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A tudomány, a m_vészet nem szolgálhat senkinek. Önmagáért van. 
Nem lehet sem ancilla theologiae, sem meretrix politices.

Kodály Zoltán1

VezetQ magyar politikusok plágium-ügyeit elemzem, ezzel összefüggésben a tudományos 
és a politikai nyilvánosság konfliktusos viszonyát vizsgálom. Azt a kérdést feszegetem: 
tisztul(hat)nak-e a tudományetikai normák a plágium-ügyek nyomán? 2012-ben kipattant 
plágium-ügyek etikai konfliktusait igyekszem szálaira szedni – és aztán e szálakat átren-
dezve értelmezni a konfliktus magját. Mondandóm lényege: a tudományetikai norma nem 
lehet semmiféle politikai kampány eszköze – miközben mégis azzá válik. Hogyan és miért 
lehetséges a lehetetlen?

Mi a plágium?

(Alkotói én-központúság és plágium) Történelmi szociálpszichológiai és mentalitástörté-
neti értelemben a kiinduló alaphelyzet az alkotói én-központúság: az individualitás, mint 
egyetemes érték. Az „egyén/iség” mentalitástörténeti értelemben a társadalmi individu-
alitás,2 valamint a pszichohistórikus/pszichobiográfikus ön-azonosság megnyilvánulása.3 
A középkori névtelen szerzetes kódexmásolók nem énük (sQt: Énük), hanem Isten szol-
gálatában szorgoskodtak; a mi Anonymusunk vagy M.S. mesterünk valószín_leg szintén 
nem nagyon gyötrQdött sem a „látva lássanak”,4 sem a „ki ismer” és „ki szeret engem” 
ön- és én-központú érzésein.5

(Saját gondolat?) A „saját gondolat” sem volt kitüntetett érték. Néhányszáz éves prédiká-
cióskötetek elQszavaiban, például, ilyen mondatokat találhatunk (az elsQ idézet 1577-bQl, 
a második 1756-ból szól hozzánk):

Telekdi Miklós így írt: „Nem is követtem semmiben az én tulajdon fejemnek gon-
dolatait, sem azoknak vélekedéseket, kik többet tulajdonétanak magoknak, hogy 
nem mint az megrögzött igaz értelemnek, hanem erQlködtem az Istent esmerni és 
egyebekkel esmertetni.” – Padányi Bíró Márton is hasonlóképpen fogalmazott, 
csak barokkosan tekervényesebben: „[…] az igaz Hit-vallás-tételének asztala alatt, 
mind Urunktúl az életnek, és értelemnek kenyerét, ’s mind pedig az Q Tanítványitúl 
az élet, és értelem kenyerének mor’zalékit, de még az Apostoli búza-kalászok-
nak búza-szemeit-is (és valamennyi egésséges jó izü falatot is találsz) kéreget-
tem, szedegettem; mert valamint a’ Kristus társaságában lévQ hív Pajtások a’ Sz. 
Tanitványok, más tarlóján, szántóföldén, és más veteményébül szedték a’ kalászo-
kat: A’ Kristus-is mástúl vett kenyereknek mor’zalékit szaporitotta-meg: Ugy én-
is ezen Apostoli hagyományoknak, és Evangéliomi tudományoknak kalászszait, 
fürtyeit, és minden mor’zalékit, avagy conceptusit, mind másoknak értelmébül, 
és tanitásibúl vettem, nincsen-is más egyéb tulajdonom benne, hanem az egy 
faratság.”6 – Ez a „faratság” azonban már jelzi a problémát.
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Az ön- és én-központúság – s ennek mintegy kognitív építményeként a „saját gon-
dolat”: a kitüntetett érték – az újkori modernizációval fel- és elszabaDÚLÓ társadalom-
lélektani kondíciók következménye. Hatása és eredménye összetett. EgyfelQl élettörté-
neti és szocializációs folyamatok révén az individualizációs társadalmi viszonyulások 
interiorizálód(hat)nak, esetleg narcisztikus módon fölerQsöd(het)nek. MásfelQl rátele-
pülnek a piaci és marketinges mechanizmusok is: az írás, a könyv, a m_, mint a „szerzQi 
jog” által védett termék, eladható kereskedelmi árucikk bonyolult kalkulációi és ügyletei 
szövik át és keresztül-kasul a társadalmi individualitás életvilágát. A „tudomány-piac” 
különbözQ mutatói, az impaktfaktor-számítások, a publikációs jegyzék fetisizált hatalma 
pedig a „tudományos piaci” teljesítményeket igyekszik „mérni”.7

