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MAGYARI BECK ISTVÁN

Egy elkésett pillantás a m_vészetre,  
a kultúrára és a civilizációra

„Csak nézzétek, a drága jószág
hogy elvadult, a gép!

Törékeny falvak reccsennek össze,
mint tócsán gyenge jég”

(József Attila: A város peremén)

(Az érdemi m_vészet és a m_vészeti blöff) Amilyen félénk a cím, látszatra olyan ag-
resszív az elsQ fejezetcím. A m_vészet, a kultúra és az ember a 21. századra jelentés-
szegény fogalmakká váltak. Szemben a géppel, a joggal és a pénzzel. Ez utóbbiakat 
szinte mindenki ismertnek tekinti. Mert éjjel-nappal dQl róluk a szó, mint nyitott 
csapból a víz. Holott az elQbbiek is megfejthetQk, természetesen nem a véglegesség 
igényével. Ráadásul a m_vészet, a kultúra és a civilizáció a tanulmányozásra 
jóval méltóbb, érdemesebb és ezzel együtt ma problematikusabb jelenségek és 
fogalmak is. Az „építészeti blöff” nem az én kifejezésem. Tillai ErnQ építészmérnök-
tQl hallottam elQször, amikor még kezdQ koromban vállalatom – a hatvanas-hetvenes 
ÉGSZI (Építésgazdasági és Szervezési Intézet) –, Pécsre delegált tanulmányozni a 
korabeli építésztervezQ intézetek megélhetési és munkakörülményeit. Nos, ezen a rö-
vid kiszálláson sokat tanultam. Köztük legfontosabbnak az építészeti blöff bizonyult, 
amelyet utóbb én m_vészeti blöffé általánosítottam. De nevezhetném Qt kulturális 
vagy civilizációs blöffnek is.

Mi a blöff? A semmitmondás. EbbQl az következik, hogy minden m_vészetnek mon-
dania kell valamit. Ha ezt nem teszi, akkor blöfföl. Nem tudom, ki, hogyan ítéli meg a 
jelenkor haladását. Nekem úgy t_nik, hogy egyre nagyobb a blöff és a blöffölQk részará-
nya. Mind több az üres beszéd és mind kevesebb, amelyik mond is valamit. Vegyük egyik 
kedvenc törtemet, amelyet élmény volt megalkotnom, és évente elmondani egyetemi hall-
gatóimnak. Ez a tört így néz ki: információ/mondat. Három alapeset lehetséges. ElsQ: ha 
a tört valódi, azaz több a mondat, mint a gondolat. Második: ha minden mondatom kifejez 
egy gondolatot. Harmadik: ha a tört – áltört, azaz a hallgatás is beszédes. Szubjektíve én 
ezt szeretem a legjobban. Amikor a törtünk valódi – egy ma még meghatározatlan ponton 
– a mondatok blöfföléssé válhatnak. Nyilván akkor, ha egy-két ideára – vagy a semmire 
– tengernyi szót pazarolunk.

A legnagyobb fájdalmam az, hogy ezt a pontot nem ismerjük. De hát az embertudo-
mányoktól ma annyi pénzt vontak el és csoportosítottak át az embert elQször támogató, 
majd fölöslegessé tevQ technikai tudományokba! Mintha az emberiség kiirtása lenne a 
cél. Tudom, sokan vagyunk és a Föld véges. De – az Istenért – szabad-e ezt a kérdést is a 
genocídiummal megoldani? A blöff másik neve a zaj. A zaj a jelentés nélküli jel, amely 
csak külsQleg jel, de mivel nem jelent semmit, jelnek sem nevezhetQ. A zajt a kibernetiká-
ban és az információelméletben – éppen úgy, mint én most a blöfföt – általánosították és 
megfosztották attól a sajátosságától, hogy csak hallási, auditív értelemben használjuk. Ha 
mármost keressük e szavak jelentését, az nem lehet más, mint az információs csatornák 
szennyezQdése. SzélsQ esetekben az eldugulása. De mi köze van mindennek a m_vészet-
hez, a kultúrához és az emberhez?
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(A m_vészet és a kultúra fogalma) A másik nagy élményben akkor volt részem, amikor 
Nigel Spivey „VilágteremtQ m_vészet” cím_ könyvében azt olvastam, hogy „mindenki 
m_vész”. A mindenkin nyilván csak embereket értett (Spivey 2005). Igaza van! Már 
több helyen volt módom idézni a kettQs spirál kutatóinak ama fölfedezését, miszerint az 
ember génszegény állat (Watson és Berry 2003). Éspedig olyan mértékben, hogy nem 
is nevezhetQ élQ állatnak. Bennünk a génvezérelt állat régen elpusztult, és a biológiai 
_r helyébe vagy kapott – ez a vallási megközelítés –, vagy általunk kidolgozott, m_vi 
program lépett (Magyari Beck 2012). Ez utóbbi a tudományos felfogás számára evidens. 
Legkorábbi Qseink a próba-hiba módszerrel építették föl magukat. Ugyanezt tették a tár-
sadalommal és megm_velendQ földdel stb. Ha pedig ez a nagyon valószín_ – John Locke 
filozófiájához közelálló – hipotézis igaz, akkor a m_vészet keletkezésérQl sincs sok értel-
me beszélni. Legföljebb arra kell emlékeznünk, hogy a m_vészet nagy általánosságban 
szintén mesterséges program. Külön-külön csak az egyes, sajátos m_vészetek kezdeteirQl 
értekezhetünk. Tehát akik mégis beszélnek a m_vészet keletkezésérQl, azok csupán lesz_-
kített m_vészetfogalmakkal dolgoznak. E fogalmakból Dunát lehet rekeszteni. Eszerint a 
m_vészet – és a kultúra – szabadidQs tevékenység, fogyasztás, szórakozás, kikapcsolódás, 
szakma (de milyen követelményekkel?), élvezeti cikk, piaci áru, drog, minden, ami szép, 
unalom_zés (Scitovsky 1976), igényes kézimunka és így tovább.

Számunkra nincs számottevQ különbség egyfelQl a m_vészet, másfelQl a kultúra és a 
civilizáció között. NOTA BENE, a kultúra és a civilizáció viszont különböznek egymás-
tól. Nos, ezek után, a kultúra, a civilizáció és a m_vészet elsQsorban nehéz munka, 
melynek lehet élvezni a gyümölcseit, de csak az alkotást követQen. Koncentráljunk 
ismét a m_vészetre. De hogy ne tévesszük szem elQtt a kultúrával és a civilizációval va-
ló azonosságát, esetenként belekeverjük a szövegbe a kultúrát és a civilizációt, részben, 
mint szempontokat, részben, mint részeket. Ugyanis nem tekinthetünk el attól, amivé e 
kifejezések váltak: koptak, csiszolódtak, töredeztek stb. Természetesen a m_vészetben is 
találunk érdekes sajátosságokat, jóllehet nem minden m_vészetre állnak. Létezik ugyanis 
egy eleddig ki nem dolgozott irányzat, amely leginkább a kriptográfiára és a kriptológiára 
emlékeztet. Eszerint bizonyos társadalmi, politikai, pszichológiai helyzetekben tilos az 
Qszinte szó, de fönnállnak súlyos közösségi problémák, amelyeket viszont meg kell ol-
dani a fönnmaradásért. Ilyenkor a m_vészet titkosírássá (kriptográfiává) válik, amely 
megoldandó. Ez utóbbi a kriptológia (Dénes 2001). A szabadkQm_vesek számos helyen 
éltek ilyen jelekkel.

