tartott elQadását, amit egy 
nemzetközi történészkonferencián adott elQ. Az elQadó azt kívánta bizonyítani, hogy H. A. 
Lorentz Nobel-díjas holland fizikus már néhány évvel korábban birtokában volt a speciális 
relativitáselmélet megalkotásához szükséges összes részletnek, (ami kétségtelen tény), de a 
döntQ lépést mégis A. Einstein tette meg 1905-ben, és ezt a végsQ áttörést a világszemlélet 
zsidó módja tette lehetQvé a számára. Bizonyos, hogy a modern filozófia idQfogalmának 
szemléleti megújításához a gyerekkorában zsidó nevelésben is részesült H. Bergson lénye-
gesen hozzájárult, és rögvest nagyjeletQség_ doktori disszertációjával. (H. Bergson: Essai 
sur les données immédiates de la conscience. Alcan, Paris, 1898.) 

A jellegzetesen szokottnak tekinthetQ zenei kifejezQképességen és természettudomá-
nyos szemléletmódon túl (matematika, elméleti fizika stb.) Magyarországon a zsidóság 
teremtQ alkotóereje az építészetben és a képzQm_vészetben jelentkezett a legerQsebben, 
ami Európa-szerte párját ritkítja. A nagybányai élvonalnak (a modernista „neósok” cso-
portjának) legtöbb tagja zsidó származású, az európai m_vészeti avantgárdhoz felzárkózó 
Nyolcak tagjainak nagy többsége szintén, (nyolc közül hatan), továbbá néhány igen jelen-
tQs m_vész: Vajda Lajos, Bálint Endre, Anna Margit, Farkas István, Ámos Imre. Nagyon 
mérvadó nemzetközi szintre jutott fel Moholy-Nagy László, Kepes György, Breuer Marcel 
és mások, felt_nQen sok fotóm_vész, köztük Robert Capa, Marton Munkácsi, Brassai, 
André Kertész. A nevek felsorolása még hosszan folytatható, egészen napjainkig. A film-
m_vészet történetérQl nem is beszélve. Hogy mi a társadalmi háttere és mentalitástörté-
neti–eszmetörténeti oka annak, hogy ennyire nagy számban léptek fel zsidó származású 
m_vészek Magyarországon és a határokon túl, ezt a fogas kérdést egyelQre még csak kis 
részleteiben dolgozták fel. Legújabban Hernádi Miklós tett erre komolyabb kísérletet. 
(Hernádi Miklós: Zsidó írók és m_vészek a magyar progresszióban – 1860–1945. Noran, 
Budapest, 2010.)

Visszatérve a zsidóság kollektív identitásának kérdésköréhez, a közös népiséghez tar-
tozás tudata, az am Jiszraél koncepciója – teret és idQt átégetve, irdatlan távolságokon 
és a diaszpóra nyomasztóan elhúzódott évszázadain át – rendkívül hatékonyan tartotta a 
kapcsolatot az egymástól elszakadt népcsoportok között. Ez a titka annak az elképesztQ 
ténynek, hogy a szétszórt zsidóság közel kétezer éven keresztül ellenséges közegben is ké-
pes volt sértetlenül fennmaradni, és a legújabb korig még a diaszpóra leginkább elszigetelt 
csoportjait sem tudta kikezdeni az asszimiláció. Az am Jiszraél közösségi koncepciójának 
alapját a monoteizmus, a Sém HaKodes egységének tisztelete és a Szentföldre való visz-
szatérés elpusztíthatatlan vágya, a kikezdhetetlen Cion-tudat adta meg. A pészachi Hagada 
olvasásának befejeztével több mint ezer év óta mindnyájan ugyanazzal a mondattal záró-
dik a Széder-este: LeSaná HaBaá B’Jerusalajim! JövQre Jeruzsálemben! Vége szakad a 
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gálutban, a szám_zetésben rendezett Széder-estéknek, a mostani az utolsó. A jövQ eszten-
dQben végre megint Jeruzsálemben tartjuk a következQ Széder-estét.

 A monoteista hit erQs közössége, az ebbQl fakadó mindennapi életvitel, és a sajátos 
értékstruktúra, pl. a tanulás és a tudás magasra értékelése tökéletes sikerrel tartotta meg 
Izrael népét a szétszóratás közel két évezrede alatt, amit a külsQ szemlélQk meglepQnek, 
szinte érthetetlennek hisznek, de nem az. A zsidó gondolatvilág épületének Mózes öt köny-
ve, a Tóra a záróköve, de a Talmud a központi pillére, ez az elképesztQ hipertext. Amit 
az ellenfelek is pontosan értettek, emiatt égették, támadták, gyalázták a Talmud könyveit 
a középkortól napjainkig. Azonban nincs most hely kitérni a Talmud bonyolult világára. 
Magyarul igen szegényes sajnos a szakirodalma, de kiváló bevezetQt nyújt Rabbi Adin 
Steinsaltz közismert könyve. (Angolul: The Essential Talmud. Random House, New York, 
1976. Franciául: Introduction au Talmud. Ed. Albin Michel, Paris, 1987.) 

Mind a Babiloni, mind a Jeruzsálemi Talmud szerkesztése a középkor hajnalán, i. sz. 
500 körül lezáródott. Az elismert tekintélyekhez intézett újabb halachikus kérdések és a 
válaszok így már nem kerülhettek be a talmudi szövegtörzsbe, ezért a mérvadó rabbik ál-
lásfoglalását önálló döntvénytárakba (She’elot veTeshuvot, responsa) gy_jtötték össze. A 
responsumok irodalma sok évszázadon át az egyik legfontosabb szellemi kapocs volt a di-
aszpóra távoli elitcsoportjai, rabbi-dinasztiái között. Modern alakban a responsa-irodalom 
ma is virágzik. Híres kérdést tett fel a közelmúltban Ilan Ramon izraeli _rhajós, amikor 
azt tudakolta, hogyan kell kiszámítani egy világ_rben keringQ _rhajóban a Sábát kezde-
tét és kimenetelét. (Miután minden keringéssel módosul a Sábát-idQpont.) Megjegyzésre 
méltó, hogy Karl Marx is a responsa-irodalom klasszikus rabbi-dinasztiáiból származik, 
mondhatni, hogy Marx a zsidó szellemi arisztokrácia h_tlen gyermeke. (Rózsa T. Endre: 
Karl Marx zsidó öröksége, ellenfényben. Valóság, 2010/12. Tanulmányom elsQ változata a 
Keresztény–zsidó teológiai évkönyv 2010-es számában jelent meg.) 

A mindennapi érintkezés anyanyelvét (mamaloshen) a jiddis jelentette az askenáz zsi-
dóság számára, de az elméleti irodalom és a zsinagóga nyelve mindvégig a héber maradt. 
A h_ségesen megQrzött nyelv szintén erQs kötQanyagaként szolgálta a diaszpórát. A mai 
magyarországi zsidóság elsöprQ többsége azonban a héber nyelv tekintetében funkcionális 
analfabéta, és rendkívül felszínesen ismeri a hagyományokat. Vagy még úgy se. Azonban 
ez nem ok, hanem következmény. Az „asszimilációs ajánlat” ragacsos ígérete megfosztott 
egy lokális etnikai csoportot a zsidó nemzeti egységhez tartozás megnyugtató érzésétQl. 
Nagy és hideg üresség tátong a „dekonstrukció” helyén. A magyar-zsidó együttélés akut 
rákfenéjét véleményem szerint az adja, hogy az utolsó másfélszáz évben mindkét nemzet-
tudat (a magyar és a zsidó) súlyos sérüléseket kényszerült elszenvedni és elQvigyázatos-
ságból – okkal vagy ok nélkül – gyanús színben látja felt_nni a túloldalt. Ez az ágas-bogas 
kérdés azonban nem tárgya jelen (és talán máris túl terjedelmes) tanulmányomnak.

 A neves prágai LQw rabbi, akinek személyéhez f_zi a legenda a Gólem-történetet, szintén 
jelentQs héber irodalmi munkásságot fejtett ki. Az 1600-ban írt fQm_vében, „A szám_zetés 
kútja” cím_ nagy teoretikus könyvében még asztronómiai kérdésekre is kitért, és ez II. Rudolf 
Prágájában, ahol Tycho Brahe és J. Kepler volt az udvari csillagász, igazán nem meglepQ. A m_ 
vallásos-cionista felhangja nyilvánvaló. (Francia nyelv_ kiadása: Rabbi Yehuda Loew: Le puits 
de l’exil. Berg International, Paris, 1982.) A hagyomány védelmében LQw erQsen vitatta egy kor-
társának, a briliáns zsidó tudós, Azariah de’ Rossi (héber nyelv_) fQm_vének pre-modern téziseit. 
(Azariah de’ Rossi: Me’or Enayim. Mantua, 1573. Angol nyelv_ kiadása: Azariah de’ Rossi: The 
Light of the Eyes. Yale University Press, New Haven and London, 2001.) A vita kimenetelét az 
utókor A. de’ Rossi javára döntötte el, amit megelégedéssel vettem tudomásul, miután A. de’ 



46 RÓZSA T. ENDRE: ÜTÉSEK AZ ANTISZEMITIZMUS PUHA TOLLPÁRNÁJÁBA 

Rossi egyenes ági felmenQm, apai ágamon keresztül. Az asszimiláció során azonban rendkívüli 
gyorsasággal ki is lehet szakadni a hagyomány Qsi világából. „Minthogy még a héber nyelv 
elsajátítására sem helyeztek súlyt, eszembe se ötlött, hogy a templomban mondott vagy énekelt 
szövegeknek bármilyen értelme lehet” – írta Lukács György önéletrajzi vázlatában. (Lukács 
György: Megélt gondolkodás. MagvetQ, Budapest, 1989. 40. o.)

A modern zsidó nemzeteszme megfogalmazását egy vibráló elméj_, hatalmas intuíciós 
képességgel megáldott német gondolkodó, Moses Hess valósította meg. Hess sokáig az 
ateista szocializmus és az asszimiláció híve volt, akár csak a német zsidók elsöprQ több-
sége. Gyerekkorában azonban nem az apja, hanem a Lengyelországból származó vallásos 
nagyapja nevelte s a fiatalkori zsidó érzelmek és ismeretek hatása késQbb megvilágosító 
erej_nek bizonyult. Az 1860-as évek elejére elsQként értette meg, hogy a zsidókérdésnek 
Németországban nincs lehetséges megoldása. (Moses Hess: Rom und Jerusalem, die letzte 
Nationalitaetsfrage. Ed. Mengeler, Leipzig, 1862. Legújabb magyar kiadása: Moses Hess: 
Róma és Jeruzsálem. Múlt és JövQ, Budapest, 2011, Heller Ágnes elQszavával.) Egyebek 
mellett a hegeli dialektikát is otthonosan alkalmazó Hess azt fejtegeti könyvében, hogy a 
nagy nemzeti kérdések sorra megoldódtak, újra egyesült már Németország is, csupán két 
probléma maradt hátra, Róma és Jeruzsálem. Garibaldi gyQztes hadjárata után lényegében 
megvalósult a Risorgimento, Olaszország újraegyesítése, így már csak a zsidó állam hely-
reállítása várat magára a már 350 éve török hódoltság alatt élQ Szentföldön.

ElsQként hirdette meg Hess, hogy az asszimilációt a zsidó nemzeteszmével kell felvál-
tani. A sikeres asszimiláció illúziójában ringatózó német zsidóság azonban nem kívánta 
meghallani Hess látnoki intését. Úgy járt, mint br. Wesselényi Miklós Magyarországon. 
Mindkettejük figyelmeztetését vaklármának hitték. A budapesti születés_ Theodor Herzl 
33 évvel késQbb ugyanarra a következtetésre jutott, mint korábban Hess, de tQle telje-
sen függetlenül. A franciaországi Dreyfus affér gyQzte meg arról, hogy az asszimiláció 
zsákutcába visz. (Theodor Herzl: Der Judenstaat. Versuch einer modernen Lösung der 
Judenfrage. M. Breitenstein, Leipzig und Wien, 1896. Magyarul: Herzl Tivadar: A Zsidó-
Állam. A zsidó-kérdés modern megoldásának kísérlete. JövQnk, Budapest, 1919.) 

Mondani sem kell, a magyarországi zsidóság piros-fehér-zöld felháborodással utasította 
el magától a zsidó nemzettudatot, a cionizmust. Még mindig a magyar–zsidó sorsközösség 
illúziójában ringatóztak, gyakorlatilag egészen az 1939: IV. tc.-ig, az elsQ személyekre le-
bontott zsidótörvényig. Akkor viszont néhányan zavarukban átestek a ló túloldalára, és a 
pán-cionizmus csQlátásába keveredtek. Komoly Ottó, a Magyar Cionista Szövetség elnöke 
így írt: „A cionizmus körülbelül 3800 esztendQs. Ennyi ideje annak, hogy a hagyomány 
szerint Izrael fiai a szükségtQl hajtva elhagyták Kánaán földjét és Egyiptomba költöztek.” 
(Komoly Ottó: Cionista életszemlélet. MCSZ, Budapest, 1942, 5. o.) 

 Mint már korábban hangsúlyoztam az elQzmények említése során, hogy a magyar zsi-
dóságot egyre jobban megosztották a 19. század eleji reformkor új politikai kezdeménye-
zései és végül mindez a teljes szakításhoz vezetett el. Hungarica judaica, ilyen sehol másutt 
nem történt a világon. Mint ahogy említettem, a neológia is tQsgyökeres hungarikum, csak 
Magyarországon létezik. Az emancipáció körüli vita a zsidó önazonosság szempontjából 
csak látszólag forgott a vallás és a minhag, a szertartás kérdései körül. Belpolitikai szerepe 
nyilvánvaló volt és újra felvetette a zsidó identitás önértelmezésének kérdését, mert – mint 
ahogy már erre szintén kitértem – a zsidó vallás etnocentrikus, népi alapzatú (am Jiszraél), 
és emiatt volt képes meghökkentQ módon a gálut, a szétszóratás és elnyomás két évez-
rede alatt szinte sértetlenül megQrizni a szórványok túlélését. A „Mózes-hit_ magyarok” 
kártékony koncepciójával a zsidó mivoltot tette idézQjelbe a reformista mozgalom, vagyis 
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éppen a zsidó nemzeteszme alól szándékozott kirántani a szQnyeget. Leginkább sikerrel 
sajnos, és a késQbbi válsághelyzetben ez végzetesen védtelenné tette a magyar zsidóságot.

A trianoni békekötés a magyarországi zsidóság helyzetét is radikálisan megváltoztatta. 
A hazai zsidóság lélekszámának a felét veszítette el, 1911-ben a zsidó népesség 911 ezer 
fQt számlált, ez 1920-ra 473 ezer fQre esett vissza. A területvesztések következtében meg-
változott a zsidóság településszerkezete: erQsödött az urbanizáció, a városlakók száma 
73%-ra emelkedett, és különösen megnQtt a Budapestre költözQk aránya. A foglalkozási 
összetétel szerkezetét a belsQ migráció a polgári jelleg_ szakmák, foglalkozások irányá-
ba tolta el. Nagy hagyományú hitközségek, mint Pozsony, Munkács, Máramarossziget, 
Nyitra, Szatmárnémeti vagy Nagyvárad (és kis híján Sopron) a határokon kívülre kerültek. 

A társadalomszociológiai különbségek miatt igen lényegesen eltérQ hagyományú 
Oberland (Északnyugat-Magyarország) és Unterland (Kárpátalja, Észak-Erdély) terület-
jelölések értelmüket veszítették és feledésbe merültek, jóllehet egyik magyarázó kulcsát 
adják a zsidó irányzatok közti eltérések késQbbi kiformálódásához. Miután a hászid és 
ortodox közösségek aránytalanul nagy része az utódállamokhoz került, a neológia kétsze-
res fölényhez jutott és Budapesten még ennél is nagyobb túlsúlyba keveredett. Minden 
teológiai és politikai problematikussága ellenére a neológia vált a zsidó közösség mérvadó 
politikai erejévé. A hangsúly-eltolódás megváltoztatta a magyarországi zsidó köztudatot. 

Hajdu Tibor hivatkozott tanulmányában említette, hogy a zsidó származású politi-
kusok aránya már a Kommün elQtti kormányzatok tagjai közt is egyre nQtt. A bukással 
ez a trend megszakadt, bár a zsidó vallású Pálmai Lajost elQbb az aradi, majd a szegedi 
ellenkormányban igazságügyminiszternek választották meg. Aki Szegeden Teleki Pál és 
Horthy Miklós társaságába került, majd késQbb az Országgy_lésnek lett vezetQ tisztség-
viselQje. Nem mellékesen a helyi zsidóság nyilatkozatban kötelezte el magát a szegedi 
ellenkormány mellett (1919. május 23.) és anyagilag is jelentQs mértékben támogatta az 
un. Nemzeti Hadsereg felállítását, aminek megszervezésében számos zsidó származású 
katonatiszt vett részt. A korábbi trend csak 1945 után folytatódott, és mindjárt Rákosi 
Mátyás, egy hajdani népbiztos vezérletével. Bármit állított azonban önmagáról a kommu-
nista pártpropaganda, a Rákosi-rendszer valójában a Szovjetunió külföldi kirendeltsége, 
kihelyezett tagozata és leányvállalata volt, és semmi esetre sem tekinthetQ a messianisz-
tikus Tanácsmagyarország újjászületésének vagy folytatódásának. Demény Pál tekinthetQ 
esetleg szellemi örökösnek, akit emiatt már 1945 tavaszán letartóztatott a titkosrendQrség 
és két egymás utáni koncepciós perben hosszú börtönbüntetésre ítélték. Óvatosságból, a 
biztonság kedvéért. Ha már itt tartunk, említsük meg, hogy akadt olyan Auschwitz-túlélQ, 
aki szabadulása után hamarosan a recski büntetQtáborban kötött ki. 

A Rákosi-rendszer zsidóellenes politikájának feldolgozása már megkezdQdött. (GyQri 
Szabó Róbert: A kommunista párt és a zsidóság Magyarországon – 1945–1956. Windsor 
Kiadó, Budapest, 1997. Ennek bQvített változata: GyQri Szabó Róbert: A kommunizmus 
és a zsidóság az 1945 utáni Magyarországon. Gondolat, Budapest, 2009.) Az érem másik 
oldala, hogy a Rákosi-rezsim hallgatólagosan megkötötte a maga új asszimilációs szerzQ-
dését. A Kommün bukása után b_nbaknak nyilvánították a magyar zsidóságot, a numerus 
clausus zsidókvótájával kezdték meg a kiszorítását, a fasizálódó légkörben egyre jobban 
megfélemlítették, kirabolták, megsemmisítQ táborokba deportálták a törvény hatálya sze-
rint zsidónak nyilvánított személyeket. Mindössze 30 százalékuk élte túl a Soát. Ilyen elQz-
mények után ajánlották fel a holokauszt-túlélQk, a megmaradt magyar zsidóság számára a 
„zsidó” fogalmának tabuvá tételét. Hallgassatok a zsidóságotokról és akkor mi sem emle-
getjük, de sürgQsen felejtsétek el a zsinagógát és a hitéletet, mert az a „klerikális reakció” 



48 RÓZSA T. ENDRE: ÜTÉSEK AZ ANTISZEMITIZMUS PUHA TOLLPÁRNÁJÁBA 

t_zfészke. Sokan nagyon nem kedvelték a rákosista fordulatot sem, az 1956-os forradalom 
után mértékadó becslés szerint kb. 50 000 zsidó távozott el végleg Magyarországról. Ez 
arányaiban nagyon jelentQs szám. 1956 elQtt a magyar lakosság 1,5-1,9 százalékát tette ki 
a zsidóság, ezzel szemben az emigrációt választóknak a 25 százalékát. A kommunista be-
rendezkedést maguk mögött hagyó „disszidensek” körében arányszámát tekintve a magyar 
zsidóság hozzávetQleg tizenötszörösen túlreprezentálódott. Nyilvánvaló, hogy nem véletle-
nül. A személyes döntések egyéni erecskéi 1956-ban folyammá egyesültek. 

Sokkot váltottak ki a baloldalon az 1956-os forradalom eseményei. Kádár kivégeztette 
Gimes Miklóst, Mansfeld Pétert, az Auschwitzot megjárt Angyal Istvánt és még sok min-
denki mást, Déry Tibort és írótársait bebörtönöztette, a zsidó származásúakat fokozatosan 
kiszorította a vezetésbQl, a Rákosi-rendszerben lefogott Szirmai Istvánt hagyva a végére, 
aki 1969-ben meg is halt. Az egyszer_ség kedvéért Kádár a zsidósággal kapcsolatos összes 
kérdést ugyanúgy tabuvá tette, akárcsak Rákosi. Az 1967-es izraeli hatnapos háború után 
indított anti-cionista kampány piszkos munkáját viszont zsidó származású újságírókkal vé-
geztette el. Ugyan még Rákosi kezdte a cionisták elleni pereket, de kádári örökség a cioniz-
mus, a zsidó nemzeteszme gyanús hírbe keverése. A kádári zsidópolitika alattomosságának 
ismeretlen belsQ hurkait Heged_s András ismertette egy régi elQadóesten, amit a Magyar 
Zsidó Kulturális Egyesület (az 1948-as kommunista fordulat utáni tabusítást gyökerestQl 
kisöprQ civil szervezet) rendezett. Soha ne felejtsük, a baloldali antiszemitizmus ütQerejét 
a baloldallal kapcsolatos naiv várakozások értelmiségi illúziói adják. A zsidótlanító Kádár 
számára Aczél György jelentette az egyetlen kivételt. Szintén pokoli mélységbQl indult 
Aczél sorsa is, jellemzQen. Nincstelen szegény sorból származott, hentessegéd apja korai 
halála miatt árvaházban nQtt fel, és sokáig segédkezett kQm_vesek mellett.

MeggyQzQdésem, hogy GerQ András nyers kijelentésére, amivel Romsics Ignácot minQ-
sítette, általános félreértelmezések és máshonnan érkezett sérelmek hosszú sorozata adott 
okot. A mosdatlan szájú magyar közélet zökkenthette ki GerQt. Elejét lehet venni azon-
ban, hogy felesleges indulatkitörések zavarják meg a közhangulatot. Mostanra megérett 
a helyzet remélhetQleg, mert több elQfeltétel is teljesült. Elavult korábbi munkák után – a 
marxizmus hegemóniája ellenére – kiváló történészek, Vörös Károly, Hanák Péter, Litván 
György és mások, a maguk idején már megtalálták a módját, hogy idQtálló eredményeket 
érjenek el. Scheiber Sándor barátja, Gonda László / Moshe Elijahu Gonda megkezdte a 
zsidóság magyarországi történetének korszer_ megírását, de sajtó alá rendezését már nem 
érte meg. Kéziratának címe: A zsidók története Magyarországon, 1526–1960. A m_ rövi-
dített változatban jelent meg. (Gonda László: A zsidóság Magyarországon, 1526–1945. 
Századvég, Budapest, 1992.) Számos izraeli történész, például Jakov Katz, Nathaniel 
Katzburg, Michael K. Silber tágasabb horizontok felé tágították az eseménytörténetet. 

Gyurgyák János eszmetörténeti, Gyáni Gábor mentalitástörténeti aspektusokat is feltárt, 
és a felsoroltakon kívül nagyon sokan mások (egyebek közt Karády Viktor, Kovács András, 
Klein Rudolf) jelentQs építQköveket hoztak létre, amelyek kiválóan alkalmasak a komplex, 
sok szempontot figyelembe vevQ összefüggések egymáshoz illesztésére. IdQközben a val-
lásos közösség hangja is megszólalt Köves Slomó révén, aki belülrQl értelmezte a magyar 
zsidóság modernkori történetének egyik súlyos fordulatát. Komoróczy Géza legújabban 
megjelent nagy összefoglaló m_ve a zsidó népiség koncepciója szerint elrendezett hatalmas 
információ- és adattömeget hozott a felszínre, és a könyvének sikere is kedvezQ elQjel. 

A szomszédos környezetünkben szintén biztató változások zajlanak. Pozsonyban nagy-
vonalúan újjáéledt Chátám Szofer kultusza, posztmodern formában, Magyarországon 
Galícia iránt támadt fel az érdeklQdés: Lembergbe, Csernovicba, Kamenyec-Podolszkba, 
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Odesszába szerveznek zsidó tematikájú társasutakat és Munkácsra, Kassára, Szabadkára, 
sQt Ausztriában is megérlelQdtek a szemléleti változások. ElegendQ felidézni, hogy évekig 
tartó viták után 2012 tavaszán politikai döntés született: a jeles városfejlesztQ, de antisze-
mita nézeteket hirdetQ Karl Lueger polgármesterrQl elnevezett körút nevét nyolcvan év 
után Universitaetsringre változtatják. (Bécsben rendkívül kivételes az utcák átnevezése!) 
Az alattomos korabeli szóvicc: Judapest (Budapest helyett) szintén K. Lueger találmánya. 
Ahogyan Németországban, majd (jóval késQbb) Ausztriában is sikeresen lezajlott a meg-
szabadulás a múlt sötét árnyékaitól, remélhetQ, hogy végül Magyarországon sem történik 
majd ez másként. A Tárki felmérése szerint egy átlagos felnQtt ma úgy véli, több mint 
egymillió zsidó él Magyarországon. Ezzel szemben a valós szám mértékadó becslések 
szerint az ötvenezret sem éri el, és folyamatosan tovább apad, leginkább a fiatal korosztály 
távozása miatt. A 2001-es népszámlálás alkalmával 12 871-en vallották magukat zsidó 
vallásúnak. E deklarált zsidó csoporthoz képest hozzávetQleg százszoros a túlbecslés, ami 
azért túlzásnak kissé erQs. Komikus torzképeket rajzol az elQítéletesség és az információ-
hiány, esetleg együtt mindkettQ. Bár korántsem bizonyos, de reményem szerint lehet ezen 
még jobbítani, valamikor. 



POMOGÁTS BÉLA

Bánffy Miklós és az Erdélyi történet cím_ regény

Bánffy Miklós – nem egyedüliként az erdélyi magyar történelemben – egyszerre volt poli-
tikus, író és m_vész: valóságos „reneszánsz” egyéniség, ahogy például mellette az író, épí-
tQm_vész és politikus Kós Károly vagy éppen a tudós teológus, egyházi vezetQ és regény-
író Makkai Sándor. Természetesen hivatkozhatom másokra is, minthogy az erdélyi magyar 
történelem nem egy alkalommal követelte meg a közéletben és az irodalomban szerepet 
vállaló személyiségektQl, hogy több területen is helytálljanak és értékes munkát végezze-
nek. Minden korábbinál nagyobb szükség volt erre a Trianon utáni évtizedekben, midQn a 
szépirodalomra különben is súlyos közéleti feladatok vártak, és a magára hagyatott, nem-
zeti mivoltában veszélyeztetett erdélyi magyarságnak minden szellemi erQre, mindenkire, 
aki képes volt szerepet vállalni a kisebbségi közéletben, szüksége volt.

(Pályakezdés: politika és irodalom) Bánffy Miklós hosszú és tevékeny életet élt: 1873. 
december 30-án született Kolozsvárt. Családja a régi Magyarország leggazdagabb és leg-
befolyásosabb arisztokrata famíliái közé tartozott, ahogy Kós Károly írta, a honfoglalás 
után száz esztendQvel betelepült besenyQ Tomaj nemzetségbQl származott, s egyik Qse 
„ama híres Tonuzoba vezér, aki vakmerQen ellene mert szegülni Szent István király ama 
szigorú parancsának, hogy elhagyván nomád pogány hitét, törzsével együtt keresztelked-
jék meg. A király a lázadó ellen büntetQhadat vezetett, leverte a besenyQket, s a foglyul 
ejtett Tonuzobát feleségestQl együtt, lóhátra ültetvén Qket, élve eltemettette a Tisza-parton, 
az abádi révnél”. EttQl a besenyQ vezértQl eredeztette magát a középkori Losonczi nemzet-
ség, amely IV. Béla uralkodása idején az országnak nádort adott, s Károly RóberttQl kapta 
Kalotaszeg vidékén a sebesvári uradalmat. Ezt késQbb a bonchidai uradalommal, majd 
néhány évszázaddal késQbb, II. Rákóczi György fejedelem uralkodása idején Gyalu várá-
val és uradalmával egészítette ki: ezzel Kolozs vármegye negyedrésze a család birtokába 
került. A Bánffyak – mert a középkor végétQl már így nevezték magukat – igen nagy va-
gyont szereztek, jól gazdálkodtak, és uradalmaikat a viharos erdélyi események ellenére is 
megQrizték, sQt folyamatosan gyarapították. A politikai életben is jól érvényesültek, Bánffy 
György a Habsburgok kezére került Erdély elsQ gubernátora lett, majd még két gubernátor 
került ki a családból, amely közben grófi címet szerzett. Mária Terézia uralkodása alatt 
építették fel a hírneves kolozsvári Bánffy-palotát, a város egyik legszebb barokk épületét, 
amelyben ma képzQm_vészeti galéria található, s ugyanebben az idQben alakították ki az 
ugyancsak barokk bonchidai kastély és a hozzá tartozó nevezetes francia park végleges 
formáját, ez a kastély, sajnos, kiégett a második világháború hadi eseményei során.

A fiatal erdélyi gróf már középiskolás korában érdeklQdött a m_vészetek iránt, maga em-
lékezett meg arról, hogy Székely Bertalantól tanult festeni. ElQször a kolozsvári egyetem 
állam- és jogtudományi karára iratkozott be, itt az egyetemi hallgatók szövetségének veze-
tQje volt, majd a budapesti jogi karon fejezte be tanulmányait. Mint Major Zoltán Bánffy 
Miklós irathagyatéka cím_ – a Ráday-gy_jtemény 1984-es Évkönyvében megjelent – köz-
leményébQl tudjuk, már apja, gróf Bánffy György is a széles körben kibontakozó szövetke-
zeti mozgalomban viselt vezetQ tisztségeket, hosszú idQn keresztül az Országos Központi 
Hitelszövetkezetnek volt az elnöke, s a fiatal Bánffy is ebben a mozgalomban kezdte köz-
életi pályáját. Az Erdélyi Gazdasági Egylet tevékenységében vett részt, s 1897-ben Levél a 
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hitelszövetkezetek rendeltetésérQl Erdély földbirtokosaihoz cím_ röpiratában próbálta meg-
nyerni a szövetkezeti eszmének az erdélyi magyar vezetQ réteget. Innen erednek késQbb a 
regénytrilógiának azon mozzanatai, amelyek Abády Bálint szövetkezetszervezQ erQfeszíté-
seit ábrázolják. Ezután kereskedelempolitikai kérdésekkel foglalkozott, 1899-ben a fiumei 
hajózási hivatal tiszteletbeli fogalmazója lett, majd szaktudósító a földm_velési miniszté-
rium által szervezett külföldi gazdasági szaktudósítói hálózat berlini kirendeltségén. 1902-
ben A külkereskedelmi politika eszközei cím_ munkájában számolt be tapasztalatairól. 1901-
tQl 1906-ig a tekei (Kolozs megye) választókerület képviselQje szabadelv_ programmal, 
1904-ben a gróf Andrássy Gyula vezette Alkotmánypárthoz csatlakozik, 1906-tól 1910-ig 
Kolozsvár és Kolozs megye fQispánja. 1910-ben Kolozsvárott párton kívüli programmal 
képviselQnek választják, nemsokára Tisza István Munkapártjához csatlakozik. 

Ebben a minQségben nevezik ki 1912-ben az Operaház és a Nemzeti Színház intendán-
sává, s nagy érdeme, hogy Q éri el – nem kis politikai és m_vészi ellenállással szemben 
– Bartók Béla két zenedrámájának. A fából faragott királyfinak és A kékszakállú herceg 
várának operaházi elQadását. Közben folytatja képzQm_vészeti tevékenységét, színházi 
díszletterveket és grafikákat készít, 1917-ben Q illusztrálja Balázs Béla Játékok cím_ kö-
tetét, amelyben A fából faragott királyfi szövegkönyve is megjelent. Az elsQ világháború 
idején katonáskodik, közben Tisza megbízásából diplomáciai küldetésben jár Szófiában és 
Isztambulban, 1916 végén pedig Q kap kormánybiztosi megbízatást arra, hogy megrendezze 
IV. Károly koronázását. Az ünnepélyes szertartás közismert mozzanata volt az, hogy Bánffy 
mint felavatandó aranysarkantyús lovagokat, a lövészárkok köznapi hQseit, általában súlyo-
san megrokkant katonatiszteket vezetett az ifjú király és a megdöbbent elQkelQségek elé.

Politikai pályafutásával párhuzamosan bontakozott ki írói munkássága, ennek során 
a Kisbán Miklós írói nevet használta. 1906-ban megjelent elsQ színm_ve, a Naplegenda 
jelképes értelm_ történet, az új eszmék és az erQs fiatalok elkerülhetetlen gyQzelmét ta-
núsítja. Mottóként Spencer szociológiai alapm_vének egy gondolatát idézi: „A tapaszta-
lás azt mutatja, hogy az úgynevezett mithos emberi kaland elbeszélésébQl származik.” P 
is azt mutatja be, hogy az egyszer_, köznapi tapasztalásból miként lesz a múló idQkön 
átderengQ mítosz. A hang, amelyet megütött, kétségtelenül a „modernség” kórusához 
tartozik, errQl beszélt Ady Endre elismerQ kritikája is: „Kisbán Miklós több mint literary 
gentleman. Európai ízlés_, elmélyedt, finom lelk_ ember. Sokat olvasott, s hasznosan. A 
Naplegenda Ibsen Peer Gyntjére emlékeztet. És ez csupán dicséret. Kihallom én azért a 
könyvbQl Spencert, Nietzschét. Kiérzem a legújabbakat is. Meglátom az egészen eredetit. 
Érdekes és szép könyv. Megint egy szimptómája a magyar lélek új, nagyszer_ válságának. 
[…] A Naplegenda nemes legenda. Szimbolikus költemény. […] Nagy gondolat. Buja, 
költQi, szép nyelv. Elegancia a fölfogásban. Mitikus és illatos homály. Sok rafináltság. 
Megmozgatása sejtéseinknek. Egy modern írás. Szeretettel dicsérjük Kisbbán Miklós 
könyvét. Más nyelven nem volna talán jelentQs. Magyarul igen. Jel az új jelek között.”

Ezt a darabját követi 1913-ban az Attila király történetét színpadra állító Nagyúr, amely 
Lengyel Menyhért, Schöpflin Aladár és késQbb Tamási Áron elismerését is megszerezte. A 
történet a népvándorlások korának kaotikus mozgalmasságát mutatja be, ezt a színes és ka-
landos világot egyensúlyozza ki a hun király egy tömbbQl faragott, nagyszabású alakjával. 
„Attila szelleme tölti be egyre teljesebben a színpadot – írta Schöpflin a Nyugat 1913-as 
évfolyamában –: mikor a harmadik felvonás végén lóháton, a színpad hátterében maradva, 
megjelenik: betölti az egész színházat, minden nézQ szívében ott van az áhítat szorongása.” 
A Nagyúr a századforduló Qsmagyar, illetve keleti, ahogy akkor mondták, „turáni” történel-
mi témák iránti érdeklQdésének romantikáját követi, azt az irányt, amelyet Zempléni Árpád 
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Csaba királyfi cím_ hQsregéje, a fiatal Kós Károly Attila királról ének cím_ balladáskönyve, 
Gárdonyi Géza A láthatatlan ember és Herczeg Ferenc Pogányok cím_ regénye, illetve 
valamivel korábban, még a millenniumi ünnepségekre készülQdQben Munkácsy Mihály 
Honfoglalás és Feszty Árpád A magyarok bejövetele cím_ festményei képviseltek.

A szecessziós módon meseszer_, illetve a romantikus eszközökkel ható történelmi színjáték 
mellett elbeszélések kerültek ki a fiatal Bánffy Miklós tolla alól, ezeket 1914-ben A haldokló 
oroszlán cím_ kötetében gy_jtötte össze. Már Örley István megállapította a Magyar Csillag 1942-
es évfolyamában, hogy e novelláknak két fajtája van: részben „szalonelbeszélések”, amelyek az 
arisztokrácia életének körébQl választják epikus anyagukat, részben „erdélyi történetek”, ame-
lyek Erdély múltját, illetve egykorú társadalmát örökítik meg. Az elsQ változat semmiben sem 
haladja meg a korszak társasági novellisztikájának azt a színvonalát, amelyet például Herczeg 
Ferenc képviselt, a másodiknak viszont egészen kit_nQ eredményei vannak, így az 1908-ban írott 
Farkasok cím_ novella, amelyet Örley Móricz Zsigmond Barbárok cím_ elbeszélésével állított 
párhuzamba, Kovács László pedig a késQbbi erdélyi magyar irodalom egyik elQfutárának neve-
zett. Ennek az elbeszélésnek a cselekménye két párhuzamos szálon halad, részben arról kapunk 
drámai képet, hogy az 1784-es Horea-felkelés egyik bujkáló vezetQjét miként adják a törvény 
kezére korábbi bajtársai, részben arról, hogy egy éhes farkascsorda miként falja fel sebesült vezé-
rét. A történet sz_kszavú tömörsége, az egymással szervesen összefüggQ, példázatosan egymást 
magyarázó kettQs kompozíció és ennek balladai ereje kétségtelenül a korszak, mondhatnám így 
is: a Nyugat-korszak java elbeszélései között jelöli ki Bánffy írásának helyét. Van azonban e korai 
novellisztikának egy harmadik változata is, ezt mutatja A császár titka cím_, 1911-ben keltezett 
elbeszélés, amely az ázsiai sztyeppék nomád világába vezet, és ugyancsak magasrend_ m_vészi-
séggel fejezi ki Bánffy Miklós arisztokratikus világképét, amely szerint a társadalomban viselt 
rang nem elQjogokat, hanem kemény kötelességeket jelent, akár önfeláldozást is követel.

(A magyarországi és az erdélyi magyar közéletben) A gyorsan ívelQ politikai karriert és a 
bíztatóan induló írói, illetve m_vészi pályát az elsQ világháborús vereség szakítja meg. 1918 
novemberében Bánffy Miklós is felesküszik a Nemzeti Tanácsra, s Károlyi Mihály minisz-
terelnök megbízásából Erdélyben megy, hogy kipuhatolja az ottani politikai helyzetet, majd 
a Budapesten megalakult Székely Nemzeti Tanácsban tevékenykedik, ahol Bethlen Istvánnal 
dolgozik együtt. Nem sokkal ezután a tanács megbízásából Nyugat-Európába utazik, hogy a 
történelmi határok megtartása érdekében próbáljon érvelni a nemzetközi diplomácia színterén 
– Bécs, Berlin, Hamburg és Hollandia ennek az útnak állomásai. Útközben éri a tanácsköztár-
saság kikiáltásának híre, nem lehet meglepQ, hogy ezt a hírt ellenszenvvel fogadja, minden-
esetre megpróbálkozik azzal, hogy polgári egzisztenciát teremtsen magának: arcképfestéssel 
foglalkozik. Bethlen István kérésére tér vissza Bécsbe, közben megbukik Kun Béláék uralma, 
Budapest román megszállása idején Bethlennel és csoportjával együtt utazik haza. Itthon 
szerepet játszik azokban a nem egészen megalapozott politikai tárgyalásokban, amelyek azt 
célozzák, hogy a magyar trónra a román Hohenzollern-dinasztia egy tagja kerüljön, és egy 
tervezett magyar–román vámunió enyhítse az erdélyi területek elvesztését. Horthy Miklós 
bevonulása és kormányzóvá választása után ezek a tervek azonban elveszítik minden realitá-
sukat, s Bánffy Miklós az új hatalom rendjében keres magának szerepet: 1921 áprilisától 1922 
végéig mint a Bethlen-kormány külügyminisztere tevékenykedik.

Igen nagy munkát végez a rendszer külpolitikai konszolidációja érdekében: részt vesz a 
Beneš csehszlovák miniszterelnökkel folytatott marienbadi tárgyalásokon, majd a velencei 
értekezleten, amelynek eredményeképpen Magyarország népszavazás révén visszakapja 
Sopron városát, és Q vezeti a magyar küldöttséget az 1922-es genovai világkereskedelmi 
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konferencián, ahol Csicserin szovjet külügyi népbiztossal is tárgyal, s ennek során felve-
tQdik a magyar-szovjet diplomáciai kapcsolatok felvétele. Az Q politikája éri el, hogy a 
Népszövetség felvegye tagjai közé Magyarországot. A külügyminiszteri tisztségrQl ezután 
lemond, szó van azonban arról, hogy elfoglalja a párizsi követi hivatalt, ez azon bukik meg, 
hogy Clémenceau köztársasági elnök elutasítja bemutatkozó látogatását. Ez érleli meg 
benne az elhatározást, hogy felhagyjon diplomáciai erQfeszítéseivel, s visszavonuljon arra 
a maradék erdélyi birtokára, amelyet a román földreform meghagyott. 1926-ban felveszi 
a román állampolgárságot, az ezzel kapcsolatos állampolgári esküt Bukarestben magának 
Ferdinánd királynak a kezébe teszi le. Ugyanakkor meg kell fogadnia, hogy tíz éven ke-
resztül mindenféle politikai tevékenységtQl tartózkodik.

A pártpolitikától valóban félrevonul, a nemzetiségi közéletben mindazonáltal igen nagy 
szerepet játszik. P az Ellenzék cím_ kolozsvári napilap fQrészvényese, vagyis tulajdonosa, 
a lapot a konzervatív eszméket hirdetQ magyarpárti Keleti Újsággal szemben a liberalizmus 
szócsövévé teszi, emellett a Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank elnöke és az erdélyi 
református egyház fQgondnoka, komoly befolyása van a kisgazdatömegeket is megszerve-
zQ Erdélyi Magyar Gazdasági Egylet tevékenységére, amelyet jó barátja, Szász Pál vezet. 
Ám ezeknél is fontosabb, hogy Q lesz a marosvécsi Helikonban tömörülQ íróközösség elis-
mert vezetQje és az Erdélyi Helikon cím_ folyóirat fQszerkesztQje. Irodalmi vezetQ szerepe 
közvetlenül az 1926-os elsQ marosvécsi írótalálkozó elQtt került szóba, mint a Keleti Újság 
cikkírója kifejtette: „szükség van egy olyan reprezentatív és vérbeli m_vészegyéniségre, aki 
minden alkotó energiáját valóban a kulturális teremtés és szervezés vezetésére koncentrál-
ja. S erre a legelsQrend_bb feladatra nincs nála hivatottabb. JelentQs irodalmi és m_vészeti 
sikerekkel a háta mögött, egy történelmi név s egy díszes múlt minden szerencsés szug-
gesztív örökének birtokában Bánffy Miklós bizonyára tevékeny munkába kezd életének új 
állomásán.” A tevékeny munka valóban teljes erQvel megindul, Bánffy igen nagy eréllyel, 
egyszersmind diplomáciai tapintattal lát hozzá a helikoni íróközösség szervezésének.

Az íróközösség politikai és m_vészetelméleti értelemben egyaránt rendkívül heterogén 
társulás, amely azonban a nemzetiségi kultúra szolgálata jegyében mindig össze tudja fogni 
az ellentétes nézeteket. A konzervativizmus, a polgári liberalizmus és a népi radikalizmus 
hívei találják meg itt a közös gondolkodás és az együttes cselekvés lehetQségét, s ennek 
az összefogásnak az erejét mi sem tanúsítja inkább, mint az a tartós irodalompolitikai szö-
vetség, mi több, bensQ barátság, amely a konzervatív Bánffy és a polgári radikális Kuncz 
Aladár vagy éppen Bánffy és a népi demokratikus eszméket képviselQ Kós Károly között 
kialakult. Az erdélyi Magyar Párt konzervatív vezetQsége, kivált az elnöki tisztet betöltQ 
gróf Bethlen György éppen ezért bizalmatlanul tekintett Bánffyra, a párt belsQ ellenzéke vi-
szont tQle várta, hogy a vezetQség ellenlábasa legyen. Bánffy azonban – már csak kötelezQ 
ígérete következtében is – nem vállalt közvetlen politikai szerepet, s ez a személyi függet-
lensége megszerezte számára a román királyi udvar, illetve vezetQ körök megbecsülését is.

(Irodalmi szerepvállalás) A politikai élettel történt szakítás nemcsak a helyzet kényszerébQl 
következett. Bánffy Qszintén úgy érezte, hogy a mindinkább elvaduló politikai küzdQtéren 
nincs mit keresnie. Martinovics cím_ drámáját értelmezve válaszolt azoknak, akik szerint 
továbbra is politikai ambíciókat táplált volna, s történelmi drámájában is idQszer_ politikai 
nézeteket rejtett volna el. Ebben a nyilatkozatában a következQket jelentette ki: „Ha vála-
szolni akarnék – olvasom –, sok mindent el kéne mondani. El azt, hogy nem kajtatok politi-
kai szereplés után, van egyéb sok dolgom, ami végtelenül jobban érdekel és jobban érdekelt 
mindenkor. El kéne mondanom, hogy nem egy, de sajnos, nagyon sok vesszQparipám van, 
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melyeken, akár a régi futárok váltott lovakon, egyikrQl leugorva, másikra fölkapva, nyar-
galászom e világban. Valóban nem akadok meg, ha a politikai paripán nem vágtatok többé. 
Elmondhatnám azt is, hogy visszatérvén szülQhazámba, Erdélybe, ennél már radikálisabb és 
kézzelfoghatóbb búcsút a Duna-parti parlamenttQl aligha vehettem volna.”

KésQbb, 1931-ben, a dráma megjelenésekor írott utószavában pedig a következQket je-
lentette ki: „Egyedül egy fontos. A m_vészi igazság. És ezen belül az általánosan emberi, 
mert azt tartom és ismétlem, hogy történelmi színm_ nekünk, kik már nem a romantikusok 
világában élünk, csak akkor válik érdekessé, ha általánosan emberi tud lenni, ha alakjaival, 
azok szenvedélyei, erényei és vétkeivel ma is találkozhatnánk akár modern környezetben, 
ha nem valamely történelmi véletlenbQl, vagy az író önkényébQl összerótt jellemzések 
találkoznak a cselekvésben, de való életet ábrázolnak egy színm_nek néhány óra alatt 
lepergQ eseményeiben, ahogy a mikrokosmos a makrokosmosnak a képe.” Bánffy tehát 
elhagyta a politika arénáját, ahol különben korábban is szokatlan jelenség volt, különösen 
a két világháború között kiépült politikai rendszer idején, minthogy ennek a politikai aré-
nának a meghatározó áramlataihoz – sem a Bethlen István-féle konzervativizmushoz, sem 
a Gömbös Gyula által reprezentált fajvédQ radikalizmushoz – nem volt sok köze. Bánffy 
Miklós konzervativizmusa igen nagy mértékben eltért azoktól a konzervatív eszméktQl és 
magatartásoktól, amelyeket a két háború közötti idQben a magyarországi és az erdélyi hi-
vatalos konzervatív politika képviselt, mindenek elQtt abban, hogy az Q konzervativizmusa 
nyugat-európai példákat követett, és a demokratikus gondolat mellett vállalt elkötelezettsé-
get. Mindez egyértelm_en megkülönböztette Qt a korszak hivatalos magyar politikusaitól.

A napi politikával, a kormányzati politikával szemben érzett bizalmatlanságnak korábban 
írói és m_vészi becsvágya és tevékenysége volt a magyarázata, minthogy szabadabb szellem_ 
m_vészként, a modernebb irodalom és képzQm_vészet eszményeinek vonzásában, a hivatalos 
politikai életnél mindenképpen liberálisabb m_vésztársaságokban forgolódva aligha illett bele 
tökéletesen abba a képbe, amelyet az arisztokrácia és a dzsentri által meghatározott kormánypo-
litika vagy parlamenti élet mutatott. A m_vészet életmódot és szemléletet formáló ereje különí-
tette el a politikai vezetQ rétegtQl (amelybQl már igen alapos és széleskör_ európai m_veltsége is 
kiemelte), s ha nem vált is ellenzékivé, mégis más szellemiséget képviselt, mint osztályos társai.

A m_vészértelmiséggel fenntartott kapcsolatok, a m_vészi életforma megkülönböztetQ 
szerepe azután, már az erdélyi letelepedés idején, egy határozottabb nemzetiségi és társadal-
mi felelQsségtudattal és felelQsségvállalással egészült ki. Az erdélyi mágnások között több is 
akadt, hadd utaljak most csupán a marosvécsi találkozók házigazdájára, a vagyonát az erdélyi 
magyar irodalomra áldozó báró Kemény Jánosra, továbbá az ugyancsak kiváló mecénás gróf 
Teleki Domokosra és báró Bánffy Ferencre, akik tudatában voltak annak, hogy a ranggal és a 
nagy vagyonnal közéleti kötelességek járnak, és a reformkori vagy az 1849 utáni erdélyi arisz-
tokrácia – báró Wesselényi Miklós, gróf Bethlen János, gróf Mikó Imre, báró Orbán Balázs 
– példáját követve vállaltak szerepet a kisebbségi m_velQdés támogatásában, mozgalmainak 
önzetlen irányításában. Közéjük tartozott Bánffy is, akinek közéleti és irodalmi munkásságát 
a tizenkilencedik századi romantikus ideálok követésén túl a szolgálatot elQtérbe állító protes-
táns etika is meghatározta. Van egy elbeszélése, az 1924-ben írott Valahol, amely egy fQrangú 
kolozsvári társaságot mutat be az állami hatalom megváltozása után: a táraság tagjai elveszí-
tették vagyonukat, megélhetési gondokkal küszködnek, de nem panaszkodnak, életük értelmét 
abban találják meg, hogy szolgálják a magára hagyott erdélyi magyar kisebbség érdekeit.

A maga visszafogott, diplomatikus magatartásával ezt cselekedte Bánffy is, nem tett 
hangzatos nyilatkozatokat, s természetesen nem tagadta meg azt a társadalmi réteget sem, 
amelyhez tartozott, mindazonáltal erQs kritikával mutatta be az arisztokrácia vétkeit és 



POMOGÁTS BÉLA: BÁNFFY MIKLÓS ÉS AZ ERDÉLYI TÖRTÉNET CÍM^ REGÉNY 55

mulasztásait, vállalni tudta azt a kisebbségi szolidaritást, amely a születQben lévQ erdélyi 
magyar szellemi élet legnagyobb erkölcsi ereje volt. Neki is nagy szerepe volt abban, hogy 
az Erdélyi Helikon körül kialakult írócsoport tevékeny emberi közösséget alkotott, fenn 
tudta tartani a liberális demokrácia szellemi értékeit, megQrizte kapcsolatait az egyetemes 
magyar kultúrával és az európai szellemiséggel, s kapcsolatot keresett a román irodalmi 
progresszióval. A magyar–román kapcsolatok fejlesztésében Bánffynak különösen nagyok 
voltak az érdemei, talán elég, ha nyilatkozatai közül csak azt a (eredetileg franciául elhang-
zott) beszédét idézem, amelyet a Helikon íróinak 1928 júliusi bukaresti bemutatkozásán 
mondott: „Úgy vélem, ebben a szerény írócsoportban általános érvény_ eszmény lakozik, s 
talán egy jelentQs tünet is: arra való törekvés, hogy ne azt keressük magunkban, ami meg-
különböztetést, meghasonlást, gy_löletet kelthet, hanem azt, ami egyesít, ami összeköt, és 
egymásban lel támaszt az önmagáért való m_vészetre irányuló törekvésben, megteremteni 
az együttm_ködés összhangját.”

Erdélyi írói tevékenységének alakulásában egyaránt szerepet kaptak a századelQ m_vé-
szi ideáljai és a nemzeti-nemzetiségi szolgálat betöltésének erkölcsi eszményei. 1926-os 
Maskara cím_ színm_vében inkább az elsQ, 1929-ben bemutatott Martinovics cím_ törté-
nelmi drámájában inkább a második igény hatott. A Maskara, ahogy m_faji megjelölése 
mondja: „bolondság három felvonásban”, s mint SQni Pál, neves irodalomtörténész, a ko-
lozsvári egyetem magyar tanszékének tanára megállapítja, „a pirandellói szerepjátszás mo-
tívumának az abszurd határáig való kifejlesztése, amelyben nemcsak a különféle szerepet 
játszó hat fQszereplQ maszkja hull le, hanem maga a hatalom, a társadalmi berendezkedés 
is leleplezQdik, és általában a minden álarc letépésének avantgárd ív_ vágy munkál”. A 
Martinovics ezzel szemben a „klasszikus” történelmi tragédiák hagyományos dramatur-
giáját követve tesz hitet az elsQ magyar köztársasági mozgalom vezetQinek példamutató 
jelleme mellett, ugyanakkor biztos lélektani érzékkel ábrázolja a címszereplQ jellemében 
rejlQ kettQsséget, azt tudniillik, hogy a császár ügynökébQl miként lesz öntudatos forradal-
már, aki a vértanúságot is vállalja.