Ebben az erQtérben válik tehát a plágium, a plagizálás afféle fQben járó b_nné; olyan 
cselekedetté, amelynek révén valaki egy másik ember (az eredeti szerzQ) munkáját saját 
publikált munkájában hivatkozás, forrás megjelölés és/vagy szerzQi engedély nélkül fel-
használja, azt sajátjaként tünteti fel, és ezzel az eredeti szerzQ jogait sérti.8

Mi a karaktergyilkosság?

A karaktergyilkosság a polgári demokráciákban szokásos politikai választások egyik 
kommunikációs és marketinges technikája: a politikai rivális szimbolikus megsemmisíté-
se azzal a céllal, hogy a gyQztes lehetetlenné tegye a vesztes indulását a politikai válasz-
tásokon, illetve hogy mindörökre kiiktassa a politikai nyilvánosságból.

A kiinduló – semleges – alaphelyzet a politikai választás; az, hogy a plurális polgári 
demokráciákban minden politikai választás a „kínálat” és a „kereslet” feszültségében 
mozog, ezért a kampányidQszak szükséges tartozéka a demokratikus politikai életnek. A 
kampány ugyanis a politikai választások alternatíváit kidolgozó komplex tevékenység; 
olyan tevékenység, amelyet a politikai piac „kínálati oldalán” állók fejtenek ki a „vásár-
lók” kegyeinek elnyerése érdekében. Az eladók arra törekednek, hogy árujuk – önmaguk, 
pártjuk és eszméik – minél kelendQbbek legyenek. A vásárlók pedig azt szeretnék, hogy 
a bevásárolt áru kielégítse szükségleteiket, várakozásaikat, reményeiket, érdekeiket és ér-
tékeiket. A kampány politikai (gazdasági) célja tehát a kölcsönös haszonmaximalizálás: a 
kampányolók a minél több szavazat megszerzésében reménykednek, a választópolgárok 
pedig szeretnék jó kezekben tudni saját politikai képviseletüket.9

A politikai választások tétje persze a gyQzelem és a vereség: a hatalom megszerzése 
vagy elvesztése. A hatalom megszerzéséért (megtartásáért, visszaszerzéséért stb.) igen-
csak változatos eszközöket lehet alkalmazni, ezek közül az egyik: a karaktergyilkosság 
– a rivális politikai versenytárs jellemére vonatkozó megsemmisítQ célzatú általánosítás.10 

A politikában mindenekelQtt gyQzni kell, akár a csatatereken. Ám a politika – s kivált 
a poszt/modern polgári demokráciák keretei között legitim politika – csak szimbolikus 
csatatereken zajlik, választási küzdelmek során, például, a tévében, újságok hasábjain, az 
internet virtuális terében, a valóságos interakciók személyes és tömeges helyzeteiben, po-
litikai gy_léseken, tüntetéseken. A politikai érzelmek ugyan látványosan fortyoghatnak, 
kemény szócsaták dúlhatnak, ám ezek a csaták: szimbolikusak – mégis valóságosak. A 
szimbolikus vereség is: valóságos vereség. A csata résztvevQi ezért szokták olyan elszán-
tan vívni tematizációs játszmáikat.11