Meg kell különböztetnünk az objektív és a szubjektív blöfföt vagy zajt. A blöff és a zaj 
akkor objektív, amikor a jelnek senki emberfia számára nincs jelentése, szubjektív akkor, 
amikor van, csak a szemlélQ vagy a hallgató nem érti valamilyen okból. Esetleg nem kí-
vánja, vagy nem tudja fölfogni, amit a jel jelent. Egy ostoba és m_veletlen ember számára 
még Puccini zenéje is zaj. Zajjá válhat az igaz és értékes tudás is, ha túl sok van belQle. De 
még Puccini is, ha ordít a rádió. Manapság az alulfinanszírozott oktatás miatt egyre nQ a 
száma azoknak, akik a magasnak gúnyolt kultúrát, m_vészetet, civilizációt értéktelennek 
tekintik és elfordulnak tQlük. Holott, a magas kultúra az, amely a túléléshez szükséges 
m_vi programokat – nevezzük Qket m_vi géneknek, vagy akár mémeknek – tartal-
mazza. Amivel szemben az alacsony nívó nem az élet, az egészség irányába vezet, 
hanem a betegség, a halál és a pusztulás felé tart.

(Néhány szó az „alternatívról”) Itt megszakítjuk egy rövid idQre a gondolatmenetet – 
amely a fönt vázolt alapok után a kérdés történeti oldalát fogja vizsgálni – és röviden fog-
lalkozunk az „alternatív” rendkívül fontos fogalmával. Alternatív egy olyan jelenség, tény 
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folyamat, amelyik szemben áll az addig létezQvel. Az alternatív elQször ellenség, utána 
kiegészítQ. Általa egy új egész jön létre. ErrQl az új egészrQl lassan bebizonyosodik, hogy 
Q is csak egy rész. Ekkor szembetalálja magát egy új, számára alternatív ténnyel, jelen-
séggel vagy folyamattal. ElQször ez is csak egy kontradikció. Azonban egy tágabb egész 
építQkövévé válik. Alternatívája csak annak lehet, amelynek vannak határai. Valami csak 
azért válhat alternatívvá, mert létezik egy alap. De ezen alap is alternatívákból épült föl. 
Néhány példa: A lét a nemlét alternatívája. A m_vészet, a kultúra és a civilizáció a ben-
nünk létezett – és ma is megbúvó – biológiai _r alternatívája. A kánonmentes m_vészet 
alternatívája a kanonizált m_vészet és fordítva. A korláttalanság alternatívája a korlátozás. 
És ez így megy tovább a csendtQl és a hangtól a betegségen és az egészségen át az életig 
és a halálig stb. Az alternatív az elsQ pillanatban értékmentes. Ám azáltal, hogy szélesíti 
az alapot értékké, alkotássá válik. Ami nem ütközik alternatívába, az eldQl és széthullik. 
Keresd és szeresd az alternatívádat! Te is belQlük állsz.

(Az emberistenen innen és túl) Ami az emberen innen van, az a múlt. Ami az emberen túl 
van, az a jövQ. Sokan az Qskori barlangrajzokat tekintik a m_vészet kezdetének. Szerintem 
ezek a barlangrajzok túlságosan kidolgozottak és szépek ahhoz, hogy kezdetek legyenek. 
Az Qskori állatábrázolások már egy fejlett kor termései. Gondoljunk csak bele! A beteg ge-
nommal tengQdQ Qsünk még nem ember. Ezért példákat – ma úgy mondjuk: modelleket – 
keres, hogy utánozhassa Qket. ElsQ istenei az erQs, ügyes és egészséges állatok lehettek. Mit 
mond az QsidQkben kidekorált barlangról Spively? „Úgy t_nik tehát, nem olyan hely volt, 
ahol az emberek éltek, hanem inkább egy különleges gyülekezQhely – valamiféle szentély 
a hegyekben – mely az embereket a 80 kilométerre vagy még nagyobb távolságra található 
településeikrQl vonzotta.” (Spively, ibid. 47. o.) Tehát e barlangok Qsi katedrálisok vol-
tak, a barlangképek az elsQ ikonok, a sámánok pedig az elsQ papok, lelkészek, rabbik, 
müezzinek stb., akik – alternatív tudatuk felidézésével – összekötötték az embert az 
istenekkel és az isteneket az emberekkel. Az ember nem tudta követni példaképét. 
Kényszer_ségbQl vált szabaddá tQlük. A szabadságában csak kapkodott. Mígnem ösz-

szegy_ltek sikeres cselekedetei, amelyeket absztrahálva és összekötve, szellemi és visel-
kedési programokat hozott létre. Ezek révén a totemek fölé kerekedett. Megjegyzés: 
én nem tagadom a vallást, de csak tudományos kutató vagyok.

A totemizmust a humanizmus követte. De nem azonnal. Az Qseinknek elQbb olyan 
fegyvereket kellett föltalálniuk, amelyekkel nemcsak az ellenséges talajt és az ellenséges 
erdQket tudták megm_velni, hanem olyan eszközöket is, amelyekkel az ellenséges állatok 
fölé kerekedtek. Ez már a civilizáció kezdete. Úgy is mondhatnók, hogy a talajt és az 
erdQket legyQzQ fegyvereket termelési eszközöknek hívjuk, addig a hal, az állat és az 
ember legyQzését garantáló eszközöket fegyvereknek neveztük el. Az emberiség akkor 
szétszórtan élt. A kés és a tQr, az ásó és a dárda, a gereblye és a villa stb. egymás rokonai. 
Ennek ellenére az antropogenezis azonos tempóban zajlott. „Úgy t_nik, Európában a bar-
langfestmények készítése körülbelül 12 000 évvel ezelQtt véget ért.” (Spivery, ibid. 43. o.) Mi 
történhetett? Az ember kezdetleges kultúrája és civilizációja birtokában legyQzte isteneit, 
a totemállatokat. Ezzel egy újabb grandiózus krízisbe – utóbb egy veszélyes, az Istent 
fölülmúlni vágyó kísértésbe – zuhant. Az Qsember követendQ példák nélkül maradt.

A humanizmus elsQ diadalát a nyugati féltekén a mediterrán régióban aratta. Oda a 
Földközi tenger keleti részén elhelyezkedQ Közel-Kelet és Egyiptom vezette. Se szeri, se 
száma a kettQs emberállatoknak, majdan – s ez figyelemre méltó – az antropomorf félis-

teneknek. ElQször tehát Théba fQistene, Ámon, a kos-fej_ emberisten, a szfinx, a kentaur, 
az oroszlánfej_ emberkeszobrok és társaik: „Tawaret istennQt (a „Hatalmast”) általában 
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terhes víziló képében ábrázolták, mely állatot Hérodotosz megfigyelése szerint szentnek 
tekintették a Nílus egyes vidékein. Tawaret azonban felegyesedve állt két oroszlánlábon, 
gerince és farka krokodilra hasonlított karjai pedig az emberekére, azzal a különbséggel, 
hogy a kéz helyén két oroszlánmancs díszelgett.” (Spivey, ibid. 210. o.). E szinkretiz-
musokra daccal felel az egyiptomi emberábrázolás, amely a háromszög_ felsQtesttel azt 
hangsúlyozza, ami az egészséges, erQs emberre jellemzQ: a széles vállat és nádszál dere-
kat. Ez a váll nem csak a fizikai terhet, hanem a modern emberré válás súlyát is büszkén 
viseli. Az emberi testbe rajzolt és épített, fordított piramisnak még szubverzív értelmet is 
tulajdoníthatunk (az ember szemben az akkori renddel).