E két színm_ mellett Bánffy regényeivel alkotta meg írói életm_vének legfontosabb 
darabját: ReggeltQl estig cím_, 1927-ben megjelent lélektani regénye a modern irodalom 
emlékezéstechnikájával és idQkezelési eljárásaival tesz sikeres kísérletet, Fortéjos Deák 
Boldizsár memoriáléja cím_, 1931-ben közreadott munkája pedig az apokrif emlékirat 
formájában írott humoros elbeszélésfüzér a II. Rákóczi György és I. Apafi Mihály korabe-
li Erdély életérQl. „Ez a nyelv – írja a »memoriale« stílusáról Schöpflin Aladár a Nyugat 
1932-es évfolyamában – éppoly apokrif módon régies, mint maga Fortéjos Deák Boldizsár 
alakja s mint a történetkék maguk: régies, de nem régi, filológiai h_séget affektál, és mind-
untalan elárulja magát modern szavakkal és szólásokkal, az avatag szavak mai rafinált 
stílusf_zéssel vannak összerakva, mindig érezni, hogy valaki tréfából beszél Apafi Mihály 
korának nyelvén. Ez a különös, de nagyon kedves nyelvjáték – a történetkék legjobb ízesí-
tQje – külön e célra megteremtett stílus. Feltétlen biztonsággal van keresztülvíve, egyetlen 
zökkenQ nélkül. […] Irodalmi csemege Kisbán Miklós könyve, azok közül a luxuscikkek 
közül való, amelyekre egy sokszín_ségre törekvQ irodalomnak szüksége van.” Ezt követve 
1932-ben jelent meg az EmlékeimbQl cím_ visszaemlékezés, amely az 1916-os királyko-
ronázás történetét, illetve a szerzQ 1919-es emigrációjának eseményeit beszéli el, s ennek 
során, ahogy Illés Endre megállapította, „Mikes lebegQ álomvilága s Apor elQsoroló, duz-
zadt gazdagsága között az erdélyi emlékírás új alkatát villantja meg […]: a szorongások 
fölé emelkedett emlékezQt, a nyersanyag boldog fényét, a formába ömlés elQtt a szabad 
elmondás félelmetesen igézQ pillanatát.”
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(Erdélyi történet: az erdélyi nagyregény) Az írói kibontakozásnak ezt a folyamatát tetQzte 
be Bánffy Miklós háromrészes regénye, az öt kötetben, közel ezerhétszáz lapon közrea-
dott Erdélyi történet, az erdélyi magyar irodalom elsQ korszakának legnagyobb szabású 
elbeszélQ vállalkozása. Elkészülése, megjelenése maga is közel egy évtizedet fog át: a 
Megszámláltattál… 1934-ben, az És híjával találtattál… 1937-ben, végül a Darabokra 
szaggattatol 1940-ben hagyta el Kolozsvárott az Erdélyi Szépmíves Céh nyomdáját. 
Hatalmas vállalkozás, nemcsak kivételes terjedelme, hanem epikai anyagának sokrét_sége, 
a lapjain életre kelQ írói szándék következtében is, irodalomtörténeti helyét Nemeskürty 
István Babits Halálfiai és Kassák Egy ember élete cím_ nagyregényei mellett jelölte ki. 
Bánffy Miklós a Ferenc József-i Magyarország arisztokráciájának életrajzát írta meg, szá-
mot adva a társadalmi piramis csúcsán elhelyezkedQ osztály életmódjáról, politikai ma-
gatartásáról, kultúrájáról, ízlésérQl, szokásairól, egyszersmind az összeomlás felé sodródó 
történelmi Magyarország utolsó éveirQl.

A regénytörténet egy évtizedet ível át: 1904 és 1914 között, történelmi értelemben min-
denképpen válságos évtizedet, amely során olyan, a regényben is megörökített események 
jelezték a hanyatlás menetét, mint a kiegyezés óta folyamatosan kormányzó Szabadelv_ 
Párt széthullása, az ellenzéki koalíció választási sikere, majd kormányzati csQdje, az 1908-
as annexiós válság, a balkáni háborúk, majd a baljós korszak zárójeleneteként a szarajevói 
merénylet és a kirobbanó elsQ világháború. A Monarchia és a történelmi Magyarország 
ebben az évtizedben indult el a végsQ bukás, a felbomlás felé, a hagyományos politikai 
vezetQ réteg, az arisztokrácia ekkor jutott a történelmi szerepvesztés végsQ állomásához. 
Az epikus visszatekintésnek mindenképpen számvetésnek kellett lennie: nemcsak a regény 
jóslatokkal terhes bibliai címe és mottója árulkodik errQl, hanem epikai világa is, amely 
szemléletesen mutatja be a történelmi Magyarország és tágasabb körben az Osztrák–
Magyar Monarchia kényszer_ bukását, illetve azokat a káros társadalmi és politikai viszo-
nyokat, amelyek megszabták a késQbbi végzetes eseményeket. Sokatmondó az elbeszélQ és 
a tárgy viszonya is, ez igen szemléletesen mutatja meg az író és a fQrangú osztály konflik-
tusát, minthogy Bánffy arra a felelQsségre is rámutat, amely a vezetQ rétegeket, közelebbrQl 
az arisztokráciát terhelte amiatt, hogy a dunavölgyi birodalom képtelen volt a társadalmi 
modernizációra, és ezzel eleve mintegy pusztulásra ítélte önmagát. Az író és a körötte élQ 
vezetQ réteg konfliktusa a regény tanulsága szerint végiggondolt, érzelmileg mindazonál-
tal ellentmondásos színezik: Bánffy nem kevés nosztalgiával emlékezik az arisztokrácia 
korábbi társadalmi szerepére, ugyanakkor metszQ iróniával szemléli dologtalan és fény_zQ 
életmódját, hamis eszményeit; sajnálkozik szerepvesztésén, azt azonban jól tudja, hogy a 
történelem már kimondta a végsQ ítéletet a fQrangúak társadalma felett.

A regénytrilógia epikus anyaga három nagyobb körben helyezkedik el, ezeknek a körök-
nek az ábrázolása világítja meg közelebbrQl az író kritikai szemléletét. Az elsQ kör részben 
egy szerelem, részben egy barátság története. Abády Bálint, a regény önarcképszer_en 
megfestett központi hQse, az ifjúság érzelmi kalandozásai után ismét beleszeret gyermek-
kori ideáljába, Milóth Adrienne-be, aki közben a rabiátus, tébolyodott Uzdy Pál felesége 
lett. A szerelem beteljesülésének igen nagyok az akadályai, ezek azonban csak növelik, 
erQsítik a kölcsönös érzelmeket, s a regény hQse kétségtelenül ennek a jellemet végsQ 
próbák elé állító emberi kapcsolatnak a következtében lesz érett, felnQtt személyiség, aki 
mostoha körülmények közepette is képes kitartani a maga választotta eszmények mellett. 
Az Q jellembeli szuverenitásának ellenképét GyerQffy László szomorú sorsa mutatja, a te-
hetséges zenész Abády unokatestvére és jó barátja, s kettejük kapcsolatának történetébQl is 
a regényhQs jellemének fejlQdésrajza bontakozik ki.
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A regény kettQs lelki történetének elbeszélését a századforduló irodalmának egy-egy jel-
legzetes epikus hagyománya alapozza meg: a szerelmi történet a késQ romantikus regény, 
GyerQffy elzüllésének realista színezet_ rajza az „oroszos” elbeszélQ irodalom ábrázolás-
módját követi. Ez a regénypoétika mindenekelQtt olyan klasszikus orosz írókra utal, mint 
Tolsztoj és Turgenyev. A két írói megoldás közül kétségtelenül az „oroszos” realizmus 
hagyományainak átvétele jelentheti a regénypoétikai értelemben korszer_bb változatot. A 
regénytörténetnek ez a rétege a századvég és a századforduló elbeszélQ irodalmának azt a 
lélektanilag árnyalt, ugyanakkor erQsen társadalomkritikai ábrázolásmódját mutatja, amely 
például Petelei István, Thury Zoltán vagy Török Gyula m_veibQl ismerQs. Ezt a kettQs ér-
zelmi történetet ellensúlyozza mintegy a Bánffy m_vét minduntalan átszövQ politikum: az 
erdélyi regionális politikai élet, a magyar országos politika, illetve az európai nagypolitika 
eseményeinek és konfliktushelyzeteinek bemutatása, illetve azoknak az intézményeknek, a 
megyegy_lésnek, a Nemzeti Kaszinónak, a szabadelv_ pártkörnek, a budapesti országgy_-
lésnek a rajza, amelyeknek zárt köreiben lezajlanak a politikai csatározások, viták és intri-
kák. Az Erdélyi történet mint politikai dokumentumregény is érdeklQdésre tarthat számot, 
a cselekménynek ez a szála azonban nem mindig szövQdik tökéletesen a regénytörténetbe: 
nemegyszer ismeretterjesztQ, illetve publicisztikai betéteknek érezzük a személyes történe-
tet tagoló közéleti jeleneteket, politikai eszmefuttatásokat.

Annál szervesebben illeszkedik a nagyregény m_vészi építményéhez az epikus anyag 
harmadik köre: az arisztokrácia életmódját felidézQ állóképek sora, a kaszinói összejövete-
lek, táncmulatságok, nagy családi ebédek, pesti lóversenyek, felvidéki és erdélyi vadásza-
tok hiteles, élményszer_ rajza, amely egy hagyományok és szokások által teljes mértékben 
szabályozott egykori életforma bensQ rendjét, emberi levegQjét idézi fel az olvasó elQtt. 
Már Illés Endre a regénytrilógia „pótolhatatlan betéteirQl”, „egy új, megsokszorozott, hu-
szadik századi, az eredetinél színesebb és dúsabb Apor Péter-freskóról” beszél, s valóban, 
az Erdélyi történetbe szQtt gazdag életképek az erdélyi emlékírók: Apor Péter, Bethlen 
Miklós, Cserei Mihály memoárjainak epikai hagyományát keltik életre, a magyar elbeszélQ 
irodalom múltjának egy igen érdekes, értékes fejezetéhez kapcsolva vissza a századforduló 
bizony ma már fakóbbnak tetszQ elbeszélQ törekvéseit. Ezek az epikus freskóvá összeálló 
életképek mutatják Bánffy Miklós nagyszabású m_vének legjobb értékeit, egyszersmind 
az író tehetségének igazi karakterét: a festQiséget, a dekorativitást.

Ezek az életképszer_ jelenetek minQsítik legjobban az író és a tárgy viszonyát, azt a 
kettQs magatartást, amelyet Bánffy Miklós tanúsít az általa felidézett és ábrázolt társa-
dalmi réteggel szemben. Ez a kettQsség az azonosulásban és a szembefordulásban van, 
következményei az írói világképben, illetve az ábrázolásmódban egyaránt megtalálhatók: 
a világkép szintjén az arisztokrácia hagyományos eszményeinek elfogadásában, ugyan-
akkor életmódjának kritikai elutasításában, az ábrázolás szintjén pedig abban az egymást 
kiegészítQ nosztalgiában és iróniában, amellyel Bánffy saját társadalmi osztályáról nyilat-
kozik. Gaál Gábor annak idején tévesen ítélte meg a regényt, amikor számon kérte rajta az 
arisztokrácia világának egyértelm_ elutasítását, azt a határozott kritikát, amely erkölcsileg 
és politikailag a legradikálisabb módon leszámol a fQrend_ osztály eszményeivel, maga-
tartásával, életvitelével. Ez az ítélet nemcsak azért volt értelmetlen és igazságtalan, mert 
a regényben megnyilatkozó írói szemlélet helyett egy egészen más szemléletet, tehát egy 
másik regényt követelt, hanem azért is, mert az Erdélyi történet irodalmi karakterét és érté-
két éppen a szemlélet, a világkép és az ábrázolásmód imént jelzett kettQssége szabja meg. 
Ez a kettQsség m_vészi értelemben sokkal gyümölcsözQbb lehetett, mint a kívánt egyér-
telm_ állásfoglalás, a radikálisan elutasító bírálat, minthogy az író ilyen módon egyszerre 
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lehetett az általa felidézett epikai világ bensQséges ismerQje és kívülálló kritikusa, akinek 
személyes köze volt a tárgyhoz, amelyet leírt, világnézetileg, érzelmileg azonban már eltá-
volodott tQle, emlékeinek, tapasztalatainak a nosztalgia és az irónia kettQs fénytörése által 
adhatott érzelmi erQt, egyszersmind kritikai távlatot.

Mindenesetre Bánffy Miklós nagyregénye huszadik századi irodalmunk igen jelenté-
keny m_vei közé tartozik, ha méltó társait keressük, olyan regényekre kell mutatnunk, 
mint Móricz Zsigmond Erdély-trilógiája, Krúdy Gyula Szindbád-történetei, Babits Mihály 
Halálfiai, Szabó DezsQ Az elsodort falu, Kassák Lajos Egy ember élete, Márai Sándor Egy 
polgár vallomásai, Déry Tibor Befejezetlen mondat, Németh László Iszony cím_ m_vei, 
Kodolányi Jánosnak a tatárjárást felidézQ regénytrilógiája vagy Tamási Áron Ábele – azaz a 
modern magyar regény esztétikai és nemzetismereti tekintetben legnagyobb szabású m_vei.

(A Monarchia regénye) A regényben alakot öltQ romantikus érzelmi történetet, illetve az 
erdélyi arisztokrácia életének realisztikus leírását egészíti ki az epikai anyagot mindun-
talan átszövQ politikum: az erdélyi regionális politikai élet, a magyar országos politika, 
illetve az európai nagypolitika eseményeinek és konfliktushelyzeteinek bemutatása, illetve 
azoknak az intézményeknek – a megyegy_léseknek, a Nemzeti Kaszinónak, a szabadelv_ 
pártkörnek, a budapesti országgy_lésnek a rajza, amelyeknek zárt köreiben lezajlanak a 
politikai csatározások, viták és intrikák. Az Erdélyi történet mint politikai dokumentum-
regény is elsQrend_ érdeklQdésre tarthat számot, minthogy az író személyes tapasztalatai 
nyomán idézi fel az 1905-1906 körüli pártharcokat, a koalíciós kormányzat balfogásait, a 
Monarchia vezetQ köreinek külpolitikai elképzeléseit és belsQ hatalmi küzdelmeit. Ezek a 
politikai mozzanatok és publicisz6tikus betoldások az írónak arra az 1932-ben közreadott 
EmlékeimbQl cím_ memoárjára utalnak vissza, amelyben Bánffy az 1916-os királykoroná-
zás történetét, illetve az 1919-es nyugat-európai emigrációjának tapasztalatait beszélte el.

Az emlékirat m_faja régi erdélyi tradíciókat követ, ennek a m_fajnak is megvannak a 
maga „irodalomszociológiai” és „formatörténeti” hagyományai. Általában akkor készültek 
ezek az emlékiratok, midQn szerzQjük már megvált attól a szereptQl, amelyet a közéletben 
betöltött; formájuk ezért az utólagos számadás, a jövQnek szóló vallomás és tanúságtétel. 
Az emlékeit rendezgetQ író vagy államférfi életének és munkájának végsQ összegzésére 
készült, cselekedeteinek magyarázatát, esetleg „mentségét” vetette papírra, az önéletírás 
ezért sohasem az utókor hálás emlékezetét vette célba, inkább a lelkiismereti tisztázás je-
gyében formálódott: lezárt egy közéleti pályát, számot vetett a történelmi tapasztalatokkal, 
emellett az egész erdélyi magyarságnak szolgált hiteles beszámolóval és eligazítással: az 
utókor elé(be) kívánta tárni a tapasztalatok értelmét, tanulságait. Valójában Bánffy regény-
trilógiájának politikai cselekménye is ilyen emlékirat: egy történelmileg lezárt korszak 
súlyos tanulságait foglalja össze, egy politikai vezetQ réteg és egy államrendszer szükség-
szer_ bukásának állomásait világítja meg; ennyiben a néhány esztendQvel korábban papírra 
vetett EmlékeimbQl elQtörténetének is tekinthetQ.

A történelmi számvetés eredményességét az alapozta meg, hogy Bánffy mintegy „ket-
tQs nézQpontból”: egyszerre közelrQl és távolról tekinthette át a Monarchia, illetve a régi 
Magyarország bukásának elQtörténetét. KözelrQl: minthogy jól ismerte az erdélyi regionális 
politikát, igen mélyen láthatta át Erdély gazdasági, társadalmi és politikai életét, s közvetle-
nül ismerhette a megoldásra váró súlyos gondokat. Ugyanakkor széleskör_ nemzetközi át-
tekintése is volt, átfogó ismereteket szerzett a Monarchia európai helyzetérQl, általában a vi-
lágpolitika alakulásáról. Ez a „kettQs nézQpont” – a közeli és a távoli, a regionális és az euró-
pai jelleg_ – érvényesült annak a képnek a kialakításában, amelyet Bánffy regénytrilógiája 
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adott. A „kettQs nézQpontnak” általában jótékony következményei vannak egy nagyepikai, 
kivált a történelem egy konfliktusokkal terhelt szakaszának ábrázolásában. EgyfelQl lehetQ-
vé teszi az események közeli, mondhatnám, bensQséges bemutatását, másfelQl létrehozza a 
hiteles valóságábrázolás tekintetében nélkülözhetetlen kritikai távlatot. A regényíró helyze-
tének ez a „kettQssége”: összetettsége Bánffy nagyregényének is határozottan a javára vált.

A bemutatott epikai világ középpontjában az Osztrák-Magyar Monarchia végnapjainak szo-
morú és szánalmas története áll. Valóban, az Erdélyi történet igazi „Monarchia-regény” abban az 
értelemben, ahogy az újabb irodalomtörténetek a „Monarchia-irodalom” alkotásainak tekintenek 
olyan költQi, elbeszélQi és drámai m_veket, mint Rilke, Trakl, Kafka, Musil, Broch, Karl Kraus, 
Krleža, Krúdy vagy Kosztolányi m_veit. Ez az irodalom egy nagy múltú, gazdag történelmi 
tradíciókra épülQ közép-európai birodalom lassú hanyatlását, minden megújulásra való képte-
lenségét és nagyszabású összeomlását ábrázolja mitikus vagy realista eszközökkel, nosztalgikus 
vagy ironikus látásmóddal, nem egy esetben egy egész korszak, egy egész civilizáció, mi több, 
az emberiség pusztulásának elQhírnökeként. A „Monarchia-irodalom” kutatása a magyar és 
általában a közép-európai irodalomtörténet-írás újabban (a mögöttünk álló negyedszázadban) 
vállalt feladatai közé tartozik. Összhangban azzal a (magyar, osztrák, német, angol) történetírói 
érdeklQdéssel, amely általánosságban megmutatkozik az egykori soknemzetiség_ közép-európai 
birodalom történetének, kultúrájának és szellemiségének feltárása iránt.

 A szegedi egyetem neves tanára: Fried István szerint az összehasonlító irodalomtörténet-
írás igen fontos feladatokat vállal azokkal a kutatásokkal, amelyek az egykori Monarchia 
nemzeteinek irodalmában keresik meg a közös vonásokat. Mint a Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészkara által rendezett irodalomtörténeti konferenciák szervezQje, a Monarchia-karnevál 
az irodalomban cím_ 1989-ben közre adott kötet elQszavában a következQket állapította meg: 
„a Monarchiához immár szervesen hozzátartozik utóélete. Annál is inkább, mert az irodal-
mi-m_vészeti fénykor nem tört meg a Monarchia szétbomlásakor, hanem éppen azokban a 
m_vekben folytatódott, olykor tetQzQdött, amelyek a Monarchia létével számot vetve, az új 
nemzeti lét kezdeti tapasztalatainak birtokában ismét meg ismét vállalták a Monarchia »em-
beri színjátékának« megörökítését. Sokkal több Monarchia-regény létezik, mint azt az elsQ 
pillanatban vélhetnQk. És sokkal több a Monarchiához valamilyen formában kapcsolódó el-
mélkedés, napló, visszaemlékezés, vitairat, hogy tagadni lehessen azt a máig talán még mindig 
nem elég tisztán érzékelt jelentQséget, amelyet a Monarchia népeinek történelemkönyvekben 
ritkán rögzíthetQ és inkább m_vészileg megjelenítQ életében jelentett.”

Valójában Bánffy Miklós nagyregénye is a hanyatlásnak és a végsQ pusztulásnak a jele-
neteit vázolja fel a magyar politikai élet, az országgy_lési és pártpolitikai küzdelmek, vagy 
éppen az osztrák-magyar politikai huzavonák keretében. Jól látja, hogy az adott politikai 
rendszer feltételei között, a megoldatlan és komolyan megoldani nem is akart társadalmi 
és nemzetiségi feszültségek erQterében miként bomlik fel a birodalom, és miként válnak 
semmivé azok a lehetQségek, azok a politikai értékek, amelyeket a nagyhatalmi lét adhat-
na. Hiszen Bánffy mint az európai nagypolitikában jártas államférfi azt is jól tudja, hogy 
a Monarchia romjain létrejött kisállamok egyáltalán nem szolgálták a közép-európai régió 
politikai stabilitását, ellenkezQleg, a térség „balkanizálásának” útját nyitották meg, s az egy-
mással küzdQ nacionalizmusok megakadályoztak minden olyan ésszer_ kompromisszumot, 
amely megóvhatta volna a régió népeinek függetlenségét,  lehetQség szerint elejét vette 
volna annak, hogy az egymás közötti versengés miatt a régió ismét a szomszédos nagyha-
talmak érdekszférájává váljék. A régiónak ezt a szerepvesztését, amely az elsQ világháború 
és különösen a második világháború után bekövetkezett, a Monarchia bukása alapozta meg, 
és a bukáshoz vezetQ utat Bánffy regénye igen szemléletesen, elemzQ módon írta le.
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A nagyregény azonban nemcsak a Monarchia felbomlásának politikai elQtörténetét világítja 
meg, a bukás fontosabb kiváltó okait is elemzi. Nagyjában-egészében a felbomlás három kénysze-
rítQ tényezQjét mutatja be. Az elsQ közülük a birodalmi kötelékek lazítására törekvQ hagyományos 
magyar függetlenségi politika, pontosabban az a politikai gyakorlat, amely az országos kérdések 
megoldása helyett csak meddQ közjogi csatározásokra, az országgy_lés munkájának megbénítására 
volt képes, és türelmetlen, nagyhangú nacionalizmusával végképp elidegenítette a történelmi or-
szágtól a nemzetiségeket. Bánffy véleményét híven fejezi ki mindaz, amit az 1906-ban kormányra 
jutott ellenzéki koalícióról ír: „Hogy a szövetkezett pártok maguk sem értenek egyet egyik kérdés-
ben sem, hogy csak kormánybuktató maszlagnak hirdették mindezt, amikor azt hitték, hogy több-
ségre amúgy sem juthatnak, hogy vannak az állam életében más erQk is, mint a paragrafusok ereje, 
hogy vannak más érdekek is, a földm_velés, kereskedés, ipar és az állambiztonság érdeke, hogy 
van szociális és van nemzetiségi kérdés – arra a nagyközönség nem gondolt, sem amaz elvekre, 
amin a kettQs monarchia léte és nagyhatalmi állása nyugszik. Hogy a nagyhatalmi minQség milyen 
elQnyt jelent minden egyes polgár számára, az már éppen kívül állott az emberek tudatán.” Ez a 
kritika tulajdonképpen, ha kiindulását tekintve más is, lényegében megegyezik azzal a bírálattal, 
amelyet a mai magyar történetírás ad a függetlenségi szólamokat hangoztató és közben az ország 
legnagyobb kérdéseit megoldatlanul hagyó Kossuth Ferenc-féle politikai kurzusról.

Bánffy elutasította a Monarchia integrációs erejét és túlélési képességeit romboló hagyo-
mányos magyar függetlenségi politikát, de nem volt bizalma az iránt a konzervatív kon-
szolidációs kísérlet iránt sem, amelyet Ferenc Ferdinánd és köre folytatott. Ezt a politikai 
koncepciót a regényben gróf Slawata, a cseh mágnás képviseli, aki eredménytelenül pró-
bálja megnyerni a regény fQhQsét. Abády kalandorságot lát az osztrák-magyar trónörökös 
által létrehozott konopištei szellemi-politikai „m_hely” elképzeléseiben, attól tart, hogy a 
Monarchia radikális átszervezése olyan felfordulást okoz, amely csak a végsQ felbomlást se-
gítheti. Ezért nem támogatja a fQherceg föderalizációs törekvéseit és különösen külpolitikai 
ambícióit, amelyek balkáni hódításokat, Szaloniki kikötQjének megszerzését, végsQ soron 
egy,  a korábbinál is kiterjedtebb, következésképp nemzetileg és kulturálisan heterogénebb 
birodalom felépítését célozzák. Ehelyett inkább a fennálló intézmények jobb m_ködtetését 
és reformját kívánja, azt, hogy a dualista rendszeren belül kellene feloldani a Monarchia 
társadalmi és nemzetiségi feszültségeit. Más kérdés, hogy ez a program lehetséges volt-e 
egyáltalán az összbirodalom intézményrendszerének radikális átalakítása nélkül: Bánffy 
mint konzervatív reformer mindenesetre helytelenítette ezeket a radikális átalakításokat.

Végül a Monarchia felbomlásának harmadik tényezQjét a káros nemzetiségi politikában és 
ezzel összefüggésben a nemzetiségek elszakadási törekvéseiben látja a regénytrilógia írója. 
Bánffy m_ve természetesen nemcsak a Monarchia, hanem Erdély regénye is, amely minde-
nekelQtt azzal akar számot vetni, hogy mi szabta meg a magyar Erdély történelmi végzetét. Jól 
ismeri ezt a feszítQ erQt, amelyet a mind erQteljesebben kibontakozó nemzetiségi mozgalmak 
képviselnek. Ugyanakkor tudja azt is, hogy a budapesti kormányok a hangzatos nemzeti re-
torikán kívül nem sokat tettek az erdélyi magyarság felemeléséért, s káros nemzetiségi politi-
kájukkal mindinkább fellobbantották a románság elszakadási törekvéseit. A regény hQsét, aki 
osztályos társaihoz hasonlóan eredetileg nem ismerte közelebbrQl a román nép sérelmeit és 
a román nemzeti mozgalom követeléseit, az öreg Timisán Aurél ügyvéd, román nemzetiségi 
képviselQ világosítja fel ezekrQl: „A gróf úr is el kell ismerje, mennyire igazságtalan, hogy 
az adminisztrációban, amely közvetlen a nép szolgálatára van rendelve, lehetséges az, hogy 
a jegyzQ, a szolgabíró, az adószedQ nem beszéli a nép nyelvét. Hogy az a saját nyelvét nem 
használja a bíró elQtt, vagy csak tolmáccsal. Pedig ezeket még az a nemzetiségi törvény is be-
ígérte, melyet a magyarok hoztak minélkülünk, mert mi keveselltük azt, amit ígért.”
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Abády jóindulattal fordul az egyszer_ román néphez, több alkalommal szót emel amel-
lett, hogy Erdély két vezetQ nemzetiségének össze kellene fognia. „Azt hiszem – válaszolja 
Timisánnak –, hogy lelkileg és gazdaságilag kellene közeledni egymáshoz. Megkeresni a 
közös érdekeket, megkeresni, amiben egyet tudunk érteni. A többi azután adódnék, ha köl-
csönös bizalomban találkozhatnánk. Itt van Erdély. Mi is, önök is idevalók. Ez a mi közös, 
legsz_kebb hazánk. E téren sok minden van, amit közösen kívánhatnánk, több megértést, 
több figyelmet a helyi érdekekre, ne szívjon el mindent innen Budapest.” Ám hamaro-
san megdöbbenve kell tapasztalnia, hogy a román nemzeti mozgalom vezetQi, méghozzá 
a magyar közigazgatás korrupt tisztviselQivel együttm_ködve, kijátsszák saját népüket. 
Tudomást szerez arról, hogy a bihari havasokban egy román pópa s egy elcsapott tanító 
uzsorakölcsönöket ad a falusiaknak, s minthogy ezek képtelenek visszafizetni a mind te-
temesebb adósságot – a magyar közjegyzQ segítségével – kiforgatják Qket minden vagyo-
nukból. Ekkor fordul segítséget kérve Timisán képviselQhöz, s tQle kap meglepQ felvilágo-
sítást az uzsoraügyleteket mozgató politikai indítékok felQl. „A gróf úr Qsei – magyarázza 
az öreg – karddal hódítottak, ebbQl lett a magyar földbirtok. Máma más eszközök vannak. 
Nekünk szükségünk van a birtokos osztályra. Eddig nincs. Mi, a román intellektuelek, sze-
gény papoknak vagyunk a fiai. […] Így van mindenki közülünk. Ezért elhatároztuk, hogy 
mindenáron vagyonos középosztályt kell kialakítani. Most ezt csináljuk. Ezt szolgálja a 
bankunk. Egyéb üzletek mellett egyes, nekünk megbízható személyeknek kölcsönt ad és, 
igenis, ennek a politikának szolgálatában. Hogy ez a személy csakis román parasztokkal 
dolgozik, ez természetes. Hogy ennek áldozatai vannak, az is természetes. De hát az önök 
honfoglalásának nem voltak áldozatai? – Nahát! Mi ugyanazt tesszük, csakhogy nem ló-
háton és nem karddal. Hajrá! Úgy-e? – Az sokkal dekoratívebb, festQibb! Mert mi, kérem, 
mi szürke, szerény, modern emberek vagyunk!” Abádynak be kell látnia, hogy az erdélyi 
román néptömegek nemcsak a magyar kormányok nemzetiségellenes politikájának vannak 
kiszolgáltatva, hanem a román nemzeti mozgalom vezetQinek is, minthogy ezek pusztán a 
saját nacionalista céljaikat követik.

(A történelmi búcsú regénye) Bánffy felismeri, egyszersmind elemzi a kettQs Monarchia bu-
kásának okait, az írói számvetést, amelyet végez, mindazonáltal nemcsak a tárgyilagos, ok-
nyomozó visszatekintés jellemzi, hanem az érzelmektQl mélyen áthatott történelmi búcsúvétel 
is. Az Erdélyi történet írója – igazából nem ütközhetünk meg ezen – személyes veszteség 
gyanánt élte meg a Monarchia és a történelmi Magyarország bukását, illetve azt a történelmi 
sorsfordulatot, amely sz_kebb hazájának, Erdélynek az életében bekövetkezett. A közép-euró-
pai birodalom hanyatlását és felbomlását Q is olyan világtörténelmi kataklizmának látta, mint a 
„Monarchia-irodalom” nem egy képviselQje, például az elsQ világháború utolsó esztendeiben 
írott Az emberiség végnapjainak végeérhetetlen tragédia-láncolatával birkózó Karl Kraus. Aki 
a közép-európai régió huszadik századi történetét tanulmányozza, maga is felismerheti azt, 
hogy a Monarchia szerkezetében radikális reformokra szorult (például az osztrák–magyar du-
alizmus rendszerének átalakítása által a cseh és a horvát nemzetet is el kellett volna helyezni 
az államalkotó tényezQk között, kialakítva így a közép-európai birodalom „tetralista” rendsze-
rét). Így kellett vagy lehetett volna létrehozni egy valóban életképes közép-európai föderációt, 
amely akár „elQképe” lehetett volna az Európai Uniónak is.

Karl Kraus munkájára egy pillanatra külön is ki szeretnék térni, minthogy a nála megfogal-
mazott apokaliptikus jelenetnek mintegy rokona az az elégikus visszatekintés, amely Bánffy 
Miklós regényét lezárja. Az osztrák író drámai alkotásában az utolsó felvonás végén olvas-
hatók a „fentiek”, vagyis a történelem fölött uralkodó mitikus erQk szózatában a következQk: 
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„megsemmisítjük, az összes frontokat, / s a nagyralátó földi férgeket, / akik megostromolták 
volna az eget, / s haduk bárhogy hányta-vetette magát, / a Teremtés képét mocskolta tovább, / 
állatot kínzott és rabszolgát tartott, / büntette a jót, kitüntette a latrot, / ami szenny, szerette, ami 
szent, nevette, / önmaga becsületét mélyen megvetette, / földi javak hiú hüvelye lett, / beszélt 
– s beszennyezte a nyelveket, / lélek, értelem, eszme, szó, túlvilág / csak arra kellett, hogy ex-
portálhassa áruját, / halált, poklot, Istent, m_vészetet, világot / a kereskedelem rendelkezésére 
bocsátott, / az élet célját az eszközök mögé rekesztve / kész volt rá, hogy készáruját testével 
fedezze, / h_ szolgája lett szükségszer_ségeinek, / hogy ezek léte kárára érvényesüljenek…” 
Ez a hang, számunkra, magyarok számára, Az ember tragédiájából ismerQs, az osztrák dráma-
író éppúgy az emberi értékek végsQ pusztulásának rémképével viaskodott, mint Madách Imre, 
és valójában a „magyar Erdély” végnapjainak nyomasztó élményével vetett számot Bánffy 
Miklós Karl Kraus és Madách Imre keser_ vízióit egyformán felidézQ regénye is.

A regénytrilógia zárójelenete – amely során Abády Bálint a Kolozsvár fölött emelkedQ 
Feleki-tetQ magasáról letekintve elbúcsúzik szülQvárosától, Kolozsvártól – a monarchia 
kényszer_ bukásának és ezzel a régi Magyarország elkövetkezQ tragédiájának katasztrofikus 
pillanatát idézi fel: „Végnélküli keser_ség fogta el. Úgy érezte, itt áll, itt áll egyedül és alatta 
az a világ, ami most el fog pusztulni. Maga elQtt látta azt a nemzedéket, melynek ifjabb szár-
nyához Q maga is tartozik, az a nemzedék ez, aki 67 óta nQtt fel, a hosszú békekorszak bol-
dog nyugalmában. – Pk vették át a reformkor embereinek örökét. Azokét – Deák, Eötvös, 
Mikó, Andrássy –, akik a szabadságharc lázálmait átélték és a reá következQ elnyomatást; 
akik tanultak ezen és bölcs mérséklettel tudtak nagy kérdéseket megoldani. Az Q nemzedéke 
mind jobban eltávolodik ettQl az iránytól. Lassacskán csupa fikció lép a valóságok helyébe, 
önámítás és nagyzolás. Mindenki b_nös ebben, a magyar társadalom minden vezetQ rétege. 
[…] Maga elQtt látta a fQrangúakat, akik vezéri szerepre tartván igényt, hát sutba dobják 
európai látókörüket, vagyoni és erkölcsi súlyukkal igazolva mindazt a maszlagot, melyben 
legtöbbje valóban nem is hisz, de ami az Q zsirójukkal mind jobban megmérgezi a politikai 
életet. Maga elQtt látja, mintha már a síron túlról tekintene vissza. Most elpusztul az ország 
és vele ez a nemzedék. Elpusztul ebben a háborúban, hol azok a szavak, amiket annyit hasz-
náltak: harcolni, csatázni, többé nem szónoki harcot és szócsatát jelent: utolsóig kitartani, 
nem azt, hogy az ülés végéig beszélni, hanem emberölQ szörny_ valóságot. Most elpusztul 
az ország és vele az a nemzedék, aki mindent fontosnak tartott, ami formula, paragrafus 
vagy frázis. Aki az államélet valóságait el tudta felejteni és délibábok után futott, akár a 
gyermek. Aki tudatlanságában élt mindennek, ami a nemzetek talpköve. ErQ, önbírálat és 
összetartás. Egyetlen erénye maradt: a harci készsége. Ez is hiábavaló lesz.”

Az Erdélyi történet írója búcsút vett a Monarchiától, a történelmi Magyarországtól és a 
magyar ErdélytQl, és mi sem természetesebb, hogy búcsúzása tragikus hangoltságú volt, mint-
hogy olyan történelmi intézményektQl búcsúzott, amelyek igen nagy értékeket adtak a régió 
népeinek, és közöttük természetesen nekünk, magyaroknak is. Ugyanakkor erQs kritikával te-
kintett vissza a Monarchia végsQ napjaira, esQsorban annak következtében, mert a birodalom 
létében adott történelmi és politikai értékek elkallódtak, s az önzQ módon politizáló „történel-
mi osztály” nem volt képes megQrizni sem az ezeréves magyar államot, sem a közép-euró-
pai integrációt. Bánffy Miklós az írói szemlélet tartósságával látta tárgyát, ez a kettQsség az 
azonosulásban és a szembefordulásban található, következményei pedig az írói világképben, 
illetve az ábrázolásmódban egyaránt kimutathatók. A világkép szintjén a „történelmi osztály, 
illetve az általa vezetett Monarchia hagyományos eszményeinek elfogadásában, ugyanakkor 
életmódjának kritikai elutasításában, az ábrázolás szintjén pedig abban az egymást kiegészítQ 
nosztalgiában és iróniában, amellyel Bánffy saját társadalmi osztályáról nyilatkozik.
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Ez a kettQsség m_vészi értelemben sokkal gyümölcsözQbb lehetett, mint a Gaál Gábor 
által kívánt egyértelm_ állásfoglalás, a radikálisan elutasító bírálat, minthogy az író ilyen 
módon egyszerre lehetett az általa felidézett epikai világ bensQséges ismerQje és kívülálló 
kritikusa, akinek személyes köze volt a tárgyhoz, amelyet leírt, világnézetileg, érzelmileg 
azonban már eltávolodott tQle, emlékeinek, tapasztalatainak a nosztalgia és az irónia kettQs 
fénytörése által adhatott érzelmi erQt, egyszersmind kritikai távlatot. Az írói szemléletnek 
az a kettQssége, amely az elbeszélQ és a tárgy viszonyában, következésképp az epikus ki-
fejezés kettQs – nosztalgikus és ironikus – intonációjában jelentkezett, Bánffy Miklós sze-
mélyes helyzetére utal. Az Erdélyi történet írója maga is kettQs kötQdésben élt és dolgozott. 
Származása és családi hagyományai, vagyona és társadalmi helyzete az arisztokráciához 
kötötték, személyes ambíciói és emberi vonzódásai, m_veltsége és közéleti magatartása 
viszont eltávolították ettQl a rétegtQl, és a reformokra törekvQ liberális értelmiség szövet-
ségében jelölték ki helyét. Elhelyezkedésének kettQssége mindenképpen erQs független-
séget eredményezett, a regénytrilógia írója független módon ítélte meg a Ferenc József-i 
Magyarországot (s késQbb a Horthy-féle felemás restaurációt).

A független politikai elhelyezkedés megfelelQ eszmei, ha tetszik, „ideológiai” megala-
pozást kívánt, s a Bánffy Miklós által képviselt nézetek, az általa választott magatartásfor-
mák pontosan jelezték ennek az ideológiai megalapozásnak a lehetQségét. A m_vészi haj-
lamokat eláruló fiatal arisztokrata a századforduló esztétizáló hitvallását fogadta el, ezt a 
hitvallást részben a pozitivista filozófia tanulságaival, részben az életfilozófiák tanításával 
támasztotta alá. A m_vészi szépség iránt táplált rajongással kívánta kiszabadítani magát a 
származása okozta kötöttségekbQl, s próbálta megszerezni az áhított személyes független-
séget. A „szépségvallás” hatékonysága mindenesetre csak korlátozott lehetett, minthogy az 
esztétikai világkép a lassanként háborúba és felbomlásba süllyedQ magyar társadalomban 
már nem adhatott elég védelmet, elegendQ ellenálló erQt. Ahogy a világháborút átélt egész 
nemzedéknek, Bánffy Miklósnak is új világképet kellett formálnia, pontosabban ifjúságá-
nak esztétizáló magatartását morálisan hatékonyabb magatartásmóddal kellett kiegészí-
tenie (anélkül természetesen, hogy a maga esztétikai érdeklQdésérQl, ízlésérQl, nézeteirQl 
lemondott volna). Ez a magatartásmód az erdélyi magyarság kisebbségi közéletében és 
irodalmában vállalt tevékeny szervezQ-irányító szerep következtében alakult ki, midQn 
Bánffy Miklós – elfogadva a transzilvánista gondolat által képviselt kisebbségi humánu-
mot – arra törekedett, hogy a magyar nemzetiségi érdekek szószólója, az erdélyi népek 
békés együttm_ködésének elQmozdítója legyen.

A transzilvánista ideológia: az „erdélyi gondolat”, amely a három erdélyi nép: a ma-
gyar, a román és a német (a szász) kiegyezését kívánta elérni a közös történelmi hagyo-
mányok nyomán, a húszas évek szinte általánosan elfogadott erdélyi magyar stratégiája 
volt. Kidolgozói és képviselQi, így Kós Károly, Kuncz Aladár, Szentimrei JenQ, Tabéry 
Géza, Berde Mária, Ligeti ErnQ és természetesen Bánffy Miklós, valamint neves költQi, 
így Áprily Lajos, Reményik Sándor és Tompa László ebben a gondolatkörben szerettek 
volna találkozni az erdélyi román és német irodalom képviselQivel. A román fél azonban, 
sajnos, Trianon után a nagyromán állam létrejöttének következményeként már nem muta-
tott érdeklQdést az erdélyi összefogás és identitás iránt, a szászok szellemi élete egy idQben 
támogatónak bizonyult, a németországi átalakulások (a nemzeti szocializmus hatalomra 
kerülése után) viszont már a „nagynémet” gondolat vonzásába került. A transzilvánizmus 
nemes (és talán az „erdélyi kérdés” megoldásában jótékony szerepet kapható) eszméje 
ilyen módon illúziónak bizonyult, a harmincas-negyvenes években már csak az Erdélyi 
Helikon „elsQ” nemzedékének írói Qrizték ezt a hagyományt.
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(A nagyregény kritikai fogadtatása) A regénynek ezeket a tulajdonságait mindig nagy elisme-
réssel nyugtázta az irodalomkritika, a többi között Csuka Zoltán, Kerecsényi DezsQ, Kállay 
Miklós (nem tévesztendQ össze a miniszterelnökkel) és természetesen az erdélyi írók és iro-
dalomkritikusok, így Makkai Sándor, Reményik Sándor, Tavaszy Sándor és mások. A szinte 
könyv-terjedelm_ recepcióból most csupán három szerzQt idézek fel, az irodalmi élet három 
különbözQ régiójából: Szerb Antal a „nyugatos” tábort, Féja Géza a népi irodalmat, Nagy 
Lajos a baloldalt képviselte. Tulajdonképpen mind a három kritikus a regény „erdélyiségére”, 
illetve a fQrangúak társadalmának hiteles bemutatásra hivatkozott. „Ami a regényben van – 
jelentette ki Szerb Antal a Nyugat 1935-ös évfolyamában –, az a háború elQtti arisztokrácia 
teljes világa, hatalmas, dokumentumszer_ és mégis m_vészi részletességgel, ahogy még senki 
sem írta meg belülrQl látva. A lelki problémák az arisztokrata lelki problémái. A polgári olva-
sót mérhetetlenül meglepik ezek a problémák: tudniillik ugyanazok, mint a polgár problémái. 
A fQurat is bonyolult önérzeti kérdések, kínos kisebbségi komplexumok, sznob és stréber in-
dulatok gyötrik.” „Bánffy – állapította meg Féja Géza a Magyar Írás 1934-es évfolyamában 
– a régi erdélyi életnek emel múlhatatlan emléket. Az erdélyi évszakok, tájak, régi udvarhá-
zak és kastélyok, dáridók, vadászatok, lankák és havasok, társaságok és egyéniségek, arcok 
és sorsok páratlan gazdagsága él ebben a m_ben. Bánffy egyik legnagyobb erQssége érett 
leíróm_vészete. Nem elbeszélQ ereje eposzi méret_, hanem leírásai. Óriási freskóként hatnak 
ezek, s egy kis birodalom sajátságos élete teljesen bennük dobog.” Végül lássuk Nagy Lajos 
kétségtelenül arisztokrácia-ellenes elfogultságról tanúskodó véleményét ugyancsak a Nyugat 
1935-ös évfolyamából: „Ez a Bánffy-könyv egy valóságos, tökéletes és teljes és hiteles ismer-
tetés a grófokról, bárókról és hercegekrQl, férfiakról, azok asszonyairól s a kisasszonyokról. 
Kellemesen elszórakoztat, ha arról olvasok, hogy ez a különös nép mikor kel, mikor fekszik, 
mit és hogyan eszik. Hogyan öltözködik, mit olvas, mirQl gondolkodik, mire nézi a napot? 
Mit tart a koldusról, a padon alvóról, a gazdag polgárról, a költQrQl, a tanárról, Gaussról, 
Freudról, EinsteinrQl, Shaw-ról. Mi a véleménye a szabadságról, a munkáról, a tQkérQl?” 
Általánosságban elmondhatjuk, hogy Bánffy regénye széleskör_ visszhangot váltott ki, és ez 
szinte minden tekintetben igazolta az író szándékait, még Nagy Lajos ironikusnak tekinthetQ 
véleménye is tulajdonképpen elismerést jelentett.

(Közélet és magány) A kisebbségi magyarság érdekei regényírói sikereinek teljében 
szólították vissza Bánffy Miklóst a politikai élet küzdQterére. 1938-ban, a Goga vezet-
te kormány bukása után, II. Károly bevezette a királyi diktatúrát, s a miniszterelnökség 
mellett kisebbségi fQkormánybiztosságot állított fel, majd kisebbségi statútumot adott ki. 
Hamarosan törvényerej_ rendelet jelent meg, amely szerint politikai pártok nem m_köd-
hettek az országban, az egyedüli engedélyezett szervezet a Nemzeti Újjászületési Front 
lett, s ennek keretében jött létre a Magyar Népközösség, amelynek Bánffy és az erdélyi ma-
gyar mozgalmakban fontos szerepet játszó Szász Pál lettek a vezetQi, ugyanakkor a felosz-
latott Magyar Párt konzervatív irányítótestülete háttérbe szorult. A Magyar Népközösség 
1939 februárjában alakult meg, s a Nemzeti Újjászületési Front egyértelm_en jobboldali, 
nacionalista politikájával szemben sikerült némi ellensúlyt teremtenie, részben azáltal, 
hogy az erdélyi magyarság széleskör_ megszervezésére törekedett, és a politikai pártszem-
pontokat sikerült alárendelni a nemzeti közösség egyetemes érdekeinek. Ilyen megfonto-
lások nyomán kívánta és tudta mozgósítani szinte a teljes erdélyi magyar közéletet, nem 
csak a jobboldalon elhelyezkedQ nemzeti erQket, hanem a liberálisokat és a baloldaliakat 
is. Helyi szervezeteiben, miként errQl Nagy István emlékiratai is megemlékeznek, szerepet 
adott a baloldali Madosz aktivistáinak, illetve a parasztság és a munkásság képviselQinek.
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A romániai politikai életben rohamosan teret kapó fasizmus következtében a Népközösség 
mégsem tudott elérni igazi eredményeket, s idQközben sor került a második bécsi döntésre 
is, amely Észak-Erdélyt és a Székelyföldet visszajuttatta Magyarországnak. Bánffy Miklós 
ezzel ismét visszavonult a gyakorlati politikától, és csak az országgy_lés felsQházának kül-
ügyi bizottságában végzett munkát, ahol is többször szót emelt az ország háborúba lépése 
ellen. Ez a háborúellenes meggyQzQdés késztette arra, hogy 1943-ban szerepet vállaljon 
annak a politikának az elQkészítésében, amely a náci német birodalommal akart volna 
szakítani. Kállay Miklós miniszterelnök bízta meg azzal, hogy utazzék Bukarestbe, a két 
ország között függQben lévQ bizonyos kérdések megtárgyalására. Ezt az alkalmat használta 
fel arra, hogy Bethlen István kezdeményezésére titokban találkozzék a román háborúelle-
nes csoportok vezetQjével, Iuliu Maniuval, s tárgyalásokat folytasson vele a háborúból való 
együttes kiválás módozatairól. MinderrQl Bánffy emlékirat formájában adott számot, ezek 
a feljegyzései a Ráday-gy_jtemény 1983-as Évkönyvében kerültek nyilvánosságra. Mint 
beszámolt róla, azzal érvelt Maniu elQtt, hogy „a román–magyar gy_lölségbQl csak a né-
metnek volt haszna, nekünk pedig csak kárunk, hiszen úgy a magyar, mint a román nemzet 
[…] egymásra vannak utalva, történelmi, faji és földrajzi adottságok folytán. […] két dolog 
van, amit magunk tehetünk. Az egyik, hogy úgy Románia, mint Magyarország egy idQben 
szakítson a Tengellyel. Ezáltal lényegesen megrövidítjük a háborút, és elkerüljük, hogy 
országaink hadszíntérré váljanak. A másik, hogy a szakítás után, ideiglenesen, maradjon 
fenn Erdélyben a »status quo«, míg a nagyhatalmak döntenek az új határok iránt”. E máso-
dik javaslatot a román államférfi nem fogadta el, valójában egyetlen román államférfi sem 
akadt (beleértve Petru Grozát és a kommunistákat is), aki hajlandó lett volna megfontolni 
a trianoni határoknak azt a revízióját, amely legalább minimális mértékben megfelelt volna 
az elemi igazságosság követelményeinek, vagyis az 1920-as határok mentén élQ többségi 
magyar lakosságot meghagyta volna a magyar állam keretei között, és a Székelyföldnek 
területi autonómiát adott volna. Bánffy és Maniu tárgyalásai így nem hoztak semmi sikert.

A magyar politikus ennek ellenére továbbra is szót emelt a háborúból való kiválás mellett, s 
az 1944. augusztusi román fegyverszünet után személyesen is járt Horthy kormányzónál, majd 
Dálnoki Veress Lajosnál, az erdélyi hadsereg parancsnokánál, hogy latba vesse befolyását a 
mielQbbi fegyverszünet, illetve legalább Kolozsvár katonai kiürítése, a háborús rombolásoktól 
történQ megkímélése érdekében. Ez a vállalkozása párhuzamosan haladt azzal a tevékenység-
gel, amelyet 1944 Qszén hasonló célok érdekében a kolozsvári Erdélyi Tanács folytatott. Némi 
sikert végül is elért, minthogy Dálnoki Veress Lajos elfogadta azt a követelményt, miszerint a 
magyar katonai erQk nem fogják Kolozsvárt védeni – a város ennek a döntésnek a következ-
tében szabadult meg a fegyveres harcok pusztító következményeitQl.

Bánffy Miklós, mint háborúellenes, antifasiszta politikus és természetesen mint kivá-
ló író találta meg helyét a háború után újjászervezQdQ erdélyi magyar szellemi életben. 
Munkatársa lett az 1946-ban meginduló Utunknak, amelynek hasábjain Gaál Gáborral, 
Kós Károllyal és Szentimrei JenQvel együtt képviselte a nemzetiségi irodalom megújulá-
sát, a kolozsvári Józsa Béla Athenaeum kiadásában jelent meg B_vös éjszaka cím_ regé-
nye, amely a jugoszláviai partizánharcok keretébe illesztve adta elQ meseszer_en kalandos 
történetét, s Az ostoba Li cím_ háborúellenes szatíráját is bemutatta a kolozsvári Állami 
Magyar Színház.

Két nagyobb munkán dolgozott még ekkoriban: 25 év címmel emlékiratait kívánta foly-
tatni, s ennek során bQséges politika- és diplomáciatörténeti fejtegetéssel szolgált az újkori 
magyar történelmet illetQen, A magyar politika kritikája cím_ m_ve pedig kiadói felkérésre 
próbált számot vetni azokkal a mulasztásokkal, amelyek a huszadik századi Magyarország 
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vezetQ rétegeit terhelik. Mindkét munkája sokáig kéziratban maradt, a Ráday-gy_jtemény 
Qrizte Qket. A hamarosan megváltozó nemzetiségpolitikai kurzus azonban nem kedvezett 
annak, hogy a több mint hetvenesztendQs Bánffy Miklós komolyabban bekapcsolódjék a 
változó Erdély magyar közéletébe, néhány esztendQ múltán áttelepült Magyarországra, s 
nagy nyomorban Budapesten halt meg 1950. június 5-én. Halálával jelentékeny közéleti 
személyiség és még jelentékenyebb író távozott el, olyan konzervatív reformpolitikus és 
korszer_en realista írásm_vész, akinek szellemi hagyatéka nem nélkülözi az utókor elis-
merésére jogosult értékeket. 

Ez az elismerés, igaz, jóval halála után el is következett: a 25 év végül 1993-ban 
Budapesten, majd 2000-ben Kolozsváron jelent meg, nagyjából azzal a folyamattal egy 
idQben, amely nyomán ismét felpezsdült az érdeklQdés a kiváló író és államférfi munkás-
sága iránt, és egyáltalán az erdélyi magyar irodalom konzervatív képviselQinek életm_ve 
iránt. Azóta valósággal „Bánffy-reneszánsz” kezdQdött: Mikó Imre, Dávid Gyula, Fábián 
ErnQ, Nemeskürty István, Marosi Ildikó, Szegedy-Maszák Mihály tanulmányai, Marosi 
Ildikó Kiss(Bánffy)-könyv cím_ 1997-es és Sas Péter A nagyúr. Bánffy Miklós emlékezete 
cím_ 2008-as munkája nagyban járult hozzá ahhoz, hogy az író és politikus emléke tisztult 
fényben álljon az utókor elQtt. Bánffy Miklós alakját és munkásságát mára az erdélyi ma-
gyar irodalom és közélet nemes hagyományai között tartjuk számon, erdélyi nagyregénye 
több új kiadásban is az olvasók elé került, és remélhetQleg politikai öröksége is olyan ha-
gyománnyá válik, amelynek mondanivalója van a jelen számára is. 