A tematizációs játszma része lehet – és éppen ezért kampánypszichológiai szempont-
ból fontos felmérni –, hogy a politikus(jelölt) mennyire „támadható”. A magánéleti hát-
tér – partner(ek), család, szenvedély(ek), rossz, netán deviáns szokások, betegségek, de 
a politikai szerepvállalást megelQzQ tevékenységek stb. – rendezettsége/rendezetlensége 
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a politikai küzdelemben szükségképpen szóba kerül(het). A tematizációs küzdelmek a 
politikusok és a választópolgárok kollektív kommunikációs erQterében létrejövQ dinami-
kus artefaktum: politikai arculat – a politikai haszonmaximalizálás érdekében kifejtett 
játszmák világa. Mármost a politikai arculat olyan (tömeg)kommunikatív termék, amely 
a haszon-, azaz a szavazatmaximalizálás funkcióját teljesíti – a negatív kampány, s ezen 
belül a karaktergyilkosság eszközével is.12

Ezek után vizsgáljuk meg az elemzés középpontjában álló dilemmát:
• a plágium mint az egyik legsúlyosabb tudományetikai vétség – ez mindenekelQtt 

a tudományos nyilvánosság terében rendezendQ probléma;
• a karaktergyilkosság: a politikai nyilvánosság terében a politikai riválisok közötti 

szokványos, ámbár nem etikus eljárás a „másik” morális intaktsága, sokszor sze-
mélyisége pszichológiai „rendezettségének” (pl. egészsége, magánélete, intellek-
tuális képességei) megkérdQjelezésével.

Tehát mi a teendQ: a politikai motivációkból kipattanó/kipattintott „leleplezQ” infor-
máció vajon a tudomány érdekét szolgálja-e, mintegy az öntisztulás üdvös epizódját je-
lenti-e, sQt egy általános megtisztulást is generáló folyamatot indíthat-e el? Vagy pedig a 
„tudományetikai vétség” a politikai játszma része? A „tudományetikai vétség” bizonyítá-
sa/cáfolata nem is a tudományos tisztesség/tisztességtelenség helyreállításának/lerombo-
lásának ügye, hanem inkább a politikai rivális morális megsemmisítésének a tétje?

Ha igen – s én emellett érvelek –, akkor a következQkrQl van szó, bármennyire is le-
sújtó ez. 

A tudományetikai kérdések politikai konfliktusok által gerjesztett megvitatása a tu-
dományos-egyetemi emberek részvételével sem változtat a tényen: megnyilvánulásaik a 
politikai marketing kommunikációs és manipulációs eszközeivé válnak. A tudományos és 
egyetemi rang(ok) emlegetése ennek a manipulációnak, azaz a „hitelesség” látszatának, 
s ezen keresztül a morális igazság intaktságának erejét sugallva végsQ soron a „másik” 
megsemmisítésének ígéretét hordozza.

A közelmúlt ilyen plágium-ügyei a magyar politikában

1. A „(kis)doktori” mint presztízs. – A dolgozat írója nem tudományos alkotásképpen ír (ha 
éppen Q – és nem más – ír, még akkor sem), hanem afféle arculatépítési szándékkal: a „dok-
tori” cím jól hangzik, jól mutat. Látszólag ártatlan cselekmény, de ha nem saját teljesítmény 
áll a valóban látszat-arculat építmény mögött, ez akkor olyan látszat, ami valódi hazugság. 
Zsarolhatóvá teszi a vétkest – a politikai nyilvánosságban is. Ez történt Schmitt Pállal. 