A totemizmustól való elszakadás egy további lépést tesz a humanizmus felé. A szink-
retizmus hasad és helyébe az emberként ábrázolt isten és az Qt kísérQ állat lép. Majd az 
ember egyedül marad, aki mindegyik m_vész és m_vészet központi figurája lesz. Ahogy 
mediterrán istenek félig még emberek, istenemberek, tele indokolatlan emberi gyenge-
séggel – hiszen minden gyengeség a halálból ered –, úgy az emberek között megjelennek 
az emberistenek, a félistenek, akik bár jóval erQsebbek az embereknél, osztoznak ve-
lünk a születés és a halál eseményeiben. Ez éppen úgy igaz a pogány emberistenekre, 
mint hatalmas utódjukra, Jézus Krisztusra. „Az ember feljQ, lelke fényfolyam” – írta 
Vörösmarty Mihály. Nem is tudom, hogy nevezzem el az utat, amelyen az ember haladt 
az állatiból az állatalattiba, az állatalattiból az állatiba, az állatiból a félállatiba, a fél-
állatiból a félemberibe, a félemberibQl az emberibe, az emberibQl az istenemberibe, az 
istenemberibQl az emberistenibe. Mind többet hagyva el az emberi masszából. És vajon 
most merre tart?

(Egyszer hajnalodott) MielQtt a fenti kérdésre megkísérelnénk a választ, foglaljuk össze 
e dolgozat alaptételét. Eszerint mind a kultúra, mind a civilizáció, mind pedig a m_-

vészet vagy Isten adta, vagy ember teremtette mesterséges program. Azért van erre a 
programra három szavunk, mert mindegyik a három közül vagy saját szempontot, vagy 
egy részt jelent. Ezekbe nem megyünk bele, csak a m_vészet esetében hangsúlyozzuk a 
kommunikáció funkcióját, mint szempontot. És felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fönti 
hármas évezredeken át sikerrel szolgálta az emberiség mennyiségének és minQségének 
növekedését. Így a kultúrát, a civilizációt és a velük egy terjedelm_ m_vészetet az 
emberiség legsikeresebb vállalkozásának tekinthetjük. Miként tette ezt? Nos, azál-
tal, hogy rendre az emberiség létkérdéseivel foglalkozott és meg is oldotta Qket.

Az elsQ probléma az emberiség alacsony létszáma volt. Erre megoldásként a szexuális 
liberalizmus volt a válasz. ElQször nyilván a teljes szabályozatlanság formájában. Utóbb 
alkották meg a törzsi csoportházasságot, amikor egy törzs minden asszonyának az Qket 
feleségül vett másik törzs minden férfija egyben a férje is volt. Poligámia és poliandria 
egyszerre. Ez az a forma – amikor minden gyermekért minden asszony felelt, mint sze-
repében az anya, és minden férfi, mint szerepében az apa. Minden asszonynak sok férje 
volt és minden férfinek sok asszonya. A féltékenység bizonyára súlyos b_nnek számított, 
mert lerombolta volna a törzsi rendet. A szexualitást évezredeken át szentnek tekintették. 
Számos Qskori m_alkotás tanúskodik errQl. Egy prominens zenetörténeti rádióelQadásból 
szereztem tudomást arról, hogy az Qskori zene a szexuális vágyak fölkeltését szolgálta. A 
törzs tagjai még az ismereteiket is megosztották egymással.

(Árnyékok az úton) Azonban a törzsi társadalom sikereinek árnyékai is hamar jelentkez-
tek. FQként, mert a termelési eszközök és a fegyverek fejlQdése nem tudott lépést tartani 
az „embertermeléssel”. A malthusi probléma megjelent és ma is velünk van. Az elsQ – 
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és minden tekintetben etikus – megoldást a nagy világvallások dolgozták ki. A szerelmi 
életet a házasságra korlátozták. Többféle házasság létezik. De leginkább a sz_k páros 
„család” terjedt el a világunkban. Az egyetemes vallási parancs az önmegtartóztatás volt 
és ma is az. A páros „család” ennek az egyetemes korlátozásnak egyik megnyilvánulása. 
A család kifejezését azért teszem idézQjelekbe, mert már régóta világos, hogy a házasság 
és a család két különbözQ dolog. Család az, amely óvó, támogató és fejlesztQ kapcsolat, 
vagy kapcsolatok, míg a házasság mindössze egy hivatalos aktus. A házasság és a család 
számos esetben egybeesik, számos más esetben semmi köze egymáshoz. Politikusaink – 
amikor azt hiszik, hogy a családot támogatják – inkább a sokszor már nem kívánt házas-
ságoknak kedveznek.

Visszatérve a zenére, az Qskori zenét a templomokból késQbb kitiltották. Éppen azért, 
mert nem felelt meg a kor erkölcseinek. A templomok eszerint úgy viselkedtek, mintha 
a malthusi problémát kísérelnék megoldani, több évezreddel Malthus születése elQtt. 
Viszont más eszközök is létrejöttek a gyermekáldás megelQzésére. Ilyeneket használtak 
a szodomiták, akik a szexualitás gyermekeket nem nemzQ formáit gyakorolták. „A szo-

dómia bibliai eredet_ kifejezés, amellyel fQként jogi szövegekben, de a közbeszédben 
is a nem utódnemzésre irányuló szexuális aktust jelölik, továbbá az anális szexet, orális 
kielégítést, önkielégítést, parafíliát, az olyan szexuális aktust, amely nem jár utódok nem-
zésével.” (Ismeretlen szerzQ 1. 2014)

A Malthust megelQzQ malthusi problémának tehát nem Malthus az elsQ felismerQje. 
Viszont csak ezekben az évtizedekben – a 20. és a 21. század fordulóján – kezdtek ko-
molyan foglalkozni vele. Az elkésett és az óta is késében leledzQ túlnépesedési problémát 
elkésett és kapkodó megoldás agresszív víziója követte. Szóhasználatunkban a malthusi 
problémára elkésett mesterséges programot – kultúrát, civilizációt, m_vészetet – dolgoz-
tak ki. E megoldásról, programról nehéz nyilatkozni, mert eddig nem hozták nyilvános-
ságra. EgyelQre csak tapasztalni lehet. Akik pedig beszélnek és írnak róla, nagy tudásukat 
fQként másodkézbQl kapott irodalomból nyerték. És ami az ilyen esetekben logikus, be-
következett: olyan képet festettek – jóhiszem_en –, miszerint az emberek túltermelését az 
emberek fölszámolásával kívánják megoldani. Ha pedig ez igaz, akkor nagy a baj. Mert a 
demográfiai kérdéseket nem emberek tömegeinek ész nélküli növelésével, vagy ugyanQk 
ész nélküli pusztításával kell megoldani, hanem átgondolt demográfiai szabályozással. 
Az euro-atlanti kultúra hovatovább már az aszexuális magatartást részint hirdeti, részint 
szigorú jogi eszközökkel kikényszeríti. Ugyanakkor – mint az élvezetekre orientált társa-
dalmi rendszer – vonzónak mutatja be a testi szerelmet.