MAGYAR KÁLMÁN

Rendszerváltás Somogyban II. 
Az ellenzéki (EKA) pártok és Király Béla szerepe az 1990-es elsQ 
somogyi szabad választásokon

(Bevezetés) A Rendszerváltás Somogyban I. tanulmányomban sikerült közölnöm a kapos-
vári ellenzéki (EKA) pártok megalakulásának addig ismeretlen körülményeit, az akkori 
létszámukat és a fontosabb programjukat.1

Nem volt könny_ tisztáznunk viszont azt, hogyan alakult meg ilyen korán, hivatalosan 
a többi ellenzéki párthoz képest a legkorábban, 1988. október 24-én, 15-24 fQvel a Fidesz 
kaposvári csoportja. Vagy miként is jött létre egy hónappal késQbb, november 18–26. kö-
zött az MDF városi és megyei szervezete, összesen kb. 200 taggal.2 Az FKGP-nak a városi 
és a megyei csoportja 1989. január 16. – február 8. között elQször csak 8-12 fQvel, majd 
hamarosan 10 tagszervezettel gyarapodva indult el a nagyon sikeres útjára.3 Legvégül már-
cius 6-án keletkezett a legkisebb létszámmal, csupán 8 fQvel az SZDSZ városi szervezete.4

A megyei III/III-as titkosszolgálati jelentés szerint: „A szervezQdések központja a me-
gyeszékhely, itt szinte minden megalakult és alakulófélben országos szervezQdésnek van-
nak csoportjai, szimpatizánsai. Reális megállapítás, hogy hiányoznak körükbQl az igazán 
m_velt, tájékozott vezetQ egyéniségek, jól kiérlelt helyi programmal nem rendelkeznek. 
A szervezetükben kevés a fiatal, a többség valamilyen egyéni sérelmeket szenvedett, vagy 
politikailag háttérbe szorított személyekbQl tevQdik össze.”5

Ezeknek a viszonylag kis létszámú ellenzéki vidéki pártcsoportoknak nem kis nehézséget 
leküzdve kellett „megharcolniuk” az általuk meghirdetett rendszerváltó programjaik megvaló-
sulásáért. ElQször a kommunista párt, az MSZMP által irányított államhatalom megyei emberei 
– fQként a felelQsségre vonástól való félelmükben – még erQszakkal is meg akarták akadályozni 
az ellenzék bármilyen tevékenységét. KésQbb – már az országos hatalmi átalakulásokra gyorsan 
reagálva – a somogyi pártállami gépezet is újra változtatott a m_ködési stratégiáján. FQképpen 
a módszerüket változtatva megpróbálták „látványos együttm_ködésre” késztetni, vagy ameny-
nyiben az még lehetséges, akkor erre „rá is bírni” az ellenzéki pártokat! A már említett Somogy 
megyei, 1989 végén készült III/III-as titkosszolgálati jelentés szerint: „A helyi hatalmi tényezQk 
a megyében szinte mindenhol számolnak a megalakult ellenzéki szervezetekkel és egyre több 
lehetQséget biztosítanak a közéletben való részvételüknek. A fQkapitányság vezetése szintén 
párbeszédet kezdett a jelentQsebb helyi pártszervezetek képviselQivel.”6 Akkori taktikájuk tehát 
az lett, hogy hivatalosan – többnyire levél útján – megkeresték, meghívták elQször a legaktí-
vabb Fideszt és a velük együttm_ködQ MDF-et. Felkérték azokat, hogy csatlakozzanak az Q, 
vagy késQbb a még hozzájuk tartozó szervezetek fontosabb programjaihoz. Ezzel fQképpen 
azt szerették volna elérni, hogy a számukra is elQírt és az általuk kötelezQen megtartott állami 
ünnepségeken már az ellenzékiekkel együtt szerepeljenek. Mindenképpen azt demonstrálva az 
állampolgárok elQtt, hogy lám-lám, Qk is gyorsan megváltoztak és egy csapásra demokratiku-
sak, sQt, ha még az is kellett, akkor akár „keresztényiek” is lettek.

Az MSZMP „átváltozását” elQidézQ ilyen terveik viszont itt Kaposváron még igazán 
nem voltak sikeresek. Ugyanis sem a Fidesz, sem az MDF és az SZDSZ kaposvári szer-
vezetei soha nem fogadták el ezeket a pártállami felkéréseket. Nem ünnepeltek és nem is 
vonultak fel, de nem is koszorúztak együtt 1989-ben az ún. pártállamiakkal.
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Az már viszont jobban megfigyelhetQ (fQképpen 1989 nyarától), ahogyan a régi pártálla-
miak emberei az itteni ellenzékiek által szervezett ünnepségekhez, megemlékezésekhez csat-
lakoztak vagy igyekeztek azokon részt venni és ott „megmutatkozni”. Bevált módszerük az 
volt, hogy az ellenzékiek jó ötleteit nemcsak átvették, hanem azokat gyakran már a sajátjuk-
ként is feltüntették. A Somogy Megyei RendQr FQkapitányság Állambiztonsági Szolgálatának 
1989. december 22-i jelentésében már „büszkén írja”: „Kaposváron és másutt a megyében az 
MSZMP újraszervezése jól folyik. Meghatározó szerepe az MSZMP-nek van.”7

EzekbQl a somogyi rendszerváltozáskor megtapasztalt ún. pártállami módszerekbQl 
most csupán a legjellemzQbbeket közölhetjük.8

(Az 1989 elsQ felének somogyi változásairól) 1989 elsQ felében a Fidesz – már többször 
idézett – kaposvári képviselQi szerint: „A hatalom lábhoz tett fegyverrel várt és nem le-
hetett tudni, hogy felemeli-e vagy marad ott. (…) meg volt egy kicsit zavarodva, köszön-
hetQen a Pozsgay-féle februári bejelentésnek. Minden eszköz a kezében volt, beleértve az 
erQszakszervezeteket, a sajtó-monopóliumot, de nyíltan nem lépett fel. (…) Az MSZMP 
mint a legnagyobb ellenfél jelent meg. Ott voltak a keményvonalas kommunisták és a re-
formkörösök. Nagyon óvatosak voltunk az utóbbiakkal (a jó ÁVO-s, rossz ÁVO-s játékot 
gyanítottuk bennük). Voltak köztük szimpatikus figurák, pl. a már elhunyt Berkics János 
újságíró is. Érdekes volt a megyei tanácselnök, Gyenesei István szerepe is. Akkoriban egy 
megyében a tanácselnök Isten után a második ember volt, így meglepett minket, hogy 
beszélgetésre hívott bennünket…”.9 Másokkal szemben viszont voltak a fideszeseknek 
kellemetlenebb „munka-találkozásaik” is. Egy ilyet idézhetek fel Nagy Zoltántól: „vala-
mikor ezidQtájt lehetett, hogy az MSZMP kaposvári Oktatási Igazgatóságára is meghívást 
kaptunk. A helyi Fideszt ketten (Baranyai Róbert és én [Nagy Zoltán – szerzQ]) képviseltük 
a megbeszélésen, s valaki az MDF részérQl is eljött. Szokásos tanácskozásaik egyikét tar-
tották az elvtársak, már nem tudom milyen tárgyban, de most – változnak az idQk! – már 
kíváncsiak voltak az úgynevezett „alternatívok” véleményére is. (…) Úgy méricskéltek 
bennünket az Oktatási Igazgatóságon, mint egy egzotikus állatot, amely talán tényleg nem 
harap, de ketrecen kívül még nem igen látták. »Baranyással« utóbb megállapítottuk, hogy 
amikor beszélni kezdtünk, az elvtársak egyszerre ragadták meg a plajbászukat, papírjuk 
fölé görnyedtek, és buzgón jegyzetelni kezdtek”.10

1989 elején pedig már a KISZ is „vitára” hívta ki a Fideszt. Vörös Gyula szerint: „(…) a 
KISZ az MSZMP-hez hasonlóan azt a taktikát folytatta, hogy különösebb vita nélkül elis-
merte a »fejükre olvasott b_nöket«, ugyanakkor azt hangsúlyozták, hogy »ez a KISZ már 
nem az a KISZ…«, s egyre több területen átvettek dolgokat az ellenzék követeléseibQl (ha 
nem tudsz valamit megváltoztatni, állj az élére…)”. Elmondható az is, hogy „képlékennyé 
vált a világ, semmi nem az volt már, ami korábban. Mi zömében ugyanazokat az arcokat 
láttuk, akik korábban is ott voltak, de már mást mondtak, másként beszéltek, (…) megin-
dult egyfajta leválás az MSZMP-rQl a különbözQ segédszervezetek részérQl, (…) éreztük a 
veszélyt, hogy »maszatolásról« van szó részükrQl”.11

Sokszor ezt a „pártállami változtatást és átalakulást” (ahogy Qk mondták, a „rendszer-
változtatásukat”!) csak belsQ személycserével próbálták megoldani. Így például a Fidesz-
KISZ vitában még a KISZ-t jól képviselQ dr. Kovács Lajos titkárt hamarosan Sárdi Árpád 
váltja fel. KésQbb az MSZMP elsQ titkárát, Klenovics Imrét posztjában az új KISZ titkár, 
Sárdi Árpád követte, aki utóbb az MSZP elnöke lett. Az MSZMP lapjának, a Somogyi 
Néplapnak a fQszerkesztQje, Jávori Béla helyére pedig 1989 májusától – ugyancsak rövid 
idQre – az MSZMP megyei osztályvezetQ helyettese, dr. Troszt Tibor kerül.12
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A régiek, az ún. pártállamiak „saját rendszerváltozása” 1989 elsQ felében még azzal 
is folytatódik Somogyban, hogy a munkásQrség pl. azzal bizonygatja a megkérdQjelezett 
létjogosultságát, hogy „katasztrófa esetén Qk is mozgosíthatóak”. A SZOT pedig kijelenti, 
hogy már „semmi köze nincs az MSZMP-hez”. A Somogyi Néplap „függetlenségi harca” 
eredményeként pedig megnyeri az egy napon keresztül vívott csatáját, és elQször névleg 
leválik az MSZMP-rQl. „Az, hogy a fQszerkesztQ [a régi MSZMP-s dr. Troszt Tibor – szer-
zQ] ugyanaz maradt, a stáb maradt, a módszerek maradtak, az más kérdés.”13

Az elQzQ tanulmányomban a rendszerváltozás 1989-es somogyi eseményeit a március 
15-i ünnepségek megszervezésénél hagytam abba.14 Amint azt már láttuk, a Fidesz, az MDF 
és az SZDSZ az akkori hatalomtól teljesen függetlenül kívánt ünnepelni. Az MSZMP vi-
szont a „nemzeti egység jegyében” és annak minden régi szólamával lépett fel. Minden áron 
ezt képviseltették az ún. pártsemleges szervezeteiken keresztül, így a SZOT-tal, de legfQ-
képpen a Hazafias Népfronttal is. Hogyan nyilatkozott akkor errQl az „együttünneplésrQl”, 
vagyis a Hazafias Népfront március 15-i „nemzeti egység szerepvállalásról” a Fidesz ak-
kori kaposvári „fQideológusa”, a magát a csoportban mérsékelten politizálónak tartó Nagy 
Zoltán? Szerinte „a párt, amellyel most egyházi személyek is együtt kívántak menetelni – 
szó szerint és átvitt értelemben egyaránt – kétségkívül ateista volt, és kétségkívül diktatúrát 
gyakorolt 1956 óta. (…) Bellai [Bellai Zoltán kaposvári református tiszteletes – szerzQ] a 
megyei napilapban is a népfrontos politikára hivatkozott, amikor az MSZMP-vel való kö-
zös ünneplés mellett tett hitet. Pedig hát – Pozsgay Imre ide vagy oda – nyilvánvaló volt, 
hogy ami a Hazafias Népfront mindent beborítani akaró lepedQje alól kilóg, az nem Kossuth 
Lajos sarkantyús csizmája, hanem egy vörös csillaggal felékesített lóláb”.15

Már ugyancsak az elQzQ Valóság-beli tanulmányomban utaltam arra is, hogy az itteni 
FKGP március 15-i szerepvállalását miért határozta meg annyira – a Fidesz szerint ne-
gatívan – a Hazafias Népfronttal való „túlságosan is erQs kapcsolata”. 16 Vörös Gyula az 
ünnepségek szervezésekor nagyon meglepQdött, mert a megbeszélésük során az FKGP 
egyik késQbb prominens személyénél némi „identitászavart” is tapasztalt. Akkor ugyanis 
az FKGP késQbbi államtitkárától, kaposvári képviselQjétQl, dr. Tarján Lászlónétól ezt a 
társaihoz intézett kérdést hallotta: „Mi ellenzékiek vagyunk?”17 A Fidesz itteni ünnepségé-
nek a szervezQi sem tudhattak még arról, hogy az FKGP-t milyen, létüket is meghatározó 
kapcsolatok f_zték egybe a Hazafias Népfronttal.18 Ott is egy régi, FKGP-s politikussal, a 
kommunista kormányokat miniszterként is évtizedeken keresztül kiszolgáló Bognár József 
akadémikussal. Tehát az FKGP-nek a HNF-t akkor irányító Pozsgay Imrén kívül volt még 
másik, számunkra is csak késQbb megismert alapvetQ személyi kapcsolata.

A forrásokat hideg tárgyilagossággal kezelQ történészeknek, így természetesen nekem is nagy 
meglepetést okozott, hogy Bognár József az FKGP régi vezetQit, egykori párttársait évente min-
dig éppen a HNF budapesti székházába, a régi kisgazda központba hívta össze találkozóra. Itt 
Bognár, mint régi harcostárs és barát, a Hazafias Népfronton keresztül hivatalosan tájékoztatta 
kisgazda „elvbarátait” a fontos „napipolitikai” helyzetrQl, egészen a rendszerváltásig. Bognár 
József 1948–1990 közötti kisgazdákkal kapcsolatos szerepét a régi jobboldali kisgazda, dr. 
Nyitrai Miklós, a Nagy- és a Dinnyés-kormány pénzügyminisztere ekként summázza: „Bognár 
József, a Kisgazdapárt egykori szélsQjobboldali tagja kommunista zsarolás hatására az egész 
pártot a kommunisták kezére játszotta és barátait most »hivatásszer_en« árulja el”.19

Március 15-ét az MSZMP-vel ünneplQ FKGP nélkül az ellenzéki pártok kaposvári felvonulása 
mégis jól sikerült. ErrQl az egykori MDF-es Szigetvári Györgynek fotói is vannak. Ezen az ellen-
zékiek 1956-hoz hasonlóan voltak láthatók, ahogy több százan egymásba karolva, zászlókkal, égQ 
gyertyákkal és énekszóval vonulnak ünnepelni és koszorúzni, a FQ utcán le egészen a PetQfi térig.20
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Az itteni MSZMP és a vele még együttm_ködQ szervezetei az 1989. május 1-jei munka 
ünnepének felvonulására megpróbáltak az ún. alternatívokkal, vagyis az ellenzéki pártok-
kal egy igazi „látványos együttm_ködést” kicsikarni. Ekkor ugyanis az ellenzéki (EKA) 
pártok kaposvári vezetQit már jó elQre meghívták a Kossuth téren felállított ünnepi tribün-
jükre. Arra a pódiumra, amelyrQl Nagy Zoltán azt írja, hogy „ugyanarról az emelvényrQl 
volt szó, amelyet édesapám gyermekkoromban nyílt közvetlenséggel »vérpadnak« neve-
zett. (…) A kaposvári ellenzéki szervezetek persze hallani sem akartak róla (…)”.21

A Fidesz és az SZDSZ kaposvári tagjai május 1-jén inkább a kaposvári Gyertyános erde-
jében, külön-külön „ünnepeltek” szalonnasütéssel… Valóban tragikus és egyben komikus is 
lett volna, ha besétálnak a kommunista párt által felállított újabb csapdába. Milyen furcsa lett 
volna azt látni, hogy lám-lám, itt a „rendszerváltás kezdetén” a régi kommunista elvtársakkal 
már együtt integetnek a tribünrQl a felvonuló tömegnek az igazán rendszert váltani akarók. 

Az igazi erQpróbája az ellenzéki pártoknak mégis júniusban következett be. A Fidesz, 
az MDF és az SZDSZ – már szinte az alapításával egy idQben – június 15-ére kezdte el 
szervezni a Kádár által kivégeztetett, s így mártírrá lett Nagy Imre miniszterelnök egyko-
ri kaposvári szülQházánál történQ emléktábla avatását.22 Ez a dolog azonban Kaposváron 
a táblaavatókkal való „együttm_ködési harcot” indított el. Ezt elsQsorban a még létezQ 
kommunista államhatalom és a különbözQ szervezetei vívták az általuk is fordulópontnak 
számító „nagy eseményben” való részvételért. (Vagy talán inkább a túlélésükért?)

(1989 második felének somogyi „rendszerváltozásai”. A Nagy Imre-emléktábla kaposvári ava-
tása) Az olvasónak felt_nhet az, ami a kutatónak is szemet szúrt, hogy az ezekben a somogyi 
változásokban szereplQ ellenzéki (EKA) pártok mellett még sehol sem szerepel egy keresztény/
keresztyén „párt-csíra”, így például a KDNP késQbbi megalakulását segítQ egyházi mozgalom.

A Somogy Megyei RendQrfQkapitányság III/III. Osztályának 1989. január 13-án készített 
jelentésében, ami az 1988-ban végzett munkájukat foglalja össze, a tiltott és általuk megfigyelt 
országos egyházi mozgalomban résztvevQ jelentQsebb somogyi személyek azért szerepelnek.23

Az 1987-tQl, fQképpen a pécsi egyetemrQl beszervezett fiatal munkatársakkal jelen-
tQsen megerQsített – dr. Balogh György rendQrszázados által vezetett – somogyi III/III. 
ügyosztály az egyháziak és a kulturális elhárítás terén is az országos központ által megkí-
vánt eredményét, így a mindig alaposan betervezett és elQírt normát kívánta tartani.24 Úgy 
gondolom, hogy ennek a „tervszer_en végzett” vidéki, azaz somogyi elhárítási munkának 
az eredményeképpen kerülhetett kiállításra – hangsúlyoznom kell, hogy az én tudomásom 
nélkül – egy ún. beszervezési 6-os karton. Ugyanis a nyugati külföldi útjaim után engem 
rendszeresen ellenQrzQ – a pécsi egyetemen közgazdászként végzett – Zsoldos Miklós 
rendQrhadnagy 1988. november 4-én, egy „preventív védelem” céllal megjelölt 6-os kar-
tont állított ki számomra. Ebben szerepelt az is, amit ugyancsak 2012-ben az ÁBTL-ben 
tudtam meg, hogy a kaposvári „kartonozó” Pojtli Lajosné rendQrQrnagy nem ügynökként, 
hanem csak „hazafias” alapon m_ködQ „titkos megbízottként” regisztrált engem nov-
ember 9-én véglegesen. A soha végre nem hajtott feladatomként pedig a „kulturális és 
tud[ományos] ter[ület]én elh[árítás] ellenséges szem[ély] ellenQrzése” bejegyzést tette.

Ezt az ÁBTL 26707 nyilvántartási számán szereplQ 6 lapnyi iratanyag másolatot írásos megke-
resésemre – 11 hónapos kutatómunka után – 2012. június 8-án, az ÁBTL Ügyfélszolgálati Osztálya 
ügyintézQjétQl, Józsa Ildikótól személyesen vehettem át. Ezzel viszont végre „megnyugodhattam”, 
hogy legalább több, engem még erQsebben meggyanúsító iratot, jelentéseket már nem gyártottak 
a számomra. Végül is készíthettek volna még a nevemben – ahogy azt szokták, a hadnagy által 
„Óváriként” beírt fedQnévvel, lévén középkoros várkutató – még különbözQ jelentéseket is.
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A Somogy Megyei RendQrfQkapitányság III/III. osztálya 1988-as jelentése szerint „meg-
állapítható, hogy megyénkben az MSZMP egyházpolitikája jól érvényesül, az egyházak 
vezetése tovább folytatja a konstruktív párbeszédet az állami politikai vezetéssel”.25 Ezzel 
kapcsolatban idéznünk kell „Marics József 44 éves balatonszentgyörgyi római katolikus 
plébánosról” írt titkosszolgálati jelentést. Marics ugyanis „nyilvánosság elQtt kijelentette, 
a mostani magyar püspököktQl határozott fellépést ne is várjunk, ezek teljesen behódoltak 
a rendszernek”.26 Marics kijelentésével ellentétben viszont rendkívül bátor fellépést tanú-
sított 1989. közepén dr. Szendi József veszprémi püspök. Szendi ugyanis az általa elQbb 
1989. június 5-ére Kaposvárra, ún. rekollekcióra, majd június 6-ára Veszprémbe, „koro-
nára” összehívott egyházmegyei papságnak kijelentette, hogy megsz_nt a békepapság és 
megtiltja a titkosszolgálatoknak, hogy fiatal papokat beszervezzenek. A békepapokat pedig 
egyenesen le kell váltani. A kaposvári plébániára összehívott 80 római katolikus pap elQtt 
az általa Paskai László bíboros érseknek és a püspöki karnak beterjesztendQ memorandu-
mát olvasta fel. Ebben szerepelt többek között Mindszenty József rehabilitálása és hamvai 
hazahozatalának a terve is. Nagy Imre újratemetésével kapcsolatban a püspök azt kérte, 
hogy június 16-án 12 óra 30-kor szólaljanak meg a harangok. „A harangozás nem Nagy 
Imre és társaiért, hanem azokért a százakért és ezrekért szóljanak, akiket ártatlanul végez-
tek ki és akik az egyház hQsei.” Felszólította a jelenlévQ papokat, hogy 16-án este mond-
janak misét az elhunytakért. A felolvasás után a jelenlévQ papok többsége felállva tapsolt 
és megéljenezte püspökét.27 Már írtam arról is, hogy ebben az idQben Somogyban egyetlen 
olyan keresztény/keresztyén jelentQsebb mozgalomról sem tudtunk, amely egy keresztény-
párt vagy a pártszer_en m_ködQ késQbbi keresztény szövetség itteni alapjául szolgálhatott 
volna. Például a keresztény értéket teljességgel felvállaló KDNP kaposvári vagy somogyi 
szervezeteinek megalakítására is csak az 1990-es országgy_lési választások után, vagyis 
hivatalosan csak 1990 áprilisában került sor.28

1989 közepén még nemcsak az MSZMP, de a Megyei Tanács alá tartozó különbözQ 
szervezetek és intézmények – így a fontosabb helyi oktatási- és kulturális intézmények, 
például a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Kaposváron lévQ Állattudományi Kara, 
a kaposvári TanítóképzQ FQiskola, a gimnáziumok, a megyei könyvtár, levéltár, illetve a 
múzeum – is a régi, a megbízható „párttag-szakemberek” irányításával m_ködtek tovább.29

A Fidesz csoport kaposvári megalakulásával kapcsolatban írt tanulmányomban már 
ugyancsak utaltam a kaposvári egyetemi karon- és a tanítóképzQ fQiskolán, valamint a 
Táncsics Gimnáziumban megtörtént – az alternatív párttagokkal vagy a vallásosnak és 
nacionalistának is tartott diákokkal szemben alkalmazott – kisebb-nagyobb „megtorlá-
sokra”.30 Ezeket kiegészítve idézem fel most csak a Táncsics Gimnáziumban érettségizett 
Nagy Zoltán rövid, a gimnázium inkább baloldalinak tartható tanári karáról és az általa 
csak V.-nek nevezett igazgatóról írt jellemzését: „Gimnazistaként négy éven keresztül 
tanúja voltam, hogy némely tanárom és az iskolaigazgató /Varga Sándor – szerzQ/ mi-
képpen menetel mind messzebb és messzebb a lenini úton. Egyre távolabbra tQlem és a 
rendszerváltó lelkület_ Magyarországtól. (…) Azt hittem még akkor, hogy nekik nehezebb 
lesz köpönyeget váltaniuk, mint nekünk rendszert. Nem ez volt az egyetlen tévedésem.”31

A Megyei Könyvtár és a Levéltár is ugyancsak a szigorúan a „lenini úton járók” irányí-
tásával m_ködött. Az utóbbiról ugyancsak Nagy Zoltán írja azt, hogy „mindenesetre nálunk 
a levéltárban iszonyúan nehezen mozdult a régi rend”.32 Dobai András akkori levéltár igaz-
gató-helyettes is így jellemezte az akkori igazgatót, egykori fQnökét: „Dr. Andrássy Antal 
az MSZMP Megyei Pártarchívuma vezetQjeként került a Somogy Megyei Levéltárba. (…) 
MunkásQr egyenruhában is többször megjelent ott. Dobai azt is látta, amikor Andrássyt a mun-
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kásQr parancsnoka [talán Deák elvtárs? – szerzQ] telefonon kereste, Q vigyázba állt és tisztel-
gett, és úgy jelentett a telefonon keresztül…”.33 Ez alapján talán az is jobban megérthetQ, hogy 
a levéltárban miként léteztek 1989. közepéig még a kutatók számára is zárolt anyagok. Nem 
voltak még kutathatóak például nemcsak Nagy Imre vagy Rákosi és Farkas Mihály m_vei, 
de az MSZMP megyei és városi bizottságának különbözQ jelentései, még a statisztikaiak sem. 

A Nagy Imrével kapcsolatos június 15-i kaposvári emléktábla-avatás és a június 16-i 
budapesti újratemetés elQtt a mártír miniszterelnök életútjának ún. tudományos értékelésé-
hez viszont már „beszállt” a már említett levéltár-igazgató is.34 A minisztériumból 1980-ban 
Kaposvárra került és a magát régebben Aczél elvtárs köréhez soroló múzeumigazgató, dr. 
Mészáros Balázs, mint az MSZMP kaposvári reformköre képviselQje is már március 22-
én, elsQként csatlakozott a Fidesz június 15-re, Nagy Imre szülQházánál tervezett emlék-
tábla-avatásának támogatásához.35 Meg kell jegyeznem viszont azt, hogy ekkortájt léphetett 
be a múzeumigazgató az Öregcserkészeknek éppen a múzeumban m_ködQ körébe is.36

Az akkori „átváltozások” eseményeivel kapcsolatban ugyancsak Nagy Zoltánt kell 
idéznem: „Jó tíz nap múlva már az MSZMP Városi Bizottsága is rendkívüli ülést tartott 
az »ügyben« [Nagy Imre szülQházán tábla avatása – a szerzQ], egyebek mellett a Központi 
Bizottság egyik osztályvezetQjének részvételével. Lényegében Qk is a Fidesz elképzelé-
sének a támogatása mellett döntöttek, de hangsúlyozták: »a párt tagjai önkéntesen, ki-ki 
egyéni megítélése, lelkiismerete szerint viszonyuljon a megemlékezéshez«. (…) Június 
folyamán aztán már valódi tülekedés kezdQdött, hogy mindenki odeférjen a kezdeménye-
zés igen gyorsan szaporodó támogatói közé. Amikor a népfront városi és megyei vezetQi 
rádöbbentek, hogy Qk valamiképpen kimaradtak az ünnepség elQkészítésére hivatott júni-
us 8-i megbeszélésén részt vevQ tizenhat (!) szervezet közül, külön levelet juttattak el a 
Somogyi Néplaphoz, a csorbát kiköszörülendQ.”37

A táblaavatás egyik gyakorlati szervezQje, Vörös Gyula összegezve pedig ezt írta errQl 
az ügyrQl: „A Fidesz programjának kulcseleme volt Nagy Imrének méltó emlékállítása. 
Sikerült Nagy Zolinak hitelt érdemlQen felkutatni a mártír miniszterelnök szülQházát, és 
elkezdtük szervezni a dolgot. [A Levéltárban Bognár Tibor kollégájával külön-külön ta-
láltak rá. – szerzQ] Fontosnak tartottuk, hogy az emléktábla közadakozásból készüljön el, 
ez szerepeljen is rajta, és olyannyira nem akartuk kisajátítani a dolgot [viszont jelenleg a 
tábla elQtt már csak az MSZP tartja a megemlékezéseit, azt szinte kisajátítva – szerzQ], 
hogy szavazással úgy döntöttünk, ne szerepeljen a Fidesz neve a táblán (!!!), csak annyi, 
hogy »Állították a szabadságszeretQ kaposvári polgárok«. Találtunk egy képzQm_vészt, 
Dabóczi Józsefet, aki fel is merte vállalni a dolgot, továbbá megbeszélést folytattunk a 
családtagokkal. (…) A gy_jtés is jól haladt, van egy kép is róla, ahogy a megállító tábla 
mellett egy perselybe dobhatják az emberek a FQ utcán a pénzt.” Létezik egy olyan kép is, 
ahol barátnQje, késQbbi felesége, Sz_cs Erzsébet a megállító tábla mellett, az asztalnál ülve 
gy_jti a közadakozásból származó pénzt.38

Magáról a táblaavatásról rengeteg újságcikk és különbözQ leírás is készült. Idézzük fel 
megint a kaposvári Fidesz csoportot akkorra elhagyó, de az ünnepségen hiteles szemta-
núként résztvevQ Nagy Zoltán sorait. „Június 15-én szerencsére jó volt az idQ, s az esti 
ünnepségre többezres tömeg gyülekezett a kis FQ utcai ház elQtt. A rendezvény legfQbb ce-
remóniamestere és konferansziéja Baranyai Robi volt, s már ez is nyilvánvalóvá tette, hogy 
elsQsorban a helyi Fidesz kezdeményezése volt az avatás. Tóbiás Áron valóban jó beszédet 
mondott, a miénk után pedig a nagy taps mellett az is felhangzott a tömegbQl, hogy: »Éljen 
a Fidesz!« (…) Kristóf Csaba nagyon jól tolmácsolta a gondolataimat [Nagy Zoltán írta 
többnyire a pártcsoportja ünnepi beszédeit 1989 végéig – szerzQ], nagyrészt nem is olvas-
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ta, hanem fejbQl mondta a szöveget. (…) Az ünnepség végén megpróbáltam a tömegben 
odafurakodni Tóbiás Áronhoz, hogy legalább üdvözölni tudjam, de amikor éppen sikerült 
volna, a fogadtatását intézQ és programját láthatólag siettetni akaró Szabados Péter félretolt 
[MDF elnökségi tag, késQbbi megyei elnök. – szerzQ]. Vörös Gyuszi utóbb méltatlannak 
nevezte az esetet, de engem nem izgatott fel különösebben, (…) mindnyájan megkönnyeb-
bültünk, hogy ilyen nyugodt körülmények között tarthattuk meg az emléktábla-avatást 
Kaposváron. (…) A lényeg az volt, hogy a fennálló egypártrendszer a másnapi [június 16-i 
– szerzQ] budapesti gyászünnepséggel erkölcsileg és politikailag is halálos sebet kapott.”39

(A somogyi ellenzéki (EKA) pártok és Király Béla részvétele az 1990-es országgy_lési 
választásokon40)

1. Az MDF 1990-es országgy_lési választási szereplésérQl Somogyban

Az 1990-es országgy_lési választások elQtt közvetlenül készült III/III-as titkosszolgála-
ti jelentés szerint „a legnagyobb tagsággal és belsQ szervezettséggel rendelkezQ SZDSZ, 
MDF, MSZDP, Fidesz és FKGP Kaposvárott EKA-ba tömörül, amelynek hatékonyságát 
a személyes és elvi ellentétek minimalizálták”.41 1990 elején országosan, de Somogyban 
is a legjobban szervezett ellenzéki pártként az MDF szerepelt. Mégis az MDF somogyi, 
viszonylag gyengébb választási teljesítményéhez hozzájárult az ellenzéki pártok által 56-
os nemzetQr parancsnoknak és ezáltal nemzeti hQsnek is tartott, az USA-ból 1989. június 
20-ára Kaposvárra érkezQ Király Béla.42

A már említett ellenzéki pártok képviselQi az idQs kora ellenére is „szálfatermet_” Királyt 
nagyon megnyerQ modorú, intelligens, nagyszer_ memóriával rendelkezQ, kiválóan felké-
szült embernek és abszolút mértékben az Qket segítQ választási partnerüknek tartották.

Király Bélára igazán jellemzQ képet a Fidesz tagokkal való találkozásának egyik leírása 
adja.43 Ebben szerepel az is, milyen beszélgetéseket folytatott Király Béla velük, például el-
mondta, miszerint a helyi galambtenyésztQk tiszteletbeli elnökükké választották. Vörös Gyula 
kérdésére pedig arról beszélt, hogy már a kaposvári hazatelepülést tervezi. Szólt a bírósági el-
járásról is, amelynek végén Qt rehabilitálták. Vörös Gyulával vitatkozott a hadsereg-átalakítás 
és általában a magyarországi változások tempójáról, majd a köztársasági elnök megválasztá-
sával kapcsolatos népszavazási kezdeményezésrQl cseréltek eszmét. Az is tudomásukra jutott, 
hogy Király Béla 1500 dollárt adott a kaposvári Fidesz csoportnak a választásokig tartó idQ-
szak költségeire.44 „Könyveket, angol nyelv_ füzeteket dedikált nekünk (…), végül aláíratott 
velünk egy »jelenléti ívet« – Q pedig viszonzásul kapott egy Fidesz jelvényt.”45

Király Béla „sajátságos”, az MDF számára inkább negatív kaposvári választási szerepé-
rQl Szabados PétertQl, az MDF itteni késQbbi, 1990-es megyei elnökétQl tudunk meg ada-
tokat. Szabados elmondása szerint két tévedése volt: „1. Az MDF megyei listájánál Ilkei 
Csabára történQ szavazásom. 2. Kaposvár 1. körzetében való jelölésem lemondása Király 
Béla javára. Ez egyben a helyi MDF tévedése is volt. Én is bíztam a nemzetközi hír_ és jó 
memóriájú professzor-politikusban. Hiszen támogatta a helyi párt választási kampányát, 
például még azzal is, hogy Csordás Gyöngyvért saját költségén meghívta az USA-ba egy 
»választási továbbképzésre«. Végül persze a helyi MDF megbízásából Csordás Endréné 
[dr. Csordás Endre, kaposvári MDF vezetQ felesége – szerzQ] már az MDF költségén uta-
zott el az USA-ba. A kaposvári MDF megbízta Gyöngyvért azzal is, hogy felkérje Királyt 
az MDF kaposvári képviselQjelöltjének. Király ezt szóban el is vállalta. KésQbb, amikor 
hazajött, erre már nem akart emlékezni. Csupán párton kívüliként és minden itteni ellenzé-
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ki párt, így az MDF, Fidesz, SZDSZ, FKGP közös kaposvári képviselQje akart csak lenni. 
Azt is megígérte, hogy minden ellenzéki párt egy-egy tagját a stábjában alkalmazni is fog-
ja. Végül egyedül csak Ficzere Mátyást [az SZDSZ helyi ügyvivQjét – szerzQ] alkalmazta. 
Megválasztása után pár hónappal pedig beült az SZDSZ padsorába.”46 

Tehát Király Béla itteni választási akciója révén végül is az MDF Kaposváron elveszí-
tette az 1. számú országgy_lési képviselQi helyét.47

Az országos MDF-központ irányításával szervezetten és körültekintQen politizáló so-
mogyi MDF még egy kellemetlen választási vereséget is elszenvedett a megyében – elsQ-
sorban éppen az országos központ hibájából.48 Dr. Oláh Vilmos levele nyomán nagyon jól 
követhetQ az MDF-el itt is keményen rivalizáló és nem mindig a fair play szerint m_ködQ, 
de gyQztes SZDSZ siófoki választási stratégiája.

„Kedves Kálmán! Ma már sine ira megírom Neked az 1989-90 történetét. 1988 késQ 
Qszén íróbarátaim biztatására (köztük volt Csurka is) beléptem az MDF-be. (…) Majd 
1989 januárjában Molnár Árpád és Gesztesi Laci barátommal megalapítottuk a helyi, 
a siófoki alapszervezetet.(…) Talán korom, meg 56-os múltam miatt a szervezet elnö-
kévé választottak. Mondanom sem kell, hogy szamárságunknál csak a naivitásunk volt 
nagyobb. Egy dörzsölt fickó, nevet nem írok, a helyi alakulóban lévQ SZDSZ híve, mint 
tégla beépült közénk. De a kb. 80 fQs csapatunkban képviselve volt a magyar társadalom 
színes csokra. (…) Majd jött 1989 Qsze, a négyigenes népszavazás az SZDSZ részérQl. 
(…) A beépített SZDSZ-es fiú tudtom nélkül írt a Magyar Nemzetnek egy írást, amelyben 
keményen elítéli az MDF elnökséget a négynemes lépésért. Írását az MDF siófoki elnök-
sége szignóval küldte el (…), megjelent a cikk (…), aznap délutánra meghívott Mester 
Ákos a Rádió 168 órás [sic!] m_sorába Csurka Istvánnal együtt. Nos itt lett Csurka meg-
bocsátani nem tudó és nem akaró ellenfelem. Jött 1990, az elsQ szabad választás, ahol a 
helyi szervezetem jelölt a 3-as körzetben 60 község képviselQjelöltjének, és ekkor még 
mint aktív sebész, megkezdtem a 750 kopogtató cédula gy_jtését. (…) Ekkor közölte az 
MDF-központ, hogy nem engem, hanem egy karádi fiatalt indít a párt, név szerint H. 
Jánost. (…) A körzetemben induló dr. Párizs András, az SZDSZ jelöltje, taggy_lésükön 
kijelentette: »Fiúk megnyertük a választást!« Neki lett igaza. Én felmentem az Ó utcai 
központba. PQsze, a kampányfQnök közölte velem: »Vilmos, ugye nem gondoltad komo-
lyan, hogy Csurka Neked meg tud bocsátani…«”49

Csurka István és idQnként a többi jó szándékú, inkább író, mint politikus, sokszor a saját 
„szimpátiája” alapján próbálta meg „elintézni” az MDF országos választási ügyeit. Például 
a somogyi III/III-as ügyosztály a kiváló író, Fekete Gyula korai MDF-es pártszervezésével 
kapcsolatban már az 1988. augusztus 30-i balatonszárszói ülésrQl jelentett egy ilyen „ma-
lQrt”: „Fekete Gyula az MDF-el kapcsolatban megbízta kapcsolatunkat [ti. az ügynökün-
ket – szerzQ], hogy kezdje megszervezni a demokrata fórum Somogy megyei szervezetét, 
mivel erre a feladatra alkalmasnak tartja.”50 1989. február 2-án, Kaposváron, a Berzsenyi 
Irodalmi Társaság ülésén Csengey Dénes viszont már igen jó politikai látással azt jelentette 
ki, hogy „az MSZMP KB. következQ ülésén, Pozsgai, Berecz, Grósz politikai harcában dQl 
el, hogy lesz-e baloldali visszarendezQdés (…) erQs, nagy pártok kialakulására van szükség 
(…) és az MDF-nek is pártként kell szervezQdnie…”. Három nappal késQbb a budapesti 
országos MDF megbeszélésen Lezsák Sándor, amikor az MDF szervezettségérQl beszél, 
akkor viszont leszögezi többek között: „A helyi szervezetek közvetlenül a központhoz kap-
csolódnak. (…) Az elnökség szerint az MDF ne legyen párt. [!] Bíró Zoltán szerint sem 
érett meg erre a helyzet. (…) Kérdés az is, hogy az MDF-bQl milyen és hány párt lesz?” 51 
Ekkor mondta azt Csurka István, hogy „Pozsgay sorsa a nemzet sorsa”.52
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1989 márciusától viszont az erQs párttá szervezQdQ MDF – az SZDSZ, a Fidesz, az 
FKGP és az MSZDP ún. négyigenes Qszi népszavazása sikere következtében – nagyon ko-
moly választási pozíciót veszített el. Vele együtt elveszítette a köztársasági elnökjelöltjét, a 
Csurka István által a nemzet sorsának tartott, az MDF-t politikailag létrehozó és m_ködtetQ 
Pozsgay Imrét.53

Hogyan m_ködött 1989–1990-ben, itt Somogyban ez az MDF-es választási gépezet? 
Tudjuk azt, hogy közvetlenül Somogy, valamint a négy dél-dunántúli megye MDF-es 

pártszervezési és választási ügyeit dr. Andrásfalvy Bertalan területi felelQsként intézte. 
A kaposvári MDF-es választási ügyekkel kapcsolatban dr. Szép Tamás azt nyilatkozta 
nekem, hogy a kaposvári 2-es körzetben a Szigetvári Györgyöt segítQk lelkes, de nem 
profi emberek voltak. Nem volt katonás fegyelem és a feladatok sem voltak kiadva. 
Szabados Péterhez hasonlóan Q is negatívan számolt be az MDF-es média munkájáról, 
a híradásokról, ám elsQsorban Ilkei Csaba személyérQl, aki az MDF televíziós csoport-
jának a vezetQje volt.54 Azonban már a fejezetem címében utaltam arra, hogy az MDF 
választási kampányáról és az ott elért eredményérQl, statisztikákat is bemutató részle-
tezéssel nem írok. Nincs lehetQségem a nagyszámú kampányrendezvényeknek a bemu-
tatására, így például a választások elQtti héten a Kilián György Ifjúsági Házban, Antall 
József és Tar Pál jelenlétében megtartott, nagy siker_ választási nagygy_lésrQl sem 
szólok. A lényeg az, hogy rendkívül sok energiát igényelt, elsQsorban az MDF részérQl, 
a Király Béla által Kaposváron szervezett gy_lések és baráti kör alapítások program-
jainak követése, illetQleg támogatása. Királynak nagyon sok „választási megjelenése” 
volt, amelyhez fQképpen az MDF részérQl kapott, illetQleg igényelt segítséget. Király 
a helyi MDF segítségével például 1989 decemberében, régi iskolájában, a Táncsics 
Gimnáziumban – barátjával, Marc Palmer amerikai magyar nagykövettel együtt – töb-
bek között egy amerikai–magyar baráti kört hozott létre. Ezeknek a választások lezaj-
lása után viszont már nem volt jelentQségük.

VégsQ soron, summázva az MDF 1990-es somogyi választási szereplését, a lényeg az 
volt, hogy a megyei listáján a listavezetQ Ilkei Csabának és a 4-es ún. boglárlellei egyéni 
körzetben dr. Gaál Antal állatorvosnak sikerült csak MDF színekben mandátumot nyernie. 
Nem akármilyen választási siker volt Gaál Antalé. Gaál ugyanis komoly választási harcban 
az MSZP késQbbi miniszterelnökét, Horn Gyulát verte meg, aki a párt akkori megyei lista-
vezetQje volt. Ez az itteni „nem mindennapi” választási gyQzelem csak az összes ellenzéki 
párt összefogásával és jelöltjei visszaléptetésével sikerült. Köztudott volt az, hogy az elsQ 
körben 1. helyen szereplQ Horn kampányemberei még II. János Pál pápánál tett látogatása 
képeit is felhasználták. A szentatyával kezet fogó kommunista-szocialista pártember, az 
56-os „pufajkás” Vatikánban készült képeivel szórták tele ugyanis a körzet postaládáit. 
Kohl kancellár – Antall Józsefnek elmondott – Hornt pártfogoló üzenetét a KDNP helyi 
politikusai tolmácsolták nekünk: tudniillik azt, hogy nem javasolják a nyugati határnyitás-
sal az NDK-sokat „kimentQ” Horn elleni „leleplezQ kampányolást”. Vagyis nem szabadna 
nekünk ennek a jelöltnek például az 56-os régi „pufajkás tetteit” felemlegetni.

A Somogyi Keresztény Koalíció színeiben, amely pártban én is indultam, mégis így 
kampányolt nagyon keményen a svájci emigrációjából hazatelepült Farkas László, a má-
sik, az 5. körzet képviselQjelöltje. Az általa bérelt hangszórós kocsiján keresztül a falvak-
ban Hornnak éppen ezt a „régi kommunista múltját” leplezte le. Szikra Péternek, az FKGP 
akkori megyei alelnökének, a kaposvári Aranyhordó vendéglQ akkori bérlQjének még ma 
is kedvenc mondása az, hogy 1990-ben „két nagyfröccs között sikerült megbuktatnom 
Horn Gyulát”.55
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2. Az SZDSZ 1990-es országgy_lési választási szereplésérQl Somogyban

Az akkori közvélemény-kutatás szerint az 1990-es elsQ szabadválasztás országos gyQztesé-
nek kikiáltott SZDSZ-nek is „nagyot kellett csalódnia”. Pedig erre a nagy gyQzelemre készül-
tek az SZDSZ meghatározó vezetQi, például az 1989. május 15-én, a kaposvári Kilián György 
Ifjúsági M_velQdési Házban megtartott Hyde parki rendezvényen felszólaló KQszeg Ferenc is. 
Itt Havas Henrik, a közismert rádióriporter elmondta a 350 fQnyi közönség elQtt, hogy újjáalakul 
az Állambiztonsági Szolgálat, mert Nemzetvédelmi Hivatal lesz. Havas ugyanis egy riportot 
készített a Szolgálat új vezetQjével, aki közölte, hogy megsz_nnek a rendQrségi atrocitások is.56 

Valóban ekkor még a kommunista korifeusok, így az MSZP vezetQi is – fQképpen a négyigenes 
népszavazás sikere után – az SZDSZ fölényes gyQzelmében és a kormányalakításában bíztak. A 
Kapos Hotelben az SZDSZ akkori elnöke, Kis János beszéde alatt Sárdi Árpád, az MSZP me-
gyei elnöke azt súgta oda dr. Szép Tamás MDF-es kaposvári elnökségi tagnak: „Nézd meg jól 
ezt az embert, mert Q lesz Magyarország következQ miniszterelnöke!”.57 Végül is Somogyban a 
márciusi–áprilisi országgy_lési választások „tisztán” csak egy egyéni (3. körzet) és egy megyei 
listás helyet hoztak az SZDSZ-nek. Itt az egyéni körzetek SZDSZ-es képviselQjelöltjei szinte 
mind az MSZP mögötti harmadik helyen végeztek. (A kommunista-ellenességüket harsogó párt 
hitelesnek mondható SZDSZ-es jelöltjei közül úgy hírlett, hogy dr. Pogány Gábor, a megyei 
múzeum akkori igazgatóhelyettese (Kaposvár 2. körzet), mivel az MSZP mögött ugyancsak a 
3. helyen végzett, csalódásában téglával bezúzta az MSZP irodájának ablakát.)

Ficzere Mátyás, az SZDSZ megyei listáján a parlamentbe 1990-ben bejutott országgy_-
lési képviselQ így nyilatkozott az akkori választásról: „1989-90-ben az SZDSZ vélt igazsá-
gának a zászlóvívQje voltam csak. Király Béla hazaérkezése után fQképpen az Q választási 
kampányfQnökeként és az általa fenntartott irodában tevékenykedtem”.58 Ficzere további 
nyilatkozata szerint: „1989-tQl az EKA pártokkal, de fQképpen az itteni Fidesszel közösen 
harcoltam a demokrácia megvalósulásáért. (…) A Somogyi Néplappal, majd Hírlappal 
kapcsolatban az MSZMP-tQl, majd az MSZP-tQl való függetlenségért, az ún. sajtószabad-
ság ügyében küzdöttem például Incze Domokossal együtt.59 Az 1989 Qszi négyigenes nép-
szavazás programját egyértelm_en országos és helyi sikernek ítéltem. Nem értettem meg, 
hogy az MDF miért nem csatlakozott akkor ehhez a programhoz. Ez járult hozzá szerintem 
az MDF itteni és részben az országos, de fQleg a somogyi mérsékelt szerepléséhez.”60

3. A Fidesz 1990-es országgy_lési választási szereplése Somogyban

„A somogyi fideszesek kevesen voltak, de létszámukhoz képest harsányak – és minden-
ütt ott is voltak. Számomra nagyon szimpatikus volt közülük Vörös Gyula és Wolf Csaba. 
Nagyon aggódtam is értük a Grósz »fehérterror beszéde« idején” – nyilatkozta róluk ne-
kem a közelmúltban a volt kaposvári kisgazda vezetQ, Lengyel Ferenc.61

Az MSZMP tájékoztatási monopóliumának „széttörésében” az itteni Fidesz-alapító 
Nagy Zoltánnak is oroszlánrésze volt. Az 1989. március 15-én, Varga István vezetésével 
beindított független megyei hetilapban, a Somogyországban ugyanis szinte naponta írt vi-
ta- és vezércikkeket. Szorgalmazta a Pannónia Rádió beindítását a helyi és a nagyvilágban 
élQ magyarok kulturális, közéleti, tudományos és üzleti tájékoztatására.62

Kaposváron, az 1989. május 10-én tartott politikai beszélgetésen Nagy Zoltán kifejtette 
Orbán Viktornak, Tirts Tamásnak és Fodor Gábornak a helyi Fidesz csoport, számára kí-
vánatos politizálásával kapcsolatos véleményét. „Mert úgy véltem, még egyszer utoljára 
ki kell fejtenem a nézeteimet. Nem csalódtam: tényleg nem tudtam meggyQzni Qket.”63
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1989. szeptember 18-án a Fidesz kaposvári csoportja nagygy_lést szervezett a Kilián György 
M_velQdési Központba, melynek vendégei Orbán Viktor és Deutsch Tamás voltak. Az egyik 
szervezQ, Vörös Gyula szerint „tömve volt a nagyterem, jó hangulatú rendezvény volt”.64

A választási küzdelemhez, kampányhoz a pártoknak már rendelkezésükre állt bizonyos 
forrás. Erre így emlékszik Vörös Gyula: „Mi is kaptunk pénzt a Fidesz-központtól, és 
Kristóf Csaba (’Elfi’) egyfajta fizetett alkalmazottként, fQállásban szervezte a kampányt.65 
(…) A cél az volt, hogy Somogy megyében is legyen lista. (…) Ehhez legalább 2 vá-
lasztókerületben össze kellett gy_jteni a 750 kopogtató cédulát. Ekkor még Kaposváron 
kívül nem nagyon volt máshol Fidesz csoport. Megpróbáltunk Barcson, az Erdészeti 
Szakközépiskolában segíteni csoportot létrehozni.”66

A Fidesz Somogyban, Kaposvár 2. és 6. körzetében (utóbbin gyakorlatilag Barcson) 
állított jelölteket Makai Zoltán és Szabó Mária pedagógusok személyében. A kampá-
nyukban személyesen is résztvevQ Vörös Gyula leírta a választási munkájuk „kemény” 
menetét. Számomra ez külön érdekes volt, mivel a Somogyi Keresztény Koalícióban 
résztvevQ Szent Korona Társaság képviselQjelöltjeként én is a 6-os körzetben indultam el 
a választásokon.67 „ElQször plakátoltunk, aztán néhány napra rá gy_jtöttük a szelvényeket. 
Mindezt persze a szabadidQnkben. Éreztünk szimpátiát is, ugyanakkor volt, ahol indulatok-
kal fogadtak és lefasisztáztak bennünket. Gyakran volt érezhetQ félelem is az emberekben. 
(…) Nem volt egy diadalmenet a kopogtatócédula gy_jtése. Amikor vidéken gy_jtöttünk, 
a korai sötétedés miatt kevés idQnk maradt munka után. Gyakran a kutyák ugatása kísért 
minket faluhosszon. Ha egy ember 20-25 szelvényt összegy_jtött egy nap, az már nagyon 
jó eredménynek számított.”68

Ez a néhány somogyi fideszes fiatal a lehetQségeikhez képest igazán emberfeletti vá-
lasztási kampánymunkát végzett el. Ugyanakkor nemcsak az itteni megyei listaállításhoz 
szükséges két jelöltjüket indították el a választásokon, hanem „amikor már csak Hajdú-
Bihar megyében hiányzott a szükséges számú kopogtatócédula, akkor mi is elmentünk 
segíteni. A végén minden megyében lett a Fidesznek megyei listája, nem csak a szükséges 
számú 7 megyében. (…) A csoport meglehetQsen „kifeszült” a választások idején.”69 Végül 
is a kaposvári Fidesz csoport, ha nagy erQfeszítéssel is, de jelentQs sikert hozott a somogyi 
ellenzéki (EKA) pártoknak, de szerintem elsQsorban az országos Fidesz számára.70

4. Az FKGP 1990-es országgy_lési választási szerepérQl Somogyban

ElQzQleg már jeleztem, hogy az FKGP alapító tagjai közül a megyei országgy_lési vá-
lasztások kampányában igazán Lengyel Ferenc, Pintér Károly és Szikra Péter vettek részt.71 
Lengyel Ferenc elmondása szerint az itteni választási harcban a Fidesz fiatalok, így Vörös 
Gyula és annak barátja, Wolf Csaba volt számára a legszimpatikusabb.72 Felidézte azt is, 
ahogy Qk ketten 1989 Qszén Kaposváron, az Arany János közben lévQ kilyukadt kerek_, 
lerobbant buszt kidekorálták és a kommunizmust gúnyolva, groteszk tréfaként elnevezték 
a „Szocializmus Utazási Iroda” buszának.72

Lengyel Ferenc a szilvásszentmártoni kovácsmester fiaként és – katonai szolgálata ide-
jén – a nyugati határ Qreként ugyancsak megtapasztalhatta a szocializmus valóságos és vélt 
igazságát. Ugyanakkor látta vidéken az ún. vörös bárók, a tsz-elnökök mezQgazdaságot és 
ezáltal falvakat is tönkretevQ m_ködését.73 

Lengyel a különbözQ szervezési munkáikat így jellemzi: „1990. március 30-ra Somogy 
250 településébQl 130-ban már FKGP szervezet m_ködött. Voltak kicsik, 5-6 fQsek, de igen 
nagy létszámúak is, mint a somogysárdi, ahol 100 körüli FKGP tag létezett. Nagy gond volt 
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viszont az, hogy ezek az FKGP tagok sem akarták még azt a minimálisnak mondható, évi 50-
100 Ft-os tagdíjat befizetni. A helyi pártkassza ezért többször üres volt. Hárman vagy négyen 
voltunk, akik saját költségünkön szerveztük az FKGP 1990-es egész somogyi választását. Én 
fQleg Pintér Karcsival, Udvaros Renátával és az édesapjával m_ködtem együtt. Elmondhatom, 
hogy csak nekem a pártszervezés és ez a választás több mint fél millió forintomba került.