A valóságos vétke azonban csak látszólag volt tudományetikai, a politikai szerepe 
volt az ellenzék számára támadásra ingerlQ: az Orbán-kormányt alázatosan kiszolgáló 
államfQ morális ellehetetlenítésével a támadókat legkevésbé a tudományetikai tisztaság 
iránti mélységes elkötelezettség motiválta, sokkal inkább az Orbán-kormány (diktatúrára 
hajazó, de mindenképpen ártalmasan autokratikus „rendszer”) gyengítése – ez viszont az 
ellenzéki politikai szerep természetes késztetése, ami ugyanakkor semmiképpen sem a 
tudomány ügye.13

2. A politikai rivális „megsemmisítése”. – A politikai versengésre épülQ polgári demok-
ráciák a rivális partnerek „kiválasztásában” a morális megsemmisítés eszközével afféle 
akció-reakció szer_ játék/játszma módján is élnek. Ez történt Gyurcsány Ferenc egykori 
fQiskolai szakdolgozata körüli, a kormánypárti nyilvánosságban (Hír Tv stb.) kiterege-
tett „plágium-gyanúra okot adó” ügyével összefüggésben. Ha ti megtámadtatok minket 
(Schmitt Pálon keresztül), akkor a politikai vadasparkból mi újból célkeresztünkbe állítjuk 
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régi kedvenc „nagy (?) vadunkat”: Gyurcsány Ferencet – aki ugyan már régen megérett 
a kilövésre, de eddig mindent túlélt. Most talán sikerül.

És valóban: igen hatékonyan sikerült sarokba szorítani „áldozatukat” – aki viszont ez-
úttal is „túlélte” a változatosan ütQs lövéssorozatokat. Gyurcsány Ferenc pécsi tanár sza-
kos fQiskolai szakdolgozata, úgy t_nik, igen csak problematikus. Nagy valószín_séggel 
„idegen tollakkal” (volt sógora korábbi szakdolgozata szövegébQl, a forrás megjelölése 
nélkül átemelt részekkel) ékeskedett. Ám ezt a gyanút csak az egykori opponensi szöveg-
bQl, azaz pusztán áttételesen lehetett sejtetni. 

Bizonyítani pedig azért nem sikerült, mert Gyurcsány Ferenc szakdolgozata mind a 
fQiskola könyvtárából, mind a szerzQ magánkönyvtárából „elt_nt”. Gyurcsány Ferenc ezt 
a politikai kalandot (is), mint afféle túlélésre is szakosodott kaland-keresQ (kalandor?), el 
kell ismerni: ügyesen túlélte!

De bizony ennek a történetnek, még a vak is láthatja, alig van köze a szakmai-tudomá-
nyos teljesítmény minQségéhez. Ezt ráadásul maga a „vétkes” is elismerte: egykori szak-
dolgozatát még Q sem tartotta minQségi teljesítménynek – „letudni” szerette volna, minél 
kisebb munkával és erQfeszítéssel, aztán pedig elfeledni az egészet.14

3. Az ügyetlen politikai manipulátor. – Amíg Gyurcsány Ferenc ügyes politikai ma-
nipulátorként szerepelt ebben a politikai konfliktusban – addig Semjén Zsolt, bizony, 
inkább ügyetlen volt. (Eddig, legalább is számomra, ez látszik valószín_nek.) EgyfelQl 
Q semmit sem titkolt, mert – mint mondta – Q mindenben az egyetem (az ELTE) akkori, 
a szakdolgozat írásának idején (1991/92) érvényes elQírásai és szabályzatai szerint járt 
el, másfelQl Q (akkor még) bizonyos tudományos karrierépítés céljából is írta mind a 
teológiai, mind a szociológiai szakdolgozatait, illetve teológiai doktori értekezését. – 
Akármi is lesz azonban ennek a történetnek a végkifejlete, az biztos: a tudományetikai 
érvek itt is a politikai játszma eszközei.15 Semjén Zsolt szakmai-tudományos teljesít-
ménye, bármilyen is (volt) az – pontosabban: annak (utólagos: jelenlegi) megítélése –, 
csak egy olyan fedQtörténet része, amelynek valódi motivációja az Orbán-kormány mi-
niszterelnök-helyettese politikai arculatának rombolása. Ezekben az arculatrombolási 
hadm_veletekben az igazi politikai bozótharcosok már nem a „tudományetikai tiszta-
ság” fölött éberen QrködQ egyetemi-tudományos intézmények erre hivatott („fölkent”) 
szakemberei, hanem a politikai médianyilvánosságban is forgolódó véleményvezérek, 
újságírók és persze az ilyen-olyan „szakértQk” is. A kormánypárti médiákban nyilván-
valóan az arculat-védelem, az ellenzéki médiákban pedig a további arculat-rombolás a 
politikai taktikai feladvány.