(Demográfiai pánik) A világban lassan demográfiai pánik kezd kialakulni. Egyes kultúrák és 
nemzetek kihalóban vannak. Mások mértéktelenül szaporodnak. Érdekes, hogy azok halnak 
ki, amelyek civilizáltabbak. Ez alátámasztani látszik azt, hogy a civilizáció – a tárgyi-technikai 
és cucc-hacuka kultusz – fejlQdése felelQs a demográfiai hanyatlásért. Mi már évekkel ezelQtt 
hangsúlyoztuk a tárgyi civilizáció parazita természetét (Magyari Beck, 2012). A civilizáció a 
kultúrából indul, majd úgy használja a kultúrát, mint gazdaállatot. Amennyiben nem fékezzük 
meg – pontosabban nem irányítjuk – a civilizációt, a saját kultúránkat pusztítjuk el. Ami a 
kultúrahordozó populációt is eltünteti a Föld felszínérQl. Ez nagyon sokszor elQfordult már a 
történelemben. De az emberiség vagy szeret felejteni, vagy nem engedik, hogy emlékezzen.

(Kényszer gnoszticizmus) Nézzünk körül a mai világunkban. Kész csoda, amit létrehoz-
tunk a tárgyi civilizációban. Minekutána errQl nagyon sok szó esik, itt értelmetlen volna 
a hallottakat fölöslegesen ismételgetni. Mi tehát megpróbáljuk átpillantani, hogy mely 
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közegben tengQdik az „emberi jelenség”. Mivel képtelenség egy rövid tanulmányban 
egy egész korképet a maga szépségével és kórképével lefesteni, a legjobb lesz, ha 
veszünk egy modellt és azon vizsgáljuk meg jelenkorunk jó és rossz oldalait álta-
lánosságban. Nos, mi a gnosztikusokhoz fogunk visszamenni. A gnosztikusok egy 
ókori keresztény irányzat volt, amely az ember születését nem tekintette kívánatos 
eseménynek. A születés számára a lélek testi csapdába esésével volt egyenlQ. Ezért az 
embert minél hamarabb föl kell számolni, vagy inkább elérni, hogy Q maga számol-
ja föl magát vagy kegyetlen aszkézissel, vagy végletes élvezetekkel. Ez az indirekt 
módszer nem számított öngyilkosságnak. ÉrthetQ, hogy ez az irányzat hamar elt_nt, 
mert önmagát számolta fel fizikailag.

Nos, a mi korunk félelmetesen hasonlít ehhez az irányzathoz. Azzal a különbség-
gel, hogy a gnosztikusok önfelszámolása a szektába lépQ saját döntésének a követ-
kezménye volt. Ma viszont az emberek nem is sejtik, hogy mi történik velük. Helyes 
volna ezért afféle kényszer-gnoszticizmusról beszélni. Csak néhány példán illusztrál-
juk a helyzetet. Az embereket – fQleg a fejlett civilizációkban – fogyasztásra nem is 
nevelik, hanem sürgetik. A társadalom fejlettségét a fogyasztás mennyiségével mérik. 
Legalább is a köztudatban. Az ember ételt, ruhát, lakást, m_vészetet, jogot, tananya-
got, tudást, emberi környezetet stb. fogyaszt. Az emberség és az etika is fogyóesz-

közzé vált, amelyet nem termel újra az iskola. Az ember mindenhez fogyasztóként 
viszonyul. Világos, hogy ez az élvezetekre épített társadalom minden más kultúrára 
és civilizációra drámai hatással van. Mindenki úgy bámulja az euro-atlanti kultúrát, 
mint az emberiség végsQ célját.

(A tudomány hullámai) És valóban, ez a kultúra egy soha nem látott civilizációt hozott 
létre. A tárgyi eszközöknek kimeríthetetlen bQségét. Bár digitálisnak mondja magát, 
valójában analóg természet_, mivel túllépett az anyag primitív szemléletén és hullámfo-
lyamatokban gondolkodik. A lét kettQs – anyagi és hullám – természetét az én nemzedé-
kemnek elQször a fényre állapították meg, majd az elektronra. Ma már minden létezQre 
kiterjesztették. SQt, az is kiderült, hogy a hullámfolyamatokon keresztül jobban lehet a 
világra hatni, mint ha a korpuszkuláris oldaláról közelítenénk. Ma már létezik gondolat-
olvasás is: ha valakinek sikerül megállapítani a személyi kódját, az agyában jelentkezQ 
elektromos jelenségekbQl kiolvasható, hogy az illetQ mit gondol. Mi több, programozni is 
lehet. E módszer hovatovább a pedagógia helyébe fog lépni. Tanítás és nevelés helyett – 
táv-programozás. Az ember többé nem lesz tulajdona önmagának. Ez megrázó fejle-

mény: a szegénység maximuma. De egyúttal a demokrácia alattomos fölszámolása is.

(Fények és árnyékok) E programba tartozik: A növekvQ szegénység. A terjedQ nyomor. A 
mind több helyen tapasztalt hontalanság. A munkanélküliség. A korlátokat döngetQ b_nö-
zés. A köz- és felsQoktatás színvonalának hanyatlása. A közegészségügy elszegényedése. 
A városi zaj. Az öngyilkosság. A korrupció. A túldolgoztatás. A nemzetek kivándorlása. A 
vendégmunkások bevándorlása. Az általános feszültség állapota. Az idQsek fenyegetettsé-
ge. A csecsemQgyilkosság. A pedofília. A homoszexualitás. A szodómia. A leszbikusság. 
A föld, a víz és a levegQ rekordszint_ szennyezQdése stb. Soroljam tovább?

Helyette mondok néhány pozitívumot: a magyar tQke – ha csekély mértékben is, de – 
megjelent. Az élet megnehezült, tehát önmagára nevel. Az értelmiség az adott körülmé-
nyek között az igazat keresi és nem a fQnökök kegyeit. A magukra hagyott gyerekekbQl 
hamarabb lesz felnQtt. A munkát kezdik szeretni és értékként kezelni. MegnQtt az emberek 
közötti szolidaritás. Meghonosodott az informatika. Az általános lazaság utat enged az 
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önálló gondolatoknak. A fiatalok körében terjed a többnyelv_ség. Utazhatunk bárhová 
nyaralni. Az egyetemi oktatók és a kutatók nemzetközi kapcsolatai kiterjedtebbeké váltak. 
Soroljam tovább? A nagy kérdés most az, melyikbQl van több? Az elQnyökbQl-e, avagy a 
hátrányokból. Ezt az emberiség növekvQ vagy csökkenQ vitalitása, alkotóképessége fogja 
eldönteni. Semmiképpen sem a zajos parlamenti csatározások, a politikai rendszerek leg-
jobbikában, a demokráciában.