Kaposvár 1. körzetben ráadásul én lettem az FKGP országgy_lési képviselQjelöltje. A 
már ugyancsak említett Szikra Péter párttársam ugyan engem is megkeresett azzal, hogy 
mondjak le az itteni indulásomról Király Béla javára. Viszont ezt a lépést csak a választás 
második fordulója elQtt tettem meg. Elmondhatom azt is, hogy simán összeszedtem a je-
löltként való elindulásomhoz szükséges 750 darab kopogtatócédulát. Jól emlékszem, hogy 
a legtöbbet, így kb. 350 darabot a szentjakabi cigányságnál gy_jthettem be. (Több cédulát 
kaptam tQlük, mint az MSZMP színeiben induló és az ottaniak által ismertebb Hász Mihály.)

El kell mondanom azt is, hogy Kaposvár 2. körzet kisgazdajelöltjének, a sefagos dr. Tarján 
Lászlónénak – fQképpen a Szilvásszentmárton környéki ún. kisgazda községekben tudtam 
igazán jelentQsebb támogatást szervezni. A Szenna, Szilvásszentmárton, Patca vidékén lévQ 
öt község – fQképpen 30-40 holdas kisgazdái – már 1947-ben három ottani tekintélyes gazdát 
választottak meg képviselQjüknek. Így könnyebb volt nekem a még élQ egykori képviselQk 
közül megkérni valakit segítQnek. Például egyikük, Jónás József segítségével sikerült az itteni 
régi FKGP sejteket is újraszerveznem. Nagyon sokat segített nekem még a Vidovics Ferenc 
alispánt börtönébQl megszöktetQ Balatoni Károly. [Eredetileg ugyancsak Vidovics vezetékne-
v_ – szerzQ.] Balatoni, az egykori rendQrnyomozó tiszthelyettes is velünk együtt kampányolt. 
Ezeknek a régi kisgazdáknak még az itteni falvakban – ellentétben az itt is lelkészkedQ Tildy 
Zoltánnal szemben – csak a jó emlékük és a régi tekintélyük maradt meg.”74

Lengyel Ferencnek a különbözQ választási kampánymegbízatásai néha csak kellemet-
lenséget okoztak. Ilyen ügybQl kifolyólag lett a második forduló elQtt még ellensége is a 3., 
a siófoki választási körzet általa visszaléptetett képviselQjelöltje, a késQbbi megyei elnök, 
a „torgyánista” Barkóczi Gellért.75

Az FKGP 1989–1990-es megyei választási kampányáról ugyancsak jól informált engem 
Pintér Károly is. Neki, a szovjet hadsereg elQl Balaton-felvidékre, majd Ecsenybe menekült 
agronómus fiának a Pártay Tivadar által is mindig hangoztatott „Isten, Család, Haza” volt az 
eszményképe. Pintér hangsúlyozta azt is, hogy „ha Pozsgayék nem hozzák létre az MDF-et, 
akkor az FKGP lett volna a legelsQ rendszerváltó párt”.76 Már 1988-ban felkereste a nép-
frontelnök Kanyar József levéltár-igazgatót, hogy segítse Qt a kisgazda mozgalom somogyi 
újraindításában. Kanyartól megkapta ehhez a történeti útmutatást, viszont Baróti János apát-
plébánoshoz hasonlóan csak áldását adta a munkájára. Pintér elmondta, hogy Böröcz István 
[az FKGP pécsi megbízottja – szerzQ] úgy adta át nekem a megbízólevelét, ha egy héten belül 
a megyében lesz tíz FKGP szervezet, akkor az egész tagdíj itt maradhat, különben a tagdíj 
kétharmadát Pécsre kell befizetni. Vállaltam ezt és például másfél hét alatt felállt Kaposvár-
Kaposfüred szervezete, Vörös Béla régi kisgazda segítségével és a megígért többi szervezet.”77

Csak ez a röviden bemutatott intenzív szervezési munka adhatott nekünk jó példát arra, 
hogy milyen gyors és hatásos pártszervezQ munkát kellett lefolytatnia az FKGP somogyi ala-
pítóinak. Hiszen az 1990-es választás elsQ fordulójakor már 130 somogyi településen rendel-
kezett FKGP saját szervezettel. A párt somogyi képviselQjelöltjei ezzel a gyorsan létrehozott 
nagy szavazóbázissal és az ellenzéki (EKA) pártok képviselQjelöltjeinek visszaléptetésével 
tudtak csak nyerni dr. Tarján Lászlóné (2. körzet, Kaposvár), István József (5. körzet, Marcali) 
és dr. Sipos Imre révén (6. körzet, Nagyatád). Ehhez jött még a megyei és az országos listán 
1-1 képviselQhely Németh Béla és Gerbovits JenQ számára. A megyében szép eredményt, ösz-
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szesen 18,95%-ot ért el az FKGP, kb. ugyanannyit, mint a képviselQjelöltjeivel szinte mindig 
mögötte szereplQ MSZP. Az MSZP-nek ez a váratlan sikere egyébként óriási meglepetést oko-
zott! ErrQl Sárdi Árpád, az MSZP megyei titkára az elsQ forduló után azt nyilatkozta: „Nincs 
még egy ilyen párt a megyében (…), ezt bizonyítja, hogy mind a hat jelöltünk versenyben van. 
Nem várt sikert ért el az MSZP Somogyban (…), közel 20 %-ot ért el. (…) Nemcsak Horn 
Gyulának, a listavezetQnknek köszönhetjük ezt a sikert”.78

Abban a megyében történt ez, ahol a választások elQtt már az itt elherdált szellemi és 
gazdasági javakról nagyon sokan tudtak és szóltak is róla.79 Így kiált fel az ellenzéki újság 
egyik szerkesztQje: „Somogyország megint hírt adott magáról, kivétel lett, meglepetés. 
(…) Nincs még egy megye, ahol a diktatúra, az értelmiség-, a munkás- és parasztellenes-
ség ekkora méreteket öltött volna, s nincs még egy, amelyik ilyen beletörQdQn szolgálja, 
szolgálta ki a levitézlett elvtársakat.”80 Mezei István ugyanitt A szavazás oskolája cím_ 
írásában azt írta: „Lengyeltóti, Balatonszentgyörgy és társközségei egyértelm_ szocialista 
gyQzelmet hoztak, a települések vezetQi »méltán« ülhettek gyQzelmi diadalt. (…) Még 
szerencse, hogy a néplélek mélyrétegébQl elQkerült a kisgazda-nosztalgia…”.81 Mi azért 
láthattuk, hogy ez azért jóval több volt, mint az idézett kisgazda-nosztalgia. A keresztény 
és nemzeti somogyi értelmiségiek közül néhányan, ha egy kicsit késQn is, de az 1990-es 
választásokon mégis elindították a megyében a Somogyi Keresztény Koalíció pártjának 
jelöltjeit a 2., 3., 5., és a 6. körzetben.82 

A somogyi országgy_lési választásokon elinduló ellenzéki (EKA) pártok számára kö-
vetkezett azonban a „VÖRÖS SOMOGY” másik nagy megmérettetése, az 1990-es Qszi 
önkormányzati választások. Vajon a somogyi önkormányzati választások is ezt a „majd-
nem” szocialista párti gyQzelmet hozzák majd az ellenzéki (EKA) pártok számára? Ez lett 
ezután mindenki számára az újabb „nagy kérdés”!

JEGYZETEK

1 MAGYAR Kálmán: Rendszerváltás Somogyban I. 
Az ellenzéki (EKA) pártok megalakulásáról és a 
helyi pártalapítók 1988–1990 közötti szerepérQl. 
Valóság, 2012/11. 76–90. 

2 Már szeptember 27-én megalakult az MDF ka-
posvári csoportja Lévai (Ladilla) József villany-
szerelQ vezetésével. A 10 fQnyi ismert tagból 5 
fQ építészmérnök volt. Az utóbbiakból Juhász 
Tibor és Deákvarga Dénes ajánlotta tagnak Nagy 
Imre unokaöccsét, ÉgetQ András építészmérnököt. 
(Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 
továbbiakban: ÁBTL 2.7.1. Somogy megye 
29. doboz) Ekkor Berta Árpádnak Mernyén és 
Boglárlellén is létezett csoportja. 1988. október 
15-én viszont már négy somogyi csoport m_ködött 
kb. 100 fQvel, így például csak a Balaton-parton 50 
fQnyi tag volt. (ÁBTL 2.7.1. Somogy m. 30. d.) 

3 Pintér Károly és Lengyel Ferenc FKGP alapító ta-
gok révén sikerült a kaposvári Pálma cukrászdában 
megalakult kaposvári FKGP csoportot rekonstru-
álni. Szerintük az ún. kaposfüredi csoport Vörös 
József, Mester Béla és felesége, Kling József és fe-

lesége, valamint Vuncs József és felesége, és a bel-
városiakból Fekete István, dr. Varga Károly, Sárdi 
Lajos, Lengyel Ferenc, Pintér Károly, Benedek 
Sándor és Hegyi István révén jött létre. Az emlí-
tettek szerint Szikra Péter és dr. Tarján Lászlóné 
csak pár héttel késQbb csatlakozott hozzájuk.  
(MAGYAR Kálmán: Rendszerváltás Somogyban 
3-4. füzet. Beszélgetés Pintér Károllyal és Lengyel 
Ferenccel. 2012. június-november 8. Kézirat. 
Kaposvár, 2012. 1–7., 7/1–7/4.)

4 ÜgyvivQjük ekkor Incze Domokos volt. Az 
SZDSZ megyei szervezete 1989. május 16-án 
alakult meg. (ÁBTL 2.7.1. Somogy m. 14. d.)

5 ÁBTL 1.11.1. Somogy m. 41. d. 7. old. (5.)
6 ÁBTL 1.11.1. Somogy m. 41. d. 7. (5.)
7 ÁBTL 1.11.1. Somogy 41. d. 8. (6.)
8 Terjedelmi okból elsQsorban a kaposvári Fidesz-

alapítók nekünk közlésre átadott feljegyzéseiben 
szereplQ pár fontosabb adatot emeltük ki. 

9 VÖRÖS Gyula: Fidesz – Dr. Vörös Gyula vissza-
emlékezése (javított változat). Kézirat. Kaposvár, 
2012. 5, 9. Nagy Zoltán is pozitívan értékelte 
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ezt a látogatást (NAGY Zoltán: Ereszkedés köz-
ben (Kaposvári emlékek a kései szocializmusról 
és a korai demokráciáról) Kézirat. Kaposvár, 
2011. 55.) Szerinte Gyenesei „barátságosan és 
mindenféle látható leereszkedés nélkül fogadott 
bennünket”. Ekkor még autója rendszámában 
nem szerepelt az a felirat, ami a rendszerváltozás 
után, hogy tudniillik MEGYE 1, vagyis az, hogy 
vélhetQleg az autó tulajdonosa 1990 után is még 
Somogy megye elsQ emberének tartja magát.

10 NAGY i. m. 2011. 69.
11 VÖRÖS i. m. 2012. 6, 8.
12 Troszt viszont a szerkesztQség elQtti Fidesz tüntetés 

után – megromlott egészségi állapotára hivatkozva 
– 1990 februárjában lemond. Közvetlen utóda már 
a Somogyi Hírlap élén – a magát volt piarista diák-
ként is többször emlegetQ – Kercza Imre lesz.

13 VÖRÖS i. m. 2012. 8.
14 MAGYAR i. m. Valóság, 2012/11. 85–86.
15 NAGY i. m. 2011. 59. Nagy Zoltán írja ugyanott 

azt is, „hogy a népfront ezzel a »mélyvénás« elé-
gedetlenséggel számolt, s ezt iparkodott levezetni, 
amikor Kaposváron is megszervezte [március 13-
án – szerzQ] az Erdélyi Baráti Kört”.

16 MAGYAR i. m. Valóság, 2012/11. 86,90. 59. jegyz.
17 MAGYAR i. m. Valóság, 2012/11.
18 VÖRÖS i. m. 2012. 5–6.
19 NYÁRÁDY Miklós: Így láttam Moszkvában: A volt 

pénzügyminiszter visszaemlékezései. Új megvi-
lágításban a kommunista taktika módszerei. /
Kisgazdák a Közéletben Sorozat 3./ Kisgazda 
Örökség és Levéltár Alapítvány, Bp., 2012. 112. 
Az 1952-es New York-i kiadás alapján fordí-
totta Krasznay Mihály, szerk. Zsirsai László, 
kiad. Tóth Tamás., Bognár szerepjátszására ld. 
PÁRTAY Tivadar: Évfordulók. Akik egy éve még 
gyáván visszahúzódtak. Kis Újság, 1989. novem-
ber 16. 3.

20 SZIGETVÁRI György: Egy zsákutcába vezetett jó-
indulatú történelmi tévedés kezdete Kaposvárott 
Kézirat. 2010. 1–4. képmelléklete. Ez a somogyi 
III/III-as titkosszolgálatot is megzavarta, mert azt 
jelentették: „Tényleges tömegbázisuk megítélése 
nehéz, mert egyes akcióik szinte érdektelenségbe 
fulladt, más alkalom, pl. március 15-én többezres 
tömeget tudtak megmozgatni.” (ÁBTL 1.11.1. 
Somogy m. 41. d. 7. (5.))

21 ÁBTL 2.7.1. Somogy m. 9 d.; NAGY i. m. 2011. 56. 
22 MAGYAR i. m. Valóság, 2012/11. 81, 84, 88–89.
23 ÁBTL 1.11.6. Somogy m. 7. d. 276–279, 571–

575. A bulányista mozgalomban négy római kato-
likus pap: Kocsi György, Várnai László, Reichard 
György és Varga László, valamint két világi 
személy: Lelovics László és Dombi János sze-
repeltek. A Regnum Marianum bázisközösség 
legaktívabb, akkor még világi tagja dr. Rumszauer 
Miklós ügyvéd volt. Dr. Farkas Géza ugyancsak 
kaposvári ügyvéd a budapesti Katolikus Ifjúsági 

Mozgalom, míg Kelety Géza római katolikus pap 
a cserkészmozgalom szervezésében vett részt.

24 MAGYAR i. m. Valóság, 2012/11. 79-80, 
88/14–16. jegyz.

25 ÁBTL 1.11.6. Somogy m. 7. d. 276, 571.
26 ÁBTL 1.11.6. Somogy m. 7. d. 278, 571.
27 ÁBTL 2.71. Somogy m. 16. d. A Szendi-féle 

memorandumban szerepelt az is, hogy akit mégis 
békepapnak be akarnak szervezni, az illetQ ezt 
azonnal jelezze neki. Dekralálta azt is, ha az általa 
átadott memorandumra nem reagál a püspöki kar, 
akkor a nyugati médiának is átadja azt.

28 MAGYAR Kálmán: A Somogyi Keresztény 
Koalíció rövid története és az 1990-es választá-
si szerepe (MTA-ELTE Pártok, Pártrendszerek, 
Parlamentalizmus Kutatócsoport évkönyve 
2010/2011. szerk. RÉFI Attila, SZIKLAI István) Bp., 
2011. 58–62.

29 Ezeknek dr. Horn Péter, dr. Leitner Sándor fQ-
igazgatók és Varga Sándor, Szita Ferenc, dr. 
Andrássy Antal és dr. Mészáros Balázs igazgatók 
az MSZMP országosan elismert emberei, és az ún. 
szakemberei is voltak.

30 MAGYAR i. m. Valóság, 2012/11. 81, 
88/23–24. jegyz.

31 NAGY i. m. 2011. 71. A 69. oldalon V.-ként szerep-
lQ igazgató a rendszerváltás utáni esetleges meg-
torlás ügyében kérte kapcsolatán, Lévai Józsefen 
keresztül Nagy Zoltán védelmét.

32 NAGY i. m. 2011. 69.
33 MAGYAR Kálmán: Rendszerváltás Somogyban 2. 

Feljegyzések megbeszélésekrQl és a levelezések-
rQl. Találkozásom Dobai András német-török sza-
kos gimnáziumi tanárral, volt levéltárossal 2012. 
február 10-én a kaposvári FQ utcán. Kézirat. 
Kaposvár, 2012. 3.

34 NAGY i. m. 2011. 67. „A leginkább elképesztQ 
pálfordulást talán éppen saját munkahelyem or-
todox igazgatója mutatta be. A Somogyi Néplap 
a temetés (és az avatás) elQtti hét minden napján, 
hétfQtQl szombatig egy-egy cikket közölt Nagy 
Imre életútjának kaposvári állomásairól. Az újság-
író fQ riportalanya és adatforrása, a mártír minisz-
terelnök életének és sorsának magyarázója pedig 
ki lett volna más, mint a levéltár-igazgató…”

35 NAGY i. m. 2011. 65. „Mészáros Balázs szerint a 
helyi reformkör világossá akarta tenni: elhatároló-
dik az MSZMP dogmatikus szárnyától, még azon 
az áron is, hogy tagjai esetleg kizáratják magukat 
a pártból az emléktábla-állítás támogatása miatt.” 

36 Fényképes tagkönyve – több más akkori cserkész-
irattal együtt – a birtokomban van. A múzeumi 
intézményünk pártmegbízottja, T. Éva pedig 1989 
nyarán jelentkezett nálam azzal, hogy az általam 
szervezendQ Szent Korona Társaság tagja szeretne 
lenni. (MAGYAR i. m. 2011. 53–55.)

37 NAGY i. m. 2011. 66. illetve a már idézett Lengyel 
Ferenc szerint: „Akkoriban nemcsak az oktatási- 
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és a kulturális intézmények, hanem a városi- és 
megyei apparátus vezetQ emberei is gyakran meg-
jelentek nálunk az ellenzékieknél és még tagként is 
regisztrálták magukat, így például az FKGP városi 
szervezeténél is. Egészen 1992 tájáig, amikortól 
már elmaradtak, mivel többé már nem féltek a szá-
monkéréstQl”. (MAGYAR Kálmán: Rendszerváltás 
Somogyban 3-4. Beszélgetés Lengyel Ferenc volt 
kaposvári FKGP vezetQvel, Szenna, 2012. novem-
ber 8-án. Kézirat, 2012. 7/1–7/3.)

38 VÖRÖS i. m. 2012. 6.
39 NAGY i. m. 2011. 68.
40 Itt nem tárgyalhatom részletesen az egyes válasz-

tási körzeteknek a statisztikai és egyéb, például a 
jelölési adatait. Ezek megtalálhatóak a korabeli 
sajtóban és a parlamenti választási értesítQkben is.

41 ÁBTL 1.11.1. Somogy m. 41. d. 7. (5.)
42 Király Béla elQször Budapesten, Jeszenszky Géza 

irodájában találkozott az MDF kaposvári veze-
tQsége tagjaival, így Szigetvári Györggyel és 
Hódos GyQzQvel is. (SZIGETVÁRI i. m. 2010. 2.) 
Majd Király a kaposvári rokona, Tevely Balázs 
Bartók Béla utcai lakásán a Fidesz küldöttségét 
fogadta (NAGY i. m. 2011. 71.) Az SZDSZ megyei 
listavezetQjével, Ficzere Mátyással pedig a kezde-
tektQl fogva baráti kapcsolatot épített ki. (Lengyel 
Ferenc szóbeli közlése)

43 NAGY i. m. 2011. 71.
44 Szigetvári szerint az MDF számára ilyen célra 

Király 4000 dollárt adott át, míg az SZDSZ ál-
lítólag 5000 dollárt kapott tQle a választásokig. 
(SZIGETVÁRI i. m. 2010. 2.)

45 NAGY i. m. 2011. 71.
46 MAGYAR Kálmán: Rendszerváltás Somogyban 1. 

Beszélgetés Szabados Péterrel (Kaposvár, FQ utca 
10.) 2011. január 25-én. Kézirat. Kaposvár, 2011. 10.

47 Dr. Szép Tamás, aki ugyancsak képviselQnek 
ajánlotta Királyt, elmondja, hogy szerinte, ami-
kor az országgy_lés megalakulása után röviddel 
Király Béla átült az SZDSZ padsorába, „szá-
mára ettQl kezdve elveszett a politikai hitele”. 
Ld. MAGYAR Kálmán: Rendszerváltás Somogyban 
1. Beszélgetés Dr. Szép Tamással irodájában 
(Kaposvár, Ezredév utca 1.) 2011. február 22-én 
Kézirat, Kaposvár, 2011. 13.

48 A somogyi MDF másik egyéni képviselQjelöltjét, 
a 3., ún. siófoki körzetben az SZDSZ jelöltje, 
dr. Párizs András „meglehetQsen sajátságos körül-
mények között gyQzte le”. Ld. MAGYAR Kálmán: 
Rendszerváltás Somogyban 2. Feljegyzések be-
szélgetésekrQl és levelezések, Dr. Oláh Vilmos 
„1990 és az MDF” címmel 2012. február 29-én 
nekem írt levele. Kézirat. Kaposvár, 2010–2012.

49 Ua.
50 ÁBTL 2.7.1. Somogy m. 25. d. A Berzsenyi 

Irodalmi Társaság egyik tagja, Szentkirályi Zsolt 
pedig „a tQle szamizdat kiadványt megvásár-

ló kapcsolatunknak elmondta, hogy jó ismerQse 
Demszky Gábornak és Gadó Györgynek”. (Ua.)

51 ÁBTL 2.7.1. Somogy m. 6. d.
52 Ua. Ez a kérdés pozitívan dQlt el, mert a február 

10-i MSZMP Központi Bizottsági ülés elfogadta 
Pozsgay értékelését, hogy 1956 „népfelkelés” volt.

53 ÁBTL 2.7.1. Somogy m. 8. d.
54 ÁBTL 2.7.1. Somogy m. 12. d. Bár 1989 májusára 

mindenütt felállt az MDF vezetQség és a megyei 
egyeztetQ tanács is. Megalakult az EKA az MDF 
szervezetekben, külön tartva magát az MSZMP 
egyeztetQ tanácsaitól. (MAGYAR i. m. 2011/1. 
Beszélgetés Dr. Szép Tamással… 3.)

55 MAGYAR Kálmán: Rendszerváltás Somogyban 1. 
Beszélgetés Szikra Péterrel 2011. május 11-én a 
kaposvári Turul házban. Kézirat. Kaposvár, 2011. 
13–14.

56 ÁBTL 2.7.1. Somogy m. 14. d.
57 MAGYAR i. m. 2011/1. Beszélgetés Dr. Szép 

Tamással… 13.
58 MAGYAR Kálmán: Rendszerváltás Somogyban 3-4. 

Találkozás Ficzere Mátyással, egykori városi és 
megyei ügyvivQvel, országgy_lési képviselQvel 
(1990-94) (Kaposvár, FQ utca) 2012. 10. 12-én. 
Kézirat. Kaposvár, 2010–2012. 10–14. – A már 
idézett Lengyel Ferenc áprilisban, a második for-
duló elQtti héten tartott nagygy_léskor látta Király 
Bélát, aki nagyon dühös volt, mivel nem nyerte 
meg egybQl a választást. Lengyel ekkor a nagygy_-
lés befejezése után, elmenetelekor észrevette, hogy 
egy kerekesszékes öreg bácsi a Kilián György 
M_velQdési Ház hátsó bejárata elQtt Ficzere 
Mátyásnak egy ötszázasokkal teli táskát adott át. 
Megdöbbenve megállt és a fényben meglátta a 
kinyitott táskában a sorba rakott kötegeket, amely 
számításai szerint legalább 5 millió forint lehetett. 
Szerinte ez a pénz vélhetQleg Király Béla második 
fordulós választási kampányához érkezett.

59 Bizonyítani tudom azt, hogy még 1990. február 
9-én is az MSZMP utódpártjának, az MSZP-nek a 
számlájára fizetett be 7,1 millió Ft-ot a Somogyi 
Néplap akkori fQszerkesztQje. (MAGYAR i. m. 
2010/4. Beszélgetés Ficzere Mátyással…) Ezeket 
a befizetéseket viszont tagadta Sárdi Árpád: „ta-
valy lettem az MSZP elsQ titkára, (…) 1989 
nyara óta egy fillért sem kaptunk a vállalattól…” 
(LUTHÁR Péter: Sárdi Árpád - Ez rablás volt. 
Somogyország, 1990. május 11. Közélet, 3.)

60 MAGYAR i. m. 2010/4. Beszélgetés Ficzere 
Mátyással…, 10–14.

61 MAGYAR i. m. 2012/3-4. Beszélgetés Lengyel 
Ferenccel… 7/2.

62 A Winkler Ferenc muzeológus által 1989. február 
3-án tervezett, helyi közösségi tulajdonú rádió 
az USA követség és a nyugati emigrációs szer-
vezetek támogatása ellenére sem valósult meg.  
(ÁBTL 2.7.1. Somogy m. 6. d.)
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63 NAGY i. m. 2011. 63. „Ekkor beszéltem elQször (és 
mindeddig utoljára) Orbán Viktorral.”

64 VÖRÖS i. m. 2012. 10.
65 A Kaposvár környékén élQ Kristóf Csabát – Vörös 

Gyula közvetítésével – visszaemlékezése megírá-
sára levélben megkerestem. Ígérete ellenére nem 
nyilatkozott.

66 VÖRÖS i. m. 2012. 10.
67 MAGYAR i. m. 2011. 58–62.
68 VÖRÖS i. m. 2012. 12.
69 Ua.
70 Nagy Zoltán szerint: „Úgy hallottam, hogy a 

Fidesz egyik markáns vezetQje, Kövér László a 
barátaimat és engem kissé sértQ módon, mégis 
találóan jegyezte meg, hogy »már nincs szükség 
plakátragasztókra«… (NAGY i. m. 2011. 63.)

71 Lengyel Ferenc a szentendrei PetQfi Egyesület tit-
kárának, Dragon Pálnak a felhívására jelentkezett 
kisgazdának. (MAGYAR i. m. 2012/3–4. Beszélgetés 
Lengyel Ferenccel… 7/1.) Pintér Károly Pártay 
Tivadarral és a Hazafias Népfronttal is kapcsolat-
ban volt. Szikra Péter vendéglátó-ipari vállalko-
zóként kapcsolódott a kisgazdákhoz. (MAGYAR 
i. m. Valóság, 2012/11. 85–86., 89–90. 51. jegyz.) 

72 MAGYAR i. m. 2012/3–4. Beszélgetés Lengyel 
Ferenccel… 7/1. A reggel munkába menQk a busz 
útvonalaként megjelölt tábla helyett a „létezQ 
szocializmus – lenini út – kommunizmus vég-
állomás” feliratot, másutt „vezetQinkkel menet 
közben beszélgetni tilos” és más feliratokat talál-
hattak csak. (VÖRÖS i. m. 2012. 10.)

73 Az FKGP kaposvári alapításáról, szervezésé-
rQl stb. jegyzQkönyvek, feljegyzések, választási 
plakátok, szórólapok nála fellelhetQk. Ezeket a 
szilvásszentmártoni lakása felújítása után kike-
resi majd. 1992 nyarán az FKGP-bQl a Torgyán-
ellenes fellépése miatt a Torgyán-csoport elsQként 
zárta ki az FGKP-bQl.

74 MAGYAR i. m. 2012/3–4. Beszélgetés Lengyel 
Ferenccel… 7/2. Gueth Péter szennai református 
lelkész elmondta, hogy Tildy Zoltánra nem minden-
ki emlékezett itt szívesen. Tildy, aki 1916–1917-ben 
Szennán volt segédlelkész, azt állította ugyanis a 
visszaemlékezéseiben, hogy neki kellett ellátnia 
magát és feleségét. Holott pl. a szennaiak is tudták 
(mert errQl jegyzQkönyv is készült), hogy Tildynek 
ez az állítása valótlan. A Szennán Qt alkalmazó 
Szabó János lelkész ugyanis a saját ellátmányá-
ból tartotta el Tildyéket is. (MAGYAR Kálmán: 
Rendszerváltás Somogyban 3-4. Beszélgetés telefo-
non Gueth Péter szennai református lelkésszel 2012. 
10. 1-jén. Kézirat. Kaposvár, 2012. 8/1.)

75 MAGYAR i. m. 2012/3–4. Beszélgetés Lengyel 
Ferenccel… 7/2–7/3. Lengyel Ferenc azt is állí-
totta, hogy nagyon megharagudott rá Barkóczi, 
amikor a választások elsQ fordulója után közölte 
vele, hogy az FKGP megvonta tQle a támogatást 
és így nem indulhat a második fordulóban.

76 Fiatal kQm_ves vállalkozóként 1983-tól a 
Hazafias Népfront tagja és a békés átmenet híve 
volt. Szerinte az MDF-et az FKGP rovására, 
ugyancsak a békés átmenet biztosítására hozták 
létre. (MAGYAR i. m. 2012/3–4. Beszélgetés 
Pintér Károllyal… 14.)

77 MAGYAR i. m. 2012/3-4. Beszélgetés Pintér 
Károllyal… 14. Továbbá: Vörs (egy tanár?), 
Somogyvár, Nagyberki (Szép Pál), Csököly (Paizs 
Imre), Szenna-Szilvásszentmárton (Lengyel 
Ferenc), Csokonyavisonta (Dr. Sipos Imre), 
Csoma-Szabadi, Iharos, Iharosberény (Blatt 
Antal), Boglárlelle (Németh Béla). Németh Béla, 
aki azután a megyei listán lett képviselQ, Fonyódtól 
kezdve egészen Siófokig megszervezte az FKGP-t. 
Siófokon Barkóczi Gellért, KQröshegyen István 
József református lelkész, a késQbbi országgy_lési 
képviselQ, ugyanitt Lehoczky Gyula is szervezett 
egy sejtet, Törökkoppány-Zics környékén pedig 
Gerbovits JenQ, késQbbi képviselQ és tárca nélküli 
miniszter hozott létre kisgazda csoportokat.

78 „ANDOR”: Nemcsak Horn Gyulának köszönhetjük 
a sikert. Somogyország, 5. 1990. április 5.

79 Szili Ferenc megírta: „az utókor okulására felso-
rolom azok nevét, akik értékeinket eltékozolták, 
pedig a város és a megye kulturális fejlQdéséért 
sokat tehettek volna: Klenovics Imre, dr. Horváth 
Sándor, dr. Balassa Tibor, Tóth János, Balajca 
János, dr. Troszt Tibor”. (SZILI Ferenc: Kis so-
mogyi emigráció. Elherdált szellemi értékek. 
Somogyország, 3. 1990. január 19.) A rendszer-
váltás elQtti és a közvetlen utáni ipari- és vállalati-, 
valamint a különbözQ gazdasági vagyonok elvesz-
tése vagy átalakítása ügyében Károlyi Menyhért 
cukorgyári szabadszakszervezet, majd LIGA el-
nöke, illetQleg mezQgazdasági ügyvivQje és Orbán 
Csaba közgazdász, a kaposvári húskombinát egy-
kori vezérigazgató helyettese nyújtott nekünk 
információkat (MAGYAR Kálmán: Rendszerváltás 
Somogyban 1. Beszélgetés Károlyi Menyhérttel és 
Orbán Csabával (Kaposvár, FQ utca 10.) Kézirat. 
Kaposvár, 2010. 8–9.)

80 BALOGH P. Ferenc: Ébredj Somogyország! 
Somogyország, 3. 1990. április 5.

81 MEZEI István: A szavazás oskolája. Somogyország, 
3. 1990. április 5.

82 MAGYAR i. m. 2011. 49–62. Arról viszont már 
nem tehettünk, hogy a KDNP választásának itteni 
szervezQje, Inotai Ferenc késQn jelent meg. És 
valószín_leg már ezért sem tudták összegy_jteni a 
kaposvári 1–2. körzet KDNP-s képviselQjelöltjei, 
Gallai István és dr. Farkas Géza az elindulásukhoz 
szüséges 750 darab ajánlószelvényt. Egyedül az 5. 
(Marcali) körzetben szerepelt Börczi Miklós, mint 
KDNP-s képviselQjelölt.



ERPS VILMOS

A modern olasz történetírás vázlata1

Az olasz (idQnként itáliai) történetírás2 bemutatásánál azt a bevezetQ megjegyzést tenném, 
hogy ez egy alapjában követQ jelleg_ történetírás immár, azaz itt nem találunk egyik idQszak-
ban sem egy új, önálló paradigma kialakítását megcélzó törekvést. Ugyanakkor az olasz/itáliai 
történetírás rövid összefoglalása lehetQséget ad a történetírás/történettudomány alakulásában 
megfigyelt/megkonstruált paradigmák összefoglalására, ezen felül persze számos olyan jelen-
sége és alakja van (mondjuk a híres „microstoria”), amely jelentQs szerepet játszott az említett 
fejlQdési folyamatban, s nem feledkezhetünk meg az olasz történetfilozófia kiemelkedQ alak-
jairól sem, akiknek természetesen egyetemes történeti jelentQségük is van.3

Ha a paradigmák mentén történQ összefoglalásnál tartunk ki, akkor csak emlékeztetni 
kell arra a korábban elmondottakból, hogy az ún. kritikai történetírás számos jelensége 
a 16–18. században itáliai területen alakult ki. (Amint errQl szintén esett már szó, ennek 
– egyebek mellett – a történelem önállósodása szempontjából volt kiemelkedQ jelentQsé-
ge.4) Olyan jelenségekre, irányzatokra lehet itt utalni, mint az itáliai humanizmus, persze 
ennek nemcsak forrásgy_jtQ, forráskritikai alakjai, hanem a teoretikus Macchiavelli és pl. 
Gucciardini5 is megemlítendQk itt. Szó esett korábban a híres itáliai trattatisti–erudizioni 
disputáról is ebben az idQszakban, amely kit_nQen bizonyítja (vagy inkább jelzi/kifeje-
zi), hogy a korszak egyik fQ jellegzetessége a történelem szemszögébQl az irodalom és a 
tudományos jelleg közötti átmenetiség, ingadozás. Mint ismeretes, a vitában részt vettek 
egyik oldala a történelem m_vészi, irodalmi, retorikus jellegét hangsúlyozta, s fQ céljának 
a gyönyörködtetést tekintette. Ezzel szemben a másik oldal, amely már több vonatkozás-
ban támaszkodott az ún. erudita tudósok eredményeire, pl. forrásgy_jteményeire vagy 
a segédtudományok terén megtett kezdeti lépéseire, a történelem önálló, tudományos, 
autonóm módszereken alapuló jellemzQit domborította ki. Utóbbinak azután emblemati-
kus képviselQje a korszakban a neves Muratori6, aki „Rerum Italicarum Scriptores” cím_ 
gy_jteményében az erudita forráskiadás olyan m_vét hozta létre, amely számos más edíció 
számára is példaképül szolgált, s a kérdéskörnek az utókor számára is (máig) leginkább 
hasznosítható segédeszköze.7

A 18. századi itáliai történeti gondolkodás legkiemelkedQbb egyénisége persze a koráb-
ban már szintén említett (s többször hivatkozott) Vico8, aki egyúttal általában, egyetemes 
szempontból is a modern történeti gondolkodás egyik úttörQje és kiemelkedQ képvise-
lQje (akinek alapvetQ hatása Michelet-tQl kezdve Crocén és Collingwoodon keresztül I. 
Berlinig számos történész-gondolkodó életm_vében kimutatható.)9

Mint a korábbiakban errQl szintén szó esett, Vico alapvetQen két szemszögbQl alapozta 
meg a modern történetelméletet: egyrészt ismeretelméleti szemszögbQl, amikor is az „Új 
tudomány”10 cím_ m_vében már a 16–18. században önállóvá váló természettudományok-
kal szemben is felvetette a történelem tanulmányozásának önállóságát. Nevezetes „verum 
ipsum factum”, illetve „verum et factum convertuntur” elvével ugyanis arra mutat rá, s 
annak kimunkálására fektet roppant hangsúlyt, hogy a természet megismerésével szemben 
(amely egy kész, befejezett lét, s így Isten m_ve) a történelem az embernek saját magának az 
alkotása, és ezen alapul a megismerése is. A történelemben ebbQl következQen szubjektum 
és objektum nem állnak szemben egymással, hiszen az ember saját történetének egyszeriben 
alanya, szerzQje és tárgya is, s a megismerése így tulajdonképpen itt a kettQ közösségén, azo-
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nosságán alapul; tehát azon, hogy a megismerQ és a megismert is ember, az emberi nemhez 
tartozik, s így kereshetQk a történelemben általánosságok, amelyek nem a dolgok általános-
ságán, közösségén, hanem a nembeli közösségen alapulnak. Mindennek persze alapvetQ kon-
zekvenciája a történelem alakíthatóságába, a cselekvésbe vetett meggyQzQdés is, s egy másik 
(ezzel persze a lehetQ legszorosabban összefüggQ) konzekvencia – de elQfeltevés is –, hogy 
minderre az erkölcsi kérdések és momentumok felvethetQsége és érvényesíthetQsége miatt 
van szükség. Mindez ugyanis elQfeltételezi annak a hitét, hogy a történelem – a természettel 
szemben – az alakíthatóságnak, a szabadságnak a területe, hiszen erkölcsi kérdéseket, szem-
pontokat (amelyek még H. Butterfield, I. Berlin vagy H. White számára is a legfontosabbak 
a történelemben) csak ennek tételezésével lehet érvényesíteni.11 

Mint szó esett róla, Vico nemcsak ismeretelméleti szempontból/szemszögbQl alapozott, 
hanem a történelem általános menetérQl is volt mondanivalója (amit a fentiek értelmében 
téves törvénynek tekinteni), ez pedig a történelem nevezetes hármas tagolása, illetve a 
corso–ricorso-ról [föllendülés és hanyatlás/visszatérés] szóló tézis. ElQbbi szerint min-
den nagyobb történeti kultúra bejárja az istenek kora-hQsök kora-emberek kora fázisait, 
amelyben többek között (mondjuk a francia felvilágosodással, Condorcet-val szemben) 
az is újszer_, hogy saját korát (tehát az emberek korát) nem tekinti a fejlQdés végpont-
jának, sQt a történelemben, tehát a hármas korszakolásban megfigyelhetQ racionalizáci-
ós, demokratizációs folyamatot nem elQremutatóként, haladásként, hanem ellenkezQleg, 
depravációként és hanyatlásként értelmezi. Vico véleménye szerint is ugyanis a tudomá-
nyos kritikában megfogalmazódó racionalitással szemben a vallás és a m_vészet a kultúra 
erkölcsi értékeket megfogalmazó/megtestesítQ összetartó ereje és instrumentuma, ami pl. 
a nagy alkotásoknak is nélkülözhetetlen elQfeltétele. 

MindebbQl pedig úgy konstituálódik a corso–ricorso tézis, hogy a kultúrák az olasz 
filozófus szerint nem egymástól független monászok, az említett hármasegység folyamán 
végbemenQ depraváció nem hoz magával végleges romlást és pusztulást, hiszen a követ-
kezQ kultúrában – Vico szerint mondjuk az antik után felbukkanó/felemelkedQ nyugat-
európaiban – mindez egy magasabb fokon újrakezdQdik, s a kultúrák e spirális mozgása, 
„fejlQdése” és alakulása jelenti/adja-határozza meg a történelem mozgásának irányát.12

A továbbiakban pedig a 19. századi olasz történetírásra is érvényes13, hogy követi a 
Nyugat-Európában felbukkanó/konstituálódó történetírói/történettudományos paradigmát, 
annak minden konzekvenciájával együtt. Tehát alapvetQen itt is a rankei minta és a poli-
tikatörténeti, nemzeti szemszög érvényesül, s német módra és elsQdlegesen német hatásra 
alakul ki a professzionális történettudomány intézményrendszere (amelynek során persze 
nagy, saját elQdként pl. Muratorit emelik ki.) Itt is létrejönnek a (Muratorit is folytató) nagy 
forrásgy_jtemények és folyóiratok (a legjelentQsebb – a Historische Zeitschrift mintájára 
– a híres „Rivista storica Italiana”)14, kialakul a szemináriumi rendszer, valamint a kutatá-
sokat összefogó szakmai társulat is.15

A Rivista storica Italiana mellett a szakszer_södQ történetírásnak olyan intézményei 
jönnek létre ebben az idQszakban, mint pl. az Istituto storico italiano (általában fogja 
össze a történeti kutatásokat), a Scuola di diplomatica, paleografia et archivio (az École 
des Chartes itáliai megfelelQje) vagy a forrásközlés alapvetQ folyóirata az Archivio 
storico italiano (egyik alapvetQ numizmatikai forrásgy_jtemény a Corpus Nummorum 
Italicorum). Megjelennek a professzionalizmus intézményrendszerének olyan további 
szerves tartozékai is, mint a történeti biográfiák (Dizionario Biografico degli Italiani – ter-
mészetesen a nemzeti, azaz az itáliai történelem kiemelkedQ egyéniségeit megörökítve), a 
késQbbiekben a nemzeti bibliográfia (Bibliografia Storica Nazionale), vagy a nemzeti tör-
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ténelem „mesternarratívájának” dicsQ eseményeit, korszakait a középpontba állító nemzeti 
múzeum is.16 Meg lehet itt jegyezni persze, hogy ez a fajta professzionalizmus azért – a 
politikai viszonyok folytán is – részben késQbbi, részben töredékesebb, mint pl. a német 
vagy a francia, ráadásul ezt a folyamatot a késQbbiekben jelentQsen megtörte Mussolini 
fasiszta diktatúrája.

Amint a fentiekben errQl esett szó, ráadásul, ez a professzionalizálódás együtt járt számos 
ideológiai, retorikus motívummal is (ez persze másutt is így volt). Ennek egyik döntQ eleme 
volt az állami-politikai kérdések középpontba állítása, például az itáliai communé-k, városál-
lamok keletkezésének kérdése is. Ebben széles körben elterjedt felfogás volt, hogy mindez – 
azaz a szabadság demokratikus intézményei – Itália északi részének a germánok (longobárdok 
és gótok) hódításából eredeztethetQ. A germánok ugyanis – itt az amerikai „germ theory”-ra 
ismerhetünk – eleve (Tacitus szerint is) a szabadság, a demokratikus intézmények hordozói s 
mindez a Déllel szembeállított – faji zöngéj_ – kulturális felsQbbrend_ség ideológiája.17

AlapvetQ feladatának tekinti a történetírás a nemzeti/olasz állami egység megvalósítá-
sának szellemi elQkészítését, amelyben pl. a történészként is neves Cesare Balbo18 szemé-
lyesen is közrem_ködik, s ezért a közös olasz nemzeti múlt olyan témái kerülnek elQtérbe, 
mint az idegen hódítók elleni közös küzdelem (szicíliai vecsernye), vagy akár Macchiavelli 
és Guicciardini életm_vének méltatása.19, 20 

A század második felének fQ jelensége tehát az említett professzionalizmus kialakulása, a 
maga intézményeivel (szakfolyóiratok, levéltárak stb., valamint – a korábbiakon felül – még 
például a jelentQs forrásgy_jtemények21, segéd- és résztudományok kiadását, illetve megje-
lenését emelhetjük ki). Ennek fQ képviselQi – a jelzett ellentmondásokkal – például Pasqual 
Vilari, Ripamante, C. Cantu, Amari, Casanova késQbb Ruffini, aki már a modern alkotmány-
történetet elQlegezi meg. B. Croce nagy m_vében22 jelentQs hangsúlyt helyez a század második 
felében az egyes résztudományok, így az ókortörténet, a m_vészettörténet, az irodalom (F. de 
Sanctis például) és filozófiatörténet bemutatására is. (A történetelmélet képviselQi közül külö-
nösen a pozitivizmus eszméire esküvQ Cattaneo emelkedik ki.) A század utolsó évtizedében 
pedig felbukkan a marxizmus (történelmi materializmus) is, fQként Labriola munkásságában, 
aki a korábbi politika-történeti dominancia után a gazdaság, a társadalom, a belsQ szociális 
konfliktusok vizsgálatát állítja elQtérbe, a doktrína általános elveinek megfelelQen.23

A modern olasz történeti gondolkodás (és egyúttal szintén a modern történeti gondol-
kodás) egyik legkiemelkedQbb, valóban emblematikus egyénisége azonban természetesen 
Benedetto Croce24, akinek alapvetQ tevékenysége már a két világháború közötti idQszakra 
vezet át, sQt akkorra is esik.

Crocénak, mint ismeretes, volt egy rövidebb marxista korszaka is, de alapvetQen talán 
a szellemtörténeti, de leginkább a neohegeliánus irányzattal rokonítható. Utóbbiból is 
következik, hogy a történelemmel és a történetelmélettel kapcsolatos m_vek alapvetQek 
filozófiai m_ködésében, amit olyan alkotások fémjeleznek, mint pl. a Vicoról írt könyve25, 
illetve „A történetírás története és elmélete”, „A történelem és szabadság”, a nevezetes „A 
történelem, mint gondolat és tett”, valamint számos egyéb, például a 19. századi olasz tör-
ténetírásról készített munkája26.

Croce történelemmel összefüggQ gondolatai közül fQként a prezentizmusról és az ab-
szolút historizmusról való nézetei a leginkább ismertek és a leginkább elemzésre méltók. 
Ezzel összefüggQ gondolatmenetének a kiindulópontja a történelem és krónika (egyes álta-
lános) különbsége (de összefüggése is), amelynek értelmében – s itt a neokantiánusokhoz 
csatlakozik – a történeti tudás alapvetQ jellemzQje /összetevQje az idQbeliség (a konkrét 
térben és idQben levQ, közvetlen szubjektumról teszünk valamilyen kijelentést a történelem 
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tanulmányozása során), amit alapjában a kronológia rögzít, s amely lényegileg különböz-
teti meg a történeti tudást a tudás minden más formájától (így a természettudományoktól 
és a matematikától is). Az egyes eseményeknek, a kronológiának a tudása/ismerete azon-
ban természetesen még nem történeti tudás (nem birtoklása semmiféle igazságnak), csak 
rossz, extenzív végtelen – mondhatnánk Hegellel, akit itt egyáltalán nem a hajánál fogva 
ráncigáltunk elQ –, a történelemben is van valamiféle rend és „általános”, ez azonban nem 
a törvényszer_nek és az ismétlQdQnek, hanem a lényegesnek és a fontosnak az általáno-
sa.27 Amit Croce végsQ soron úgy fogalmaz meg, hogy a történeti események (a tények, a 
kronológia) úgy kapják meg jelentésüket, „értelmük”-et és fontosságukat, hogy a jelenre 
vonatkoznak, az igazi történeti munka nem is más, mint a saját kora (akár politikai) kérdé-
seiben való erkölcsi-morális állásfoglalás s a történeti munka tulajdonképpen ettQl (tehát a 
morális mondanivalótól) kapja meg a jelentQségét. 

Mint látható volt a gondolat nem teljesen új (egyáltalán nem az), s Croce maga is megvallja, 
hogy igen nagy mértékben kötQdik Vicohoz és Hegelhez.28 Ami igazán új és lényegi az egyrészt 
az, hogy Croce a történetírás erkölcsi érvényét/relevanciáját kifejezetten politikai állásfoglalás-
ként határozza meg (azaz egyenesen ösztönöz a történésznek a saját kora politikai kérdéseiben 
való állásfoglalására – hiszen ettQl kapja általánosságát a történeti tudás). Másrészt az említett 
abszolút historizmusnak29 a tézise is új/novum, merthogy Croce a történeti tudást a legmagasabb 
rend_ tudásnak tekinti, ez ugyanis nem pusztán a valóság rekonstrukciójára és rögzítésére (vö. 
a korábban említettekkel), hanem alakítására és megváltoztatására is irányul. Ezzel azonban er-
kölcsi jelleg_vé is válik s a történelem éppen azért a legmagasabb rend_ tudás, mert ebben – a 
történelem, a valóság alakításában/alakíthatóságában – alapvetQen az emberi szabadság megva-
lósításának és megvalósíthatóságának, az emberi önmegvalósításnak a terrénuma, ahol szubjek-
tum és objektum nem esnek szét, vagy nem állnak egymással szemben.30

MegjegyzendQ, hogy Croce mindezt konkrét történeti munkában is érvényesíti, pl. a 
19. századi Itáliáról írott történetében31, amelyet az olasz fasizmus regnálásának idején írt, 
s éppen ezért a 19. századi olasz történelmet az egyéni szabadság, a liberalizmus történe-
teként mutatta be (s nem mondjuk alacsonyabb rend_ és magasabb rend_ fajok küzdelme-
ként), csakis és kizárólag attól a motívumtól vezérelve, hogy saját korának alakításában, a 
fasizmussal szembeszegezett humanizmus megvalósításában ennek hangsúlyozása szüksé-
ges, s csak így kapja meg a 19. századi olasz történelem is az „igazság”-át.32

Hozzá kell tenni mindehhez, hogy Croce mellett még egyéb képviselQi is voltak a kife-
jezetten szellemtörténeti irányultságú történetírásnak ekkor Olaszországban, így például a 
hatalmi kérdések fontosságát történelmi realitásnak tekintQ Ferrero33, aki szerint örök-béke 
tervek és a hatalom megszüntetése helyett sokkal inkább annak humanizálására van szük-
ség. Ismeretes azután Ferrero m_ve a Római Birodalom hanyatlásáról, amellyel nyilván 
saját korának üzen, illetve annak kríziséhez, a válsághoz általában keres történelmi szüzsét 
és elQképet a szóban forgó témában (tehát a római dekadenciában).34 

De meg kell említenünk a már érintett marxizmust is, amelynek számos kiemelkedQ 
teoretikusa tevékenykedett olasz földön, Labriolától Gramsci-ig és Banfi-ig.35 Az Q teore-
tikus munkáikban is alapvetQ szerepe volt a történetelméletnek, de nagy hatásuk minde-
nekelQtt az olasz gazdaság- és társadalomtörténetírás, valamint a munkásosztály története 
feldolgozásának a megindulása volt, már a 19. század végétQl kezdQdQen. Közülük talán 
A. Gramscit lehetne kiemelni36, aki hatalom-, pontosabban hegemónia-elméletével – s így 
MachiavellirQl írott, mindezzel nyilvánvalóan összefüggQ tanulmányaival – akár a poszt-
modern teoretikusoknak is muníciót adhatott a tudás, politikai intézmények stb. hatalmi-
legitimációs beágyazottságáról való elméleteihez.37
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A második világháború utáni olasz történetírásban alapvetQen három irányzatot külön-
böztethetünk meg.38 Egyrészt változatlanul tovább élnek az eszmetörténet crocei hagyo-
mányai (és persze maga Croce is). E nézeteket mindenekelQtt a híres ókortörténészek, 
A. Momigliano, illetve Gaetano de Sanctis, valamint pl. Franco Venturi, rajtuk kívül a 
Meinecke-tanítvány (olasz Meinecké-nek is titulált) Federico Chabot, Adolfo Omodeo, 
D. Cantimori, Rosario Romeo, részben Papini képviselték.39 Az irányzatra jellemzQ volt 
egyfajta hegeliánus, neoidealista megközelítés, azaz a történelemben mindenekelQtt az 
eszmék történetére összpontosítottak (ezek szerintük a történelem fQ mozgatórugói), fon-
tos szerepet szántak az államnak és a külpolitikának (általában a hatalmi kérdéseknek a 
rankei „Der Primat der Aussenpolitik” értelmében), az erkölcsi értékeket megtestesítQ 
nagy egyéniségeknek, s határozottan kétkedve fogadták a szociológiai megközelítést, a 
kvantitatív módszerek alkalmazását, amivel szemben inkább a hermeneutikát preferálták.40 
Fontos és jellemzQ álláspontjuk a nemzeti szemszög elfogadása is, pl. a Risorgimento-t (s 
pl. Cavour-t41) – ellentétben Gramsci véleményével – az olasz történelem kiemelkedQ peri-
ódusának tartották, illetve az olasz nemzeti-állami szempontokat igyekszenek – alkalman-
ként a katolicizmus jegyében (itt jelentQs hatása volt többek között Jacques Maritain-nek 
is42) – az európai, sQt univerzális értékekkel kiegészíteni, egyensúlyba hozni, s mindezzel 
a nyugat-európai (persze a Szovjetunióval szembehelyezett) szellemi-gazdasági-politikai 
közösség eszmei elQkészítQiként is szerepelnek.43

Az eszmetörténeti irány mellett jelentQs szerepet játszik a háború után a marxista-
marxizáló irányzat44, amely fQként Gramsci vagy Labriola nyomdokain halad, olyannyira, 
hogy Gramsci nevérQl elnevezve külön intézet is alakul a háború után. A marxista irányzat 
fQ reprezentánsai ekkor a történetírók körében E. Sereni, C. Cipolla, E. Collotti, L. Satriani, 
R. Battaglia, késQbb a részben a microstoria irányba váltó E. Grendi, C. Poni, Portelli.45

A marxista irányzatra jellemzQ volt az élénk politikai érdeklQdés (többen közülük a kom-
munista párt tagjai is voltak), az olasz nemzeti múlt mítoszaival (Risorgimento, reneszánsz) 
való harcos leszámolás, a közelmúlt és jelen (fQként persze a fasizmus) erQteljes bírálata, 
általában a belsQ társadalmi konfliktusokra való összpontosítás (osztályharc), a társadalmi 
egyenlQtlenségek elleni küzdelem, az Olaszországban különösen virulens problémának számí-
tó Mezzogiorno, azaz Észak és Dél konfliktusának, egyenlQtlen fejlQdésének, Dél-Itália elma-
radottságának a középpontba helyezése, amelyet radikális társadalmi reformokkal (nagybirtok 
felosztása, iparosítás) kívántak orvosolni. Módszertani vonatkozásban harcosan szembeszáll-
tak a croce-i „etiko-politika”-i történetírással, s hermeneutika helyett inkább a szociológiai 
módszerekkel éltek, a marxizmus módszertani elveinek megfelelQen egyének helyett inkább a 
„tömeg”-ek, a szélesebb, alsóbb, „elnyomott” szubaltern társadalmi rétegek (parasztság, mun-
kásosztály) történelmének feltárására irányuló kvantitatív-strukturális történészi megközelítést 
preferálták.46 Hozzá lehet tenni azonban, hogy ez a fajta (a történetírás és a társadalom együttes 
modernizációját mindenek elé helyezQ) megközelítés felemásra sikerült: részben kelet-euró-
pai társaikhoz hasonlóan az olasz marxista történészek is alkalmanként túlságosan kötQdtek a 
politikai doktrínáikhoz (jelentQs lelkiismereti konfliktust okoztak a különbözQ szovjetellenes, 
antisztálinista felkelések brutális fegyveres leverései, így 1956 is47), s a mozgalom, jelesül a 
munkásmozgalom története gyakran felülírta a „tudományos”, társadalomtörténeti szempon-
tokat, ami a politikai eseménytörténetben való megrekedéshez vezetett.