Miképpen lehet az itt vázolt konfliktusokat minimalizálni? (Az én elemzésemnek ez 
a – pszichológiai – feladványa!)

A probléma a következQ:
• az igazi és bizonyított plágium valódi tudományetikai vétség,
• ezért a plágium(-gyanú) nagyon alkalmas a politikai ellenfél morális ellehetetle-

nítésére,
• a politikai karaktergyilkosság szintén etikai vétség, de bevett és „elnézett” politikai 

gyakorlat, ezért látszólag kisebb etikai vétség.
Következmény:
A „kisebb” etikai vétség afféle szívó hatással mintegy magába szippanthatja a „nagyobb” 

etikai vétséget. Ez a sajátosan fordított gravitációs erQ a politika szolgálójává – meretrix 
politicesszé17 – teheti a tudományetikai érveket. Az igazi megoldás: a „nagyobb” etikai vét-
ség nem lehet (a természet rendje szerint sem) a „kisebb” hatása alá rendelve. Tehát: a plá-
gium-gyanú tisztázását nem etikus bármiféle politikai konfliktus eszközeként felhasználni.
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Kor- és kórfestQ adalékok a plágiumok perspektívájából

1990 elQtt szakdolgozatot igen gyakran írattak meg másokkal, többek között (de akko-
riban ez szinte közismert volt) rendQrtisztek, akiket „beiskoláztak” a jogi karokra; úgy 
lettek tehát nem kevesen jogi doktorok, hogy a beosztottaikkal (akik valódi egyetemi 
tanulmányokat végeztek) íratták meg szakdolgozataikat. A beosztottak persze számos 
kedvezményt (soron kívüli fizetésemelést stb.) kaphattak így és ezért.

Az egykori MSZMP Politikai FQiskolája, mint egyetemi rangú felsQoktatási intézmény, 
„egyetemi diplomát” állíthatott ki, ehhez formálisan szintén „szakdolgozatot” is kellett ír-
ni a végzQs hallgatónak. Ez 1990-ig így volt. Tehát maga a minQsítés (az „egyetem”) volt 
hazugság: látszat, nem tudományos teljesítmény alapján kiérdemelt.

Miközben, elismerem, egyes oktatók lehettek kiválóak is, „egyetemi tanár” minQsí-
tésük megérdemelt, az általuk bírált „szakdolgozat” vagy „doktori értekezés” is lehetett 
színvonalas és kreatív teljesítmény. – Ez azonban inkább az MSZMP igazi tudomá-
nyos kutatóintézetére állt, az 1980-as évek tájékán: a Társadalomtudományi Intézetre, 
ami 1990-ben az MTA-hoz került, ma pedig az MTA Politikatudományi Intézete. Az 
MSZMP Politikai FQiskolája pedig, bár a rendszerváltás szelében Q is szeretett volna 
megszabadulni a kényelmetlenné vált „emeszempés” védQruhájától (például szeretett 
volna „Deák Ferenc Politikai FQiskola” néven túlélni), ez nem sikerült, s méltán sz_nt 
meg jogutód nélkül.

1990 után: „piacosodtak” ezek a látszat-teljesítményeket produkáló intézmények, akciók és 
lehetQségek; különösen az internetes világban, anonimitást is megQrzQ közvetítésekkel, kiala-
kult az egyetemi munka során az évfolyam- és egyéb szemináriumi dolgozatok, de még inkább 
a szakdolgozatok, sQt a doktori disszertációk megírására szakosodott kereslet és kínálat piaca.