(A menekülés és a m_vészet garanciái) Visszatérek a m_vészetekhez! A m_vészet 
az élet és a világ tükrözése. Megmaradhat-e a tükörkép, ha a problémák túl na-
gyok? Arnold J. Toynbee – a néhai angol történész számos munkája – szerint nem. 
A köztudat az egyéni tudathoz hasonlóan viselkedik. Mint Sigmund Freud – az 
egyéni tudatot kutatva – felismerte és megállapította: a képességeinket meghaladó 
problémáinkat nem megoldjuk, hanem elfojtjuk (Freud 1917). Az elfojtás lehet az 
elfojtó teljesítménye, de lehet a különbözQ szerek hatása. Nevezzük az elfojtás el-
sQ változatát endogén elfojtásnak, a másodikat kívülrQl jövQ, exogén elfojtásnak. 
Lewis Mumford – Gradgrinds nyomán – érdekes megállapításokat közöl alapvetQ 
technikatörténeti m_vében. Nem kevesebbet állít, mint azt, hogy a mai m_vészetek 
absztrakt formái a valóságtól való elmenekülés eszközei (Mumford 1934, 204. o.). 
Eszerint az emberek már 1934 elQtt is menekültek a rideg valótól. Voltak és vannak, 
akik a középkori értékekhez. Ilyenek a preraffaeliták. Mások a reneszánsz szellemi-
ségbe. Ismét mások Távol-Keletre, mint Gauguin. Tolsztoj pedig a paraszti világba 
szám_zte magát. Mintha a gondok súlya már akkor is nagyobb lett volna, mint a 
káprázatos eredményeké.

Vajon mi jellemzi a menekülést garantáló m_vészetet? MindenekelQtt a lemon-
dás arról a segítségrQl, amely létprobléma megoldásához kellett. Ennek több módja 
van. Létezik egy passzív és egy aktív mód. A passzív mód a naturalizmus. Ez csak 
leírja az eseményeket. A fölháborodást vagy a tetszést az olvasóra bízza. Az aktív 
mód a „Befejezetlen elbeszélés”. Ez föltárja a problémát és megáll. Hogy miért áll 
meg? Talán mert vagy nem kíváncsi a megoldásra, vagy sem Q, sem a kultúra 
nem ismeri a megoldást. Mindkét esetben a problémamegoldás folyamata megáll. 
Az olvasó nem katarzist kapott, hanem csak terhet. Mi jellemzQ a képzQm_vészet-
re? Mindössze csak két példa: 1. Az újonnan készült köztéri szobrok nagy része 
megkaphatja „Egy szörny emlékm_ve” nevet. Ha pedig egy jelentQs személyiséget 
ábrázol, akkor – ritka kivétellel – vagy torzít, vagy gúnyol. 2. A festészet az imp-
resszionizmustól a posztmodernig addig bontotta a struktúrát, ameddig az ábrázo-
lás részekre esett. Ezt nevezik nonfiguratív m_vészetnek. Ennek mozgatóereje az 
elemzés volt és az észlelésnek érzékeléssé változtatása. Röviden, az értelem kivo-
nása az észlelésbQl. Végeredményben a tárgyi észlelésen alapuló m_vészetekbQl, 
a kultúrákból és a civilizációkból. A világot foltokban a csecsemQk látják. Viszont 
tagadhatatlanul lesz ennek az irányzatnak is elQnye. Mert ha visszatér az érzéke-
lésbQl az észlelésbe, rendkívül impozáns új figurális kompozíciókra képes. Ennek 
a jelei már bQségesek.

(A hübris járvány) Lassan e tanulmányunk végére és a további gondolatmenetünk 
elejére érünk. Kulcsszavunk most a hübrisz lesz. Mi a hübrisz? Egy szó, amely: 
„Erkölcsileg a legnagyobb b_nt jelentette: azt a b_nt, hogy az ember elfeledke-

zik az istenek elsQségérQl, és önmagát hiszi mindenhatónak. A túlvilági lét szem-

pontjából a vallási hagyomány szerint két morális, választási lehetQség létezett: 
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a szophroszüné azaz a jámborság erénye szerint élQ ember túlvilági boldogságra 
számíthatott, ha viszont a hübrisz határozta meg magatartását, része az alvilági 
szenvedés lett.” (Ismeretlen szerzQ 2. 2014) Kérem, mit mondjunk egy olyan társa-
dalomról, amely minden egyes embert lehallgat, szinte minden utcasarkot, hivatalt, 
folyosót bekameráz, mobiljaink tartózkodásáról a mi tartózkodásunkat azonosítja. Az 
emberi lelkiismeret ennél a grandiózus technikai rendszernél jóval megbízhatóbb és 
olcsóbb volt és lenne. Érdekes, hogy a közgazdaságtan ezt a fölösleges kiadást még 
nem ismerte föl. Eddig csak az Isten látott belénk. A világ felé a privát életünk 
szent és sérthetetlen volt. De most? Lassan minden tekintetben transzparensekké, 
sQt programozhatóakká válunk. Isten szabadságot adott nekünk. Ez megfoszt tQle. 
De a megfigyelQink összehordott tudása – a szándékai szerint – Isten fölé emeli Qket. 
Igaza volt József Attilának. Zabolázzuk meg „a drága jószágot, a gépet” és tanuljuk 
meg – imádat helyett – féken tartani és szabályozni a civilizációt. Nem szabad min-

den lehetQséget kihasználni, mert akkor kihasználatlan marad az, amit érdemes 
kihasználni.
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Történelemtudat a Délvidéken 
Beszélgetés Mák Ferenc irodalomtörténésszel

KÉSZÍTETTE: ALBERT ZOLTÁN MÁTÉ

A jószándékú érdeklQdQ sem látja minden esetben tisztán a Délvidék- és a Vajdaság-
fogalmak használatakor a különbséget, holott a földrajzi, tájegységi megnevezéseknek 
történelmi feltételezettsége és meghatározottsága van. A vajdasági magyar irodalom, a 
vajdasági magyar közösség XX. századi fogalmak, melyek a nemzeti értékeink sorában 
olyan táji-regionális tartalmakat kaptak, melyek mögött elQbb Jugoszlávia, napjainkban 
pedig Szerbia politikai valósága is fölsejlik. EbbQl eredQen a Vajdaság – azon túlme-
nQen, hogy kifejezetten a szerb nemzeti aspiráció szülte fogalom – elsQsorban közigaz-
gatási meghatározás, s csak másodsorban bír népéleti sajátosságokkal. Sokkal tágabb 
– és kifejezetten történelmi tartalmakkal felruházott fogalom – a Délvidék, hiszen a 
történelmi Magyarországon belül az egészhez való tartozásának pontosan leírható tör-
ténelmi feltételezettsége van. Történelmi valósága éppen úgy meghatározta az egykori 
birodalom sorsát, ahogyan a magyar királyság is közvetlenül alakította az ország déli 
területeinek életét.

Mák Ferenc kutatási területe elsQsorban a Délvidék története, s csak másodsorban 
– megannyi feltételezettségének összefüggésében – a tartomány politikai valóságának 
ismeretében, a Vajdaság. Kitetszik ez az elmúlt évek során megjelent könyveibQl is. Az 
alapkutatásai eredményeként tette közzé A délvidéki magyarság válogatott történeti és 
honismereti bibliográfiája (2008) cím_ munkáját, hogy azután erre épülve elkészítse a 
Magyarok a Vajdaságban, 1918–1945 cím_, a bibliográfiát kiegészítQ kronológiája elsQ 
kötetét (2013), és megjelentesse a Vesztegzár cím_, a jugoszláviai magyarság sorskér-
déseivel foglalkozó tanulmánygy_jteményét (2013). Mák Ferenccel1 e három legutóbbi 
kötete kapcsán hangulatos környezetben, a FQvárosi Szabó Ervin könyvtár kávézójában 
beszélgettem a pályakezdésérQl és a jelenlegi munkájáról. Délvidéken, Óbecsén2 született 
– innen ered a szülQföld története iránti érdeklQdése és lelkesedése. Az Q esetében feltét-
lenül igaz, a táj történetébe a saját sorsának eredQit, élete meghatározó fordulatainak okát 
keresi. ElsQ találkozásunkkor a beszélgetésünket3 innen indítottuk.