Mindez már átvezet a második világháború utáni olasz történetírás harmadik nagyobb 
irányzatához, a hagyományos értelemben vett politikatörténethez48, amely persze jelentQs 
újdonságot itt is produkált – nyugat-európai párhuzamaihoz hasonlóan –, nevezetesen a je-
lenkortörténet m_faját (ennek folyóirata is ekkor alakult, „Rivista di storia contemporanea” 
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címmel49). Az irányzat leginkább ismert képviselQi az említett R. Battaglia, valamint Albertini, 
C. Pavone, Vigezzi s fQként persze Mussolini fáradhatatlan monográfusa Renzo de Felice50 
(de ide sorolhatjuk az önéletírás olyan munkáit is, mint Ciano gróf, Luigi Longo vagy Emilio 
Lussu visszaemlékezései, naplói, valamint a gyakorló politikusok, mint pl. Spadolini vagy 
G. Andreotti51, sQt talán I. Montanelli történetírói munkáit is52). Ez a politikai történetírás 
elutasította mind a társadalomtörténeti, mind a hermeneutikus módszert (általában is kö-
zömbös, gyanakvó volt a teóriával, „nagy elméletek”-kel szemben s inkább az empíriához, 
a forrásközeliséghez – ebben döntQek a diplomáciai iratok voltak –, tehát a rankei „wie es 
eigentlich gewesen”-hez ragaszkodott. FQ témáik az elsQ, illetve a második világháború, az 
olasz fasizmus, a spanyolországi háború, az etiópiai hadjárat, a második világháború utáni 
politikai fejlemények stb. voltak, persze sok vonatkozásban a 19. századi olasz történelemhez 
is visszanyúltak.53 Politikai nézeteiket többnyire az alkalmanként kifejezetten ortodox konzer-
vativizmus és nacionalizmus, nemritkán harcos antikommunizmus jellemezte, aminek követ-
keztében pl. a fasizmus és Mussolini iránt is bizonyos megértéssel közeledtek. (Természetesen 
mindez pl. R. Battagliára nem érvényes, hiszen Q baloldali, kommunista történész.)54 

Persze ez az ortodox politikatörténeti irány is töltQdhetett bizonyos esetekben (vö. fa-
sizmus értelmezések55) társadalomtörténeti elemekkel, legnagyobb formaváltozását talán 
mégis inkább az ún. emlékezettörténeti kutatásokban élte meg az 1990-es, 2000-es évek-
ben, errQl a késQbbiekben lesz még szó.56

Az olasz történetírás háború utáni jelenségei közül talán a leginkább eredeti (és valóban 
a történetírás paradigmáit feszegetQ) irányzatának a hetvenes években felívelQ és kibonta-
kozó ún. „microstoria” tekinthetQ.57 Ez az új irányú tájékozódás folyóirati formában/szin-
ten is megjelenik, hiszen ekkor indul az ilyen jelleg_ kutatásoknak és az ezzel összefüggQ 
elméleti kérdéseknek nagy teret szentelQ, tekintélyes folyóirat, a „Quaderni storici” is.58

Bár többen megkérdQjelezik az olasz „microstoria”-nak a posztmodernnel való összekapcsolható-
ságát, kétségtelen, hogy a posztmodern egyik legjelentQsebb teoretikusa, Umberto Eco59 sok tekintet-
ben legalábbis érzékelteti, jelzi a microstoria mögött meghúzódó elméleti alapállást. Eco azután már 
csak abból a szempontból is embléma, hogy legismertebb m_ve, „A rózsa neve”60 alapvetQen történeti 
témájú, s nem lehet kétséges, hogy Ecot felfogása megalkotásakor jelentQs mértékben befolyásolták a 
történelem megismerésével/megismerhetQségével összefüggQ elméleti megfontolások. 

Mint ismeretes, Eco egyébként a szemiológia (jeltudomány) professzora s „A rózsa 
nevé”-ben is felbukkanó fQ problémája (amely akár a középkori nominália–reália vitához 
is kapcsolható), hogy fogalmaink, a valóságot megnevezni kívánó jeleink és eszméink 
mennyiben adják vissza ezt a realitást, mi pl. a jel, a jelölQ és a jelölt közötti viszony? 
Eco szerint – amely persze más m_vekben, például a szintén roppant ismert „Nyitott 
m_”-ben61 (Opera aperta) is megjelenik – egyértelm_ válasz nincs a kérdésre, illetve a 
különbözQ m_vészeti ágakban (akár a filmben és az irodalomban) nagy szerepet játszó re-
alizmuselméletek mögötti tükrözés-teória biztosan nem igazolható (s így az csak trükkö-
zés-teória legfeljebb), hiszen a valóságnak számtalan megközelítési/interpretációs módja 
lehetséges, a jel és a jelölt közötti viszony messze nem egyértelm_. (Így Vilmos mester 
detektívtörténetének lényege is nem a gyilkos megtalálása, hanem keresése.) SQt a jelek 
(tehát a nyelv) tulajdonképpen – mint Saussure-nél – nem is egy rajtuk kívüli valóságra 
vonatkoznak, illetve annak leképezései, hanem Qk maguk konstituálják ezt a valóságot, s 
bármiféle „értelem” is ezért nem a külsQ realitásra, hanem a jelek egymásra való vonat-
kozásában jön létre.

Ahogy szó volt róla, sokan vitatják mindennek a posztmodernnel, illetve a „microstoriá”-
val való összefüggését, jóllehet számos érv szól amellett, hogy Eco mindezzel – a többi 
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posztmodern teoretikushoz hasonlóan – a történelem pluralitását, perspektivikus és konst-
ruktív jellegét hangsúlyozza, ami egyértelm_en involválja a nagy történelmi narratívákkal 
való leszámolást, a történelem strukturális/tudományos jellegébe vetett hit megrendülését, 
a történetmondás rehabilitálását, az egyénnek (a szubjektumnak és a szubjektívnek) mint 
a történelem aktorának a visszatérését: mindez végsQ soron pedig a mindennapokhoz, a 
triviálishoz, az ironikus hangnemhez és így a történelem antropologisztikus megközelíté-
séhez való fordulást jelenti, amelyek végsQ fokon a microstoria legfQbb konstituensei közé 
tartoznak.62

Ennek a microstoriának azután természetesen számos képviselQjét megnevezhetjük, 
a leginkább ismertek közül elég itt megemlékezni pl. C. Ginzburg, G. Lévi, O. Raggio, 
M. Montanari, C. Cipolla, L. Benevolo, S. Cerutti, M. Gribaudi, R. Sarti, E. Cantarella, 
G. Pommata nevét.63 Rájuk – a köztük meglévQ jelentQs különbségek (hogy kik érkez-
tek pl. egyenesen a marxizmusból) mellett többé-kevésbé jellemzQ a korábban regnáló 
társadalomtörténeti-strukturális paradigmával való szembefordulás, illetve a társadalmi 
folyamatoknak, a társadalmi hálónak (vö. Cerutti64) egy olyan jelleg_ vizsgálata, amely 
nem azt emeli ki, hogy az egyéni cselekedeteket hogyan befolyásolják a társadalmi de-
terminánsok (pl. osztályhelyzet), hanem Q maga hogyan alakítja/alkotja meg egyáltalán 
ezeket a szövedékeket. 

De említhetnénk elméleti/fogalmi apparátusukból a nevezetes „kivételesen normális” 
kategóriáját is, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy nem statisztikai általánosságok vagy 
kiszámolható „longue durée” formájában keresik a történelem igazságait, hanem egyedi 
esetek, történetek elmesélésében, ami – mint errQl is szó esett – a kvalitatív, elbeszélQ, nar-
ratív formákhoz való vonzódást is elQfeltételez. A „kivételesen normális” (eccezionalmente 
normale)65 így az egyedire, a különösre, az eltérQre, a nem konvencionálisra, a szokatlanra 
és a margóra összpontosít, ami egyedinek számít, de gyakran éppen ezáltal mutathatók be 
egy társadalom vagy egy kultúra, de leginkább kulturális közeg sajátosságai, mentalitása 
és viselkedési kódjai.

Mindezen (még hosszasan taglalható) problémáknak egyik legismertebb m_ve, Carlo 
Ginzburg ma már klasszikusnak számító könyve, „A sajt és a kukacok”, amely egy 17. szá-
zadi molnár világképét értelmezi.66 Forrásanyagát inkvizíciós perek iratai képezik, ame-
lyek egy korabeli molnár (Menocchio) kétszeres perbefogásáról szólnak, aki öntörvény_, 
a fennálló hatalom normáitól eltérQ módon elmélkedett a világ dolgairól és teremtésérQl. 
Ennek során jutott arra a következtetésre, hogy mindehhez nincs szükség Isten létének (egy 
teremtQ szubjektumnak) a feltételezésére, hiszen a világ önmagától (az anyagból) is meg-
teremtQdhetett, létrejöhetett, hasonlóan ahhoz, ahogy a sajtból is kinQnek a kukacok. Ez 
nyilván a fennálló hatalom minden porcikáját, eresztékét veszélyeztetQ, provokatív nézet 
volt, amelyet kétszeri inkvizíciós per után a falusi molnár végleges elítéltetése, a társada-
lomból való eltávolítása, tehát kivégzése követett. Menocchio személye így mindösszesen 
a történelembQl kiszorult alsóbb társadalmi rétegek, a nép, a történelem hallgatag névte-
lenjeinek vagy veszteseinek történetét is jelenti67, amely természetesen a microstoria (és a 
posztmodern) szemében ugyanolyan érték_, önálló és autonóm narratíva, mint a fennálló 
hatalomé, illetve a gyQzteseké.68 

A második világháború utáni idQk jelentQs irányzataként kell megemlítenünk a válto-
zatlanul nemzetközi jelentQség_ olasz ókortörténetet69 is, amelynek egyik kiemelkedQ rep-
rezentánsa Arnaldo Momigliano70, aki számos historiográfiai munkában mutat rá az ókori 
antikváriusok és a 16. századtól felbukkanó forrásgy_jtQ, erudita iskolák közötti folytonos-
ságra is.



90 ERPS VILMOS: A MODERN OLASZ TÖRTÉNETÍRÁS VÁZLATA 

KiemelkedQ jelentQség_nek tarthatjuk ebben az idQszakban is pl. az olasz m_vészettör-
téneti kutatásokat, elég csak M. de Michellinek71 az avantgárdról vagy az Abis – De Logu72 
szerzQpárosnak a velencei festészet fénykoráról írott munkáira gondolnunk. 

Az utóbbi évek egyik legjelentQsebb vállalkozása az olasz történetírásban a Pierre 
Nora által kezdeményezett „Les lieux de memoire” olasz megfelelQje, az „I luoghi della 
memoria” elkészítése73, amelynek spiritus rectora az olasz emlékezetkutatások régi értQje, 
M. Isnenghi74. Az olasz szintézis sok tekintetben persze különbözik a francia eredetitQl, 
például csak az olasz egység kialakulásától vázolja a legfontosabb emlékezeti helyeket. 
Ennek azonban olyan fontos összetevQi vannak a szerzQk szerint, mint az ünnepek, a 
kiemelkedQ személyek (Garibaldin, Mazzinin, Mussolinin keresztül egészen Aldo Moro 
meggyilkolásáig), az egyes történelmi események (Marcia su Roma, spanyol háború, a má-
sodik világháború, 1968) a calcio, az utcanevek, az olasz opera, film de Pinocchio, a Giro 
d’Italia vagy a maffia is. Természetesen itt is felvetQdnek az olasz nemzeti identitásnak 
ez emlékhelyekben rögzQdQ kritikus, vitatott pontjai is, de éppen e kérdések feszegetése, 
napirenden való tartása az ilyen jelleg_ kutatások egyik fQ célkit_zése.

Az Isnenghi által szerkesztett kötetek mellett az utóbbi évekbQl számos emlékezettör-
téneti munka megemlíthetQ (Contini, G. Gribaudi, Luzzatto75 és sokan mások tollából76), 
amelyek kiterjednek az olasz elsQ világháborús részvétel, az olasz fasizmus és a koncent-
rációs táborok, valamint az ellenállás (Kefalónia77) és a hevesen vitatott partizánmozgalom, 
a háború végén elkövetett bosszúmészárlások (foibe), illetve pl. az Aldo Moro-ügy válto-
zatlanul az assmanni „kommunikatív emlékezet” fogalmával leírható, azaz vitatott, nem 
megszilárdult, heves vitákat kiváltó kérdéseire.

Mit lehet összességében elmondani az olasz történetírásról, azaz, hogyan lehet össze-
gezni az itt elmondottakat?

Bár a bevezetQben inkább az olasz történetírás/történettudomány követQ jellegét hang-
súlyoztam, az utána következQkbQl kiderült, hogy ennek számos nemzetközi szinten is 
számon tartott, európai rangú képviselQje volt és van, a középkortól napjainkig, s egyes 
irányzatai (pl. a „microstoria”) kifejezetten eredetit, adott esetben egyenesen mintá-
kat jelentettek más országok történetírása/történettudománya számára is. Mindezeken 
felül európai horizontúnak számít az olasz (illetve itáliai) történetfilozófia is Joachimus 
de Fioretól, Vico-n és Crocén, sQt Gramsci-n (illetve az olasz marxizmuson) keresztül 
egészen Eco-ig, amelynek egyik fQ erénye/ismérve a történeti tudás filozófiai megalapo-
zása, illetve annak autonómiája melletti kiállás. Mindezek alapján joggal állíthatjuk, hogy 
az olasz történetírás sok tekintetben európai lépték_, s mindenképpen beletartozik a nagy 
nemzeti történetírások (francia, angol, német) élvonalába, tehát a történetírás történetének 
folyamatában alapvetQ ennek számon tartása is.

JEGYZETEK

1 Részlet egy készülQ historiográfiai 
összefoglalásból.

 A publikáció elkészítését a TÁMOP 4.2.1./B-09/1/
KONV-2010-0007 számú projekt támogatta.

 A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terven 
keresztül az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 Az olasz történetíráshoz vö. Storia della Storia. 
Per cura di Angelo de Gubernatis. Milano, 1884. 
(Természetesen a 19. századi, illetve és fQként az 
azt megelQzQ idQszakokra.)

 A 14–18. századra kiemelkedQ még Fueter. 
Részben M. Ritter. Vö. Eduard Fueter: Geschichte 
der neueren Historiographie. München, 1911.

 Moritz Ritter, Die Entwicklung der 
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Geschichtswissenschaft an den führenden Werken 
betrachtet. Druck und Verlag von R. Oldenburg, 
München und Berlin, 1919.

 Illetve A. Momigliano: Mabillon’s Italian 
Disciples. In uQ: Essays in Ancient and Modern 
Historiography. Wesleyan University Press, 
Middletown, Connecticut, 1977. 277–293. o.

 Általában még az antikvárius történetírás fo-
galmához és képviselQihez uQ: The Classical 
Foundations of Modern Historiography. 
University of California Press. Berkeley Los 
Angeles Oxford 1990. Különösen a „The Rise of 
Antiquarian Research” cím_ tanulmány. 54–79. o.

 A 19. századra Donald R. Kelley: Fortunes 
of History. Historical inquiry from Herder to 
Huizinga. Yale University Press. New Haven-
London, 2003.

 Italie par Georges Bourgin. In: Histoire et 
historiens depuis cinquante ans. I-II. (Méthodes, 
organisation et résultats du travail historique de 
1876 á 1926.) Librairie Félix Alcan, Paris, 1927. 
2191–232. o.

 Valamint B. Croce: Storia della storiografia 
italiana nel secolo decimonono. I-II. Bari, 1930.

 L. Bulferetti: La storiografia italiana dal 
romanticismo a oggi. Milan, 1957.

 A huszadik századhoz:
 Delio Cantimori: Storici e storia: metodo, 

caratteristiche e significato del lavoro 
storiografico. Torino, Einaudi, 1971.

 Rosario Romeo: Italia moderna fra storia e 
storiografia. Felice le Monnier-Firenze, 1977.

 Claudio Pavone: Italy: trends and problems. In. 
The New History. (Trends in Historical Research 
and Writing Since World War II.) Edited by 
Walter Laqueur& George L. Mosse. Harper Torch 
Books. Harper&Row, Publishers, New York and 
Evanston. 1967. 48–76. o.

 Donald R. Kelley: Frontiers of History. Historical 
Inquiry in the Twentieth Century. Yale University 
Press. New Haven&London, 2006.

 Lutz Raphael: Geschichtswissenschaft im Zeitalter 
der Extreme. (Theorien, Methoden, Tendenzen 
von 1900 bis zur Gegenwart.) 

 Szekeres András: Az ’ellentörténet-
tQl’ a mikroelemzésig: társadalomtörténet 
Olaszországban. In: Bódy Zsombor – Ö. Kovács 
József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. 
Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 187–207. o.

 Az intézményekhez legújabban vö. Italy (Mauro 
Moretti and Ilaria Porciani.) In: Atlas of European 
Historiography. (The Making of a Profession.) 
Edited by Ilaria Porciani and Lutz Raphael. 
Palgrave Macmillan, New York, 2010. 115–122. o.

 A történetfilozófiához vö. például Kelemen János: 
Az olasz hermeneutika Crocétól Ecoig. Kávé 
Kiadó, Budapest. 1998.

 Egyes kiemelkedQ történészekrQl például Erich 

Cochrane, John Tedeschi: Delio Cantimori: 
Historian (1904-1966) Journal of Modern History, 
39(1967) 438–445. o.

 S. William Halperin: Francesco Ruffini 
(1873-1934). In. Essays in modern european 
historiography. Edited and with an introduction by 
William Halperin. 266–288. o. 

3 Mivel ez az összefoglalás mindenekelQtt az újkori 
történetírás történetére összpontosít, nem cél itt a 
teljes olasz, illetve itáliai történetírás bemutatása. 

 A középkori elQzmények közül elég így itt talán 
annak megemlítése, hogy az itáliai történetírásban 
is megfigyelhetQk az általános európai történetírás 
m_fajai. Így az évkönyvek (pl. Monte Cassino), a 
gesták (vö. pl. Cassiodorus), a krónikák mindkét 
változata (vö. pl. Liutprand, Dino Compagni, illet-
ve Joachimus de Fiore, a legendák (Vö. pl. Jacopo 
de Voragine gy_jteménye). Érdemes azután meg-
említeni – részben a magyar történelemmel kap-
csolatos vonatkozásaik miatt – a 14–15. századi 
városi krónikákat, külön a három Villani Firenze 
történeteit, amelyek tárgyukból adódóan is egyfaj-
ta racionálisabb, világiasabb szemléletet képvisel-
nek s fQ szüzséjük a polgárságtörténet.

 MindebbQl egyetemes történeti jelentQséggel (már 
csak m_fajából adódóan is) leginkább Joachimus 
de Fiore történetfilozófiája bír, aki – sok tekintet-
ben adaptálva Szent Ágoston történett interpre-
tációját – az emberi történelmet három alapvetQ 
korszakra osztotta: az elsQ idQszakban a teljesen 
evilági szempontok dominálnak, majdhogynem az 
ágostoni civitas terrena, a b_nösség és az emberi 
önszeretet jegyében (jelképe a házas ember), a 
második korszakban átmenetiség figyelhetQ meg 
a „megvilágosodás” felé, tehát az immanencia és 
transzcendencia között (jelképe a világi pap), míg 
a harmadik korszakban a hit gyQz az értelem, a 
szellem a természet, a civitas dei a civitas diaboli, 
a belsQ a külsQ fölött, s kezdQdik Isten országának 
a földi megvalósulása. (Jelképe a világtól, fQként 
a politikától, tehát az állami élettel kapcsolatos 
tevékenységtQl elforduló s csupán a belsQ szemlé-
lQdésnek, az igazságnak élQ szerzetes.) 

 Vö. Joachimus de Fiore-hoz Ernst Breisach: 
Historiográfia. Osiris, Budapest, 2004. 149. o.

 A középkori itáliai történetíráshoz általá-
ban például Bernhard Schmeidler: Italienische 
Geschichtsschreiber des XII. und XIII. 
Jahrhunderts. Verlag von Quelle&Meyer in 
Leipzig, 1909.

 A három Villani krónikája. Attraktor, MáriabesnyQ, 
2011. (Eredeti kiadása vö. A három Villani króni-
kája. Fordította, bevezetéssel ellátta: Rácz Miklós. 
[Középkori krónikások VII–IX.] Budapest, 1909.)

4 A korábbiakban ebben a vonatkozásban min-
denekelQtt Aeneas Sylvius Piccolomini, Flavio 
Biondo, Lorenzo Valla nevét említettem. Amint 
errQl szintén szó esett, Piccolomini mindenek-
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elQtt a földrajzi szemlélet érvényesítése, F. 
Biondo az antikvárius történetírás és a régészt 
megindítása, L. Valla pedig a kritikai filológiai 
módszer alapjainak lerakása (Vö. a constantinusi 
adománylevél hamisított voltának a bizonyítá-
sa) terén jelentett kiemelkedQt és elQremutatót. 
Természetesen itt is csak részleges kép kiala-
kítására törekedhetünk, hiszen a forráskritikai 
elemek mellett persze roppant fontosak ebben 
a vonatkozásban is az olyan inkább „retorikus” 
összetevQk, mint a reneszánsz és humaniz-
mus jegyében a természethez való fordulás 
vagy általában a politikai nézetek érvényesítése, 
amelyben központi szerepet játszik a csírázó 
nemzetállami gondolat, vagyis a bármely politi-
kai alakzatban megnyilvánuló „ragione di stato” 
tétele. Ez feltétlenül az ágostoni, s a világkróni-
kákban megfogalmazott keresztény univerzaliz-
mussal szemben az evilágiság s így a történeti 
elv áttörését jelentette.

 Szintén korábban mutattam rá arra is, hogy persze 
ez a filológiai-kritikai s így racionálisabb módszer 
még számos jegyét Qrzi az irodalmiságnak (ezért 
is „csak” egyfajta átmenet a 19. századi profesz-
szionalizmushoz), hiszen – különösen a nagy 
kortörténeti munkákban (vö. például Macchiavelli 
történeti könyvei) – alapvetQ az „ékes” beszéd, a 
homiletika s a szerzQk a történelmi szereplQk szá-
jába hosszú, szépen megformált (természetesen 
soha el nem hangzott) morális tanulságokra intQ 
beszédeket adnak. Figyelemre méltó ugyanakkor, 
hogy a résztudományok, sQt a segédtudományok 
kezdetei is ekkorra nyúlnak vissza, így mondjuk 
a m_vészettörténeté (Vasari) vagy a kronológiáé 
(Scaliger).

 Magától értetQdQen, az említettek mellett még 
számos kiemelkedQ itáliai történetíró megem-
líthetQ ebbQl a korszakból, akik vegyesen kép-
viselik az irodalmi/retorikus és az erudita jel-
lemvonásokat, lényegében már Petrarcától, pl. 
Leonardo Brunin, Poggio Bracciolinin, Crivellin, 
Giovanni Simonettán, Sabellicuson keresztül egé-
szen az ellenreformáció történetírójáig Sarpiig. 
Ezek behatóbb tárgyalására vö. Erich Cochrane: 
Historians and historiography in the Italian 
Renaissance. Chicago, 1985. Illetve pl. Donald J. 
Wilcox: The Development of Florentine Humanist 
Historiography in the Fifteenth Century: Harvard 
University Press. Cambridge, Massachusetts, 
1969.

 A magyar történetírással összefüggQen számtalan 
itáliai történetíró megemlíthetQ (akik kötQdnek az 
itáliai humanizmushoz), BonfinitQl Ransanusig, 
M. Sanutióig. A XVI–XVIII. századi olasz tör-–XVIII. századi olasz tör-XVIII. századi olasz tör-
ténetírás magyarságképét vizsgálja s az itt emlí-
tetteket számos egyébbel kiegészíti (Vico Caraffa 
életrajzával bezárólag) Jászay Magda: A keresz-
ténység védQbástyája olasz szemmel. (Olasz kor-

társ írók a XV–XVIII. századi Magyarországról.) 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.

 Szintén olasz–magyar kapcsolatokra s a kez-
dQdQ intézményesülésre, benne a Collegium 
Hungaricumra (és így a szemináriumi rendszer 
csíráira) vö. Bitskey István: Hungáriából Rómába. 
(A római Collegium Germanicum Hungaricum 
és a magyarországi barokk m_velQdés) Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.

 Az itáliai humanista történetíráshoz még vö. 
Aszalós Éva: Leonardo Bruni, a firenzei humanis-
ta történetírás atyja. Debreceni Szemle, VI. évf., 
3. sz. 1998. szeptember. 400–407. o. Valamint pl. 
Kovács Kiss Gyöngy: Reneszánsz történelem-
eszmény és történetírás Itáliában. Korunk, 1998. 
május.

5 Vö. például M. Ritter: i. m. 190–195. o.; valamint 
Francesco Guicciardini: Itália története (1494–
1534). Európa Kiadó. Budapest, 1990.

 Korábban már felvetQdött F. Gilbert: Machiavelli 
and Guicciardini: Politics and History in Sixteenth 
Century Florence. Princeton, 1965. 

 Az egész korszakhoz alapvetQ Cochrane: i. m.
 UQ: The Transition from Renaissance to Baroque: 

The Case of Italian Historiography. History and 
Theory Vol. 19. (Febr. 1980), 21–38. o.

6 Vö. Momigliano: Mabillon’s Italian Disciples.
cím_ idézett tanulmánya. Muratori összefoglaló 
m_vére vö. Lodovico Antonio Muratori: Annali 
d’Italia. I-II. Torino, 1976. Ebben a jezsuita tör-
ténetírásra jellemzQ m_vében kronologikusan ha-
ladva s inkább az eseményekre összpontosítva 
mutatja a korábbi Itália történetét. 

7 Ennek az ún. erudita történetírásnak egy fon-
tos képviselQje a Magyarországon (legalábbis a 
magyar történeti irodalomban) meglehetQsen jól 
ismert Luigi Ferdinando Marsigli, aki – eredetileg 
praktikus, hadászati, a békekötéseket elQkészítQ 
célzattal készítve m_veit – a modern térképészet 
megalapítója, számos (pl. az arab, héber, perzsa, 
török történelemmel kapcsolatos) forrás össze-
gy_jtQje s aki a magyar történelemrQl is készített 
egy rövidebb összefoglalást olasz nyelven, a ha-
nyatló török birodalomról, fQleg annak katonai 
berendezkedésérQl és hadseregérQl pedig egy igen 
részletes monográfiát is készített. Igen jelentQsnek 
mondható könyvgy_jteménye is, amely egyéb 
– például botanikai és ásványtani – gy_jtései ki-
egészítésével Bolognában egy a 18. század elején 
megalakuló tudományos intézet, sQt akadémia 
megalapításához is vezetett. Szintén az erudita 
iskola jelentQs/markáns képviselQjének tekinthetQ 
Bacchini, Tiraboschi vagy Scipio Maffei, sQt rész-
ben Cuoco is.

 Vö. mindezekhez Luigi Fradinando Marsigli: 
A magyar királyság történetének kivonata. 
(Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta: Nagy 
Levente) Attraktor, MáriabesnyQ–GödöllQ, 2009.
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 Luigi Ferdinado Marsigli: Az Oszmán Birodalom 
katonai állapotáról, felemelkedésérQl és hanyatlá-
sáról. (Fordította F. Molnár Mónika.) Históriaantik 
Könyvesház Kiadó, Budapest, 2007.

 A nemzetközi irodalomból már-már klasszikus 
John Stoye: Marsigli’s Europe. 1680-1730. (The 
Life and Times of Luigi Ferdinando Marsigli, 
Soldier and Virtuoso). Yale University Press New 
Haven&London, 1994.

 Maffei-rQl pl. Paolino Ulvioni: Scipione Maffei: 
La solitudine dell’intelligenza. Un nuovo 
conrtibuito.

 Rivista storica italiana. 2009. Vol. 121. Fasc. 1. 
121–149. o.

 Cuoco-hoz vö. Cuoco: Saggi storico sulla 
revoluzione napoletana del 1799. (Reprint a cura 
di Pasguale Villani.) Roma–Bari, 1976.

8 Vö. a korábbiak. Vicoról vö. Gyurgyák János – 
Kisantal Tamás (szerk.): Történetelmélet I. Osiris, 
Budapest, 2006. Részlet az „Új tudomány”-ból, 
237–275. o. Vicoról, kiadásairól, recepciójáról 
rövid összefoglalás uo. 235–237. o. 

 Illetve ErQs Vilmos: A XVI–XVIII. századi tör-
ténetírás I. Világosság, 2009/2. 111–125. o., a 
XVI–XVIII. századi történetírásról szóló fejezet. 
Vico máig legjobb összefoglalásának és elemzésé-
nek persze Croce híres biográfiája, illetve Vicoval 
kapcsolatos tanulmányai tekinthetQk.

 Vö. B. Croce: La filosofia di Giambattista Vico. 
(Terza edizione reveduta). Bari, 1933. 

9 Vö. a késQbbiek.
10 Vö. Giambattista Vico: Az új tudomány. 

(Fordította Dienes Gedeon és Szemere Samu.) 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979.

11 Vö. pl. I. Berlin: A történelmi szükségszer_-
ség. In uQ: Négy esszé a szabadságról. Európa 
Könyvkiadó, Budapest, 1990. 181–333.

12 Vicohoz, illetve a hozzá kapcsolódó és a mo-
dern eszmetörténetírást érintQ kérdésekrQl leg-
újabban magyarul vö. még Nagy József: Vico. 
(Eszmetörténet mint korlátlan szemiózis). Áron 
Kiadó, Budapest, 2003.

13 Vö. B. Croce: Storia della storiografia italiana nel 
secolo decimonono. 

 L. Bulferetti: La storiografia italiana dal 
romanticismo a oggi. cím_ idézett m_vek.

 Összefoglalóan és különösen az intézmények-
rQl (levéltár, forráskiadványok, szintetikus mun-
kák, folyóiratok, bibliográfiák stb.) vö. Italie par 
Georges Bourgin, i. m. 

 Valamint Angelo de Gubernatis említett szintézise.
14 Vö. erre Felix Gilbert: The Professionalisation of 

History in the Nineteenth Century. In Higham, G. 
John et a. (eds.): History. The Development of 
Historical Studies in the United States. Prentice-
Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1965. 
320–339. o.

15 Vö. Italy (Mauro Moretti and Ilaria Porciani.) In: 

Atlas of European Historiography. (The Making 
of a Profession.) cím_ idézett m_.

 Valamint mindezekhez még pl. David Laven: 
The Lombard Leage in Nineteenth-Century 
Historiography, c.1800-c.1850. In: Nationalizing 
the Past (Historians as Nation Builders in Modern 
Europe). Edited by Stefan Berger and Chris 
Lorenz. Palgrave Macmillan, 2010. 358–383. o.

 Mauro Moretti and Ilaria Porciani: Italy’s Various 
Middle Ages. In: The Uses of the Middle Ages in 
Modern European States. (History, Nationhood 
and Search for Origins:) Edited by R. J. W. Evans 
and Guy P. Marchal. Palgrave Macmillan, 2011. 
177–196. o.

16 Vö. Italy (Mauro Moretti and Ilaria Porciani.) In: 
Atlas of European Historiography. cím_ idézett 
m_. Valamint pl. Ilaria Porciani: La festa della 
nazione. (Rappresentazione dello Stato e spazi 
sociali nell’Italia unita.) Il Mulino, Bologna, 1997.

 Valamint Italie par Georges Bourgin. In: Histoire 
et historiens depuis cinquante ans. cím_ idézett 
m_.

17 Vö. mindezekhez David Laven: i. m.; Mauro 
Moretti and Ilaria Porciani: i. m.

18 Vö. Cesare Balbo: Storia Italia e altri scritti. 
Torino, 1984.

19 Vö. Kelley: Fortunes of History. 259–264. o.
 A 19. századi olasz történetírás máig legjobb 

feldolgozása Croce korábban már emlegetett, 
nagyszabású és filológiai szempontból is ki-
emelkedQ összefoglalása. Ebben a nagy olasz 
filozófus rámutat arra, hogy az olasz történetírás 
professzionalizálódása a 19. század folyamán – 
természetesen és Nyugat-Európához hasonlóan 
– ellentmodásosan és fokozatosan megy végbe. 
A század elsQ felének nagy történetírói (Cuoco, 
Troya, Botta, Sismondi, Balbo) még inkább egy 
irodalmias, a nagy egyéniségeket és persze a nem-
zeti függetlenség problematikáját középpontba 
állító történetírást m_velnek. 

 Vö. B. Croce: Storia della storiografia italiana nel 
secolo decimonono cím_ idézett m_ve.

20 A korábban is virágzó, ekkor is jelentQs, nagy 
mennyiség_ emlékirat-irodalomból pedig kiemel-
kednek Garibaldi vagy például Settembrini me-
moárjai. Magyarul ezekbQl vö. Garibaldi váloga-
tott írásai. (A kötetet összeáll., bev. és jegyz. ell. 
Sallay Géza; ford. Sallay Géza, Szauder József; 
a térképeket készítette Bognár Gábor.) Budapest, 
M_velt Nép, 1955. Illetve Garibaldi emlékiratai. 
(Dumas Sándor után franciából fordította Kassay 
Adolf.) 2 kötet. Megjelenés: [Pozsony] Posony : 
Sieber Henrik könyvnyomdája, 1861. 

 Újabban felvetQdött a 19. századi olasz történet-
írásban is a nQk szerepének vizsgálata, illetve 
a szorosabb értelemben nem a professzionális 
történetíráshoz kapcsolható, inkább marginális 
pozícióban lévQ, s így inkább az irodalomhoz 
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közelebb álló m_fajokban alkotó nQi történet-
írók vizsgálata. Vö. mindehhez Ilaria Porciani: 
Women and the writing of national history. Italy, 
1860-1914. In: Political systems and definitons 
of gender roles. Edited by Ann Katherine Isaacs.
(Clioh’s Workshop II). Edizioni Plus, Universita 
di Pisa, 2001. 107–116. o.

21 Vö. pl. a Historiae Patria Monumenta cím_ 
forrásgy_jtemény.

22 Vö. B. Croce: Storia della storiografia italiana nel 
secolo decimonono, i. m.

23 Villarihoz vö. Pasqual Villari: Geschichte 
Girolamo Savonarola’s und seiner Zeit. Leipzig, 
Brockhaus 1868. Valamint pl. Pasquale Villari: 
L’Italia e la Civilta. Ulrico Hoepli. Milano, 1925.

 Cantu-hoz Cesare Cantu e il suo tempo. Incontro 
di studio N. 7. (16 novembre 1995.) Instituto 
Lombardo di Scienze e Lettere, Milano. 1996.

 Illetve Cesare Cantu: Világtörténelem. Szent 
István Társulat, Budapest, 1856–1876.

 Labriolához Antonio Labriola: Tanulmányok a törté-
nelmi materializmusról. Kossuth Könyvkiadó, 1966.

 Cattaneo-hoz Clara Maria Lovett: Carlo Cattaneo 
and the Politics of the Risorgimento 1820-1860. 
Martinus Nijhoff. The Hague. 1972. Cattaneo-
tól Carlo Cattaneo: La citta. (Considerata come 
principio ideale delle istorie italiane.) A cura e 
con introduzione e note di G.A. Belloni. Vallechi 
Editore Firenze, 1931. Ebben a könyvében – a 
pozitivizmus elveinek megfelelQen – nem politi-
kai történettel vagy nagy egyéniségekkel, hanem a 
városiasodás jelenségével foglalkozik, egyetemes 
történeti és szociológiai szempontokból.

 Az egész kérdéskörhöz, illetve a professzionaliz-
mus jelenségéhez S. William Halperin: Francesco 
Ruffini (1873–1934), i. m.

24 Vö. Benedetto Croce: A történelem filozófiája. In. 
Történetelmélet II. 410–450. o. Részletes iroda-
lom Crocéhez Uo. 408–410. o.

 Valamint uQ: Theorie und Geschichte der 
Historiographie. (unter Betrachtungen zur 
Philosophie der Politik) Verlag von J.C.B. Mohr 
(Paul Siebeck), Tübingen, 1930.

 B. Croce, Teoria e storia della storiografia, 2 
voll. a cura di E.Massimilla e T.Tagliaferri , 2007, 
Editore: Bibliopolis, Collana: B.Croce:edizione 
nazionale delle opere 

25 B. Croce: La filosofia di Giambattista Vico. (Terza 
edizione reveduta). Bari, 1933. 

26 Vö. Benedetto Croce: Storia della storiografia 
italiana nel secolo decimonono cím_ i. m.

 Valamint Benedetto Croce: Die Geschichte als 
Gedanke und Tat. Bern, 1944.

 B. Croce, La storia come pensiero e come azione, 
Laterza, Bari,1938.

27 Vö. a következQ jegyzet.
28 Vö. B. Croce: La filosofia di Giambattista Vico. 

(Terza edizione reveduta). Bari, 1933. Valamint B. 

Croce: Saggio sullo Hegel. (Seguito da altri scritti 
di storia della filosofia.) Bari, Laterza &Figli. 
1967.

29 Vö. még különösen Benedetto Croce: A cse-
lekvés elsQbbsége. In uQ: A szellem filozófiája. 
(Válogatott írások.) Gondolat, Budapest, 1987. 
226–238. o.

 Valamint uQ: Filozófiai munkásságomról. In uo. 
91–104. o.

30 Meg szeretném itt jegyezni, hogy végtelenül egy-
oldalúnak és alapvetQen hamisnak tartom azt az 
értelmezést (amelyet Szekeres András is képvi-
sel említett és még említendQ tanulmányában, 
s amely fQként az ötvenes-hatvanas évek tár-
sadalomtörténészeinél volt alapvetQ), miszerint 
Croce valamiféle leegyszer_sített állami, politikai 
(„etiko-politikai”) szempontokat érvényesítQ tör-
ténetírói munkálkodást fejtett ki, amihez képest 
a háború után mintegy szükségszer_vé vált az 
olasz historiográfia modernizálása, társadalom-
történeti, strukturális, elemzQ szempontokat érvé-
nyesítQ paradigmaváltása. Ez a kritika legfeljebb 
a 19. századi olasz történetírásra érvényes, de nem 
Crocéra, akinek a történelemhez való viszonya és 
történetírása nem azonosítható valamiféle primitív 
politikatörténettel. Ezért használom jelen leírásban 
is a szellemtörténet kifejezést és minQsítést, amit 
egyébként m_veinek magyar válogatása is sugall, 
de általában is érvényes, hogy Croce történetfel-
fogásában a politikai eseménytörténetnek vajmi 
kevés szerep jut, annál inkább az irodalomnak, 
filozófiának, történeti gondolkodásnak (Dantétól 
Vicoig), azaz a szellemi folyamatok bemutatásá-
nak, illetve elemzésének s így általában is a teo-
retikus, problémaközpontú, persze hermeneutikai 
jelleg_ és így szintetikus történetírásnak. (Híres 
mondása egyébként – ez persze közismert –, ha 
egy ország/nemzet történetét meg akarod ismerni, 
akkor tanulmányozd mindenekelQtt az irodalmát.)

 Szintén alapjaiban vitatható ugyanakkor az a 
fQként az amerikai New History (Becker, Beard) 
által képviselt s Magyarországon is elterjedt nézet, 
miszerint Croce prezentizmusa valamiféle rela-
tivista, kontrukcionista s így – Collingwooddal 
együtt – a posztmodern elQképeként/elQfutáraként 
értelmezhetQ álláspont lenne. Crocénak a prezent-
izmushoz f_zQdQ gondolatai nagyon is kiérlelt 
morális-etikai meggondolásokhoz kötQdnek, tehát 
sokkal inkább a valóság alakításának igényébQl 
fakadnak s számára (Vicohoz hasonlóan) múlt és 
jelen (szubjektum és objektum) nem elválasztható 
egymástól, azaz az ebben lévQ közöst, azonost, 
általánost, egyszóval a kontinuitást keresi. Ez a 
posztmodernre éppen nem jellemzQ, hiszen az 
inkább a diszkontinuitásra, múlt és jelen radikális 
elkülönítésére apellál. 

 Ki kell hát tartanunk annál a nézetnél (amit Croce 
önéletrajzi írásaiban is elismer, s Collingwood is 
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így vélekedik errQl), miszerint Croce pozíciója 
egy alapvetQen neohegeliánus, Hegelt szellemtör-
téneti elemekkel átitató alapállás.

 Vö. mindezekhez Szekeres: i. m. 
 Lévai Csaba: Progresszivizmus és relativizmus: 

Carl Lotus Becker és az amerikai „relativista” 
történetírás. Múltunk-Politikatörténeti folyóirat, 
2003/2. 58–111. o.

 Valamint Robin G. Collingwood: A történelem 
eszméje. Bp., 1987. 

31 Vö. errQl E. Cione: Bibliografia crociana. Roma, 
1956.

 Illetve Benedetto Croce. Geschichte Europas im 
19. Jahrhundert. Europa Verlag, Zürich, 1935.

 UQ: Histoire de l’Italie contemporaine. 1871-
1915. Bibliotheque Historique. Paris, 1929.

 Benedetto Croce, Storia d’Italia dal 1871 al 1915, 
Gius Laterza e figli, tipografi editori librai, Bari, 1962.  
Croce értelmezéséhez alapvetQ Rosario Romeo: 
Italia moderna fra storia e storiografia. cím_ 
idézett m_ve.

32 Croce egyéb történetírói munkáiból vö. példá-
ul szülQvárosának történetét. Benedetto Croce: 
History of the Kingdom of Naples. The University 
of Chicago Press, Chicago&London, 1970.

 Valamint pl. Benedetto Croce: Storia della etá 
barocca in Italia. Bari, 1929.

33 Magyarul vö. Ferrero: Róma nagysága és hanyat-
lása. I–IV. Révai Kiadás, 1916.

34 Ferrerotól legújabban magyarul vö. Guglielmo 
Ferrero: Kaland. (Bonaparte Itáliában). 1796–
1797. Osiris Kiadó, Budapest. 2000. Ferrero 
mellett az olasz szellemtörténet kiemelkedQ 
képviselQje F. Chabot, akit az olasz történetírás 
Meineckéjének is szoktak nevezni. Vö. magya-
rul tQle Federico Chabot: Olaszország története. 
1918–1948. Gondolat, Budapest, 1967.

 Chabot-hoz vö. Brunello Vigezzi(szerk.): Federico 
Chabod e la „Nouva Storiografia” Italiano dal 
Primo al Secondo Dopoguerra, 1919-1950. Milan, 
1984.

 Részben szellemtörténet ihletés_ek a jobboldali 
történeti és politikai gondolkodás olyan képvise-
lQinek m_vei, mint Gentile és a második világhá-
ború után is jelentQs hatást gyakorló Julius Evola. 
Vö. például Julius Evola: Lázadás a modern világ 
ellen. (Fordította Szongott Rudolf). Nyíregyháza, 
1997.

 UQ: A jobboldali történetírás. In. Pannon Front, 
13. sz. (1998) 25–26. o.

35 Vö. Olasz marxista filozófusok írásaiból. Gondolat 
Kiadó. Budapest, 1970.

 Valamint például Antonio Banfi válogatott írásai. 
(Válogatta, a bevezetQ tanulmányt írta, a fordítást 
szakmailag ellenQrizte Kéri Elemér.) Kossuth 
Könyvkiadó, Budapest, 1974.

36 Vö. Olasz marxista filozófusok írásaiból. cím_ 
említett kötet.

 Valamint Antonio Gramsci: Levelek a börtönbQl. 
Szikra Kiadó, Budapest, 1949. Illetve Antonio 
Gramsci: Quaderni del Carcere, Einaudi Editore, 
Torino 1975. I-IV. vol.

37 A két világháború közötti olasz történetírás egyéb 
törekvéseirQl (pl. bizonyos népiségtörténeti irány-
zatokról) vö. Dr. Ruzicska Pál: Az olasz történet-
írás új útjai. (I. közl.) Történetírás I. évf., I. sz. 
1937. 101–105. o.

 A Mussolinit támogató történészek legnevesebb 
alakja G. Volpe. Vö. G. Volpe: L’italia in cammino. 
Milan, 1928. Róla valamint a német völkisch ide-
ológia Itáliai meggyökerezQdésének kérdéseirQl 
vö. Christian Jansen: Warum es in Italien keine 
Volksgeschichte wie im „Dritten Reich” gab: 
Zum Verhaeltnis von Geschichtswissenschaft und 
fascistischem Regime. In: Volksgeschichten im 
Europa der Zwischenkriegszeit. Herausgegeben 
von Manfred Hettling. Vandenhoeck&Ruprecht in 
Göttingen, 2003. 120–146.

 A baloldali, liberális politikai nézeteket valló 
történészek közül mindezzel szemben gyakran 
emigrálniuk kellett. Közülük a leginkább ismert 
G. Salvemini történetírói munkássága. Vö. róla 
Massimo Salvadori: Gaetano Salvemini. Turin, 
1961.

 JelentQs, a gazdaság- és társadalomtörténeti ku-
tatásokat szorgalmazó, nem marxista és a fasiz-
mussal is szemben álló folyóirata a két világ-
háború közötti olasz történetírásnak a „Nuova 
Rivista Storica” Barbagallo-val, Einaudi-val és 
Del Pane-val. Vö. mindezekre Antonio Casali: 
Storici italiani fra le due guerre. (La „Nouva 
Rivista Storica” (1917-1943). Guida Editori, 
Napoli, 1980.

38 Vö. ehhez például John A. Davis: Modern Italy – 
Changing Historical Perspectives since 1945. In. 
Companion to Historiography. Edited by Michael 
Bentley. Routledge, London and New York, 1997. 
545–590.

39 Vö. mindehhez Claudio Pavone: Italy: trends 
and problems. cím_ idézett tanulmánya, valamint 
pl. Arnaldo Momigliano: Essays in Ancient and 
Modern Historiography, i. m. UQ: The Classical 
Foundations of Modern Historiography, i. m.

 Magyarul Arnaldo Momigliano: A régiségbúvár-
kodás eredete. (Mészáros F. István fordítása.) 
Orpheus (Irodalmi folyóirat), V. évf., 1994. 2–3. 
111–133.

 Az eszmetörténeti, illetve a historizmus történe-
tével kapcsolatos kutatásokból kiemelkedik Carlo 
Antoni: Lo Storicismo. Torino, 1957. 

 Valamint Federico Chabod: L’Italia 
Contemporanea (1918-1948). Torino, 1961.

 F. Venturi: Les intellectuels, Le Peuple et la 
Révolution: histoire du populisme russe au XIX. 
siecle. Paris, 1972. 

40 Vö. Kelemen János: Az olasz hermeneutika 
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Crocétól Ecoig cím_ idézett m_ve. Kelemen pro-
fesszor itt a címben szereplQkön kívül például 
még Betti vagy Vaittimo-t emeli ki a filozófiai 
hermeneutika képviselQi közül, de nem lehet 
kétséges, hogy mondjuk De Grassi is számottevQ 
reprezentánsa mindennek. Utóbbihoz vö. Nagy 
József: Vico cím_ idézett m_ve. 

41 Vö. Rosario Romeo: Italia moderna fra storia e 
storiografia cím_ idézett m_ve, de Cavour-ról 
önálló monográfiát is írt. Vö. mindezekhez még a 
43. sz. jegyzet.

42 Az irányzatnak egy vezetQ spiritus rectora még a 
két világháború közötti idQszakból a modern olasz 
katolicizmus egyik ikonja, Giovanni Papini. TQle 
magyarul vö. Giovanni Papini: Szent Ágoston. 
Kairosz Kiadó, é. n.

 Az irányzat ideológiájához, tehát a liberális ka-
tolicizmushoz köthetQ intézet (szintén a háború 
után alapult) az Istituto Sturzo, amely részben 
a marxista-kommunista örökséget reprezentáló 
Gramsci Intézettel (Istituto Gramsci) szemben és az 
olasz ellenállást monumentalizálni kívánó Istituto 
Nazionale della Resistenza mellett alakult meg.

 Vö. Italy (Mauro Moretti and Ilaria Porciani.) In: 
Atlas of European Historiography. cím_ idézett írás.

43 A háború utáni nem marxista eszmetörténet-írás 
kiemelkedQ képviselQje Rosario Romeo. P egyik 
fQ m_vében, a „Risorgimento et capitalismo”-ban 
Gramsci és a marxista gazdaságtörténészek azon 
tételével számol le már az ötvenes években, mi-
szerint az egység létrehozása után Olaszországban 
(Európa egyéb elmaradott régióihoz hasonlóan) 
nem volt megfelelQ mérték_ az ipari és gazda-
sági fejlQdés, ennek következtében a polgárság 
(burzsoázia) alapvetQen nem tudta betölteni „tör-
ténelemi” feladatát, a modernizáció, a Nyugat-
Európához való felzárkózás megvalósítását (ez 
így a szocialista/kommunista forradalomra, tehát 
a proletariátusra várna). Rosario Romeo egyéb 
m_veiben is a reformok (tehát nem a forradalom) 
útján haladó, a liberális polgárság vezetésével 
végrehajtott modernizáció híve, nem véletlen, 
hogy az olasz egység megvalósítói közül Cavour 
életm_vével foglalkozott a legtöbbet.

 Vö. Rosario Romeo: Risorgimento e capitalismo. 
Roma-Bari, 1998. (ElsQ kiadása: 1959.)

 Rosario Romeohoz legújabban vö. Volpi, 
Alessandro: Rosario Romeo; note storiografiche 
su Risorgimento e capitalismo Rivista storica 
italiana. 2010. Vol. 122. Fasc.1. 103–157. o. 
A korábbi, magyarul is olvasható irodalomból 
például Alexander Gerschenkron: Rosario Romeo 
és az eredeti tQkefelhalmozás. In uQ: A gazdasá-
gi elmaradottság – történeti távlatból. Gondolat, 
Budapest, 1984. 200–240. o.

44 Vö. Szekeres András: Az ’ellentörténet-
tQl’ a mikroelemzésig: társadalomtörténet 
Olaszországban cím_ idézett tanulmánya.