Azt is lehet tehát mondani: a nagypolitikai nyilvánosság terében mutatkozó tudomány-
etikai vétségek inkább a „jéghegy csúcsát” szimbolizálják – miközben tévedés lenne 
azt gondolni: kisebb-nagyobb mértékben „mindenki” ezt teszi. De a „rendszer” mégis 
lehetQvé teszi, hogy a tudományetikai érvek látszatával politikai vitákat „intézzenek el” 
a politikai nyilvánosságban – ami tehát szokványos kampánytechnikai manipuláció. És a 
„rendszer” azt is lehetQvé teszi, hogy a tudományos vitákban kiszorítsanak, ellehetetle-
nítsenek vagy zsaroljanak a tudományos intézményes életterekben is szükségképpen jelen 
lévQ rivális munkatársakat is; a tudományetikai vétség (és/vagy látszata) itt is a politikai 
ellenszenv/rokonszenv szolgálatába állított eszköz lehet – ami szintén nem etikus.

Az értelmezési közösségek – paradigmák – hatalma: végsQ i/gazság?

A téma igazán izgalmas összefüggései tudományelméleti/tudománytörténeti – és ebben a 
kontextusban: pszichológiai – problémák végiggondolását igényelné. A tudományos para-
digmák fogalma, azaz létrejötte, átalakulása és megsz_nése, mint tudomány- és tudásszo-
ciológiai értelemben funkcionáló értelmezési közösség, a „tudománnyá” minQsítés erejével 
és sajátos „kapuQri” szerepével is bír.18 Ez, bizony, hatalom – ha nem is közvetlenül a napi 
politikai üzemvitel szempontjából meghatározó, de a tudomány- és szakpolitikai intézmé-
nyes és döntési mechanizmus m_ködésének/m_ködtetésének szükséges tartozéka. A tudo-
mányos igazság mibenlétének eldöntése azonban mégsem a „kapuQrök” kompetenciája. A 
behaviorista pszichológia vagy az organikus pszichiátria tiszteletre méltó kapuQrei, például, 
sohasem fogják „tudománynak” minQsíteni a pszichoanalitikus pszichológiát (és viszont); 
de ez, így mondanám, a pszichológia belügye.19 A probléma azonban éppen abból és akkor 
adódott/adódik, amikor és ahol ebbe a vitába kívülrQl akarnak beleszólni, igen gyakran po-
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litikai motivációktól is vezéreltetve, valamiféle „végsQ igazság” látomása jegyében. A po-
litikai omnipotencia illúziója ugyanis azt a csalfa reményt képes kelteni – mind a politikai 
cselekvQkben, mind a tudomány embereiben –, hogy a reménytelenül kusza, összetett prob-
lémák is, afféle gordiuszicsomó-átvágás módjára, megoldhatók. Ha egy (vagy több) politi-
kus ezt hiszi, ez még talán rendjén is van. A tudományos igazság – valamint a most elemzett 
plágiumokkal összefüggésben gyakran emlegetett tudományetikai kérdések – megvitatása 
azonban nem rövidíthetQ le a „gordiuszicsomó-átvágás” tempójára; aki erre vállalkozik: 
Nagy Sándornak képzeli magát – azaz politikai szerepbe helyezi magát. Ez azonban nem 
(lehet) azonos a „tudományos igazság”, az „etikai tisztaság” felismerésével, birtoklásával. 
Nem lehet – de mégis megtörténik. Hát ezért (is) lehetséges a lehetetlen! Abszurdisztánban 
minden lehetséges: a kis nagysándorok és a NAGY/kis/SÁNDOROK is feltámadhatnak – 
és közülük némelyek még ArisztotelÉSZnek is képzelik magukat (láz)álmukban.19
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