– Miként kezdte el pályáját egy fiatal magyar értelmiségi ÓbecsérQl?
– Én ugyan óbecsei születés_ vagyok, de édesanyám Óbecse fölött, a 20 km-re lévQ 

Mahol kistelepülésrQl származott. Ennek azért van jelentQsége az én életemben, mert 
a szülQvárosom, Óbecse akkoriban ipari központ volt, a gyárvárosok minden ny_gével 
„megáldva”, de én mégis – hét éves koromig – a nagyanyai házban, falun nevelkedtem. 
Az elsQ osztályt még Maholon végeztem. Kifejezetten archaikus, meghitt falusi környe-
zetben nQttem föl, paraszti udvarokban, kint a szántóföldeken, az erdQszélen. Nagyon 
nagy törést okozott az életemben, amikor serdülQ gyerekként, nyolc évesen, egy végtele-
nül lepusztult, iparilag lehasznált külvárosba kerültem. Igaz, volt ott nekünk egy vásártér 
– ami kiválóan helyettesítette a gyepsort –, ahol a társaimmal hancúrozhattunk kedvünkre, 
de hiányzott nekem az a megszokott paraszti világ, a maga szokásaival, fQleg egyszer_sé-
gével és Qszinteségével. Óbecsei környezetemben még a templomba járást is más szoká-
sok határozták meg, mint abban a moholi, eredendQen archaikus világban.

Ha már édesanyámat és családomnak a moholi ágát említettem, hadd meséljek el egy 
történetet, hogy máris a Délvidék legvéresebb történetérQl beszélhessünk. Anyai nagyapá-
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mat, Lakatos Józsefet is – több száz sorstársával együtt – 1944 novemberében kivégezték 
a bevonult partizánok. Éppen tegnap4 volt az emlékmise a délvidéki áldozatokért a buda-
pesti Szent István Bazilikában, ahol én is jelen voltam. Most már – Istennek legyen hála 
– évek óta rendszeresen megemlékezünk Budapesten is errQl a mészárlásról.

Érdemes ennél egy kicsit elidQznünk. A délvidéki magyarságnak az igazi nagy tragé-
diája, hogy háromszor érte rettenetes vérveszteség, csak a XX. században, amelyek során 
életerejét is próbára tették. ElQször 1918, illetve 1920 után, amikor az új délszláv király-
ság5 meghirdette a „szociális földreformot”. Akkor foglalták le a magyar és a német birto-
kokat és osztották szét az újonnan betelepülQ szláv lakosság között. A magyarságot kifor-
gatták a vagyonából, elvették a földbirtokait, elvették az üzemeit, a gyárait, és felszámol-
ták m_velQdési intézményeit – közöttük az egyháziakat is. Mindmáig nem készült teljes 
leltár arról, hogy mi veszett el akkor, mindenesetre állami intézkedésekkel földönfutóvá 
tették a magyar lakosságot. A betelepített szerbek, macedónok, bosnyákok, montenegró-
iak viszont egyáltalán nem értettek a földm_veléshez. Így elQfordult, hogy az a gazda, 
akit „kiakolbólintottak” a birtokából, szakértelme folytán, cselédként dolgozhatott a saját 
földjén. IdQvel ebbQl némi haszna is származhatott, tíz-tizenöt év elmúltával a betelepü-
lQk megunták a földdel való bajlódást, és akkor – többnyire kiábrándultan – rövid úton 
megszabadultak a földtQl. A magyar paraszt, aki földközelben volt, az akár a saját földjét 
is visszaszerezhette. ElQször tehát a trianoni döntést követQen, az újonnan létrehozott ju-
goszláv királyságban érte egzisztenciáját is veszélyeztetQ csapás a délvidéki magyarságot.

Másodszor a második világháború után, 1944 Qszén és 1945 tavaszán fenyegette a 
Bácska és a Bánság magyarságát a közösségi megsemmisülés veszélye, amikor Tito par-
tizánjai nem csak ideológiai alapon, de a vagyoni viszonyokat is szem elQtt tartva tízez-
rével lQtték tömegsírokba az áldozatokat. Hasonló sorsra jutott a közel félmilliónyi sváb 
közösség is, azzal, hogy az életben maradt németeket 1948-ig fogolytáborokban Qrizték. 
Nem egy ilyen embernek az élettörténetét ismerem. A korábbi kifosztás után másodízben 
már meg is tizedelték a magyarságot: tömegsírokba lQtték az értelmiségét – kifejezetten 
azokra vadásztak, akik késQbb a közösségen belül vezetQ szerephez juthattak volna: taní-
tókra, papokra, újságírókra és közéleti személyekre – és a vagyonosabb gazdákat, akiknek 
a birtokaiba ismét beülhetett egy szerb, montenegrói, vagy boszniai ember.

A harmadik nagy vérveszteség az 1990-es években történt, a jugoszláv háborúk idején,6 
amikor az újra termQre fordult magyar nemzetet, a fiatal, életerQs magyar férfiakat – és 
persze a családjukat – azzal, hogy a mozgósítás veszélye fenyegette Qket, elüldözték az 
otthonaikból. Nézzünk csak egy kis statisztikát: 1920-ban félmilliónál is több magyar 
került az új délszláv államba. Az akkor másfél millió lakosú Vajdaságban kb. 500 000 
magyar, 500 000 sváb élt, és mellettük 500 000 volt az összes szláv származásúak száma. 
Azért mondtam szláv származásút, mert – a demográfiai mutatók kozmetikázása érde-
kében – a szerbek és a horvátok (a bunyevácok és a sokácok) mellett a szlovákokat is 
elismerték a szláv közösség tagjainak. Így alakult ki a háromszoros egyharmad arány. Ma 
viszont a Vajdaságban már csak 250 000 fQs magyar közösség él, elenyészQ számú szlo-
vák, román, ruszin és egyéb kisebbség, és kétmillió fQ a szerbek száma. Vitatott, hogy a 
bunyevácok száma eléri-e a 100 000 fQt. De ez így nagyon-nagyon bizonytalan statisztika, 
hiszen az 1990-es és a 2000-es években nem igazán volt elQnyös a nemzetiségi hovatar-
tozásról nyilatkozni. Az egykori félmilliós magyarság mára 250–260 000 fQre csökkent, 
vagyis megfelezQdött. Hogy mennyire kemény volt a terror, azt ez a számadat is bizonyít-
ja. Hadd tegyek még egy kitérQt: 1920-ban a királyi Jugoszláviában az albán kisebbség is 
megközelítQleg ugyanolyan létszámú volt, mint a magyarság, tehát kb. félmilliónyi, de a 
Koszovóban élQ albánok nem adták fel. Megfontolt nemzetstratégiával eljutottak addig, 
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hogy az ezredfordulóra, a kettQezres évek elejére kétmillió fQvel megalakították a saját, 
félig-meddig önálló országukat, amely afelé halad, hogy elQbb-utóbb teljesen önálló, 
szuverén állam legyen. Az életkedv megroppanása, ami a magyarságban megtörtént, nem 
következett be törvényszer_en minden nemzetnél.