45 Vö. Enzo Colotti: A náci Németország. Gondolat 
Kiadó, Budapest, 1965. 

 Carlo M. Cipolla: Between History and 
Economics. An Introduction to Economic History. 
Oxford, 1991.

 Portelli: Biografia di una citta. Storia e racconto: 
Terni 1830-1985. Einaudi („Microstorie”), Torino, 
1985. 

 Carlo Poni: Fossi e cavedagne benedicion le 
campagne. Studi di Storia rurale. Il Munlino, 
Bologna, 1982.

 L. Passerini: Storia orale, vita quotidiana e cultura 
delle classi subalterne.Torino, 1978.

 UQ: Storia e sogggetivita. Le fonti orali, la 
memoria. La Nouva Italia, Firenze, 1988.

 UQ: Work ideology and consensus under Italian 
fascism. In. The oral history reader. (Edited by 
Robert Perks and Alistair Thomson.) Routledge, 
London and New York, 1998. 53–62. o.

 L.M. Lombardi Satriani: Antropologia culturale e 
analisi della cultura subalterna. Messina, 1968.

46 Vö. Szekeres András: Az ’ellentörténet-
tQl’ a mikroelemzésig: társadalomtörténet 
Olaszországban. cím_ idézett tanulmánya.

47 Vö. ehhez John A. Davis: Modern Italy – Changing 
Historical Perspectives since 1945. cím_ idézett 
tanulmánya.

48 Vö. ehhez pl. Ann Katherine Isaacs: Twentieth 
Century Italian Historiography on the State in the 
Early Modern Period. In: Public Power in Europe. 
(Studies in Historical Transformations.) Edited 
by James S. Amelang and Siegfried Beer. Pisa 
University Press, 2006. 17–38.

 Valamint Denis Mack Smith: La storia manipo-
lata. Bari–Roma, 1998.

49 FQszerkesztQje sokáig R. De Felice.
50 Vö. pl. Renzo De Felice: Mussolini il 

rivoluzionario. Turin, 1965; Renzo De Felice: 
Mussolini il fascista. Turin, 1966-68; Renzo De 
Felice: Mussolini il duce (Gli anni del consenso 
1929-1936) Einaudi, 1974. 1996; Renzo De 
Felice: Mussolini l’Alleato.: I. L’Italia in guerra. 
Turin, 1990.

 Roberto Battaglia: A második világháború. 
Kossuth Könyvkiadó, Budapest. 1963.

51 Vö. pl. Emilio Lussu: A Marcia su Roma – és a 
háttere. MagvetQ Könyvkiadó, Budapest, 1977. 

 Luigi Longo: A nemzeti felkelés útján. MagvetQ 
Könyvkiadó, Budapest, 1979.

 Ciano gróf naplója. 1939–1943. Ármádia Kiadó, 
1999.

52 Montanellihez vö. Madarász Imre: „Történész 
vagy, ha tetszik, krónikás.” Indro Montanelli: 
Itália története. In uQ: „Az emberélet útjának 
felén” (Italianisztika jelen idQben). Eötvös József 
Könyvkiadó, Budapest, 1999. 73–76. o.

 Illetve Indro Montanelli – Roberto Gervaso: 
L‘Italia del settecento (1700-1789). Biblioteca 
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Universale Rizzoli. Milano, 1998. (ElsQ kiadása: 
1970.)

53 Vö. Olasz marxista filozófusok írásaiból. cím_ 
idézett kötet.

54 SQt van már egyfajta neofasiszta történetírás is, 
amely legitim politikai törekvésnek tartja az olasz 
fasizmust, erQteljesen bírálja a háború alatti ellen-
állást, a baloldali mozgalmakat s a fasiszta rémtet-
tekkel szemben pl. a partizánok erQszakos csele-
kedeteit, vagy a szövetségesek bombázásait veszi 
összt_z alá. Vö. pl. John Foot: Italy’s Divided 
Memory. Palgrave Macmillan, New York, 2009.

55 Megjegyezném itt, hogy a német történetíráshoz 
hasonlóan – érthetQ módon – a nácizmus és a 
fasizmus az olasz történetírásnak is az egyik alap-
vetQ kutatási iránya, ahol természetesen ugyancsak 
lényegi/fundamentális kérdés a kettQ megkülön-
böztetése, egyes történészeknél (vö. Berger) már 
csak az olasz nemzeti identitás megalapozásának 
szempontja miatt is. FelvetQdik itt is olyan felfo-
gás, amely (kapcsolódva a modernizációs elmé-
letekhez) a fasizmust a gazdaságilag elmaradott, 
de nemzeti büszkeségükben sérelmet szenvedett 
térségek felülrQl, diktatórikus eszközökkel kikény-
szerített modernizációs kísérleteként mutatja be. 

 Nem hiányzik azonban a fasizmusnak a hagyo-
mányos politikatörténethez, illetve a jobbolda-
li nézetekhez kötQdQ értelmezése sem, amelyet 
újabban R. de Felice munkáiban (MussolinirQl 
írott többkötetes életrajzában) bukkan fel. Eszerint 
az olasz fasizmus lényegileg különbözik a náciz-
mustól (antiszemitizmus, koncentrációs táborok 
hiánya) s nagymértékben kötQdik a 19. században 
az egységes olasz államot létrehozó (s akkor így 
pozitív szerepet betöltQ) nemzeti eszmékhez, illet-
ve annak egyfajta jogos – bár autoriter elemeket 
felvonultató – folytatása. (Renzo de Felice egyik 
leginkább invenciózus – és vitatott – fogalma 
azonban a fasiszta mozgalom és a fasiszta rend-
szer megkülönböztetése, amelynek értelmében a 
fasiszta mozgalom – kb. 1925-ig, az intézménye-
sülés megkezdéséig több innovatív, friss és valódi 
modernizációt szándékozó gondolatot hordozott, 
még a m_vészetek területén is – vö. a futurizmus.)

 Megjelenik újabban a fasizmusnak a posztmodern 
szemszöghöz kötQdQ interpretációja is, amely pl. 
Mussolininek a nQk körében való nagy hatását 
értelmezi – s ezt nem politikai eszméinek, hanem 
férfiúi vonzerejének, a „virilitás”-nak tulajdonítja. 
Ezen felül szociálpszichológiai, tömeglélektani 
indíttatású, illetve az oral history-ra is alapozó 
vizsgálatok folynak a háború végén felbukkanó 
indokolatlanul erQszakos partizáncselekmények/
bosszúk eseteirQl is, amelyek az erQszak szimboli-
kus magatartásformáit elemzik.

 Vö. mindezekhez Francesco Malgerl: A fasiszta 
mozgalomtól a fasiszta rendszerig (1922–1933). 
Világtörténet, 1980. 3. sz. 39–54. o.

 Valamint Stefan Berger: A Return to the National 
Paradigm? National History Writing in Germany, 
Italy, France, and Britain from 1945 to the 
Present. In: Journal of Modern History, Volume 
77, Number 3, September 2005. 631–675. o.

 Illetve Alessandro Portelli: The Battle of Valle 
Giulia. (Oral History and the Art of Dialoge.) The 
University of Wisconsin Press, Wisconsin, 1997.

 Az emlékezettörténeti kutatások közül, amelyek 
részben utalnak a múlt politikai szempontból tör-
ténQ manipulálására is fontos még például Primo 
Lévi: If This Is a Man. London, Abacus, 1987.

 UQ: The Drowned and the Saved. Abacus, London, 
1989.

 Magyarul P. Levi: Akik odavesztek és akik meg-
menekültek. Európa, Budapest, 1990. (Betlen 
János ford.)

 Valamint G. Lévi: A távoli múlt. In Francois 
Hartog-Jacques Revel (szerk.): A múlt politikai 
felhasználásai. L’Harmattan–Atelier, Budapest, 
2006. 21–33. o.

56 Vö. a késQbbiek.
57 Vö. Szíjártó M. István: A mikrotörténelem. In 

Bevezetés a társadalomtörténetbe. 494–513. o. 
 Jacques Revel: „Microanalysis and the 

Constructions of the Social”. In. Histories. French 
Constructions of the Past. Edited by Jacques 
Revel and Lynn Hunt. The New Press, New York, 
1995. 492–502. Valamint pl. Edoardo Grendi: 
„Micro-analisi e storia sociale”. (Quaderni storici 
3581977) 506–520. o.

58 Vö. Jacques Le Goff: Histoire et mémoire. 
Gallimard Paris, 1988, különösen a „L’histoire 
aujourd’hui” cím_ fejezetben 326–353. o. passim.

 A hetvenes években indult a háború utáni olasz 
társadalomtörténet reprezentatív összefoglalása, 
a Storia d’Italia is. Ez kezdetben az Annales 
képviselte társadalomtörténeti szempontok ala-
pján kívánta elkészíteni az itáliai történelem sz-
intézisét (R. Romeo éles kritikáját is kiváltva), 
késQbb – újabban – azonban sok vonatkozás-
ban adaptálta a „microstoria” eredményeit, sQt 
alapállását is. Vö. Storia D’Italia. Coordonatori 
dell’opera Ruggiero Romano e Corrado Vivanti. 
(pl. VI. Atlante. Torino, 1976.)

59 Vö. Umberto Eco: Interpretáció és történelem. 
In Történetelmélet II. 949–960. o. Uo. részletes 
irodalom is Ecohoz, 947–949. o.

60 Vö. Umberto Eco: A rózsa neve. Európa 
Könyvkiadó, Budapest, 2001.

61 Vö. Umberto Eco: A nyitott m_. (Válogatott tanul-
mányok) Gondolat, Budapest, 1976.

62 Hozzá lehet tenni mindehhez, hogy Eco újabban 
részben korrigálja korábbi nézetét s tagadja a kor-
látlan és teljesen szubjektív értelmezések végtelen 
lehetQségét. Feltételez ebben a tekintetben egy 
optimális olvasót, aki jóllehet nyitott, megQrzi a 
szövegközeliséget.
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 Vö. még Kelemen János: Az olasz hermeneutika 
Crocétól Ecoig. cím_ idézett m_ve.

63 Ginzburghoz vö. Maria Lúcia Pallares-Burke: The 
New History. (Confessions and Conversations). 
Polity Press, Cambridge, 2002. 184–211. o. Uo. 
Ginzburg legfontosabb m_veinek részletes felso-
rolása is.

 Vö. a microstoria-ról pl. Apor Péter: Történeti ant-
ropológia. In Bevezetés a társadalomtörténetbe. 
443–466. o.; Szíjártó István: A mikrotörténelem. 
Uo. 494–513. o. 

 Valamint pl. Maurizio Gribaudi: Diszkontinuitások 
a társadalomban. Egy konfigurációs modell. In 
Társadalomtörténet másképp. (A francia társa-
dalomtörténet új útjai a kilencvenes években.) 
Szerkesztették és a bevezetQ tanulmányt írták: 
Czoch Gábor és Sonkoly Gábor. Csokonai Kiadó, 
Debrecen, (é. n.[1999].) 105–135. o. Illetve 
Simona Cerutti: Norma és gyakorlat, avagy szem-
benállásuk jogosságáról. Uo. 151–168. o. 

 Valamint Mikrotörténelem másodfokon. 
(Szerkesztette: Papp Gábor és Szijártó M. István.) 
L’Harmattan, Budapest, 2010.Raffaella Sarti: Vita 
di casa (Abitare, mangiare, vestire nell’Europa 
Moderna). Editori Laterza. Roma–Bari, 2008. 
(2. kiad.)

 Eva Cantarella: Dammi mille baci. (Veri uomini e 
vere donne nell’antica Roma. Feltrinelli, Milano, 
2009.

 Giovanni Lévi: Egy falusi ördög_zQ és a hatalom. 
Osiris Kiadó, Budapest, 2001.

 C. Cipolla: Christofano and Plague. London, 
1973.

 Korábban Georgina Masson: Impéria impériuma. 
(Kurtizánok a reneszánsz kori Itáliában.) MagvetQ 
Kiadó, Budapest, 1977.

 Hozzájuk lazán kapcsolható a történeti kérdéseket 
(pl. Habsburgok) a kultúrtörténeti (tehát legkevésbé 
sem politikai) szemszögbQl megszólító ismert író, 
Claudio Magris munkássága. TQle magyarul vö. 
pl. A Habsbsurg-mítosz az osztrák irodalomban. 
(Részletek.) Európa Könyvkiadó, Budapest, 1988.

64 Vö. Cerutti: i. m.
65 Vö. ehhez Szekeres András: Mikrotörténelem és 

általános történeti tudás. Századvég, új folyam, 
1999. 15. sz. tél. A fogalom, mint ismertes, 
Edoardo Grendi alkotása.

66 Vö. Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Egy 
XVI. századi molnár világképe. Európa Kiadó, 
Budapest, 1991.

 Vö. még tQle: „Fülcimpák és körmök”: a kö-
vetkeztetésen alapuló paradigma gyökerei. Café 
Bábel, 1998/4. sz.

 UQ: Mikro-Historie. Zwei oder drei Dinge, die ich 
von ihr weiss. Historische Antropologie. 1993/1.

67 Ginzburgtól újabban még magyarul vö. Carlo 
Ginzburg: Éjszakai történet. (A boszorkányszom-
bat megfejtése.) Európa Könyvkiadó, Budapest, 

2003. Illetve Carlo Ginzburg: Nyomok, bizonyí-
tékok, mikrotörténelem. Kijárat Kiadó, Budapest, 
2010. Az utóbbi kötetben szereplQ tanulmá-
nyokból egyértelm_en kiderül, hogy Ginzburg 
a microstoriát alapvetQen elhatárolja a poszt-
moderntQl és a nyelvi fordulattól (e vélemé-
nyét osztja a microstoria legtöbb képviselQje). Az 
„Éjszakai történetben” pedig nem is elsQsorban 
mikrotörténeti, hanem inkább makrotörténeti, ösz-
szehasonlító szemszöget érvényesít.

68 A Roger Chartier által reprezentált új kultúrtör-
téneti kutatásokhoz hozzátartozik, hogy ennek 
egyik szellemi központja szintén Olaszországban 
található. Vö. Az olvasás kultúrtörténete a nyu-
gati világban. Szerkesztette: Guglielmo Cavallo. 
Roger Chartier. Balassi Kiadó, Budapest, 2000.

 Benne például par excellence olasz Armando 
Petrucci: Olvasás az olvasásért. Az olvasás jövQje 
c. fejezet. 381–402. o.

 Ugyancsak francia–olasz kooprodukciónak te-
kinthetQ több vonatkozásban mondjuk Sabine 
Lorigának az önéletírásokban megjelenQ identi-
tás-konstrukciók elemzésével összefüggQ kuta-
tásai. TQle vö. pl. Sabine Loriga: La biographie 
comme probleme. In. Jacques Revel (dir): Jeux 
d’échelles: de la micro-analyse á l’expérience. 
Seuil/Gallimard, Paris, 1996. 

 Meg lehet említeni, hogy Olaszország a szellemi 
központja több olyan (részben tan-) könyvsoro-
zatnak, amely egy új európai identitás kialakí-
tására törekszik. Ezek témái például a gender, a 
rasszizmus, a tolerancia, a különbözQ földrajzi, 
regionális, nemzetállami identitások vizsgálata. 
Vö. pl. a gy_jteményes kötet. Citizenship in 
Historical Perspective. Edited by Steven G. Ellis, 
Gudmundur Halfdanarson and Ann Katherine 
Isaacs. Pisa University Press, 2006.

69 A korábbi nagy ókortörténészek közül kiemelke-
dik természetesen De Sanctis, aki szintén a szel-
lemtörténettel mutat rokon vonásokat. Vö. például 
Gaetano de Sanctis: Storia della republica ateniese 
(dalle origini alla eta di Pericle.) Torino, Fratelli 
Bocca, 1912.

 Az olasz ókortörténet érthetQen fontos területe 
például az etruszkológia, amelynek meghatározó 
alakja M. Pallottino: TQle magyarul vö. Massimo 
Pallottino: Az etruszkok. Gondolat Kiadó, 
Budapest, 1980.

70 Vö. pl. Arnaldo Momigliano: Essays in Ancient 
and Modern Historiography. UQ: The Classical 
Foundations of Modern Historiography, i. m.

 Az eszmetörténeti, illetve a historizmus történe-
tével kapcsolatos kutatásokból kiemelkedik Carlo 
Antoni: Lo Storicismo, i. m.

 Általában fontosnak és jellemzQnek tartanék egy 
rövid kitérQt Momigliano kapcsán az olasz histo-
riográfiai kutatásokra, amelyek fémjelzik azután 
az itáliai történetírásban felbukkanó paradigmá-
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kat is. Ezek a historiográfiai kutatások ugyanis 
már a 19. században megindultak s ezek jelentQs 
eredménye Gubernatis már többször idézett össze-
foglalása, amely persze a történetírást alapvetQen 
az irodalom részének tekinti s például az itáliai 
történetírást tárgyalva is inkább adatgazdagságával 
t_nik ki. Ehhez képest jelent roppant változást 
Croce (részben már tárgyalt) munkássága, aki 
a historiográfiai kutatásokat és elmélkedéseket 
roppant fontosnak tartotta. Mindezt azonban fQ-
ként teoretikus szempontból teszi, tehát nála az 
egyes történészek és korszakok elemzése, bemu-
tatása alárendelt jelentQség_ (hasonlóan például 
Collingwoodhoz), s inkább annak a bizonyítására 
esik a hangsúly, hogy az igazi történetírás mindig 
is a politikai állásfoglalással átitatott morális fele-
lQsségvállaláson alapult, s így filozofikus a hegeli 
értelemben.

 Ehhez képest a háború utáni idQszakban (vö. 
Antoni) az olasz historiográfia azt kívánta bi-
zonyítani, hogy a (Croce által is reprezentált) 
historizmus hagyományai (egyediség, filológiai 
kritika, morális-politikai beállítódás) immár kor-
szer_tlenek s az olasz történetírás is a szocio-
lógiára felesküvQ társadalomtörténet irányában 
modernizálódik. Ezzel szemben Momigliano (és – 
Qk azonban nem elsQsorban historiográfiai vonat-
kozásban – a nagy ókortörténész De Sanctis vagy 
a híres eszmetörténész Venturi) Croce nyomdokai 
haladva a történelmet nem szociológián alapu-
ló „társadalomtudomány”-nak tekintik, hanem 
alapvetQnek tartják az eszmék és az egyéniség 
szerepét, a morális momentumokat, valamint az 
egyénítQ, filológiai kritikai, illetve ezzel összefüg-
gQ hermeneutikai módszert.

 MegjegyzendQ még, hogy a nemzetközi historio-
gráfia egyik legfontosabb (sQt egyetlen par excel-
lence historiográfiai) folyóirata Olaszországban 
m_ködik, „Storia della storiografia” címmel, 
igaz, nemzetközi szerkesztQbizottsággal és nem 
kizárólag, sQt nem elsQsorban olasz nyelv_ 
tanulmányokkal. 

 Momiglianohoz vö. még pl. The Present of 
the Historian: Essays in Memory of Arnaldo 
Momigliano. History and Theory, Beiheft 30. 
1991.

 De Sanctis-hoz legújabban J. Antonio Dabdab 
Trabulni: Gaetano de Sanctis, Biographie de 
Péricles. Quaderni di storia 69. gennaio-giugno 
2009. 63–87. o.

 A recens olasz historiográfiai irodalomból vö. 
például Violante, C.: Das Ende der „grossen 
Illusion”. Ein europaeischer Historiker im 
Spannungsfeld von Krieg und Nachkriegszeit, 
Henri Pirenne (1914-1923) – Zu einer Neulesung 
der „Geschichte Europas”. Duncker&Humblot 
GmbH, Berlin, 2004.

71 Vö. Mario De Micheli: Az avantgardizmus. 
KépzQm_vészeti Alap Kiadó Vállalata, Budapest, 
1978. III. kiadás.

72 Giuseppe De Logu – Mario Abis: A velencei fes-
tészet fénykora. Corvina Kiadó, Budapest, 1975.

 Hasonlóan kultúr- és eszmetörténeti ihletés_ pl. 
Claudio Magris: A Habsburg-mítosz az osztrák 
irodalomban, i. m.

73 Vö. I luoghi della memoria I-III. (A cura di Mario 
Isnenghi). Editori Laterza. Roma–Bari, 1997. 
Korábban hasonló indíttatású volt Ilaria Porciani: 
La festa della nazione, i. m.

74 Egyéb m_vei közül vö. például Mario Isnenghi: 
Il mito della grande guerra. Societa editrice il 
Mulino. Bologna, 1997. (ElsQ kiadás: 1989.)

75 Vö. pl. Sergio Luzzatto: The Body of Il Duce: 
Mussolini’s Corpse and the Fortunes of Italy. 
Metropolitan Books, New York, 2005.

76 Vö. mindehhez legújabban John Foot: Italy’s 
Divided Memory, i. m.

77 Az ún. Kefalónia-ügy jellemzQ témája az olasz 
történelmi emlékezet „megosztottságának”, prob-
lematikus voltának. A második világháború során 
ugyanis (az olasz fegyverszünet bejelentése után, 
1943 szeptemberében) a máról holnapra ellenség-
gé vált németek olasz katonák ezreit mészárolták 
le a görög szigeten, s ezt az olasz kollektív em-
lékezet az ellenállás-mítosz szerves részeként 
igyekszik számon tartani. Azt viszont kevésbé 
firtatják, hogy ezt megelQzQen az olasz katonák 
hódítókként érkeztek erre a területre s nem kevés 
erQszakos cselekedetet követtek el maguk is.

 Vö. mindehhez Foot: i. m. Illetve Marcello 
Venturi: Fehér zászló Kefalónia felett. Távolabbi 
állomások. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1973.
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Látlelet Sztálin utolsó évtizedérQl

Érdemes nyomon követni az „emlékezés” mélységét, akár 50-60 év elteltével, hiszen az 
ismert tények és események az idQ múlásával homályossá válhatnak, a rossz élmények 
ugyan nem szépülnek, csak átformálódhatnak, s néha valótlan adalékokkal bQvülhetnek. 
Ez vonatkozik a történelmi személyekre is, elsQsorban akkor, ha – hosszú vagy rövid idQt 
felölelQ uralmukhoz – számos, saját nemzetükre vagy az adott kor nemzetközi politikai 
életére ható jó és rossz esemény f_zQdik. A diktátorok esetében – ezek közé tartozott 
Sztálin is – ez fokozott érdeklQdést válthat ki, hiszen – nincs más kifejezés erre – uralmuk 
országépítQ eredményeit elhomályosítják a hatalom megszerzéséért vagy megtartásáért 
folyó küzdelem kegyetlen vonatkozásai. Az is igaz, hogy az elQbbiek csak késQbb vagy 
egy nagy történelmi megrázkódtatás során (inkább után) kerülnek nyilvánosságra, az ese-
mények adott pillanatában csak a hatalom belsQ körei ismerik, és vagy félelembQl, vagy 
politikai számításból leplezik. Ilyen történelmi személy volt Sztálin, akinek – Lenin halála 
után – a legfelsQbb hatalomért vívott politikai küzdelemben, a semmitQl vissza nem rettenQ 
magatartása a kegyetlenség szélsQ formáitól sem volt mentes. Tudatosan építette fel hatal-
mát, szövetségeseit állandóan „ritkította”, fQleg azokat semmisítette meg, akik valamilyen 
formában veszélyt jelenthettek számára. A leszámolást – bármilyen ideológiai és összees-
küvési váddal élve – csoportokon hajtotta végre, kiterjesztve a legmagasabb köröktQl egé-
szen az alsóbb szintekig. Ezzel egyidQben – ugyancsak a megfélemlítettek és az elvtelen 
hízelgQk csoportja által – hatalmas személyi kultuszt építettek fel, olyan tulajdonságokkal 
és erényekkel ruházták fel, amely teljesen elhomályosították az adott helyzet súlyosságát. 

Tény, hogy Sztálin – vérrel, nyomorral és hatalmas áldozatokkal, dacolva a teljes nem-
zetközi elszigeteltséggel – felépítette a szovjet államot, a hiánygazdálkodás pótlására nagy 
és erQltetett intenzitással m_ködQ ipart szerveztetett, erQs hadsereget épített, amely képes 
volt a belsQ és külsQ erQk elleni védelemre. Igaz, a belsQ ellenség „elhárítása” a terrort 
jelentette. A diktátor fénykora a második világháború lett, amikor a hitleri Németország 
ellen összefogó nyugati hatalmak vele léptek szövetségbe, Sztálin akarata érvényesülhe-
tett Kelet-Közép-Európa új politikai térképének és politikai rendszereinek kialakításában.

Sztálin alapjaiban soha nem változott meg: szerény körülmények között élt. Fiatalsága, 
az orosz századforduló számos társadalmi ellentmondása között a radikális megoldásokkal 
rokonszenvezQ szemlélete sodorja végül a bolsevik mozgalomhoz, amelynek „hazai har-
cosa és szervezQje” lett. Természete nem t_rte a szigorú fegyelmet, az alávetettséget, talán 
ezért is szakít – bár voltak más okok is – a pravoszláv egyházzal, hagyja ott a papi szeminá-
riumot. Ez úgynevezett „félegzisztenciát” jelentett, más lehetQsége nem lévén, belevettette 
magát a mozgalomba. Mindig fenntartásai voltak a Lenin köré tömörült értelmiségiekkel 
szemben, a hatalomért vívott harcban mindegy szálig kiirtotta Qket. Tipikus önm_velQ volt, 
szabad idejében szeretett olvasni, idQnként dicsekedett is vele, hogy milyen sokat és gyor-
san olvas. Csak oroszul és grúzul beszélt, más nyelvek tanulását – önmagával szemben 
– nem ösztönözte. Mint a radikális megoldásokkal rokonszenvezQ ember, a hatalmi küzde-
lemben kegyetlenné vált, olyanná, aki ezt nagyobb tömegekkel szemben is „gyakorolta”. 
Ezek a tulajdonságok az idQ múlásával, legfQbbképpen élete végén, nem enyhültek, hanem 
fokozódtak. Semmivel nem volt különb az 1940-es évek végén, mint az 1920/1930-as 
években. Felemelt embereket, majd egykönnyen vagy közömbösen ejtette Qket, a hatalma 

NAPLÓ ÉS KRITIKA
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megszilárdítása miatt továbbra is félelemben tartotta környezetét, szám_zött és kivégez-
tetett politikusokat, a bizalmatlanság és a rettegés légköre lengte be a Kremlt, a hadsereg, 
a párt és a kormány vezetQségét. A legjobban a rajongók, a hízelgQk tartottak tQle, bár re-
mélték, hogy túlélik és egymással osztoznak a „gazda” hatalmán.

Furcsa világ volt a sztálini korszak, minden eredmény, siker csak egy emberhez kötQ-
dött, amiben osztozott a szocialista országok tábora is. Ezek vezetQi nemcsak rajongtak 
Sztálinért, de maguknak is hasonló hatalmat építettek ki. Amikor Sztálin meghalt, hirtelen 
összeomlott a hatalom gyakorlásának ez a formája, de nem a rendszer, mivel közvetlen 
utódai környezetébQl kerültek ki. EzekrQl az eseményekrQl csak késQbb lehetett tudni, a 
XX. Kongresszus után, akkor is „csepegtetve”. Hruscsov híres leleplezQ beszéde is zárt aj-
tók mögött hangzott el, akkor, amikor már az utódjelöltek között lezajlott a véres „csata”, 
Sztálin koporsója mellett, a „teljes hatalom birtokosa” fényében tetszelgQ Malenkov már 
a bukottak közé tartozott. Az új arcok mellett inkább a „régi gárda” kereste a kiutat, az új 
fQnök, Hruscsov is közéjük tartozott. 

Valóban izgalmas évek voltak, errQl szól Kun Miklós Sztálin alkonya cím_ vaskos 
könyve. Azokat az eseményeket meséli el történészi metodikával, szépírói stílusban tag-
lalva, amelyekrQl akkor nem lehetett tudni, s akinek lehetett információja, az nem merte 
elmondani. Az öregedQ Sztálin – nagy politikai sikerei után – semmit sem változott, gya-
nakvó, hatalmát minden eszközzel megvédeni akaró zsarnok maradt. Közvetlen környe-
zete valóban félt tQle, régi pályatársai közül alig maradt valaki. Sztálin valóban mindenre 
„odafigyelt”: példa erre Zsukov marsall esete is. Zsukov a második világháború egyik leg-
sikeresebb tábornoka lett, a nagy katonai gyQzelmek sorozatát érte el, sQt bevette Berlint 
is. Sztálin – a gyQzelem napja után – sorozatosan alázta meg hadvezérét, míg egy jelen-
téktelen helyQrség élére „szám_zte”. (Igaz, ezt tette Zsukovval késQbb Hruscsov is, úgy 
t_nik, egyik diktátor sem szereti, hogy a „második sorból” bárki is nagyobb legyen nála.) 
Sztálin senkiben sem bizott, a gyanakvás és bizalmatlanság légköre sugárzott környezeté-
ben. Gyakran voltak együtt, a hatalomra törQk legalább szemmel tartották egymást, míg 
Sztálin is figyelhetett „udvarára”. 

Kun Miklós remek módszerrel villantja fel Sztálin – az 1920/1930-as években – „viselt 
múltját”, a szovjet kormány és a párt felsQ köreinek módszeres ritkítását, nem törQdve az-
zal, hogy ezzel esetleg gyengül a hadsereg, a kormányzás színvonala. Minden ilyen „ese-
ményt” vagy maga magyarázott meg, vagy megünnepeltetett. A második világháború után 
ezek ugyan megritkultak, de maradt a bizalmatlanság, a félelem, és híre ment több készülQ 
leszámolás lehetQségének. (Például a zsidó orvosok perének elQkészítésének.) Szemmel 
láthatóvá vált Sztálin gyengülése, az „utódjelöltek” készülQdtek a hatalomváltásra. De ki 
kit vagy kik kiket támogatnak? Furcsa, talán nem ide illQ a történelmi hasonlat: a római 
idQkben két alkalommal is triumvirátus alakult a hatalomért, majd késQbb ketten osztoztak 
azon, míg végül a gyQztes elkergette társát. Sztálin után Malenkov, Hruscsov és Bulganyin 
volt a trojka, ahonnan elQbb Malenkov bukott ki, végül Hruscsov Bulganyinon adott túl. 
Természetesen többen is voltak, de egyesek taktikából, mások – erejüket felmérve – nem 
nyúltak a hatalomért. Természetesen Sztálin régi pályatársai ismerték, hogy a generalisszi-
musz halála után sok jót nem várhatnak, de megkísérelték feltartoztatni az eseményeket. 
Ugyanakkor látták Sztálin gyengülését, várták halálát, de rettegtek is a gondolattól. Furcsa 
fintora a sorsnak, hogy Sztálin magányosan halt meg, az agyvérzett ember körül ott áll-
dogáltak az utódok, mindent megkésve cselekedtek. Kezdve azzal, hogy elQbb kívántak 
osztozkodni, míg orvost sem azonnal hívtak. Akkor, amikor már elrendezQdött a hatalom 
kérdése, sem siettek bejelenteni Sztálin halálát. A gyász, a pompa, a temetés méltósága 
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ellen senkinek sem lehetett kifogása, de mindenki érezte, hogy alapjaiban változik meg a 
Birodalom. Ezt jól érzékelteti a szerzQ, aki eszmélQ kiskamaszként egy Moszkva melletti 
városkában nevelkedett, és saját emlékeibQl érzékelteti azokat a napokat. Más helyen re-
mekül alkalmazza a vissza- vagy elQreutalás módszerét: Sztálin életútjának elmesélésénél 
– például Jezsov felemelkedésénél és bukásánál – utal Berijának a hatalomból való eltávo-
lítására, amelyet már Hruscsov szervezett meg. 

A kötetet kiváló és terjedelmes képmelléklet egészíti ki – elsQsorban a szerzQ gy_jtésé-
ben –, amely valóságos fotóalbum. A fényképek orosz filmarchívumokból, levéltárakból 
és könyvtárakból származnak, gyakran a szerzQ fáradságot nem kímélQ utánajárásának kö-
szönhetQen. Ilyen például az a fényképsorozat, amit Kun Miklós Ribbentrop egykori náci 
külügyminiszter fényképészétQl vásárolt meg, ezek az 1939. augusztus 23-i német–szovjet 
békeszerzQdés aláírásának alkalmából, majd az 1940. évi moszkvai Ribbentrop–Molotov 
találkozón készültek. EttQl függetlenül a kötetben közölt fényképek és illusztrációk tete-
mes része most kerül elQször publikálásra, így noha egyiknek-másiknak minQsége már 
nem tökéletes, jelentékeny dokumentumok.

(Kun Miklós: Sztálin alkonya. Történelmi-lélektani kollázs. Budapest, Unicus, 2012, 535 p.)
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Elisabeth Sifton – Fritz Stern

Dietrich Bonhoeffer és Hans  
von Dohnányi tragédiája

1933 januárjában a politikai patthelyzettel szem-
benézQ német konzervatívok megnyitották a ha-
talomhoz vezetQ utat Adolf Hitler, a legnagyobb 
német párt vezetQje számára. Mivel Hitler ka-
binetjében a konzervatív miniszterek voltak 
túlnyomó többségben, úgy gondolták, hogy a 
Führer ezáltal majd a „foglyuk” lesz.  Ez volt az 
elsQ azoknak a végzetes illúzióknak a sorában, 
amelyek egyengették Hitler totális hatalomhoz 
vezetQ útját. Hamarosan világossá vált, hogy 
a nemzetiszocialista rezsim megsemmisít min-
denfajta politikai ellenzéket és teljes ellenQrzés 
alá vonja az addig politikailag és kulturálisan 
is sokszín_, bár polarizált német társadalmat. 
Intézkedéseiket a törvényesség megtévesztQ 
köntösébe öltöztetve, a nemzetiszocialisták a 
maguk oldalára állították Németország nélkü-
lözhetetlen közszolgáinak többségét – beleértve 
tanárokat, egyetemi professzorokat és bírákat is 
–, miközben a terror és a politikai gyilkosságok 
eszközére támaszkodva megfélemlítettek és el-
hallgattattak bárkit, aki ellenállt. A szüntelenül 
m_ködQ propagandagépezetnek köszönhetQen, 
amely ügyesen kihasználta a nemzetiszocia-
listák hazai és külpolitikai sikereit, a rezsim 
hamarosan rendkívül népszer_ lett.

Ritka dolog volt, hogy valaki szembeszálljon 
egy ilyen rendszerrel, az pedig még ennél is 
ritkább, hogy ezt a törvény és a hit szentségé-
nek védelme érdekében tegye. Írásunkban két 
olyan kivételes férfiúval foglalkozunk, akik a 
Harmadik Birodalom születésének kezdetétQl 
fogva szembeszegültek a nemzetiszocialisták 
túlkapásaival; Hans von Dohnányit, az alig 
ismert ügyvédet és sógorát, a neves lelkészt, 
Dietrich Bonhoeffert fogjuk bemutatni.

Dohnányi feljegyezte a nemzetiszocialisták 

b_neit, segítette az áldozatokat és minden tQle 
telhetQt megtett, hogy szabotálja a nemzeti-
szocialista politikát, végül segédkezett a Hitler 
elleni merényletben. Hans sógora, Dietrich 
Bonhoeffer lelkészként harcolt azok ellen a 
nemzetiszocialista erQfeszítések ellen, amelyek 
célja a német protestáns egyházak irányításának 
átvétele volt. Mindkettejük számára rendkívül 
fontos kérdés volt az, hogy a rezsim hogyan 
bánik a zsidókkal. Míg a holokauszttal fog-
lalkozó szakirodalom bQséges, addig a német 
ellenállásról alig akad szakmunka, ám a két 
férfi élete és halála a két terület közötti fontos 
összefüggésekre mutat rá.

Dohnányi és Bonhoeffer közeli barátok let-
tek, különösen azt követQen, hogy Hans be-
vonta sógorát a rezsim elleni aktív ellenállásba. 
Családjuk is méltó az elismerésre, hiszen annak 
elvi alapokon álló támogatása erQfeszítéseikhez 
nélkülözhetetlen volt. Ám végül Dohnányit is és 
Bonhoeffert is legyQzték: 1943 áprilisában letar-
tóztatták Qket, majd – Hitler kifejezett utasításá-
ra – alig néhány héttel a Führer öngyilkossága 
és a német kapituláció elQtt, mindkettejüket 
kivégezték.1

Az 1906-ban született Dietrich Bonhoeffer dr. 
Karl Bonhoeffer és felesége, Paula legkisebb fia 
volt. A nyolcgyerekes család 1912-ben költözött 
1 Ez a kijelentés publikált források tucatjain és né-

hány interjún alapul. Ezek közül három könyv ér-
demel különös figyelmet: Dietrich Bonhoeffer’és 
Letters and Papers from Prison (elsQ angol nyelv_ 
fordítása megjelent 1953-ban; áttekintve és ki-
bQvítve 1972-ben; új és tovább bQvített kiadása 
Christian Gremmels, John de Gruchy és Victoria 
Barnett szerkesztésében Dietrich Bonhoeffer’és 
Collected Works, Vol. 8 (Fortress, 2010) cím-
mel). Eberhardt Bethge: Dietrich Bonhoeffer: 
A Biography (elsQ angol nyelv_ kiadása 1967; 
második, átdolgozott kiadása megjelent Victoria 
Barnett szerkesztésében a hetedik német nyelv_ 
kiadás alapján (Fortress, 2000)). Marikje Smid: 
Hans von Dohnanyi, Christine Bonhoeffer: Eine 
Ehe im Widerstand gegen Hitler (München, 
Gütersloher, 2002), amely angol fordításban még 
nem jelent meg.
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Breslauból Berlinbe, miután az apát kinevezték 
a berlini Charité Kórház pszichiátriai osztályá-
nak fQorvosává. A szülQk a szabadság és fegye-
lem figyelemre méltó keverékének szellemében 
nevelték fel a gyerekeket, a család tagjai pedig 
azután is közel maradtak egymáshoz, hogy a 
következQ nemzedék tagjai kamaszkorba lép-
tek, majd felnQttek lettek. Dietrich 14 évesen 
döntötte el, hogy lelkipásztor lesz, és késQbb 
ennek szellemében folytatta egyetemi tanul-
mányait is. 1927-ben megszerezte a teológiai 
doktorátust, majd külföldre utazott, ahol elQször 
egy barcelonai német templomban szolgált vi-
káriusként, majd a New York-i Union Teológiai 
Szeminárium hallgatója lett. Pappá szentelték, 
ám egyházi munkája ellentétes volt a nemze-
tiszocialisták azon törekvésével, hogy a német 
evangélikus egyház alkotórészeit egyetlen bi-
rodalmi egyházban egyesítsék, amelyet meg-
tisztítanak annak – ahogy a nemzetiszocialisták 
nevezték – „zsidó elemeitQl”.

Ennek az egyházi harcnak (Kirchenkampf) a 
kezdetén Bonhoeffer írt egy máig vitatott tanul-
mányt „Az egyház és a zsidókérdés” címmel.2 
Jó lutheránusként elismerte, hogy az egyház fel-
adata nem az, hogy „akár dicsérje, akár kritizál-
ja az állam törvényeit”, de felteheti és fel is kell 
tennie a kérdést, hogy az állam intézkedéseinek 
(például a zsidókkal szemben intézkedéseknek) 
a „jogszer_sége igazolható-e”. Továbbá, az egy-
ház „feltétel nélküli kötelezettséggel tartozik 
bármely társadalmi berendezkedés áldozatai 
iránt, még akkor is, ha azok nem a keresztény 
közösség tagjai”; „a megkeresztelt zsidó is 
egyházunk azonos jogú tagja”. Az egyháznak 
továbbá „nem csupán be kell kötöznie azoknak 
a sebeit, akik az állam szekerének kereke alá 
estek”, hanem „néha meg kell állítania magát a 
kereket is”. Az egyházon belül akkor senki más 
nem képviselt ilyen potenciálisan felforgató esz-
méket. Csakhogy a Bonhoeffer család minden 
tagja már a kezdetektQl fogva bizalmatlan volt a 
nemzetiszocialista mozgalom iránt.
2 Ezt a rendkívüli írást sokszor minQsítették antisze-

mitának, mivel elfogadja Luther jól ismert nézetét, 
miszerint a zsidók szenvedése a keresztre feszítés 
miatti büntetés (ehhez a doktrínához a római kato-
likusok is ragaszkodtak).

Látván, hogy a nemzetiszocialistáknak feltett 
szándéka, hogy rákényszerítsék dogmájukat – 
miszerint a faj és nem a vallás határozza meg az 
ember állampolgári identitását – az egyházakra, 
Bonhoeffer csatlakozott azokhoz a lelkipász-
torokhoz, akik vitába szálltak az ezen néze-
teket képviselQ konzervatív-reakciós egyházi 
vezetQkkel. A másként gondolkodók tömörülése 
késQbb a német Hitvalló Egyház (Bekennende 
Kirche) néven vált ismertté, amelyhez több mint 
kétezer lelkipásztor csatlakozott, Bonhoeffer pe-
dig felhívta a külföldi ökumenikus szervezetek 
figyelmét a nemzetiszocialisták által jelentett 
veszélyekre. 1935-ben készségesen elfogadott a 
távoli Pomerániában egy tanári állást egy félig 
illegális „papi szemináriumban”. Három évet 
töltött ott, de közben gyakran hazatért Berlinbe 
is, hogy meglátogassa szüleit – és hogy beszél-
hessen sógorával, Hansszal, aki más frontokon 
harcolt a nemzetiszocialisták ellen.

Az 1902-ben született Hans von Dohnányi, a 
magyar zeneszerzQ Dohnányi ErnQ fia, szintén 
Berlinben nQtt fel és már gyerekkora óta ismer-
te a Bonhoeffer családot. Hans 1925-ben jogi 
doktorátust szerzett és feleségül vette Dietrich 
nQvérét, Christinét. Hamarosan fontos posz-
tokra nevezték ki kormányzati és tudományos 
intézményekben, ahol kivételes intellektusa és 
tisztességessége révén vált ismertté. A Weimari 
Köztársaság feltétel nélküli, hazafias támogatá-
sával együtt, demokratikus meggyQzQdésének 
megfelelQen, igen szókimondó volt.

1929-ben Dohnányi a Birodalmi Igazságügy-
minisztérium munkatársa lett a zsidó szár-
mazású és szigorú konzervatív államügyész, 
Kurt Jöel segédjeként. 1933 júniusában Franz 
Gürtner igazságügy-miniszter asszisztense lett. 
A konzervatív, a nemzetiszocialistákkal nem 
szimpatizáló Gürtnert Hitler csak azért nem 
mozdította el hivatalából, mert azt a látszatot 
akarta kelteni, hogy a „törvény” a nemzetiszoci-
alistáktól független maradt. Gürtner fQ asszisz-
tenseként Hans tudomással bírt a nemzetiszoci-
alisták b_ntetteirQl, 1934-re pedig már idQrendi 
sorrendbe szedett nyilvántartást vezetett róluk, 
és gy_jtötte a bizonyítékként szolgáló iratokat 
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is. A listát és a dokumentumokat a Berlin mel-
letti Zossen laktanya egyik páncélszekrényében 
tartotta, melynek sérthetetlenségérQl biztosí-
tották. A dokumentumokat arra szánta, hogy a 
rendszer bukása után megkönnyítsék a nemzeti-
szocialista b_nösök elítélését.

Hans tudta, hogy 1937 novemberében Hitler a 
hadsereg fQparancsnokságának bemutatta titkos 
terveit egy új, németek által irányított európai 
rend megteremtésérQl. Miután különféle aljas 
módszerekkel megszabadult azoktól a magas 
beosztású katonatisztektQl, akiket „megbízha-
tatlannak” tartott és az Anschluss után Ausztria 
is a Birodalom részévé vált, következQ célpontja 
Csehszlovákia lett; az egyetlen megmaradt kö-
zép-európai demokrácia, és egyben egy kato-
nailag is erQsnek mondható ország. Dohnányi 
közeli ismeretségbe került olyan Wehrmacht 
tisztekkel, akiket megrémített a Csehszlovákia 
elleni háború lehetséges következményeinek 
gondolata. Hogy a felelQtlen kalandot megaka-
dályozzák, ezek a tisztek készek voltak akár arra 
is, hogy Hitlert elmozdítsák a hatalomból.

Ludwig Beck vezérkari fQnök volt e próbál-
kozás vezetQje, egy rendkívül intelligens és tisz-
tességes hazafi. Hans közel került Hans Oster 
ezredeshez is, aki a Wilhelm Canaris admirá-
lis által irányított katonai hírszerzés (Abwehr) 
kötelékében dolgozott. Ezek az összeesküvQk 
biztosítékot szerettek volna Nagy-Britanniától 
arra nézve, hogy egy Hitler leváltása utáni 
Németországgal lovagiasan bánnak majd. Ám 
a Hitler megbékítésén dolgozó angol–francia 
politika magasabb sebességfokozatba kapcsolt, 
és 1938 szeptemberében Münchenben a nyugati 
hatalmak gyakorlatilag arra kényszerítették a 
cseheket, hogy eleget tegyenek a német köve-
teléseknek. Ez a diadal felbátorította Hitlert, és 
a nemzetiszocialista rezsim egyre erQszakosabb 
lett. Vajon kiadták volna az utasítást a kristály-
éjszakára (Kristallnacht) 1938 novemberében, 
ha tartottak volna a nyugati hatalmaktól? Hans 
és Dietrich is megrendült azon az Qszi éjszakán, 
amikor a zsinagógákat felgyújtották, az egyhá-
zak hallgattak és 30 000 zsidót tereltek koncent-
rációs táborokba.

Ekkor már a Gestapo, bár külön-külön, mind-

két férfit megfigyelés alatt tartotta. Gürtner ki-
nevezte Dohnányit a német legfelsQbb bíróság-
hoz, azt gondolván, hogy ez a pozíció biztonsá-
gosabb a számára, mint az igazságügy-minisz-
tériumban végzett munka. Amikor a Hitvalló 
Egyház is erQteljes támadások célpontjává vált 
– 1937-ben több mint 800 lelkipásztorát tartóz-
tatták le és vetettek börtönbe – Dietrich prédi-
kációi és nemzetközi kapcsolatai felkeltették a 
nemzetiszocialisták gyanúját. 1938 januárjában 
megtiltották, hogy Berlinben nyilvános összejö-
veteleken vegyen részt, de folytatta hallgatóinak 
tanítását és szellemi irányítását Pomerániában.

Amikor 1939 márciusában a Wehrmacht be-
vonult Prágába és Csehszlovákia gyakorlatilag 
megsz_nt létezni, még a megbékítési politi-
ka hívei is felocsúdtak. Az ellenállás erQsö-
dött a nyugati országokban, és új erQre kapott 
Németországon belül is. Hitler következQ cél-
pontja Lengyelország volt, és mindenki tudta, 
hogy az ország megtámadása egész Európára 
kiterjedQ háborúhoz vezet. 

A megviselt és elkeseredett Dietrich arra 
gondolt, hogy – ahogy 1934-ben és 1935-ben is 
tette – ismét külföldre utazik; remélve, hogy ta-
lán valamilyen munka Amerikában ideiglenesen 
kiválthatná a számára félelmetes és erkölcsileg 
teljesen elfogadhatatlan lehetQségnek számító 
katonai szolgálatot. Mentora, Reinhold Niebuhr 
állást szerzett neki New Yorkban, ahová 1939 
júniusának végén érkezett meg. Ám rögtön 
lelki válságba került: hogyan is élhetne egy 
idegen országban békében, amikor saját hazája 
a háború és pusztulás szélén áll? Elhatározta, 
hogy visszatér Európába. DöntésérQl így írt 
Niebuhrnak:

Németország keresztény polgáraival 
együtt kell átélnem nemzetünk történel-
mének e nehéz idQszakát… A németor-
szági keresztények hamarosan szembenéz-
nek azzal a szörny_ alternatívával, hogy 
vagy saját nemzetük vereségét kívánják 
a kereszténység túlélése érdekében vagy 
Németország gyQzelmében bíznak, tudván, 
hogy ezzel a civilizációnk megsemmisül. 
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Én tudom, hogy a kettQ közül melyik lehe-
tQséget kell választanom.3

Kevés német volt, aki akárcsak megértette 
volna ezeket az alternatívákat, és még keveseb-
ben voltak azok, akik meg merték volna kockáz-
tatni, hogy Dietrichhez hasonlóan döntsenek.

1939 augusztusában, a Lengyelország sor-
sát megpecsételQ Molotov–Ribbentrop paktum 
aláírása után, Canaris felkérte Dohnányit, hogy 
legyen Oster helyettese az Abwehrben. Az új 
beosztás révén Hans mentesült a besorozás 
alól. HírszerzQi munkája mellett idejének leg-
nagyobb részében Osternek segített egy Hitler 
hatalmának megdöntésére – azaz ténylegesen a 
Führer megölésére – irányuló puccs megszerve-
zésében. Hans feladatainak részét képezte az is, 
hogy olyan korábbi szocialista vezetQket vonjon 
be a tervbe, akik készek tisztséget vállalni egy 
Hitler utáni politikai rendszerben.

Canaris segítségével Hans elérte, hogy 
Dietrich – akinek kiterjedt ökumenikus kap-
csolatai hasznosak lehetnek Németország szá-
mára – az Abwehr összekötQ tisztje legyen. Így 
Dietrich is „jelenlegi feladatában nélkülözhetet-
lenné” vált, és ezzel mentesült a besorozás alól. 
Miközben folytatta lelkipásztori és teológiai 
munkáját, Dietrich, ellenzéki beállítottságának 
megfelelQen, csatlakozott Hans összeesküvQ-
inek csoportjához. Közben mindketten Hans 
feleségére, azaz Dietrich nQvérére, Christinére 
támaszkodtak, aki a bátorság és méltóság minta-
képe volt. A két férfi barátsága egyre mélyebbé 
vált, ahogy a közös veszélyekkel szembe kellett 
nézniük. A veszélyek pedig világosak voltak 
egy olyan országban, amelyet elárasztottak a 
besúgók, és ahol minden megfigyelés alatt állt. 
A hazaárulás vagy felforgatás legcsekélyebb 
jele is azonnali büntetést: börtönt, a családjaik 
megfélemlítését, kínzást, vagy halálbüntetést 
vont maga után.

3 A Bonhoefferrel kapcsolatos munkák legtöbbje 
úgy idézi ezt a levelet, mint Bonhoeffer saját sza-
vait; valójában a szöveg Niebuhr erQfeszítésének 
eredményeként maradt fenn, aki hat évvel késQbb 
rekonstruálta Bonhoeffer eredeti, 1939-es levelét, 
amely elveszett. Lásd: „The Death of a Martyr,” 
Christianity and Crisis, 1945. június 25.

Németországnak a Szovjetunió elleni, 1941. 
júniusi inváziója volt a kezdete annak a szerve-
zett barbarizmusnak, amelyhez foghatót Európa 
addig még soha nem látott. Hans tudta, hogy a 
zsidó férfiak, nQk és gyerekek szisztematikus 
legyilkolásáról szóló jelentések igazak, tudta, 
hogy a Wehrmacht igyekszik elrejteni az atroci-
tásokat a nyilvánosság elQl, miközben lengyelek 
és oroszok millióit ölik meg vagy éheztetik 
halálra.

A Beck köréhez tartozó összeesküvQk fo-
kozták erQfeszítéseiket. Hans állt terveik kö-
zéppontjában, míg Dietrich eközben semleges 
országokba utazott, hogy ott olyan, velük ro-
konszenvezQ egyháziakkal találkozzon, akik 
üzeneteket juttatnak el a brit kormányhoz. 
Mindannyian felismerték, hogy a Németország 
nevében elkövetett b_nök kitörölhetetlenül 
megbélyegzik az országot – eközben németek 
milliói sebesülnek vagy halnak meg a háború-
ban, családjaik pedig az egyre erQsebbé váló 
bombázásoktól szenvednek otthon.

Amikor megkezdQdött a német zsidók kelet-
re deportálása, ahol a szinte biztos halál várt 
rájuk, Dohnányi egy rendkívüli vállalkozásba 
kezdett, hogy hivatali lehetQségeit latba vetve 
legalább néhányukat megmentse, köztük olya-
nokat is, akiknek korábban már védelmet ígért. 
A bonyolult, vakmerQ terv – amely késQbb 
Unternehmen 7 néven vált ismertté – célja az 
volt, hogy hét olyan embert (ez a szám késQbb 
14-re nQtt), akiknek neve szerepelt a deportá-
landók listáján, az Abwehr ügynökeiként és a 
Gestapo beleegyezésével Svájcba küldjenek. 
1942 szeptemberére 14 zsidó talált biztos me-
nedékre, és Hans erQfeszítéseinek köszönhetQen 
további pénzügyi segítséget is kaptak, hogy 
fenntarthassák magukat.

Mind Hans, mind Dietrich segítette a zsidó és 
„nem-árja”4 áldozatokat, ám 1941-ben a nemze-
tiszocialista politika megváltozott és a kitelepí-
tés, a deportálás helyett a fizikai megsemmisítés 
került elQtérbe, és csak a nemzetiszocialista 
uralom vége menthette meg az embereket. Az 

4 A nemzetiszocialista terminológiában nem-ár-
ja volt a zsidó származású megkeresztelkedett 
személy.
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1942. januári wannsee-i konferencia összhang-
ba hozta a rezsim terveit a „végsQ megoldással”, 
az Endlösunggal. 