Miután a délvidéki magyar közösség fogyásának okait és a vérengzéseket is érintet-
tem, térjünk vissza Lakatos József esetére. Anyai nagyapám jól képzett, aranykalászos 
földm_velQ parasztgazda volt. Saját, és bérbe vett földeken gazdálkodott, és öt gyereket 
nevelt, amikor 1941-ben bejött a fölszabadító magyar hadsereg. Az elsQ intézkedések 
egyike volt, hogy a megbízhatatlannak minQsített szerbeket a Bácskából áttelepítették 
volna Szerbiába – de végül is csak a Tisza túloldalára, a Bánságba internálták Qket. Ez tör-
tént Moholon is. A Bánság német terület volt, a szerb kitelepítettek komoly problémákat 
okoztak az ottani német hatóságoknak, ezt a kérdést valahogyan rendezni kellett (volna). 
A mindennapi ember azonban másként cselekedett, számára kézenfekvQ volt a megoldás: 
sokan, így az én nagyapám is garancia-vállalással „visszamentette” azokat a tisztességes 
szerb embereket, akiket Q korábbról, évtizedeken át ismert. Kezeskedett értük, és így visz-
szajöhettek Moholra. A háború utolsó évében is azzal a tudattal élt, hogy mivel Q jót tett a 
szerbekkel, neki nincs mitQl tartania, nincs mitQl félnie. Ennek ellenére Qt is letartóztatták, 
és bevitték a hármas iskolába…

– Ez már 1944-ben történhetett…
– Igen, 1944 októberében, novemberében. Bevitték Qt a hármas iskolába. Megjegyzem, 

1962-ben ugyanabban a hármas iskolában jártam az elsQ osztályt, ott tanultam meg ír-
ni-olvasni, ahol a nagyapámat hosszú heteken át halálra kínozták. Azt tudtam, hogy a 
nagyapámat a partizánok végezték ki, de a körülményeket nem ismertem. Évek múltán 
– még felnQtt koromban is –, bármikor is kérdeztem anyámat az akkori eseményekrQl, 
nem kaptam tQle választ. Csak annyit tudtam, hogy amikor a nagyapámat, Lakatos 
Józsefet kivégezték, öt árva gyerek maradt utána és az özvegy édesanyjuk. Ha olykor 
fölvetettem, hogy mi is történt azokban a tragikus novemberi napokban, anyám a har-
madik mondat után sírva fakadt és nem tudta elmondani a részleteket, pedig engem ezek 
érdekeltek volna. Kijöttek, bekopogtak érte a partizánok és így vitték be a városházára? 
Vagy a laktanyába vitték és ott t_nt el? Vagy kijöttek és a helyszínen lQtték le másokkal 
együtt? … Egyáltalán: hogyan történt a magyar emberek likvidálása, hogyan zajlott a 
vérbosszú? Négy évtizeden át semmit sem tudtam meg. 2005 Mikulás estéjén azután 
egyszerre megváltozott minden. Anyám akkor már fekvQ beteg volt. Leültem az ágya 
mellé, ám a szokásos beszédtémák helyett váratlanul elkezdett mesélni: „Tudod fiam, 
mostanában sokat álmodok apámmal. Akkor, 1944 novemberében…” – és anyámból 
egyszerre fölszakadt a történet minden részlete. Átszakadt a hallgatás gátja. Amire én 
addig 20–30–40 év során soha nem kaptam választ, most megtudhattam pontos kitel-
jesedésében, minden apró részletében. Nehogy megszakítsam Qt, lélegzetvisszafojtva, 
egy kéznél lévQ újság szélére mindent lejegyzeteltem: eseményeket, neveket, dátumo-
kat, eltitkolt fájdalmakat. Másfél órán át mondta, mondta az anyám az eseményeket, 
folyamatosan, tagoltan, elmondta az egész történetet. Aztán megállt a mesélésben… 
Megkérdeztem: „Édesanyám, örülök, hogy ezt most elmondtad, de hát közben évti-
zedek múltak el, miért éppen most mondtad el?” „Azért fiam – válaszolta –, mert egy 
héttel ezelQtt halt meg a nagyapád gyilkosa.” Ez a félelem hatalma, a rémület ereje! 
Képzelje el, hogy egészen addig, amíg nem volt biztos abban, hogy a gyilkos halott, 
nem mert beszélni a régi történetrQl. Ez a pszichózis, a megfélemlítettség jellemzi az 
egész délvidéki magyar közösséget! A sejtjeiben ott él – és nem halványul – a rémület, 
az iszonyat, a szorongás…
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Azonban nagyon különös megfigyelni, hogy amikor az 1990-es években újra félte-
ni kellett az életet, a magyarság újra a történelme felé fordult. Amikor eljött a rendQri 
zaklatások, az éjszakai mozgósítások, és a csetnik csapatok randalírozásának ideje (én 
mindennek nem voltam tanúja, akkor már Magyarországon éltem), egyszerre elkezdték 
menteni az emlékeiket. Újságírók, nyugdíjas tanítók, és tanárok, papok, lelkészek és kán-
torok, írástudó emberek váratlanul elkezdtek helytörténeti kutatással foglalkozni, rendre 
összegy_jtötték az emlékezéseket, falutörténetet írtak, megörökítették az utcaneveket, 
statisztikai kimutatásokat állítottak össze. Másfél évtizeden át a leggyönyör_bb, a leg-
szenzációsabb visszaemlékezések születtek akkoriban: családtörténetek, egyháztörténeti 
monográfiák. Ön, aki történelmet tanul, ismeri és tudja, hogy az akadémiai történetírás 
mennyire lebecsüli a helytörténeti kutatást, holott gyakorlatilag abból él, hiszen a forrá-
sokat, az elsQdleges információkat csak a helyi emlékezetbQl tudja elQbányászni – még 
akkor is, ha nem a vallomásokra, hanem a hiteles okiratokra hivatkozik. A helyi kötöttség 
akkor is hitelesítQ, erejénél fogva megkerülhetetlen. Óriási a jelentQsége, hogy archivál-
ták és a levéltárakban Qrzik a történeti dokumentumokat, de a legfontosabb, hogy az igazi 
történetek még mindig ott élnek az emberek emlékezetében.

Elbizonytalanodó világunkban én nagyra értékelem a helytörténetírást. A délvidéki ma-
gyarság egy adott történelmi szituációban – amikor már az életét kellett féltenie, amikor 
valós veszély volt, hogy az éjszaka sötétjében el_zik otthonából – megérezte, fölismer-
te, hogy egyedül a m_vekben, a történetírásban lehet átmentenie mindazt, amit érdemes 
megQriznie. A történeti gondolkodással, a nemzeti hagyományokkal szembeni tabuk és 
tiltások akkorra megsz_ntek, és a szellem is végre fölszabadult már. El lehetett ekkor már 
azt is mondani, hogy Herczeg Ferenc Versecen született. Szándékosan hoztam föl ezt a 
példát, mert jellemzi a korábbi helyzetünket. KezdQ újságíró voltam az újvidéki Magyar 
Szónál, amikor Németh István, az egyik nagytekintély_ újságírónk – egészen kiváló dél-
vidéki író és ismert novellista –, úgy kezdte heti tárcáját: „itt járunk Versecen, Herczeg 
Ferenc szülQvárosában”. És ez majdnem az állásába került, hiszen Herczeg Ferenc ne-
vét évtizedekig nem volt szabad leírni vagy nyilvánosan kimondani. Más kérdés, hogy 
Herczeg Ferenc neve a 2001-ben megjelent Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon (1918–
2000) cím_ kötetben sem szerepel, mint ahogyan nem szerepelnek Illés Sándorral az élen 
sokan mások sem, akik a „jugoszlávság” sz_rQjén esetleg fönnakadtak volna.