1943 márciusának elején Dohnányi és Canaris 
Szmolenszkbe repült. Hans egy brit gyártmá-
nyú pokolgépet vitt magával, amit összeesküvQ 
társának, Henning von Tresckow ezredesnek 
kellett felcsempésznie annak a repülQgépnek 
a fedélzetére, amely Hitlert Oroszországból 
visszaszállítja kelet-poroszországi fQhadiszál-
lására. Tresckow el is rejtette a két üveg aján-
dék Cointreau likQrnek álcázott pokolgépet a 
gépen, ami a Führerrel a fedélzetén felszállt, 
ám az idQzítQszerkezet csütörtököt mondott, 
és Hitler sértetlenül érkezett vissza fQhadiszál-
lására. Március 21-én újabb merényletkísérlet 
maradt sikertelen, minthogy a Führer tervezett 
napirendjét az utolsó pillanatban megváltoztat-
ták. (Amíg Hans életben volt, addig sem az SS, 
sem a Gestapo nem szerzett tudomást ezekrQl a 
sikertelen merényletkísérletekrQl.)

Tíz nappal késQbb került sor a Bonhoeffer-
család utolsó családi összejövetelére Berlinben 
Bonhoeffer doktor hetvenötödik születésnapja 
alkalmából. Barátok és kollégák emelték po-
harukat az idQs pszichiáter egészségére, köztük 
Ferdinand Sauerbruch, a leghíresebb német 
sebész és kolléga a Charité Kórházból, illetve 
Paula unokatestvére, Paul von Hase tábornok, 
aki ekkor már Berlin katonai parancsnoka volt. 
Hivatalos értesítés érkezett HitlertQl is, aki 
a „M_vészetért és a Tudományért” Goethe-
éremmel tüntette ki Bonhoeffer doktort – az 
üzenet megdöbbenthette volna a családot, de Qk 
tudták, hogy a nemzetiszocialisták a dicsérete-
ket és a szégyenbélyeget egyforma könnyedség-
gel osztogatják.

A nemzetiszocialista vezérek bizalmatlansága 
közben egyre nQtt a németekkel szemben is. 
Több német ellenállási mozgalmat derítettek 
fel és zúztak szét – például a Fehér Rózsa 
(Weiße Rose) nev_ müncheni diákcsoport bátor 
akcióit 1942–1943-ban –, és azt is tudták, hogy 
a megtizedelt német csapatok kapitulációja 
Sztálingrádban 1943 februárjában megrendítette 
a harci szellemet. Ekkor határozták el, hogy le-
csapnak az Abwehren belüli „árulókra”. Április 

3-án Wilhelm Keitel tábornagy és Heinrich 
Himmler SS-vezér Manfred Roeder katonai 
ügyész (Göring egyik kedvence) kezelésébe 
adta Dohnányi és Bonhoeffer ügyét. Roeder 
április 5-én az irodájában letartóztatta Hansot, 
míg mások Christinét és Dietrichet vették Qri-
zetbe, mindannyiukat árulás és „valuta-vissza-
élések” vádjával. A letartóztatottakat különbözQ 
berlini börtönökbe szállították: Dohnányit a 
Lehrterstrassén levQ tiszti börtönbe, Dietrichet 
a tegeli katonai kihallgató börtönbe, Christinét 
pedig a charlottenburgi nQi börtönbe vitték.

Április 23-án, nagypénteken, Hans levelet 
írt Dietrichnek – nem tudva persze, hogy vajon 
célba ér-e a levél. Hans üzenete önvizsgálatot és 
megbánást tükröz:

Nem is hinnéd, mennyire elszomorít en-
gem, hogy én vagyok a felelQs azért, hogy 
neked, Christelnek, a gyerekeknek és a szü-
leidnek el kell t_rniük azt a fájdalmat, hogy 
szeretett feleségemet és téged megfosztot-
tak a szabadságtól […] Ha tudnám, hogy 
egyikQtök sem gondol rám szemrehányóan, 
nagy tehertQl könnyebbülne meg a lelkem.

Dietrich gyorsan megnyugtatta sógorát:

Egy szemernyi szemrehányás vagy ke-
ser_ség sincs bennem amiatt, ami veled és 
velem történt. Az ilyen dolgok IstentQl és 
csak TQle származnak. És tudom, hogy te 
és Christel egyetértetek velem, hogy az P 
színe elQtt csak alázat, kitartás, türelem és 
hála létezik.

Április 25-én, húsvét vasárnapján a még 
mindig börtönben levQ Christine (akit egy héttel 
késQbb engedtek szabadon) levelet írt fiainak, 
Klausnak és Christophnak, amit a következQ 
sorokkal zárt:

…Még egy dolgot szeretnék elmondani 
nektek. Ne legyen szívetekben gy_lölet 
azok iránt, akik ezt tették velünk. Ne tölt-
sétek meg ifjú lelketeket keser_séggel; ez 
megbosszulja magát és elveszi tQletek a 
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világ legszebb dolgát, a bizalmat… Hiszen 
az ember lényének csak egy nagyon ki-
csiny része az, amit börtönbe lehet vetni…  
Ölelem mindkettQtöket. 

Dietrichet kezdetben magánzárkában helyez-
ték el, ám Dohnányihoz hasonlóan neki is 
sikerült kapcsolatban maradnia a családdal és 
a barátokkal – cenzúrázott levelek, kódolt üze-
netek és a személyes látogatások segítségével. 
A Bonhoeffer-család tagjai idQrQl idQre élel-
met, tiszta ruhákat, könyveket, sQt még virágot 
is vittek nekik. Az elsQ hónapokban, hosszas 
kihallgatásokon – amelyek során fizikai kín-
zásokat ugyan nem alkalmaztak, de azok így 
is durva és megfélemlítQ hangnem_ek voltak 
– Roeder arra összpontosított, hogy hogyan és 
miért lett Dietrich felmentve a katonai behívás 
alól, mi volt az oka számos külföldi útjának, 
és a Pomeránia és Berlin közötti ingázásainak 
– mindezeket b_ncselekménynek tekintették. 
Dietrich tagadta, hogy tudomása lett volna azok-
ról a dolgokról, amelyeket Roeder igyekezett 
rábizonyítani, Roeder pedig szerencsére kevés 
figyelmet szentelt Dietrich a Kirchenkampf so-
rán végzett bátor nemzetiszocialista-ellenes te-
vékenységének. Bár Dietrich szigorú napirendet 
tartott hogy megQrizze energiáját a rémálomsze-
r_ kihallgatásokra, mélyen elkeserítették a lel-
ketlen, trágár Qrök, a kosz, a tikkasztó hQség és 
a rideg hatékonyság, amellyel a börtön elkülöní-
tette a rabokat; ahogy azt egyik jegyzetében írja, 
elzártsága „az emberektQl, a munkától, a múlttól, 
a jövQtQl, a becsülettQl, IstentQl… elhalványuló 
emlékek… múló idQ – gyilkos idQ… cigarettázás 
és az idQ üressége.” De az, hogy nevének tisztá-
ra mosására összpontosított a soron következQ 
tárgyaláson és igyekezett elviselhetQbbé tenni a 
börtönélet mindennapjait – fogolytársainak fel-
vidításával és az Qrökkel (sokan közülük egészen 
emberségesnek bizonyultak) folytatott beszélge-
tések révén – helyreállította belsQ egyensúlyát, 
ami egyfajta békét biztosított a számára, mint 
ahogy a Zsoltárok napi olvasása is.

Hans számára a börtönben töltött idQ az 
elmondhatatlan szenvedés idQszaka volt. Most 
saját bQrén tapasztalhatta meg mindazt, amit a 

rendszerben az elmúlt tíz évben gy_lölt – a nem-
zetiszocialisták fékevesztett b_nös és szadista 
hajlamát arra, hogy lelkileg is megsemmisítsék 
az embert, mielQtt megölik. Amint Christinét 
szabadon engedték, az asszony megadhatta az 
oly szükséges lelki és erkölcsi támaszt férjének 
és testvérének, ám Hans a börtönben a felesége 
nélkül, egyedül volt, veszélyben és betegen. 
Mégis, bár Roeder brutális kihallgatásai az 
Unternehmen 7-tel kapcsolatban szüntelenül 
zajlottak, Hans kifogott vallatóján és a lényeges 
információk helyett a valuta-átutalásokkal kap-
csolatos kusza technikai részletek útvesztQjébe 
vezette – mindeközben folyamatosan el kellett 
t_rnie a gyalázkodások áradatát, az emlékez-
tetést arra, hogy egyik nagyapja zsidó volt, és 
a fenyegetéseket, hogy feleségét újra börtönbe 
vetik.

1943 nyarának közepére Keitel elismerte, 
hogy a hazaárulás vádját mindkét férfi esetében 
el kell ejteni. Dietrichnek és Hansnak végül 
bemutatták a vádiratokat, melyekben a valutával 
való visszaélés vádja mellett egy új, a nemzeti-
szocialisták által kreált és akár halállal is bün-
tethetQ fQb_n, a Wehrkraftzersetzung (a katonai 
szervezet gyengítése – egyfajta hazaárulás) is 
szerepelt.

Mindketten rendíthetetlenek maradtak és so-
ha egyetlen nevet sem árultak el. Ám ott volt 
még állandó kiszolgáltatottságuk a fogvatartóik 
irányában, helyzetük bizonytalansága, és a min-
dig jelen levQ félelem: vajon megtörnek-e a 
kínzások alatt? Maradt néhány feljegyzésük 
ezekrQl a belsQ megpróbáltatásokról: Dietrich 
híres levelei a Tegel börtönbQl szívbe marko-
lóan illusztrálják a szabadságától megfosztott 
ember spirituális vívódását; és itt vannak azok a 
titkos, kódolt üzenetek is, amelyeket hihetetlen 
leleményességgel írt a két férfi. Hansot vissz-
érgyulladás gyötörte, ám annak ellenére, hogy 
egy fullasztó levegQj_ cellába volt bezárva, 
amibQl alig-alig lehetett kilátni a külvilágra, 
találékonysága révén akadt valamicske öröme 
is: a börtönben tanult meg rajzolni és festeni, 
itt rajzolta meg Roeder Qrült, eltorzult arcát, 
Christine megkapó szépség_ portréit és egy cso-
kor virágot a felesége születésnapjára. Gyakran 
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fordult a Bibliához, és eddig talán ki sem feje-
zett hite is erQsítette Qt.

1943 novemberében a szövetséges légitáma-
dások elérték a Lehrterstrassét is. Egy gyújtó-
bomba eltalálta Hans celláját, és a férfi agyi 
embóliát szenvedett. Fogvatartóinak nem volt 
más választása, mint átszállítani Qt a Charité 
Kórházba, ahol Ferdinand Sauerbruch gondjaira 
bízták, aki újra és újra meghiúsította Roeder 
kísérleteit, hogy visszaszállíttassa a börtönbe. 
1944. január 21-én azonban, Sauerbruch távol-
létében, egy katonaorvos és két SS-legény jelent 
meg Hans betegágyánál, ismét Qrizetbe vették, 
és egy katonai kórházba szállították. RoedertQl 
ekkor elvették a Dohnányi-Bonhoeffer ügyet, 
ám a kihallgatások folytatódtak – immár a 
Roedernél csak egy kicsivel durvább Walther 
Huppenkothen (Rajna-vidéki jogász és SS-
tiszt), illetve F. X. Sonderegger (a Gestapo 
ügynöke) által vezetve.

Dietrich arra használta fel cellájának ma-
gányát, hogy mélyebben is tanulmányozzon 
általa nagyra becsült szövegeket; a szüleinek 
írt levelekben sokszor kéri, hogy hozzanak neki 
könyveket. 1944 áprilisában feljegyezte, hogy 
mennyire más most számára a börtön egy évnyi 
raboskodás után; azon dolgozott, hogy meg-
ragadja ennek értelmét és arra használja, hogy 
erQt és reményt merítsen belQle. Egyre többször 
írt Eberhard Bethgének, korábbi tanítványának 
és barátjának, akivel meg tudta osztani teológiai 
elmélkedéseit:

Egyre gyötör a kérdés, hogy mi is valójában 
a kereszténység, illetve kicsoda is Krisztus a mi 
számunkra ma?

Ez az alapvetQ kérdés volt Dietrich töpren-
géseinek középpontjában. Miután tanúja volt a 
német egyházaknak a nemzetiszocialista köve-
telésekkel szemben kapitulációjának, feltehetQ, 
hogy a keresztény vallásról az intézményesített 
társadalmi jelenlététQl elvonatkoztatva akart 
gondolkodni, hogy felfedezze azt, amit úgy 
hívott: „vallás nélküli kereszténység”.

Az 1943-as évvel ellentétben, amikor Hans 

és Dietrich egy hamarosan megtartandó tárgya-
lás gyors ítéletében reménykedett, 1944-re a 
túlélési stratégiában a kivárásé lett a fQszerep: 
tudtak arról, hogy folyamatban van a rezsim 
megbuktatását célzó terv végrehajtása, és tudtak 
a szövetségesek újabb és újabb sikereirQl is, így 
hát ki akartak tartani Hitler vereségéig – és a fel-
szabadulásukig. Ahogy Hans egészsége javult, a 
férfi úgy gondolta, hogy csak egy újabb beteg-
ség mentheti meg Qt a Gestapótól. Májusban ar-
ra kérte a feleségét, hogy valamilyen módon fer-
tQzze meg diftériával. A rendíthetetlen Christine 
eleget tett férje kérésének és megfertQzött némi 
ételt, amit egyik engedélyezett látogatása alkal-
mával vitt be a férjének. A szörny_ terv sikerült: 
Hansot átszállították egy fertQzQ betegeknek 
fenntartott katonai kórházba Potsdam közelébe; 
és bár Huppenkothen ott is folytatta a kihallga-
tását, nem ment vele semmire.

Július közepén (a szövetségesek normandiai 
partraszállása után) a hatóságoknak be kellett 
látniuk, hogy nincs elegendQ bizonyítékuk ah-
hoz, hogy a két férfi közül bármelyiket is bí-
róság elé állítsák. Ám minden jóvátehetetlenül 
megváltozott, amikor 1944. július 20-án Hitler 
túlélte az utolsó és a célt majdnem elérQ me-
rényletkísérletet.

Bonhoeffer és Dohnányi akkor rögtön nem 
tudhatott a kudarc brutális utóhatásairól – Beck 
és Olbricht tábornokok, Claus von Stauffenberg, 
Werner von Haeften és mások meggyilkolásá-
ról a berlini katonai fQparancsnokságon, még 
ugyanaznap éjjel. Ostert másnap tartóztatták 
le, Canarist július 23-án vették Qrizetbe. Ernst 
Kaltenbrunnert, Himmler helyettesét gyorsan 
kinevezték egy bizottság élére, amelynek fel-
adata az volt, hogy a legeslegutolsó gyanúsí-
tottat is kézre kerítse. A letartóztatásokat és a 
kegyetlen kihallgatásokat megalázó látszattár-
gyalások követték, melyek közül sokat Roland 
Freisler büntetQbíró elQtt tartottak a nemze-
tiszocialista Népbíróságon (Volksgerichtshof). 
Freisler üvöltözött a vádlottakkal és válogatott 
sértéseket vágott a fejükhöz. Mégis voltak olyan 
pillanatok, amikor a vádlottak nagyfokú bá-
torságról tettek tanúbizonyságot, például ami-
kor Hans-Bernd von Haeften csendesen azzal 
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válaszolt Freisler indokait firtató kérdéseire, 
hogy „Hitler a Gonosz eszköze volt”. Mintegy 
hatezer embert vettek Qrizetbe, fogtak perbe és 
legtöbbjüket kivégezték, beleértve von Hase 
tábornokot is.

Augusztus 22-én Sonderegger elrendelte 
Hans átszállítását a sachsenhauseni koncent-
rációs tábor gyengélkedQjébe, ahol a férfi 
elkapta a skarlátot is, ami a lassú lefolyású 
diftériával együtt megbénította a lábait. Ezt is 
hQsiesen viselte, sQt, azt is megtanulta, hogyan 
kell színlelni a betegséget, miután már javult 
az állapota. E késQnyári hetekben Dietrich és 
Hans abban reménykedhetett, hogy legalább 
az a veszély nem fenyegeti Qket, hogy a július 
20-ai puccskísérlettel összefüggésbe hozzák 
Qket. Kihallgatóiknak nem lehetett erre bizo-
nyítékuk.

Ám szeptember 22-én a Gestapo megtalált 
néhányat azok közül a Zossen-dokumentumok 
közül, melyeket korábban Hans gy_jtött össze. 
Kihallgatói elQtt ekkor világossá vált, hogy 
1938-tól kezdQdQen Hansnak szinte minden, 
a rezsim megdöntésére irányuló kísérletben 
szerepe volt. Október 5-én Huppenkothen be-
viharzott Hans betegszobájába és „Itt van, 
amit már két éve keresünk!” felkiáltással az 
ágyára dobott néhány dokumentummásolatot. 
A Gestapo ügynökei arra a következtetésre 
jutottak, hogy Dohnányi volt a Hitler-elleni 
összeesküvés „szellemi vezetQje”.

Hitlernek bemutattak néhányat a Zossen-
papírok közül, Q pedig bosszúért kiáltott. 
Valószín_leg sosem bízott ezekben a felsQ 
osztálybeli, kiváló képesség_ emberekben, 
ezekben a nagynev_, kifinomult modorú arisz-
tokratákban. Most pedig, a haragtól elvakultan 
megszégyenítve és holtan akarta látni Qket.

Október 8-án Dietrich Bonhoeffert a TegelbQl 
átszállították a berlini Prinz-Albrecht-Straßén 
levQ Gestapo fQhadiszállás pincéjébe, ahol 
1933-ban szocialisták és kommunisták ezreit 
vették Qrizetbe és kínozták meg. Oster, Canaris 
és mások, akiket július 20. után tartóztattak le, 
már hónapok óta ezen a pokoli helyen szenved-
tek. Hamarosan Dietrich testvérét, Klaust és 

egy másik sógorát Rüdiger Schleichert (mind-
kettQjük jogász és ellenálló volt), valamint 
Bethgét is letartóztatták, és a Lehrterstrasse 
börtönbe vitték, ahol annak idején Klaust is 
vallatták.

1945. február 1-jén vette kezdetét a hosszú 
tavaszi rémálom. A még mindig részlege-
sen lebénult Dohnányit hordágyon szállítot-
ták SachsenhausenbQl a Gestapo pincéjébe. 
Kihasználva egy légitámadást követQ káoszt, 
Dietrichnek csodával határos módon sikerült 
eljutnia barátja cellájához egy rövid beszélge-
tés erejéig. Hans, egyik Christinének írt levelé-
ben, amit hetekkel késQbb csempésztek ki, így 
ír: „[A börtönparancsnok] a túlélésre játszik, az 
egyetlen megoldás: idQt nyerni.”

Sziklaszilárd maradt a kihallgatások során. 
Arra a kérdésre, hogy mi volt az oka annak, 
hogy szembeszegült a nemzetiszocializmus-
sal, azt válaszolta: „az önkényesség a jogi 
ügyekben és a nemzetiszocialista eljárások 
a zsidó- és egyházi kérdésekben.” Az Qreit 
arra utasították, hogy hagyják magára, így a 
mozgásképtelen férfinek hetekig kellett szeny-
nyes ágyában feküdnie. Ám semmi sem tudta 
megtörni.

Február 2-án Freisler halálra ítélte Klaus 
Bonhoeffert és Rüdiger Schleichert. Február 
3-án Berlin elszenvedte az addigi legsúlyo-
sabb nappali bombázást; a Népbíróság lán-
gokban állt, és a Biztonsági FQhivatal 
(Reichssicherheitshauptamt, RSHA) épülete is 
közvetlen találatot kapott. Rüdiger Schleicher 
testvérét, Rolfot (aki maga is orvos volt), 
a Népbíróság felé menet arra kérték, hogy 
segítsen egy vérzQ sebesült ellátásában. Rolf 
látta, hogy a férfi már halott és felismer-
te, hogy Freisler az. Néhány nappal késQbb 
a Bonhoeffer-szülQk egy megkésett születés-
napi ajándékkal eljutottak a Prinz-Albrecht-
Straßéra. Ám ekkorra Dietrichet már elszál-
lították BerlinbQl, és senki sem tudta, hogy 
hová…

Március 8-án a teljesen kimerült Hans így írt 
feleségének: „Mindenre, de mindenre rájöttek. 
El sem tudom képzelni, hogy ki árulhatott el 
bennünket… és hogy mindezt mikor mondta és 
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tette, nem érdekel.” Március 19-én átszállítot-
ták egy berlini börtönkórházba, ahol Albrecht 
Tietze, egy humánus (és nemzetiszocialista-
ellenes) katonaorvos mindent megtett, hogy ja-
vítson az állapotán, és közben összebarátkozott 
vele. Sok beszélgetést folytattak, amelyekre 
Tietze úgy tekintett, mint Hans szellemi vég-
rendeletére.

Dohnányi elmondta: felismerte, hogy a rend-
szer a háború és a katasztrófa felé halad, és 
csak egy forradalom állíthatja meg, de „a 
tulajdonnal és befolyással bíró emberek korlá-
toltsága és gyávasága, és a legtöbb katonatiszt 
ostobasága minden erQfeszítést meghiúsított”; 
csak az olyasféle bátor munkásokban és fe-
gyelmezett szocialistákban volt meg a képes-
ség, hogy igazi ellenállók legyenek, akikkel 
Sachsenhausenben találkozott – „a szenvedés 
által megkeményített idealisták”, ahogy Hans 
jellemezte Qket, az Q ellenállásuk volt a jövQ 
utolsó reménysége.

Dietrich nem akarta, hogy az Q és Hans 
tapasztalatainak értelme elvesszen. Ahogy egy 
fiatalabb barátjának írta:

Felismerjük, hogy a világ Isten haragos 
és könyörületes kezében van… Túl ké-
sQn tanultuk meg, hogy nem a gondolat, 
hanem a felelQsségvállalás készsége a 
cselekvés fQ hajtóereje. A te nemzedéked 
már egy új módon keresi majd a gondolat 
és a tett összefüggését.

A vég különféle módokon érte utol a két férfit.
Április 5-én Hitlernek újabb Zossen-aktákat 

mutattak meg. A felbQszült Führer elrendelte 
a Canaris-csoport tagjainak likvidálását, és a 
nemzetiszocialistáknak még a közelgQ vereség 
miatti káosz közepette is sikerült az utolsó 
gyilkosságsorozatukat végrehajtani. Tietze, 
akit arra utasítottak, hogy szállítsa vissza 
Dohnányit a sachsenhauseni táborba, elintézte, 
hogy Christine még egyszer, utoljára láthassa 
Hansot. A találkozót követQen nagy mennyi-
ség_ nyugtatót adott be Hansnak, aki másnap, 
amikor „tárgyalására” sor került, még mindig 
a szerek hatása alatt állt és csak idQnként volt 

magánál, így nem kellett elt_rnie az elQre 
megírt ítélettel tartott látszattárgyalás minden 
megaláztatását. Április 9-én hordágyon vitték 
az ítélet végrehajtásának színhelyére, ahol 
felakasztották.

Dietrichet és a Gestapo más foglyait átszál-
lították a buchenwaldi koncentrációs táborba. 
Április 3-án, amikor már a táborból is hallani 
lehetett az amerikai ágyúk dörgését, az Qrök 
kiválasztottak néhányat a foglyok közül és át-
szállították Qket a délebbre fekvQ flossenbürgi 
koncentrációs táborba, ahol a Gestapónak és 
az SS-nek a kapott parancsokat végre kellett 
hajtani; nem számított, milyen közel van az 
ellenség és ezzel együtt a saját vereségük. A 
hátborzongató utazás túlélQinek emlékezete 
szerint, Bonhoeffer végig nyugodt maradt, je-
lenléte biztatást jelentett a számukra.

Április 8-án Huppenkothen és felesége, 
más hivatalnokok társaságában megérkezett 
Flossenbürgbe. A bíró az út nagy részét teher-
vonaton utazva, az utolsó húsz kilométert pe-
dig kerékpárral tette meg. Néhány fogoly arra 
kérte Dietrichet, hogy tartson nekik egy rövid 
vasárnapi istentiszteletet. Hitszónoklatának 
mottójául egy Ézsaiás idézetet választott: „Az 
Q sebeivel gyógyulánk meg.”5 Az aznap éj-
jel, a kerékpáron érkezett bíró elnökletével 
megtartott rögtönítélQ bírósági tárgyaláson 
Bonhoeffert, Canarist, Ostert és több személyt 
halálra ítéltek; másnap kora reggel felakasztot-
ták Qket. Dietrich az utolsó pillanatig megQriz-
te lélekjelenlétét.

Egyet biztosan leszögezhetünk: Hitlernek 
nem voltak nagyobb, bátrabb és csodálatra 
méltóbb ellenségei, mint Hans von Dohnányi és 
Dietrich Bonhoeffer. A két férfi és a hozzájuk 
legközelebb állók megérdemlik, hogy tiszteljék 
Qket és megQrizzék az emléküket. Dohnányi 
nemes egyszer_séggel foglalta össze munkáju-
kat és szellemiségüket: „azon az úton mentünk, 
amelyen a tisztességes ember jár, anélkül, hogy 
letértünk volna róla.” Néhányan végigmentek 
azon az úton – akárhová vitte is Qket az.

(The New York Review of Books)

5 Ézs 53,5; Károli Gáspár fordítása.
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Oskar Piegsa

Drónháború: emberölés állami jóváhagyással?

Armin Krishnan: Gezielte Tötung. Die 
Individualisierung des Krieges. Matthes & 

Seitz; 270 oldal

Vajon hol a határ a katonai rajtaütés és 

a politikai gyilkosság között? Nemrégiben 

megjelent Gezielte Tötung cím_ könyvében 
Armin Krishnan a drónháború kérdésével 
foglalkozik – és közben túlságosan is gyak-

ran utal különbözQ összeesküvés-elméletekre. 
Pedig a könyv témája ezek nélkül is épp elég-

gé érdekfeszítQ lenne…

Nincs már messze az az idQ, amikor a háborút 
és a békét nem fogjuk tudni megkülönböztetni 
egymástól. Ez azoknak a tanulságoknak az 
egyike, melyeket a Gezielte Tötung elolvasása 
után levonhatunk. Armin Krishnan, az El Paso-i 
Texasi Egyetemen oktató politológus könyve 
katonai paradigmaváltást vázol fel. A háború 
– állapítja meg Armin Krishnan már könyve 
elején – ma már sokszor nem idQben és térben 
behatárolt, emberek tömegeit érintQ esemény. 
Elmúltak már azok az idQk, amikor egy háború-
ban több nemzetállam katonái harcoltak egymás 
ellen, és eközben néhány éven belül emberek 
százezreit vagy millióit ölték meg. Ennek a fej-
lQdésnek viszont az az árnyoldala, hogy ezáltal 
vége a „korlátozott háború” ideáljának is, ami-
rQl egykor Carl von Clausewitz és Carl Schmitt 
elmélkedett, és melynek szabályait késQbb a 
szárazföldi háború törvényeirQl és szokásairól 
szóló Hágai egyezményben rögzítették.

A háborúnak napjainkban már nincsenek ilyen 
korlátai: rendszerint immár nem – illetve nem 
csak – a különbözQ politikai hatalmak uniformis-
ba öltöztetett képviselQi harcolnak egymás ellen, 
akiket az említetthez hasonló jogszabályok és 
nemzetközi egyezmények védenek. Ehelyett egy-
egy háború konfliktusban résztvevQ szereplQk 
között sokszor olyanok is akadnak, akiknek rész-
ben politikai szándékaik vannak, részben viszont 
b_nözQknek tekinthetQ. Olyanok, akik regionális, 

hazai vagy nemzetközi céljaikat követve elve-
gyülnek a civil lakosság soraiban, ártatlanokat 
támadnak meg és nem törQdnek a hadviselés 
szabályaival. A gerillaháború, a terrorizmus és a 
szervezett b_nözés így mosódik össze egy sajátos 
„szürkezóna-jelenséggé.”

Mindehhez jön még a haditechnika rohamos 
fejlQdése is, ami egyre precízebb csapásmé-
rést és támadást tesz lehetQvé. „A hadviselés 
és a b_nüldözés ezáltal már nem választható 
el élesen egymástól”, írja Armin Krishnan. A 
hadviselés egyre individualizáltabbá válik, és 
átszakad a választóvonal a harci cselekmény 
és a merénylet között. Krishnan példája erre a 
drónok, azaz a pilóta nélküli repülQeszközök 
(UAV-k, illetve UCAV-k) alkalmazása, melye-
ket az Egyesült Államok hadereje felderítési 
célok mellett ún. célzott likvidálásokra (angol 
szakkifejezéssel: targeted killing) is bevet. A 
számuk az utóbbi évtized leforgása alatt 50-
rQl 5500-ra emelkedett, és bevetik Qket b_nö-
zQk, politikai ellenfelek és al-Kaida terroristák 
ellen éppúgy, mint ahogy bevetették például 
Moammer Kadhafi líbiai diktátor ellen is.

Transznacionális büntetés-végrehajtás
Armin Krishnan bizonyos szkepticizmussal fi-
gyeli ezt a fejlQdést. „A legsúlyosabb morá-
lis vád a célzott likvidálás ellen az államilag 
jóváhagyott gyilkosságé”, írja. Mindazonáltal 
Krishnan könyve mentes attól a nosztalgiától, 
amely miatt Byung-Chul Hant6 nemrégiben 
támadások érték. Byung-Chul Hant egyik újság-
cikkében a lovagi becsületkódexet állítja szem-
be a drónok által végrehajtott „szabályok nélküli 
emberöléssel”. Holott a drónháborúhoz a Han 
által eszményített középkor helyett idQben és 
történelmileg is sokkal megfelelQbb viszonyítá-
si alapnak tekinthetQ a 20. század hadviselése, 
és benne a felperzselt föld taktikája, az atom-
bombák ledobása és az etnikai tisztogatások. 
Armin Krishnan szerint is „nagyon sok olyan 
jó erkölcsi indok van arra, hogy a hadviselést 
bizonyos kevés számú személy ellen irányítsuk 

6 Koreai származású német filozófus, legutóbbi 
könyvei ugyanannál a kiadónál jelentek meg, mint 
Krishnan Gezielte Tötungja.
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ahelyett, hogy az ellenség teljes megsemmisíté-
sére törekednénk.”

Mindennek ellenére még Krishnan számára is 
megmarad az individualizált háború dilemmája: 
a legitim harci bevetések alig különböztethetQk 
meg a politikai merényletektQl. Az, hogy az 
amerikai kormány hallgat a drónbevetésekrQl 
és csak spekulációk léteznek az ilyen m_vele-
tekben megölt emberek személyazonosságáról 
és számáról, tovább erQsíti azt a vádat, hogy 
a végrehajtó hatalom birtokosai igyekeznek 
kibújni az igazságszolgáltatás és a törvényhozó 
hatalom általi ellenQrzés alól. De van-e értelme 
egyáltalán a George W. Bush által a terrorizmus 
ellen meghirdetett globális háborút, amelyet – 
jóllehet az említett elnevezés használata nélkül 
– Barack Obama elnöksége alatt is folytattak, 
mint „háborút” értelmezni? Vagy helyesebb 
lenne inkább egyfajta transznacionális büntetés-
végrehajtásról beszélni? Mennyire tekinthetQ le-
gitimnek a célzott likvidálás gyakran megelQzQ 
célból történQ alkalmazása? Hogyan biztosíthat-
juk a minimális jogállami követelményeket és 
hogyan garantálható a drónháború arányossága? 
Csak néhány azok közül a kérdések közül, me-
lyek Armin Krishnant foglalkoztatják.

Ami mellett még a Watergate-botrány is 

eltörpül…
Sajnos nem mindig dönthetQ el pontosan, hogy 
mennyire bízhatunk meg Krishnan meglehetQ-
sen eklektikusan összeállított forrásaiban. Sokat 
segíthettek volna a rendszerezQ kommentárok, 
hisz a könyvben szaklapok írásai, népszer_ 
technikai blogok bejegyzései és politikailag 
elkötelezett arculatú források, mint például a 
Fox News vagy a The Nation beszámolói állnak 
egymás mellett. Tovább bonyolódnak a dolgok, 
amikor Armin Krishnan egy lábjegyzetben arról 
spekulál, vajon lehetett-e Andrew Breitbart, a 
konzervatív blogger és „rendszerkritikus” vá-
ratlan szívinfarktusa 2012 márciusában egy tit-
kosszolgálati merénylet következménye. Hiszen 
végül is köztudott, hogy vannak olyan „mérgek 
és energiafegyverek, amelyek segítségével mes-
terséges úton szívinfarktust lehet elQidézni.” 
Hát igen… De mégis, miért ölette volna meg 

Barack Obama a Tea Party7 egyik provokáto-
rát, aki a szavahihetQségét már amúgy is rég 
eljátszotta azzal, hogy saját kénye-kedve szerint 
cs_rte-csavarta a tényeket? Vajon megkockáz-
tatott volna Obama – még akkor is, ha b_nös 
szándékokat feltételezünk róla – egy választási 
évben egy olyan botrányt, amely mellett még 
a híres-hírhedt Watergate-ügy is eltörpülne? 
Ez a gondolat egész egyszer_en nevetséges, és 
ráadásul a CIA hatékonyságát is túlbecsüli (ne 
feledjük, hogy David Petraeus, az ügynökség 
akkori igazgatója még azt sem tudta titokban 
tartani, hogy megcsalja a feleségét)…

Az összeesküvés-elméletek boncolgatása 
azonban éppoly felesleges, mint Krishnan spe-
kulatív kiruccanása egy olyan jövQbe, amely-
ben a titkosszolgálatok bármely állampolgár 
helyzetét meghatározhatják a testbe ültetett 
mikrochipek segítségével, majd („megelQzQ” 
céllal) lézer- vagy nanofegyverrel megölhetik. 
A Gezielte Tötung témáját nem kellene ilyen tu-
dományos-fantasztikus regénybe illQ elemekkel 
f_szerezni. Az individualizált hadvezetés jelen-
legi gyakorlata épp eléggé érdekfeszítQ kérdés 
e nélkül is, Krishnan könyvének megfelelQ 
fejezetei pedig biztosítják az ösztönzést és az 
elméleti hátteret az errQl szóló vitákhoz.

(Der Spiegel)

Pierre Barthélémy

Lehet-e módosítani az ember  
génállományát azért, hogy jobban  

átvészeljük a klímaváltozást?

Az ember jövQje az önzés? Századunk egy 
olyan kihívással szembesít minket, amely 
mindannyiunkat érint: ez a globális felmele-
gedés. A nemzetek válasza leginkább arra a 
gyerekjátékra emlékeztet, amelynek célja az, 

7 Tea Party: „Teapárt”, konzervatív-libertariánus 
populista mozgalom az Egyesült Államokban.
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hogy minél hamarabb megszabaduljunk a ná-
lunk lévQ babzsáktól. Ebben a globális játékban 
mindenki remek okokra hivatkozva, továbbhá-
rítja a felelQsséget, és szomszédjától követeli 
meg az erQfeszítéseket. A résztvevQk akár olyan 
okokra hivatkozva bújnak ki a felelQsség alól, 
mint például a hanyatló gazdaság, az életminQ-
ség-romlás elkerüléséért folytatott harc, illetve 
az olajkitermelés kényszere. Az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásáról szóló kiotói jegyzQ-
könyv elbukott, a további próbálkozások pedig 
eleve reménytelennek t_ntek. Minden állam 
óvja saját, önös érdekeit, és ez az évszázad vége 
felé 2-3 fokkal melegebb éghajlatot fog ered-
ményezni, a következQ évszázadok pedig még 
melegebbek lesznek. Hacsak…

Az ember jövQje a tudomány? A megmentQ 
neve: a tudomány. Bizonyos értelemben (önkén-
telenül is) manipuláltuk éghajlatunkat, most vi-
szont meg kell próbálnunk – tudatosan – a másik 
irányba befolyásolni azt! A földtudomány olyan 
ötletekkel szolgál, amelyek a hQmérsékletvál-
tozás kiküszöbölése érdekében születtek meg, 
történjen ez akár oly módon, hogy az óceánok-
ba a planktonállomány növeléséhez szükséges 
anyagot szórunk bele azért, hogy így azok több 
szén-dioxidot vehessenek fel, vagy akár azáltal, 
hogy kénpermetet jutattunk az atmoszférába, 
amely visszaverné a nap sugarait. Ezek azok 
az ötletek, amelyek a globális hQmérsékletet 
csökkenteni tudnák. Nehéz meghatároznunk 
azt, ki döntsön az emberiség nevében ezeknek a 
megoldásoknak a kivitelezésérQl, ráadásul sok a 
kételkedQ is. Pk azok, akik azt feszegetik, vajon 
nem árt-e többet az orvosság, mint használ? De 
a fiatal tudósok mindig szolgálnak valami új 
ötlettel…

Az ember jövQje a transzhumanizmus? 
Ennyi erQvel miért is ne kísérletezzünk az óce-
án-atmoszféra módszerekhez hasonlókkal saját 
magunkon? A kérdést egy, az év elején az in-
terneten megjelent három etiópiai tudós által írt 
filozófiai cikk taglalja. Matthew Liao, Anders 
Sandberg és Rebecca Roache elmondják, hogy 
a globális felmelegedés ellen vívott harcban egy 
harmadik nézQpont bontakozik ki: a humán-
mérnök. Az ember mesterséges fejlQdésének 

modelljét dolgozták ki annak érdekében, hogy 
az kevesebb erQforrást használjon fel és az általa 
okozott ökológiai hatások is csökkenjenek. ElsQ 
ránézésre úgy t_nhet – ahogy Tournesol pro-
fesszor mondaná, a Tintin kalandjai cím_ fran-
cia képregénysorozatban Archibald Haddock 
kapitány alkoholbetegségére utalva – kémiai 
úton lehetQvé tudnánk tenni, hogy valaki az 
állati fehérjétQl is rosszul legyen. Le kellene 
szoknunk a húsevésrQl. Meg kell szüntetni az 
intenzív állattenyésztést, és ezáltal a tehenek 
emésztésébQl származó metán képzQdését. Meg 
kell állítani az amazonasi esQerdQk kiirtását, 
amelyek helyén genetikailag módosított szó-
ját termesztenek az állatok takarmányozására. 
Véget kell vetni annak, hogy a mezQgazdaság 
más útra terelQdjön, és el kell állni attól, hogy a 
vizet az állatok itatására hasznosítsák. De talán 
van még ennél is jobb megoldás.

Az ember jövQje a nanizmus? Az alapvetQ 
anyagcsere a testmérettel függ össze. A kisebb 
emberek kevesebbet fogyasztanak és kevesebb 
kalóriát égetnek el, mint azok, akik nagyobbra 
nQttek. Az embrió beágyazódása elQtti géntér-
képezés lehetQségével elérhetnénk, hogy az 
embriókból genetikailag kisméret_ felnQttek 
válhassanak. Gyermekem, legyél liliputi vege-
táriánus! Egy bögre joghurttal jóllaksz majd, 
babaházban fogsz lakni, kevesebbet iszol és ürí-
tesz majd, és egyáltalán, mindenbQl kevesebbet 
csinálsz. Alacsonyabban lesznek a kosárpalán-
kok, a teniszhálók, kisebbek lesznek a focika-
puk, az atlétikai távok pedig rövidebbek, hogy 
a síkfutás eredménye mindig 10 másodperc 
alatt maradhasson. A cikkben Liao, Sandberg és 
Roache egy olyan hormonkezelést is felvázolt, 
amely egy empatikusabb és altruistább Homo 
sapiens megalkotását tenné lehetQvé, így arra 
ösztönöznék az embert, hogy hosszan gondol-
kodjon el arról az életrQl, legyen az akár emberi 
akár nem, amely a természet ellen elkövetett 
b_ncselekménytQl szenved. 

Az ember jövQje a darwinizmus? Pascal 
Picq, a Collège de France paleoantropológusa 
szerint a humánmérnök koncepciója „része an-
nak az elQfeltételezésnek, miszerint elérkeztünk 
fajunk végsQ állomásához, ahonnan az ember 
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már nem tud tovább fejlQdni. De elfelejtik, 
hogy az evolúció elQbb-utóbb kihangsúlyozza 
azokat a rejtett elemeket, amelyek ugyan nem 
mutatkoztak még meg, de jelen vannak a génál-
lományunkban. Ez a demiurgikus vagy mérnöki 
megközelítés erQsíteni kívánja az ember termé-
szet felett álló mivoltát, de egyúttal sokszín_ 
flóránkat és faunánkat is veszélyezteti.” Odáig 
jutottunk, hogy még ha ki is zárjuk az eugeneti-
ka kísértését a humánmérnökkel szemben, végül 
az a lépés, amellyel az ember mesterséges úton 
kézbe venné saját fejlQdését, aggodalomra okot 
adó gondolatokat vetne fel: félQ, hogy nem tud-
nánk alkalmazkodni a világhoz olyan formában, 
ahogy saját magunkat megteremtettük.

(Le Monde Science et Techno)

Pierre Barthélémy

Az éghajlatváltozás kockázata – a mele-
gebb idQjárás több b_nözést eredményez

Matthew Ranson, a Harvard Egyetem profesz-
szora ötven év meteorológiai jelentéseit gy_jtöt-
te össze az Egyesült Államokra vonatkozólag, 
és vetette össze az FBI ugyanazon idQszakra 
vonatkozó b_nügyi statisztikáival. A kutatás 
érdekes eredményeket hozott. A The Atlantic 
Cities cím_ amerikai oldal szerint tudományo-
san alátámasztja, hogy a globális felmelegedés 
összefüggésben áll az adott évben elkövetett 
b_ncselekmények számával.

„Kiterjedt kutatásokat végeztünk a globális 
felmelegedés és a mezQgazdaság összefüggései 
kapcsán. Azonban az éghajlatváltozással más 
területeken is találhatunk egybeeséseket, ame-
lyek elsQ ránézésre nem t_nnek egyértelm_nek. 
A b_ncselekmények ide tartoznak” – mondja 
Matthew Ranson.

A professzor szerint, ha a hQmérséklet 3 
Celsius-fokkal emelkedik 2099-ig, ahogy azt 
a statisztikák is megjósolják, mindaz harminc-
ezer gyilkosságot, kétszázezer erQszakos b_n-

cselekményt, illetve egymillió-négyszázezer 
további erQszakos b_ncselekményt idézne elQ 
Amerikában. Ez 2-3%-os növekedést jelent az 
országban elkövetett erQszakos cselekmények 
terén. Matthew Ranson szerint ez olyan szám, 
amelyet nem lehet jelentéktelennek nevezni. 
„Bármely rendQr rendkívül elégedett lehetne, ha 
a b_ncselekmények száma 2-3%-kal csökkenne.”

Mindenesetre több kutató más megvilágításba 
helyezi Ranson elméletét, és további magyará-
zatokat keresnek. Lényegében, a nyári meleg 
hónapokban több a társadalmi érintkezés, hiszen 
az emberek több idQt töltenek a szabadban. És ez 
az, ami – arányosan – több lehetQséget teremt az 
erQszakra és más b_ncselekmények véghezvite-
lére. A hátrányosabb helyzet_ környékeken, ahol 
kevesebben engedhetik meg maguknak a klíma-
berendezés használatát, a forróság arra ösztönöz, 
hogy az emberek többet járjanak el otthonról.

Mindenesetre Matthew Ranson óvatos, ami 
az általa elQvezetett elméletet illeti. „Számos 
olyan tényezQ van, amelyet számításba kell 
venni, és számos olyan adat van, amely az el-
következendQ száz évben mutatkozik majd meg, 
hiszen az elQrejelzésben, amelyet kidolgoztam, 
szükségszer_en találhatók hibák. Nem azt kívá-
nom bebizonyítani, hogy a következtetéseim el-
kerülhetetlenül bekövetkeznek. Egyszer_en csak 
szeretném felhívni a figyelmet azokra a nem 
nyilvánvaló hatásokra, amelyeket a klímaválto-
zás okozhat” – vonja le a következtetést.

(Le Monde Science et Techno)

Alice Padwe

Fejezetek az ivóvíz történetébQl

James Salzman: Drinking Water: A History. 
Overlook Duckworth könyvének bemutatása

„A szennyezett ivóvíz fogyasztása okozza a 
világon a legtöbb ember halálát” – írja az 
ivóvíz történelmi szerepérQl szóló könyvében 
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James Salzman. A szerzQ két fQ problémával 
foglalkozik: a tiszta ivóvizet biztosító források 
megtalálásával és az ivóvíznek a fogyasztókhoz 
tisztított formában történQ eljuttatásának kérdé-
sével a közeli és a távolabbi múltban. Salzman 
elemzi azt a kérdést, hogy az ivóvíz olyan alap-
vetQ jognak tekintendQ-e, amely minden embert 
ingyenesen megillet, avagy inkább árucikknek, 
amelyet profittermelés céljából árusítani lehet.

A könyv egyik fejezete azzal a hagyományos 
kultikus szereppel foglalkozik, amely a víz 
számos különbözQ kultúrában is betölt, illetve 
betöltött. A sumer mitológiából ismert Inanna1 
istennQ például az „élet vizét” keresve szállt le 
az alvilágba. A 16. század elején Juan Ponce 
de Leon spanyol konkvisztádor Floridában ke-
reste az „ifjúság forrását”. A franciaországi 
Lourdes városában a 19. század közepén a 
Sz_zanya megjelent egy kamaszlány, a késQbbi 
Soubirous Szent Bernadett elQtt, és megmutatta 
neki a barlang közelében levQ rejtett forrást. 
A forrás gyógyerej_ vize számos zarándokot 
gyógyított meg, és idQvel Lourdes városa vált a 
világ egyik legjelentQsebb Mária kegyhelyévé. 
Napjainkban az ide látogató „zarándokok évi 
300 millió dollárral járulnak hozzá a város gaz-
daságához”, a turizmusból és az ajándéktárgyak 
– beleértve természetesen a forrás palackozott 
vizét is – árusításából származó bevételek révén.

A régészek 6000 éves víztározó létesítmé-
nyek nyomait tárták fel a Jordán folyónál, a mi-
nószi Krétán pedig már Kr. e. 1700-ban ismer-
ték és használták a vízöblítéses árnyékszékeket. 
A vízjog éppoly Qsi, mint a vízzel kapcsolatos 
építmények; a zsidó jog vízhasználatra vonat-
kozó rendelkezései például Kr. e. 3000-ig kö-
vethetQk nyomon. Mind a zsidó, mind az iszlám 
hagyományok elQnyben részesítik az ivóvízhez 
való hozzáférést a mezQgazdasági célú vízfel-
használással szemben – a szerzQ szavaival élve 
„a szomjoltás joga elsQbbséget élvez”. Salzman 
megemlíti azt is, hogy az iszlám jogot jelölQ 
sharia szó eredeti jelentése: „út a vízhez”.

A „vajon alapjog vagy árucikk legyen-e a 
víz” kérdést felvetve Salzman megvizsgálja a 

víz szerepét az ókori rómaiak életében. A hí-
res római vízvezetékek, az akvaduktok például 
eredetileg társadalmi-közösségi célból épültek. 
A római kultúrában ugyanis a társadalmi élet 
fontos központjaiként jelentQs szerepet töltöttek 
be a fürdQk, azaz a balneák és a thermák; a 
m_ködtetésükhöz azonban már több vízre volt 
szükség, mint amennyit a város határain belül 
található kutakból és forrásokból biztosítani 
lehetett volna. Ezért, ahogy a város lakossága 
gyarapodott és a Tiberis folyó egyre szennye-
zettebbé vált, akvaduktokat építettek. A vizet 
díjmentesen szállították a közkutakba, azoknak 
viszont, akik közvetlenül a házukba vagy a 
fürdQjükbe kívánták bevezetni a vizet, fizetniük 
kellett érte – kit_nQ példája annak, hogy a víz 
lehet egyszerre alapvetQ jog és árucikk is.

Az ókori Róma a város szennyvízelvezetQ-
rendszere miatt is példaérték_nek tekinthetQ. 
A csatornarendszer, melynek kiépítése a Kr. e. 
6. században kezdQdött, a középületek és ma-
gánházak szennyvizének összegy_jtésével és el-
vezetésével meggátolta, hogy a város ivóvízfor-
rásai elszennyezQdjenek. A Római Birodalom 
bukását követQen a karbantartás hiánya miatt a 
város csatornahálózata elpusztult, és a 19. szá-
zad közepéig Nyugat-Európában nem is lé-
tezett hasonló csatornarendszer. Az emberek 
egyszer_en az utcára öntötték vagy mindenféle 
tisztítás nélkül a folyókba vezették a szennyvi-
zet. Londonban már olyannyira súlyossá vált a 
helyzet, hogy a Temze elviselhetetlen b_ze miatt 
a „Parlament arra kényszerült, hogy a helyzet 
jobbra fordulásáig elnapolja az ülését”.

Az ehhez hasonló esetek, illetve az ismétlQdQ 
kolerajárványok végül elvezettek ahhoz a fel-
ismeréshez, hogy a fertQzQ betegségekért és a 
járványok kitöréséért nem a levegQben terjedQ 
„miazma”, hanem leginkább a szennyezett víz a 
felelQs, a városokban lakók várható élettartama 
pedig jelentQsen növekedhet a csatornahálózat 
kiépítése révén.

Salzman bemutatja, hogy az alkoholtartalmú 
italok készítésétQl kezdve a klórozásig milyen 
módszereket alkalmaztak a víz emberi fogyasz-
tásra alkalmassá tételére a történelem során. 
Kitér a biztonságos ivóvízellátást fenyegetQ 1 Az asszír mitológiában: Istár.
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jelenkori veszélyekre, beleértve nemcsak az 
ipari eredet_ vízszennyezést, hanem az esetle-
ges vegyi, biológiai vagy kibertámadásokat is, 
továbbá ír a vízvezeték-hálózat elöregedésébQl 
eredQ problémákról is.

A könyv egyik legérdekesebb része napjaink 
palackozottvíz-divatjának elemzésével foglal-
kozik. A gyógyerej_nek tartott források palac-
kozott vizét QsidQk óta árusítják; a különbözQ 
ásványvízforrások vizének palackozása és áru-
sítása pedig immár egy évszázada megszokott 
gyakorlat Európában. A palackba töltött víz áru-
sítása az Egyesült Államokban azonban sokáig 
a gyógyszertárakban árult gyógyvízre és az iro-
dai ivóvízh_tQ-gépekhez szállított jellegzetes, 
nagyméret_ palackokra korlátozódott. A helyzet 
az 1970-es években változott meg gyökeresen. 
Az ekkoriban kibontakozó fitneszmozgalom 
hívei a palackozott vizet támogatták a cukortar-
talmú szénsavas üdítQitalokkal szembeni egész-
séges alternatívaként. Ekkoriban kezdQdött meg 
a Perrier cég jól idQzített, nagyszabású reklám-
kampánya az Egyesült Államokban, melynek 
részét képezte például az 1979-es New York-i 
maraton támogatása is. Salzman rámutat, hogy 
mindennek köszönhetQen az amerikai ásvány-
vízfogyasztás robbanásszer_en megnQtt, és ma 
már „másodpercenként 1500 palack ásványvi-
zet isznak”, ami alig néhány évtizeddel ezelQtt 
is „éppolyan nevetséges gondolatnak t_nhetett 
volna a legtöbb amerikai számára, mint a palac-
kozott levegQ”.

Azon túl, hogy Salzman azoknak az ol-
vasóknak a számára is érthetQen írta meg a 
könyvét, akik nem rendelkeznek m_szaki vagy 
tudományos háttérismeretekkel, a szakemberek 
örömmel fogadhatják, hogy a könyv mintegy 
50 oldalnyi végjegyzetet is tartalmaz. A szer-
zQ minden fejezetet egy érdekes kérdésrQl – 
„Szerepet játszottak-e az ólomból készült vízve-
zetékcsövek a Római Birodalom bukásában?”, 
„Vajon kommunista összeesküvés volt-e az ivó-
víz fluorozása?” és: „M_ködik-e a varázsvesz-
szQs vízkeresés?” – szóló rövid esszével zár le. 

Alice Padwe számos könyvrQl írt recenziót, a 
szépirodalomtól a történelmen át az emlékiratokig, 

és éppilyen színes azoknak a könyveknek a skálája is 
(fQiskolai tankönyvektQl a kémtörténetekig), melyek 
kiadásában szerkesztQként részt vett.

(The Washington Independent  
Review of Books) 

J. R. McNeill

Szomjazó világ: az ivóvíz  
szerepe a 21. században

John R. Wennersten: Global Thirst: Water 
and Society in the 21st Century. Schiffer Books 

könyvének ismertetése

Az ivóvíz problémája fenyegetQen tornyosul a 
21. század környezetvédelmi kérdései sorában. 
A környezetszennyezés, a vizet rejtQ földtani ré-
tegekben levQ víz szintjének süllyedése és a ten-
gervíznek a part menti talajvízkészletekbe való 
beszivárgása miatt egyre csökken a jó minQség_, 
tiszta ivóvíz mennyisége. Mivel a világ népessége 
évente 1%-kal növekszik, így az ivóvízkészletek 
egy fQre vetített csökkenésének üteme riasztóan 
gyors. John Wennersten arra figyelmeztet minket, 
hogy aggasztónak kell neveznünk ezeket a fejle-
ményeket, még akkor is, ha olyan területen élünk, 
amely – mint például az Egyesült Államok keleti 
partvidéke – bQvelkedik édesvízben.

John Wennersten környezettudomány-történész 
gyakran szólal meg olyan környezetvédelem-
mel kapcsolatos ügyekben, amelyek az Egyesült 
Államok egyes vízszegény térségeit érintik. Új 
könyvében azonban globális nézQpontból ír, még 
ha közben gyakran említ a Washington államban 
élQk számára érdekes helyi példákat is.

Wennersten szemlélete a könyv elejétQl a 
végéig meglehetQsen borúlátó. Elismeri, hogy 
olyan területrQl ír, amely már ismerQs azok szá-
mára, akik olvasták Sandra Postel vagy dr. Peter 
Gleick munkáit, és úgy tekint a könyvére, mint 
ami „egy élesebb hangvétel_ és valamelyest 
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pesszimistább hozzájárulás a már létrehozott 
m_vekhez, amely átfogó áttekintést nyújt a laikus 
olvasó számára arról, hogy az ivóvíz tekinteté-
ben miként is nézhet majd ki a jövQnk rövidebb 
és hosszabb távon, helyi és globális szinten”. 
Valóban, terjedelméhez képest a könyv tényleg 
elég átfogó, a szerzQ pedig egy nagyon sötét szí-
nekkel festett jövQt tár az olvasó elé. Akik több 
részletet szeretnének megtudni a témáról (de nem 
feltétlenül ilyen pesszimista megközelítésben), 
megtalálhatják azokat Gleick The World’és Water 
(A világ vize) cím_ könyvsorozatában, melynek 
kötetei kétévente jelennek meg.

Wennersten átfogó értelemben elemzi az em-
ber kapcsolatát a vízzel, kezdve attól, hogy 
hányszor említik meg a vizet a Bibliában, egé-
szen addig, hogy az emberi agy kb. 85%-ban 
vízbQl áll. Kitér arra a lehetQségre, hogy az 
ivóvízhez való hozzáférés a jövQben nemzetközi 
konfliktusok kiváltó okává válhat. Beszél arról 
is, hogy mennyire sérülékenyek a közüzemi 
ivóvíz-szolgáltatók egy esetleges terrortámadás 
esetén, sQt, részletesen ki is fejti, hogy hogyan 
mérgezhetik meg emberek millióit terroristák az 
ivóvízhálózaton keresztül. A könyv egyik fejeze-
tét az Egyesült Államok, egy másikat pedig India 
ivóvízellátással kapcsolatos gondjainak szenteli, 
emlékeztetve bennünket, hogy az ivóvízzel ösz-
szefüggQ problémák nemcsak távoli vidékeken, 
hanem saját országunkban is léteznek. Tárgyalja 
a vízegészségügy kérdését, a palackozottvíz-
üzletet és ír arról is, hogyan romlik a folyók 
állapota a vízszennyezés és az öntözéshez való 
nagyarányú vízkivétel következtében.

Wennersten egy kicsit többet foglalkozik a 
történelmi kérdésekkel és valamivel kevésbé a 
politikai ajánlásokkal, mint a legtöbb alkotó, 
aki eddig az ivóvízrQl írt. Munkája sajnálatos 
módon tartalmaz egy-két történelmi tévedést 
is, mint például amikor az Qsi Indus-völgyi 
civilizációkat két évezreddel félredatálja, vagy 
amikor azt állítja, hogy a termQtalaj elszikese-
dése „az Qsi Sumerban jól mutatja, mennyire 
könnyen semmisíthetnek meg egy társadalmat a 
vízgazdálkodási problémái”. A talajvíz sótartal-
mának megemelkedése kétségkívül hozzájárult 
a sumerok gondjaihoz, ám Wennersten e tekin-

tetben kissé többet állít annál, amennyit a kérdés 
szakértQi valószín_sítenek.

A szerzQ a könyv végére tartogatja a víz-
ügyi problémákkal kapcsolatos javaslatait. 
Miután szembeszáll néhány olyan elképzelés-
sel, amelyek szerinte nem lennének eléggé ha-
tásosak (mint például a tengervíz sótalanítása), 
Wennersten kiáll a vízvédelem mellett, melyrQl 
úgy gondolja, hogy az ivóvíz árának pon-
tosabb meghatározása révén megvalósítható. 
Szorgalmazza továbbá az újrafeldolgozott (tisz-
tított) víz, illetve szennyvíz szélesebb kör_ fel-
használását is. Az ún. szürkevizet, azaz a szeny-
nyezett, de nem mérgezQ szennyvizet, például 
felhasználhatjuk öntözési célokra… Wennersten 
láthatólag sokkal inkább szeretné a vészharan-
got kongatni, mint megoldásokat javasolni.

A világ vízügyi helyzetének természetesen meg-
vannak a maga aggasztó elemei, melyeket legjob-
ban regionális és helyi viszonylatokban érthetünk 
meg. Szinte minden hiányjelenség regionális vagy 
helyi természet_. Az ivóvíz esetében a hiányt ne-
héz megoldani, hisz olyan sokra van szükségünk 
belQle, ám nagy fajlagos tömege miatt rendszerint 
gazdaságtalan a szállítása azokról a helyekrQl, ahol 
bQven akad belQle oda, ahol szükség lenne rá. A 
problémát ráadásul csak tovább nehezíti, hogy a 
vizet gyakran alulárazzák. A vízben sz_kölködQ 
országok és népességek Afrika szarván vagy a 
Bolíviai-magasföldön tehát nem várhatják, hogy 
a piac majd megoldja a vízproblémáikat. A világ 
egyes területein az ivóvízellátás problémái súlyos 
következményekkel járnak az egészségügyre és 
jólétre nézve, és ez nagy valószín_séggel így is 
marad a közeli jövQben is.

A legtöbb régióban azonban kevésbé ag-
gasztó a helyzet. A probléma oroszlánrészéért 
globális tekintetben az öntözés a felelQs: a 
mezQgazdaságban felhasznált öntözQvíz fele 
gyakorlatilag soha sem jut el azokhoz a növé-
nyekhez, amelyeknek táplálására szánják; ezt 
a vízmennyiséget tehát egész egyszer_en elpa-
zaroljuk. Wennersten könyve végén megjegyzi, 
hogy ha realisztikusabban állapítanánk meg a 
víz árát, az csökkentené ezt a pazarlást. Egy 
ilyen intézkedés viszont óhatatlanul növelné 
például a hús és a gyapot árát is, azt pedig egyet-
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len vezetQ politikus sem akarja, hogy Qt tartsák 
felelQsnek ezért… Ha sikerül legyQznünk ezt az 
ellenállást, írja Wennersten, akkor a vízproblé-
mák legnagyobb része hamarosan elt_nhetne.

Wennersten könyve nem nyit új fejezetet a 
világ vízgazdálkodási helyzetének tanulmányo-
zásában, ám kézenfekvQ, aktuális és könnyen 
olvasható szinopszisa a kérdésnek. Az ivóvízrQl 
való elmélkedését meg-megszakítja Indiában, 
Japánban, a Fidzsi-szigeteken és máshol tett 
utazásainak leírásával, beleértve például egy 
biciklitúrát is a washingtoni Anacostia folyó 
mentén. Elkerüli azokat a témákat, melyek 
megértéséhez vegyészeti vagy mikrobiológiai 
képzettségre lenne szükség. Gleick munkáival 
ellentétben Wennersten könyvében nincsenek 
grafikonok, táblázatok és szinte alig van benne 
számszer_ adat. A hidrológus szakemberek tehát 
aligha fogják kézikönyvként forgatni, a laikus 
olvasók számára viszont érdekes olvasmánynak 
bizonyulhat.

J. R. McNeill történészprofesszor, a Walsh School of 
Foreign Service (Georgetown Egyetem, Washington) 
egyetemi tanára. A Mosquito Empires: Ecology and War 
in the Greater Caribbean, 1620-1914 és a Something 
New Under the Sun: An Environmental History of the 
Twentieth-Century World cím_ könyvek szerzQje.

(The Washington Independent  
Review of Books)

Berit Brogaard

Negatív gondolkodás, mint  
a boldogsághoz vezetQ út?

Oliver Burkeman: The Antidote. Happiness 
for People Who Can’t Stand Positive Thinking. 
Canongate Books, Edinburgh 2012, 236 oldal

„Az ember életében számtalan, teljesen re-
ménytelen dolog van, ezek ellen csak a nevetés 
eszközével tudunk valamennyire küzdeni” – 

mondta Gordon Allport amerikai pszichológus, 
a személyiségpszichológia egyik megalapítója. 
A tudósok az 1970-es évek óta tanulmányozzák 
az örömbQl fakadó nevetés, a pozitív gondolko-
dás és az optimizmus hatásait az önértékeléssel 
kapcsolatos érzésekre, a hangulatzavarokra és 
a depresszióra. A The Antidote: Happiness for 
People Who Can’t Stand Positive Thinking (Az 
ellenszer: Boldogság azoknak, akik ki nem áll-
hatják a pozitív gondolkodást) cím_ könyvében 
a brit szerzQ, a Guardian hasábjairól már ismert 
Oliver Burkeman szembeszáll „az optimizmus 
kultuszával”, azzal a meggyQzQdéssel, hogy 
a hamis mosolyok, a jóíz_ nevetés és a pozi-
tív gondolkodás biztos út a boldogsághoz. A 
pozitív gondolkodás nem a megoldás – állítja 
Burkeman – hanem a probléma. Úgy gondolja, 
hogy az emberek túlságosan is elfogadták, hogy 
az életben – a népszer_ slágert idézve – a „Don’t 
worry. Be happy” – „Ne aggódj, légy boldog” 
hozzáállás az egyetlen út az elégedettséghez. 
Mintha az embereknek az lenne a meggyQzQdé-
sük, hogy ha negatív gondolataik vannak és lát-
ják a saját korlátaikat, akkor nem lehetnek bol-
dogok. Így aztán azért, hogy boldogok legyünk, 
olyan úton kell járnunk, ami megváltoztatja 
a beállítottságunkat, negatívról és gátlásosról 
lelkesre, energikusra és élénkre. Azt mondják 
nekünk, hogy vizualizáljuk az álmainkat és 
céljainkat, töröljük ki a „lehetetlen” szót a szó-
tárunkból és helyezzünk egy nagy, elQregyártott 
mosolyt az arcunkra. Mindez azonban való-
jában épp a boldogtalansághoz vezet, állítja 
Burkeman.

Burkeman értelmezésében a negatív gon-
dolkodás nem pontosan a pozitív gondolkodás 
ellentéte. Beletartozik az, hogy belsQ bizonyta-
lanságaink, hibáink, bánataink és pesszimizmu-
sunk felé forduljunk és ezeket elfogadva külön-
bözQ módokat találjunk arra, hogy elviseljük az 
ilyen eseteket. Be kell látnunk, hogy mivel em-
beri lények vagyunk, néha hibázhatunk. Azáltal, 
hogy beismerjük, hogy néha elrontunk ezt-azt 
és vannak olyan dolgok, amik lehetetlenek szá-
munkra vagy éppolyan elkerülhetetlenek, mint a 
halál, elégedettebbnek érezzük majd magunkat. 
Ez a könyv alappremisszája.
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Burkeman könyve, az Antidote számtalan 
olyan érdekességet említ, amelyekrQl sok-sok 
oldalon keresztül írhatnánk. De ami a negatív 
gondolkodást illeti, három észrevételünk is van 
a könyvben leírtakkal kapcsolatban, amelyekkel 
bQvebben is szeretnénk foglalkozni. ElQször 
is, a könyv nem veszi figyelembe azokat a 
tudományos bizonyítékokat, melyek szerint a 
pozitív gondolkodásnak élettani hatásai lehet-
nek a stressz, a szorongás vagy a depresszió 
kialakulása vonatkozásában. Másodszor, abból 
az elavult, téves elképzelésbQl indul ki, misze-
rint a sztoikus filozófia negatív gondolkodást 
jelent. Végül harmadszor: bár az ellenkezQjét 
állítja, a könyv mégsem különbözik annyira 
azoktól a m_vektQl, melyek a pozitív gondol-
kodást vagy a kognitív-behaviorista terápiás 
hagyomány expozíciós terápiáját népszer_sítik. 
Lássuk most a három problémát egyenként, 
részletekbe menQen.

Egy kiadós nevetés és a pozitív beállítottság 
csodákat m_vel az immunrendszerrel
Ha követjük Burkeman tanácsát és nem kény-
szerítünk pozitív hozzáállást az életünkre, annak 
kedvezQtlen következményei lehetnek a fizio-
lógiai, pszichológiai és idegrendszeri funkció-
inkra nézve. Például, bizonyítékok szolgálnak 
már arra nézve, hogy egy jó nevetés és a pozitív 
hozzáállás mérsékelheti a szorongást. Dr. Lee 
Berk, a Loma Linda Egyetemen m_ködQ School 
of Allied Health and Medicine immunológusa 
az 1980-as évek óta tanulmányozza a jó kedély, 
a nevetés és a pozitív beállítottság hatásait a 
hormonháztartásra. Berk és kollégái kimutatták, 
hogy a pozitív szemléletmód segítheti az agyat 
abban, hogy szabályozza a kortizol és epinefrin 
(adrenalin) nev_ stresszhormonok kibocsátását. 
A kutatócsoport továbbá kapcsolatot talált a 
pozitív hozzáállás és az antitestek és endorfinok 
(a szervezet természetes fájdalomcsillapítói) 
termelése között. Még maga a várakozás is, 
hogy valami pozitív, szórakoztató vagy mókás 
fog történni, elég ahhoz, hogy értékes hatásokat 
váltson ki, írja dr. Berk.

Burkeman nem részletezi, hogy hogyan he-
lyettesítheti a negatív gondolkodás a pozitív 

gondolkodás pszichológiai, fiziológiai és ideg-
rendszeri hatásait, és nem tér ki arra sem, hogy 
a pozitív attit_d hatásairól való lemondásnak 
káros egészségi következményei lehetnek.

A sztoikusok az én kiterjesztésérQl
Burkeman könyve számos különbözQ spiritu-
ális filozófiát és gyakorlatot érint. Foglalkozik 
például a hellenisztikus sztoicizmussal, a zen-
buddhizmussal és a memento mori-életelvvel,1 

olyan filozófiákkal, amelyekrQl gyakran mond-
ják, hogy a negatív gondolkodásra összpontosí-
tanak. Ezeket a filozófiákat használja fel arra, 
hogy segítségükkel alátámassza az általa java-
solt negatív módszert. „Ha visszamegyünk a 
történelemben és figyelmesen megvizsgáljuk a 
filozófiát, a spiritualitást, az ókori Görögország 
és Róma sztoikusait, a buddhistákat és végül a 
kortárs pszichológiai megközelítéseket, akkor 
valami mást találunk. Kiderül, hogy valójában 
jobb megoldás, ha megpróbáljuk engedni, hogy 
ezek az érzések létezzenek, és nem küzdünk 
egyfolytában azért, hogy elnyomjuk Qket”, nyi-
latkozta az NPR Books-nak adott interjújában a 
szerzQ 2012. november 13-án.

Fontos azonban megjegyezni, hogy bár gyak-
ran apatikusnak írják le Qket, a sztoikusok úgy 
vélték, hogy az élet célja a részvétel az éssze-
r_ döntéshozatal folyamatában (lásd: Baltzly, 
D., „Stoicism”, The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, Zalta, ed.). A sztoikusok szerint a 
legnemesebb erények a racionalitás és az ön-
állóság. A megzabolázatlan szenvedélyek, mint 
például a testi gyönyörök hajszolása, a félelem, 
a kéj és a szorongás „túlzott impulzusok, ame-
lyek nem engedelmeskednek a józan észnek” 
(Ariosz Didümosz, 65A), és ennek megfelelQen 
kell kezelni Qket. A sztoikusok azonban nem 
utasították el a kellemes és örömteli érzéseket. 
A békés érzelmek és gondolatok, mint az öröm, 
a rácsodálkozás, a kedvesség, a nagylelk_ség és 
a melegség, tökéletesen elfogadhatóak voltak a 
szempontjukból. Ezek a nyugodtabb érzelmek 
és gondolatok nem ellentétesek a racionális 

1 „Emlékezz a halálra!” (latin) – önmagunk emlé-
keztetése saját mulandóságunkra.
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gondolkodással, semmiképp sem túlzóak és 
tulajdonképp az én természetes kiterjesztésének 
tekinthetQk.

Burkemannal ellentétben a sztoikusok nem a 
negatív gondolkodásra, hanem az ésszer_ gon-
dolkodásra, cselekvésre helyezték a hangsúlyt. A 
szélsQséges szenvedélyek olyan dolgok, amelyek 
megtörténnek velünk. A nyugodtabb érzelmek 
azoknak a dolgoknak az eredményei, amiket 
mi teszünk. A negatív gondolkodás tökéletesen 
elfogadható egy sztoikus nézQpontjából, amíg 
olyasvalami, amit mi teszünk és nem olyan, ami 
velünk történik. Ám ami a sztoikusokat illeti, 
náluk a negatív gondolkodás semmiképp sem 
követelmény. A fontos az, hogy ne engedjük, 
hogy a szenvedélyeink átvegyék az életünk felett 
az uralmat. Ebben az értelemben kell tehát „apa-
tikusnak” lennünk. Nekünk kell irányítanunk 
magunkat, ám az, hogy mi tartjuk a kezünkben 
az irányítást, nem jelenti azt, hogy nem lehetünk 
melegszív_, nagylelk_ és kedves emberek, akik-
nek elsQsorban pozitív gondolataik vannak.

A sztoikusok tehát egy olyan életmód szó-
szólói, ami nagyon is különbözik attól, amit 
Burkeman védelmez. Szerinte azok az „erQ-
feszítések, amelyek arra irányulnak, hogy na-
gyon-nagyon keményen küzdelem árán elérjünk 
egy bizonyos érzelmi állapotot” a szándékkal 
ellentétes hatást váltanak ki. Ám épp a küzde-
lem egy meghatározott érzelmi állapot eléré-
séért volt az, amit a sztoikusok tanácsoltak. A 
sztoikusok az élet részének tekintették azt, hogy 
küzdjenek azért, hogy olyan érzelmi állapotot 
érjenek el, amely mentes az elítélendQ és szé-
gyenletes szenvedélyektQl, de nem mentes a 
lélek nyugodt örömeitQl, a pozitív ábrándoktól 
vagy az indokolt optimizmustól. Nem kell meg-
hazudtolnunk önmagunkat és engedni a szen-
vedélyeinknek, vagy a jellemünkkel ellentétes 
módokon cselekednünk. Mérsékelnünk kell az 
érzelmeinket, ezzel biztosítva, hogy jellemünk-
höz h_ek maradunk.

Expozíciós terápia a londoni metrón

Végül is az, amit Burkeman ajánl, nem is kü-
lönbözik annyira a standard kognitív-viselke-
désterápiás gyakorlattól, melyben a pozitív gon-

dolkodásnak a szerzQ által olyannyira kritizált 
módszerei is jelen vannak. A kognitív-behavio-
rista megközelítések, amelyek célja a rendezetlen 
érzelmi konfliktusok megoldása és a szenvedé-
lyek lecsillapítása, arra törekszenek, hogy meg-
törjék a kapcsolatot az emlékek és a félelmek, 
az aggodalom, illetve a szorongás között azáltal, 
hogy megváltoztatják a múltbeli eseményekrQl 
való gondolkodásunk módját. A kognitív visel-
kedésterápia (CPT) például arra törekszik, hogy 
megváltoztassa az érzelmeinket és vélekedése-
inket egy traumát vagy egy felkavaró esemény-
sort követQen. Amikor ilyesféle eseményeken 
megyünk keresztül, megváltoznak a bizalomról, 
az irányításról és a biztonságról alkotott véleke-
déseink. A kognitív viselkedésterápia egyik fQ 
eleme az, hogy a zavaró élmények elQtt és után 
összehasonlítjuk vélekedéseinket. Ha sikeres a 
módszer, segíthet abban, hogy megváltoztassuk 
az életfelfogásunkat; például átprogramozhatjuk 
azt a módot, ahogy egy feszültséggel teli múlt-
beli eseményre emlékezünk azáltal, hogy az 
emléket konstruktívabb vélekedésekkel társítjuk. 
„Nem az én hibám volt, hogy bántalmaztak.” 
„Megérdemlem, hogy olyasvalakivel legyek, aki 
nem bánik velem úgy, mint a volt párom.” „Most 
már biztonságban vagyok.”

Az elképzelés, hogy el kellene fogadnunk 
negatív érzéseinket, gondolatainkat és tapasz-
talatainkat, mint az élet szerves részeit és nem 
olyasmit, amit el kell kerülni, ugyancsak meg-
szokott témája a kognitív-behaviorista megkö-
zelítések mögötti filozófiáknak. Burke maga 
például egy általánosan elterjedt megközelítést 
ajánl arra, hogy hogyan kezeljük a félelmet: 
az expozíciós terápiát. Londoni olvasóinak azt 
ajánlja, hogy szálljanak metróra, és hangosan 
mondják ki minden megálló nevét, mielQtt a 
szerelvény beérkezik az adott állomásra. Kínos? 
Kétségtelenül az. Ám a gyakorlat tanúsága az, 
hogy az emberek megtapasztalhatják, hogy va-
lami megalázót csinálni közel sem olyan rossz, 
mint ahogy azt korábban gondolták. Persze óha-
tatlanul kapnak majd néhány furcsa pillantást a 
többi utastól, de nem zárják börtönbe Qket, és 
utastársaik sem esnek nekik attól való félelmük-
ben, hogy közveszélyes Qrülttel van dolguk.
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A negatív gondolatainkkal való megbarátko-
zás efféle módszere az expozíciós terápia alfája 
és ómegája. Ahelyett, hogy kognitív módon 
kelljen feldolgoznunk a rémítQ eseményeket, 
az expozíciós terápia szembeállít minket a fé-
lelmeinkkel. Azzal, hogy bizonytalanságainkkal 
szembenézünk, ez a típusú terápia segít abban, 
hogy megtörjük a kapcsolatot a negatív emlékek 
és a rettegés visszatérQ érzése között. Edna Foa, 
a Pennsylvania Egyetem pszichiátriai intézetének 
klinikai pszichológia professzora a klasszikus 
módszer egy új változatát dolgozta ki, amely Q 
„meghosszabbított expozíciós terápiának” ne-
vez. A meghosszabbított vagy tartós expozíciós 
terápiánál a páciens fokozatosan kerül egyre 
közelebb és közelebb a rémisztQ helyzethez. Az 
expozíció megtörheti a kapcsolatot a negatív em-
lékek és a szorongás között. Amikor elkülönítjük 
a negatív emlékeket a hozzájuk társuló gyötre-
lemtQl, az emlékeket továbbra is negatív színben 
észleljük ugyan, de többé már nem okoznak 
számunkra rettegést és aggodalmat. Amint láthat-
juk, Burkeman javaslata is hasonló az ilyesféle 
terápiákhoz: fogadjuk el a félelmeinket és kudar-
cainkat, és ne nyomjuk el vagy rejtsük el Qket egy 
színlelt pozitív álarc alá.

Tudományos és filozófiai hiányosságai el-
lenére Burkeman könyve nagyon is megéri, 
hogy alaposabban elolvassuk. Sok olyan értékes 
rész megtalálható benne, amit már ismerünk a 
Guardian szerzQjének This Column Will Change 
Your Life (Ez a rovat megváltoztatja ez életét) 
cím_ népszer_ szombati rovatából, ami e sorok 
írójának is egyik személyes kedvence. A rovat-
hoz hasonlóan a The Antidote lelkes és szellemes 
beszámolót tár elénk az olyan módszerekrQl, 
amelyek a leghatékonyabban átsegítenek minket 
életünk szorongással és bánattal teli, vagy egy-
szer_en csak bosszantó pillanatain és szakaszain, 
és hogy hogyan kezeljük a negatív érzéseinket 
és pesszimizmusunkat anélkül, hogy egy ezer 
watton világító m_mosoly mögé rejtenénk Qket.

Berit Brogaard filozófiaprofesszor, a St. Louis 
Synesthesia Research Team igazgatója a Missouri 
Egyetemen.

(The Berlin Review of Books)

Zoë Heller

A Salman Rushdie-ügy

Joseph Anton: A Memoir by Salman Rushdie. 
Random House, 2012. 636 oldal1

Amikor 1980-ban Anísz Rushdie elQször 
olvasta fia Az éjfél gyermekei (Midnight’s 
Children) cím_ regényét, meg volt gyQzQdve 
róla, hogy Ahmed Szinai, a regénybeli alko-
holproblémákkal küzdQ apa figurája valójá-
ban az Q szatirikus képmása. Családi vita ke-
rekedett a dologból. Ifj. Rushdie nem tagadta, 
hogy Szinai alakja az apján alapul. „A magam 
fiatal, dühös módján – mondja majd késQbb 
Salman Rushdie a The Paris Review riporteré-
nek – azt feleltem, hogy kihagytam az összes 
csúnyább dolgot.” Azonban egyszersmind til-
takozott is apja sértQdött reakciója ellen. „Az 
apám irodalmat is tanult Cambridge-ben, így 
azt vártam, hogy kifinomultabb módon reagál 
a könyvre, de az az ember, akitQl végül ezt 
a reakciót megkaptam, az anyám volt… P 
azonnal tudta, hogy fikcióról van szó.”

Az álláspont, amit Rushdie ebben a családi-
irodalmi vitában képviselt, kísértetiesen em-
lékeztet azokra az érvekre, amelyekkel kilenc 
évvel késQbb védekezett. 1989. február 15-én, 
egy nappal azután, hogy az iráni Homeini 
ajatollah fatvát mondott ki rá, halálra ítélve 
Qt azért, mert megírta a Sátáni verseket (The 
Satanic Verses), Rushdie megjelent a brit 
televízióban. A szerzQ elmondta, azt kívánja, 
hogy bárcsak „kritikusabb” lett volna a köny-
ve az iszlám vallással szemben. Ahogy arról 
a Joseph Antonban – önéletrajzában, amely 
Charles de Gaulle önéletírásához hasonlóan 
egyes szám harmadik személyben íródott – 
beszámol, a legfQbb érzelme akkoriban az 
értetlenség volt:

„Amikor elQször vádolták azzal, hogy sértQ, 
Qszintén zavarba jött. P azt hitte, m_vészi 
módon ábrázolta az isteni kinyilatkoztatás je-

1 Magyar kiadása: Salman Rushdie: Joseph 
Anton. Ulpius-ház Könyvkiadó, Budapest, 2012. 
Greskovits Endre fordítása. 732 oldal.
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lenségét; minden bizonnyal egy hitetlen né-
zQpontjából, de akkor is megfelelQen. Hogyan 
lehet ezt sértQnek tekinteni? A düh által ve-
zérelt identitási politika sértQdékeny éveibQl, 
amelyek ezután következtek, mindenki máshoz 
hasonlóan Q is megtanulta a választ ezekre a 
kérdésekre.” [Greskovits Endre fordítása.]

Tekintettel arra, milyen gyakran vádol-
ták Rushdie-t azzal, hogy a Sátáni verseket 
kifejezetten a zavarkeltés szándékával írta, 
érthetQ, hogy szeretné kiemelni a váratlan – a 
példátlan – természetét azoknak az esemé-
nyeknek, amelyek a regény kiadását követték. 
Még így is túl naivnak t_nik, hogy akkori 
önmagát ártatlan könyvmolyként mutatja be, 
akit meghökkentett a világ durva betola-
kodása az Q m_vészi világába. Pályájának 
ezen a pontján Rushdie, aki ellen Indira 
Gandhi már per indított az Az éjfél gyermeke-
iben szereplQ becsületsértQ állítások miatt, és 
aki látta, ahogy harmadik regényét betiltják 
Pakisztánban, már épp eléggé tisztában volt 
az irodalomnak azzal a képességével, hogy 
ellenséges, nem irodalmi jelleg_ reakciókat 
válthat ki.2

A túlságos naivitására való hivatkozásnál is 
zavaróbbnak t_nik az az érvelés, amellyel a 
szépirodalom immunitását igyekszik igazol-
ni a politikai vagy vallási dühvel szemben. 
Elrugaszkodva attól a bevett, liberális felfo-
gástól, miszerint az irodalomnak rendelkeznie 
kell azzal a szabadsággal, hogy sértQ lehes-
sen, Rushdie úgy véli, hogy a megfelelQen ér-
telmezett irodalom nem tud sértQ lenni. Azok 
a muszlimok, akiket sértett a Sátáni versek, 

2 Egy másik helyen Rushdie egy alternatív és sok-
kal meggyQzQbb beszámolót közöl arról, hogy a 
kiadás elQtt mit értett a Sátáni versek provokatív 
tartalma alatt. „Tudtam, hogy a könyvem nem 
fog tetszeni a radikális molláknak… – emlékezett 
vissza az író egy 2005-ben, a The Paris Review 
munkatársának adott interjúban. – Volt egy-két 
korai olvasó, köztük Edward Said, akik megje-
gyezték, hogy kihívtam ezeket a fickókat és meg-
kérdezték, hogy aggódom-e emiatt. És azokban 
az ártatlan napokban azt feleltem, hogy nem… 
Valószín_tlennek t_nt, hogy a könyvemet akárcsak 
a legcsekélyebb figyelemre is méltatják, és az iga-
zat megvallva nem is érdekelt a dolog. Miért is ne 
provokálna az irodalom? Mindig is azt tette.”

ugyanazt a hibát követték el, amit egykor 
apja, Anísz Rushdie elkövetett, amikor „nem 
megfelelQen” olvasta Az éjfél gyermekeit, az-
az összekeverték a szépirodalmat más prózai 
m_fajokkal:

„Az Q prófétáját különben sem Mohamednek 
hívják, nem egy Mekka nev_ városban él, és 
nem (vagy nem egészen) iszlám nev_ vallást 
hozott létre. És csak egy olyan ember álmai-
ban jelenik meg, akit az Qrületbe kergetett a 
hit elvesztése. E sok távolságteremtQ eszköz 
az alkotó véleménye szerint a m_ fiktív ter-
mészetét jelzi.” [Greskovits Endre fordítása.]

A fatva éveinek egyik nagy bánata Rushdie 
számára – állítása szerint sokkal személye-
sebben felkavaróbb, mint a szólásszabadsága 
elleni támadás vagy akár az, hogy veszélyben 
volt az élete – az a felfedezés volt, hogy em-
berek sokasága képtelen volt vagy nem akart 
foglalkozni az Q „komoly m_vészi szándéká-
val”. „MegdöbbentQ volt rájönni arra – írta 
1990-ben –, hogy az embereket nem érdekli a 
m_vészet.” Küldetésének egyik része a Joseph 
Antonban az, hogy megmentse az irodalmat, 
ezt a „gyönyör_ és Qsi m_vészetet, melynek 
m_velQje lehet”, a cinikus rágalmaktól és a 
tudatlan félremagyarázástól. Ebbe a küldetés-
be beletartozik egy jelentQs mérték_ visszavo-
nulás is olyan nézetektQl, melyeket korábban 
Q is osztott a szépirodalomnak a politikát és a 
történelmet át- és átszövQ szerepérQl.

Az Outside the Whale (Kívül a ceten) cí-
m_ híres esszéjében, melyet öt évvel a fatva 
elQtt írt, Rushdie számos könyvet és filmet 
kritizált azért, mert imperialista mítoszokat 
terjesztettek a Rádzs3 alatti indiai–brit kap-
csolatok jellegérQl. Azzal érvelt például, hogy 
a nemi erQszak ügy Paul Scott négykötetes 
regényfolyamának, A Rádzs kvartettnek (The 
Raj Quartet) a középpontjában hozzájárult 
egy rasszista elképzelés kialakulásához a fe-
hérbQr_ gyarmati nQkre a „kéjsóvár indusok” 
képében leselkedQ szexuális fenyegetésrQl. A 
regények, állította, nem mentesülhetnek az 

3 Rádzs: (Brit) India közvetlen brit kormányzásának 
korszaka (1858–1947).
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ilyesfajta kritika alól azon az alapon, hogy 
„csak” szépirodalomról van szó: minden m_-
vészet, amennyiben arra vállalkozott, hogy 
kijelentse „mi a helyzet, mi az igazság és mi 
az, ami hamis,” elkerülhetetlenül politikai és 
„a történelem szüntelen viharának, folytonos 
vitájának és dialektikájának” része.

Nem meglepQ, hogy Rushdie napjainkban 
már kissé jobban tart a történelem ítéletétQl, 
ám mégsem szerencsés az a szándéka, hogy 
elzárja az irodalmat „a vallási, politikai, szo-
ciológiai, posztkoloniális és más diskurzusok 
kakofóniájától.” Természetesen a Sátáni ver-
sek nem minden ellenzQje volt annyira felké-
szült a modern regény bizonyos technikáiból, 
amennyire kellett volna. Ám azt állítani, hogy 
a sértett reakcióik összeegyeztethetetlenek 
voltak Rushdie m_vészi szándékaival, nem 
zárhatja le a vitát. Ha Paul Scott még él és 
válaszolhatott volna a Rádzs kvartettet ért 
kritikákra, minden bizonnyal váltig állította 
volna, hogy nem állt szándékában rasszis-
tának lenni. Talán még azzal is megvádolta 
volna Rushdie-t, hogy belemerül az érzékeny 
hovatartozási kérdések taglalásába. De ezek a 
válaszok aligha csökkentették volna Rushdie 
panaszának jogosságát.

IdQnként úgy t_nik, hogy Rushdie belefárad 
a szépírók különleges jogainak védelmébe és 
inkább a komoly avagy fontos szépirodalom 
extra-különleges jogainak szószólójának áll. 
„Megkülönböztetett védelemben reményke-
dett, mert gyakran érezte úgy, hogy ebben kell 
reménykednie, olyan minQségi védelemben, 
melyet más megtámadott könyvek, a Lady 
Chatterley szeretQje, az Ulysses, a Lolita 
kaptak [...]”4

Az olvasó ekkor megdöbbenhet, nemcsak 
azért, mert a szerzQ látszólag semmibe veszi 
azoknak az íróknak a szólásszabadságát, akik 
nem bizonyulnának méltónak a „minQségi 
védelemre”, hanem amiatt az úri könnyedség 
miatt is, amellyel Rushdie Lawrence, Joyce 
és Nabokov mellé állítja magát irodalmi 
érdem tekintetében. Memoárjában Rushdie 
lelki rokonságot vállal minden nagynev_ iro-

4 Greskovits Endre fordítása.

dalmárral – férfiakkal, akik hozzá hasonlóan 
szenvedtek a zsenialitásuk miatt, ám hírnevük 
végül túlélte ellenzQikét:

[...] „a múlt halhatatlan írói mutatták az 
utat. Végül is nem Q volt az elsQ író, akit 
fenyegettek, kiközösítettek vagy kiátkoztak a 
m_vészete miatt. A hatalmas Dosztojevszkijre 
gondolt, aki a kivégzQosztag elQtt állt, majd 
miután az utolsó pillanatban megváltoztatták 
az ítéletet, négy évet töltött fogolytáborban, 
és Genet-re, aki a börtönben fékezhetetlenül 
írta erQszakosan homoerotikus mesterm_vét, a 
Virágos Miasszonyunkat. [...] Rabelais-t is el-
ítélte egyházi hatóság; a katolikus egyháznak 
nem vette be a gyomra szövegének szatirikus 
áradását. De Qt I. Ferenc megvédte azon az 
alapon, hogy nem lehet elnyomni a zsenijét. 
Akkor olyan idQk jártak, amikor a m_vésze-
ket megvédhették a királyok, amiért értenek 
ahhoz, amit csinálnak. Ezek most alantasabb 
idQk voltak.” [Greskovits Endre fordítása.]

Alantasabb idQk? Valóban? Igaz, hogy a 
fatva elsQ évei alatt a brit kormány álláspontja 
nem volt teljesen egyöntet_ Rushdie védel-
mében. Margaret Thatcher, akit a Sátáni ver-
sekben Mrs. Tortúrának nevez, nem volt ki-
fejezett Rushdie-rajongó, kabinetjének egyes 
tagjai pedig egyenesen kinyilvánították, hogy 
meglehetQsen ellenszenves figurának tekintik 
az írót. Ennek ellenére elismerték a köteles-
ségüket, hogy megvédjék egy brit állampol-
gár szólásszabadsághoz való jogát – még ha 
olyasvalakirQl is van szó, akit nem kedvelnek 
– egy külföldi egyházi személy halálos fenye-
getései ellenében. Ez pedig mindent egybe-
vetve valami egészen szívbemarkolót árul el 
azokról az idQkrQl. Az legalábbis bizonyos, 
hogy a helyzet megnyugtatóbb volt annál, 
mint amikor egy állampolgár biztonsága attól 
függene, hogy az uralkodó mit gondol az iro-
dalmi tehetségérQl.

Egy olyan ember, aki kilenc éven át halálos 
fenyegetés árnyékában él, nem hibáztatható 
azért, ha idQnként szónokias kifejezésekkel 
festi le a helyzetét. Ám az ember azt remélné, 
hogy amikor késQbb, immár szabadságban 
és biztonságban felidézi érzelmeit, egyfajta 
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ironikus tárgyilagossággal tekint vissza túl-
zásaira. Az utólagos bölcsesség azonban nem 
volt kijózanító hatással Rushdie önszeretetére 
nézve. Szeretné, ha megértenénk, mennyire 
bosszús volt, amikor jóakarói Joe-ra rövidí-
tették keresztnevét írói álnevében, a kedvenc 
írói – Joseph Conrad és Anton Pavlovics 
Csehov – keresztneveibQl összeállított Joseph 
Antonban. Azt akarja, hogy megértsük dühét, 
amikor holmi Scotland Yard tisztek parancso-
kat osztogattak neki. („Az életem különösen 
megszégyenítQ idQszaka volt, amikor a rend-
Qrök úgy érezték, hogy így beszélhetnek ve-
le.”) Azt akarja, hogy megértsük sértettségét, 
amit akkor érzett, amikor saját diplomáciai 
erQfeszítéseit szüneteltetni kellett az Iránban 
túszként tartott brit foglyok kiszabadítására 
irányuló tárgyalások miatt: „Terry Waite em-
beri jogai elQnyt élveztek az Q emberi jogaival 
szemben.” És mindenekelQtt azt szeretné, 
ha mi is osztanánk nézetét, miszerint olyan 
próféta volt, akinek közel sem jutott elegendQ 
tisztelet a saját hazájában.

Rushdie korábban azt mondta, egyik célja a 
Joseph Anton megírása közben az volt, hogy 
„szigorúbb” legyen önmaga iránt „mint bárki 
mással szemben.” Ez bizony komoly ambíció 
bármelyik memoáríró számára, és alighanem 
megvalósíthatatlan törekvés egy olyan ember 
esetében, aki annyira állhatatos a sértett-
ségében, mint Rushdie. Amikor választhat 
aközött, hogy nagylelk_ legyen vagy éljen 
a bosszúállás régóta várt lehetQségével, a 
Joseph Anton szerzQje szinte elkerülhetetlenül 
az utóbbi mellett dönt.

A legelképesztQbben szívtelen pillanatok 
némelyike akkor jön el, amikor négy házas-
ságáról ír. Rushdie szokása, hogy saját, meg-
lehetQsen gyakori h_tlenségeire és félrelépé-
seire vágyainak parancsoló természetét hozza 
fel mentségül. („Saját vágyai olyanok voltak, 
mint a parancsok”, idézi fel, amikor azt ma-
gyarázza, miért hagyta el harmadik feleségét, 
Elizabeth Westet és kisfiát, hogy Amerikában 
kalandozhasson.) A feleségek különbözQ hi-
báit – pénzéhségüket, zsörtölQdésüket, fél-

tékenységüket Rushdie tehetségére, és így 
tovább – nem bocsátja meg ilyen könnyen.

Marianne Wiggins (második felesége) és 
Padma Lakshmi (a 4-es számú Mrs. Rushdie) 
közül szoros versenyben az utóbbi nyeri el a 
legrosszabb feleség címét. Rushdie úgy mu-
tatja be a modell, színésznQ és tévés m_sorve-
zetQ Padmát, mint egyfajta Marion Daviest,5 
egy érzékien csábító, ám alapjaiban sekélyes 
nQcskét, aki csak a pénzére utazott, önzQ 
ambícióinak pedig „semmi köze sem volt az 
Q legmélyebb szükségleteinek beteljesítésé-
hez.” Padma sekélyességérQl végérvényesen 
akkor hullik le a lepel, amikor a szeptem-
ber 11-ei terrortámadások után a megrendült 
Rushdie, aki szeretne beszélgetni a szerettei-
vel, felhívja Qt Los Angelesben, mire kiderül, 
hogy Padma „épp fehérnem_reklámot forgat”.

Rushdie remegQ dühe, amit abban a pilla-
natban érez, talán kissé túljátszottnak t_nhet 
az olvasó számára, hisz olyasvalakitQl jön, 
aki könyvében sok-sok oldalt szentel annak, 
hogy felidézze találkozásait popsztárokkal, 
Playboy-modellek és popsztárok épp aktuális 
barátnQivel. Ám Rushdie azt is szeretné, ha 
megértenénk, hogy az éjszakai klubokban, 
különbözQ ismert személyek társaságában el-
töltött idQ nem öncélú volt:

„Enni fog a Balthazarban, a Da Silvanóban, 
a Nobuban, eljár film- és könyvbemutatókra, 
és jól érzi magát olyan felkapott éjszakai he-
lyeken, mint amilyen a Moomba, ahol Padmát 
jól ismerik. [...] Csak a nyílt, látható és féle-
lem nélküli élettel meg ennek az újságokba 
kerülésével tudja enyhíteni a félelem légkörét 
maga körül, ami most véleménye szerint na-
gyobb akadály bármely iráni fenyegetésnél.” 
[Greskovits Endre fordítása.]

Szóval, ha ott és akkor nem táncolt volna 
Padmával a Moombában, akkor az ellenség 
nyerte volna meg a háborút, ugye?

További bizonyítéka Rushdie képtelenségé-
nek arra, hogy valaha is olyan szigorú legyen 
önmagához, mint amilyen mások iránt, annak 
5 Marion Davies (1897–1961): amerikai színésznQ, 

sokáig William Randolph Hearst (1863–1951) 
amerikai üzletember és sajtómágnás szeretQje.
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a felidézése, hogyan viselkedtek amerikai 
és brit kiadói a fatva alatt. Peter Mayer (a 
Penguin kiadó igazgatója) és Sonny Mehta 
(a Knopftól) kiadták a Sátáni versek kemény-
táblás változatát, ám amikor a puhafedeles ki-
adás megjelentetésérQl volt szó, akkor elQbb 
hímeztek-hámoztak, majd végképp kihátrál-
tak a dologból. Hogy mindketten felelQsek 
voltak a kiadóiknál dolgozó munkatársak 
sokaságának biztonságáért – olyan férfiak és 
nQk biztonságáért, akikre ugyanúgy kiterjedt 
a fatva hatálya, ám Rushdie-val ellentétben 
Qk nem részesültek 24 órás rendQri védelem-
ben – az nem jelent Rushdie számára elfogad-
ható magyarázatot a döntéseikre.

Robert Gottlieb, a Knopf korábbi fQszer-
kesztQje, akivel Rushdie kiadta Az éjfél 
gyermekeit, ugyancsak éles bírálatot kapott 
azért, mert egyszer azt találta mondani, hogy 
Rushdie nem írta volna meg a könyvét, ha 
tudta volna, hogy „emberek halálát fogja 
okozni”. Rushdie-t annyira felháborította ez a 
megjegyzés, mondja nekünk, hogy soha többé 
nem állt szóba Gottliebbel.

Az olvasók véleménye minden bizonnyal 
eltér majd arról, hogy vajon megérte-e a 
Sátáni versek puhafedeles kiadásában bizto-
sított szólásszabadság követelése. Ám még 
azok is nehéznek találják majd, hogy osszák 
a szerzQ megvetését az ellenkezQ véleményt 
képviselQk iránt, akik Rushdie oldalára állnak 
ebben a vitában. Mire a Rushdie-ügy lezárult, 
több mint ötven ember halt meg a könyvvel 
összefüggésbe hozható okból. A kérdések, 
amelyeket Mayer, Mehta és Gottlieb felvetett 
tudniillik, hogy bölcs dolog-e ilyen körülmé-
nyek között további publikációkat megjelen-
tetni, ma éppoly tökéletesen ésszer_nek és 
emberinek t_nnek, mint akkor.

Amikor Rushdie felidézi azt az 1990-es 
szerencsétlen közjátékot, melynek során 
muszlim vezetQkkel találkozott és beleegye-
zett abba, hogy nemcsak visszavonja a pu-
hafedeles kiadást, hanem kinyilvánítja hitét 
az iszlámban, dorgálja azokat is, akik nem 
„eléggé elnézQek” a „hibája” iránt. Az elnézés 

természetesen olyan viszonyulás, ami kijárt 
volna neki azokban a z_rzavaros idQkben, az 
viszont sajnálatos, hogy belQle viszont tel-
jesen hiányzik ez az attit_d, amikor korábbi 
barátairól és kollégáiról mond ítéletet.

A legszomorúbb azonban talán mégis az isz-
lám iránti megváltozott hozzáállása. A fatva 
egész ideje alatt Rushdie gondosan ellenállt 
annak a kísértésnek, hogy magát az iszlámot 
jelölje meg ellenségként. „Az iszlamizmusnak 
nevezett ideológia nem egyenlQ az iszlámmal 
– jelentette ki David Cronenbergnek 1995-
ben. – Ez a politikai irányzat, amelyet funda-
mentalizmusnak hívunk és amitQl mindenki 
úgy fél, mint a t_ztQl, nem vallási, hanem po-
litikai kirekesztQ mozgalom, ami történetesen 
egyfajta vallási nyelvezetet használ.”6

Ám toleranciája az efféle megkülönböztetés 
iránt azóta jócskán megfogyatkozott. Ma már 
Qszintétlennek és helytelennek tekint min-
den próbálkozást, amelynek célja az, hogy 
elválassza az iszlám vallás reakciós formáit 
magától az iszlámtól. Ezek a próbálkozások, 
állítja, másai a nyugati marxisták régi próbál-
kozásainak, akik igyekeztek elválasztani az 
„igazi” marxista utat a szovjet kommunizmus 
rémtetteitQl. Az iszlám szerintük nem egy 
heterogén entitás, hanem egy visszataszító, 
gyilkos monolit, és a nyugati „tolerancia” a 
vallás iránt – a tolerancia szót mindig megve-
tQ idézQjelek közé téve – csak „Tartuffe-szer_ 
álszenteskedés.”

Hogyan egyeztessük össze ezeket az érzel-
meket azzal a hálával, amit Rushdie köny-
vében máshol kifejez azok iránt a muszlim 
írók iránt, akik támogatták Qt a fatva alatt? 
Vagy Rushdie hitével a m_vésznek az emberi 
tolerancia elQsegítQjeként játszott szerepével? 
Az irodalom dolga – írja önéletírásának utolsó 
oldalain – megkönnyíteni, hogy „megértQen 
rokonszenvezzünk és azonosuljunk a tQlünk 
különbözQ emberekkel is” és hogy „a világot 
nagyobbnak, tágabbnak érezzük, mint ed-
dig”.7 Néhány olvasó úgy érezheti a Joseph 

6 Riport David Cronenberggel a Shift 1995. június–
júliusi számában.

7 Greskovits Endre fordítása.
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Urs Hafner

Eugenika két svájci városban  
A szociálpolitika sötét fejezete

Gisela Hauss, Béatrice Ziegler, Karin 
Cagnazzo, Mischa Gallati: Eingriffe 
ins Leben. Fürsorge und Eugenik in zwei 
Schweizer Städten (1920–1950). Chronos 
Verlag, 2012. 192 oldal

A jóléti állam számtalan embert óvott meg a 
szegénységtQl a 20. század Európájában. A jó-
léti államnak azonban van egy csúf oldala is. 
FQleg a 20. század elsQ felében motiválták az 
állami gondoskodással kapcsolatos intézkedé-
seket az eugenika, azaz a „jó születés tudomá-
nyának” tételei. Ezeknek az intézkedéseknek 
az volt a célja, hogy erQsítsék a „néptestet” 
(Volkskörper) az alacsonyabb rend_nek tekin-
tett egyének – ilyenek voltak az úgynevezett 
morálisan degeneráltak, az elszegényedettek, 
a fogyatékkal élQk és az alkoholisták – szapo-
rodásának megakadályozásával. A erre a célra 
leggyakrabban igénybe vett eszközök a házas-
ságkötési tilalom, a sterilizálás, a kasztrálás 
és az elmegyógyintézeti gondozás voltak. Az 
egyén jogai kevésbé voltak fontosak, mint a 
nemzet (vélt) java.

Gyámság alá helyezés, sterilizálás

Az eugenikát rendszerint a nemzetiszocia-
listákkal kötik össze, ám eukenikai motívu-
mokkal és gyakorlatokkal a demokráciákban 
is találkozhatunk. A német eugenikusokat 
a 20. század elsQ felében a sterilizálás te-
kintetében élenjáró szerepet játszó Amerikai 
Egyesült Államok inspirálta. Svédországban 

egészen 1976-ig volt hatályban a sterilizációs 
törvény, s addig mintegy hatvanezer nQt ve-
tettek alá kényszer-sterilizálásnak. És ahogy 
arra a közelmúltban egy tanulmány Basel és 
Zürich, illetve Waadt (Vaud) kanton esetében 
rámutatott, a 20. század elsQ felében Svájcban 
is elterjedt volt az eugenikai gondolkodás és 
cselekvés.

Ezeket az eredményeket egészíti ki az 
a most megjelent tanulmánykötet, amely 
az Integration und Ausschluss nevet viselQ 
nemzeti kutatási program keretében jelent 
meg. Gisela Hauss, Béatrice Ziegler, Karin 
Cagnazzo és Mischa Gallati két svájci város-
ban, St. Gallenben és Bernben vizsgálták az 
eugenikai gondolkodás és cselekvés elterje-
dését esettörténetek alapján, fQleg a sterilizá-
cióra és a gondozás területére összpontosítva. 
A legtöbbször ugyanis gondnokság alatt álló 
személyek kerültek az eugenika látóterébe.

A két város a 19. és 20. század fordulóján 
polgári volt, Bernben azonban a baloldal is je-
lentQs erQt képviselt. Míg Bernben kiépítették 
és professzionalizálták a gondozási rendszert, 
ez St. Gallenben túlnyomórészt önkéntességi 
alapon nyugodott. Bernben így jelentQsen 
több gondnokság alá helyezés történt, mint 
St. Gallenben. Az eugenikai gyakorlat, amely-
ben gyámhivatalok, pszichiátriák, orvosok és 
bíróságok m_ködtek együtt, alig különbözött 
egymástól a két városban. A felelQsök rend-
kívül ritkán érveltek kifejezetten eugenikai 
érvekkel, inkább orvosi, pedagógiai és pénz-
ügyi érveket (a szegénygondozásra nehezedQ 
teher elkerülése) kapcsoltak össze egymással.

Önkéntességre kényszerítve
Sterilizálásra ritkán került sor; St. Gallenben 
a szerzQk 1920-tól 1950-ig húsz esetet azono-
sítottak. Az érintettek fQleg gondnokság alá 
helyezett fiatalok és a szegényebb rétegekbQl 
származó leányanyák voltak. Pket nem aka-
ratuk ellenére sterilizálták; a kényszer-sterili-
zálás ugyanis testi sértésnek számított és csak 
Waadt kantonban volt legális. Mindazonáltal 
a nQkre gyakran komoly nyomást gyakorol-
tak, hogy egyezzenek bele a sterilizálásba.

Anton végére érve, hogy a világ kisebb és zor-
dabb, mint eddig volt. Pedig valójában a világ 
éppoly nagy és tág, mint amekkora mindig is 
volt. Csak Rushdie lett idQközben kicsi…

(The New York Review of Books)
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E SZÁMUNK SZERZPI:

Michel Foucault francia szociálfilozófusra 
támaszkodva a szerzQk mérlegelték nem 
csak az önkéntesség beiktatását az „öntönk-
retétel erQs mozgatórugójává”, hanem a 
„biopolitikai intervenciót” is a hatóságok ré-

szérQl. Mindazonáltal ez a fontos munka nem 
elég precízen köti össze Foucault elméleteit a 
forrásanyaggal. Segíthetett volna az eugenika 
fogalmának meghatározása.

(Neue Zürcher Zeitung)
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