Aztán eljött az idQ, amikor összeomlott a titói Jugoszlávia. Az összeomlást hosszú és 
keserves gazdasági és ideológiai haldoklási folyamat elQzte meg. MeggyQzQdésem, hogy 
az egész, hadseregeket és szabadcsapatokat mozgató nacionalista Qrület a délszláv orszá-
gokban, ami az 1980-as években elkezdQdött, és a ’90-es években tetQzött, az többnyire a 
lefojtottságból, a torz, patriarchális történetszemléletbQl eredt. Sok-sok évtizedes lappan-
gás után vulkánszer_en robbantak ki az indulatok. Kibeszéletlen sértettségek, történelmi 
b_nök, vagy leplezett, nemzeti mítoszok f_tötte közösségi elfogultságok indulattöltetei 
robbantak egyszerre. A lefojtottságban fölizzó, majd elszabadult torz érzések vezettek 
azután a négy balkáni háborúhoz, aminek tanúja, elszenvedQje volt a délvidéki magyar-
ság is. Az 1990-es balkáni háborúk fényes bizonyítékai annak, hová vezetnek a rosszul 
kezelt nemzeti érzelmek. A délszláv népek – szerbek, horvátok és szlovének – közös-
ségében, macedón és albán gondoktól terhelten minden sérelem túldimenzionáltan je-
lentkezett; akkor érett be a kommunizmus terrorjának eredménye! Gondolkozzanak el a 
politika-csinálók: Jugoszláviában láthatóvá vált, hová vezet, ha hatalmi erQvel elveszik 
a polgároktól a léleképítQ nemzeti érzést és a nemzeti hovatartozás közösségformáló 
tudatát, és mit jelent az, ha a nemzeti érzések fölmagasztalásával militarizálják a kö-
zösségi indulatokat.
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Egyébiránt a Balkánon a demokráciának is különös bája van. Hol és mikor volt ott 
demokratikus állam, polgári társadalom? Szerbiával a török idQktQl kezdve folyamatosan 
az történt, hogy a szerbek mindig, minden alkalommal háborúkban szereztek maguknak 
érdemeket, politikai elismerést és vele együtt területeket. A nagy délszláv államról alko-
tott mítosz már évszázadok óta benne élt a szerbekben. 1844-ben Ilija Garašanin tábor-
nok, az AlkotmányvédQ Párt vezetQ alakja Načertanije (Tervezet) cím_ programalkotó 
nacionalista iratában lefektette a nagy szerb állam eszméjét. Attól kezdve a szerb politika 
célja a hódítás, a területi gyarapodás volt. A törökök elleni lázadások fegyveres harcai 
során a szerb területek felszabadultak, de az önálló szerb állam csak 1878-ban jött létre. 
1913-ban az elsQ balkáni háború során területe jelentQsen növekedett, számára azonban 
mégis az elsQ világháború volt a területszerzés nagy pillanata. Szerbia állandóan gyara-
podott, hovatovább a királyi és a szocialista Jugoszlávia is a maga gazdasági és politikai 
valóságában Nagy-Szerbia volt. A szerb nép pedig a történelmét úgy élte meg, hogy a 
hódító háborúit – a szomszédjai tömeges pusztítását – Európa és a nagyvilág szüntelenül 
jutalmazta. „Hát mi nagy vitézségünkben öltünk, gyilkoltunk, és ennek eredményeként 
egyre nagyobb az országunk, és ezzel arányosan egyre nagyobb a tekintélyünk a világ-
ban” – vélte az elmúlt kétszáz év során a szerb. És azután egyszer csak nem értette, hogy 
amikor az 1990-es években ugyanezt csinálta, ugyanúgy a nemzeti dicsQség fölmagasz-
talása érdekében hirdetett háborút a horvátok, a bosnyákok, az albánok ellen, a nagyvilág 
ezt már nem jutalmazta. A ma tapasztalható szerb frusztráltság ebbQl ered. Nem érti: mi 
történt, hogy elveszítette a nagyvilág kegyeit? Mi történt, hogy az európai nagyhatalmak 
NATO-támogatással végül eljutottak addig, hogy végigbombázták Szerbiát, holott Q 
mitsem változott?! P ölt, gyilkolt és országot gyarapított, és magatartását egyszerre nem 
méltányolják úgy, ahogyan méltányolták korábban.

Ilyen terheltséggel élt a délvidéki magyarság, és élt köztük az én családom is. Az általá-
nos iskoláimat kifejezetten magyar környezetben, Óbecsén végeztem, ami egészen kiváló 
lehetQség volt a számomra.

– Ahol tanított is…
– Még tanítottam is ott, rövid ideig. A középiskolát Óbecsén végeztem, egy szerb–

magyar gimnáziumban. A tanáraim többsége szerb volt ugyan, de a magyar irodalmat, a 
történelmet, a zenét, a képzQm_vészetet, ezeket a számunkra alap-tantárgyakat magya-
rul tanultuk. Ha nem akadt megfelelQ magyar tanár, aki matematikát taníthatott volna, 
akkor azt szerbül tanultuk. Ha a filozófiára, logikára, pszichológiára nem volt magyar 
elQadó, aki taníthatta volna középiskolai szinten, akkor szerbek tanították nekünk. Meg 
kell mondanom, a többségük végtelenül belátó volt és méltányolta, hogy nekünk magyar 
az anyanyelvünk: nem fordult elQ, hogy filozófiából Hegel örök béke bölcseletét szerb 
elQadásban követelték volna tQlünk. Utólag úgy érzem, minden esetben a szerb nyelv 
gyakorlati tudása volt az alapvetQ követelmény, elvárták, hogy a társalgás szintjén ismer-
jük a szerb nyelvet. A csömört bennem az váltotta ki, hogy ezt nem az egyébként kiváló 
szerb irodalom klasszikus m_veinek megismerése során gyakorolhattuk, hanem azoknak 
a ponyvába hajló partizántörténeteknek a révén, amelyek kellQ hatékonysággal mérgezték 
a szerb lelkeket is.

– Mi a szerbek álláspontja Hunyadi Jánosról és a nándorfehérvári diadalról?
– Soha nem találkoztam ellenérzésekkel, nem úgy, mint Damjanichcsal, vagy 

Kossuthtal szemben. Hunyadit egyrészt nem követelik a maguk hQsének, másrészt nem 
mondják azt, hogy a szerbség elleni háborúban diadalmaskodott, sQt „Sibinjanin Janko” 
néven Hunyadi Jánosról sokkal szebb balladák vannak a szerb hagyományokban, mint a 
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magyarban. Ezt nagyon érdekes jelenségnek tartom, mint ahogyan azt sem tudom igazán 
megmagyarázni, hogy a szlovén népköltészetben miért maradt meg sokkal elevenebben 
Mátyás király alakja, mint a magyarban. Egészen gyönyör_ történetek élnek róla ma is! 
Elmondom az egyiket: valahol a szlovén hegyekben egy pásztorfiú alatt beszakadt a talaj, 
és bezuhant egy mélységes-mély barlangba, ahol egy talpig fegyverben álló, hatalmas 
hadsereget látott. Persze por és pókháló takarta Qket, de az élükön egy csodálatos király 
állt, aki valami mélységes mély álomba szenderedett és várta az alkalmas pillanatot, 
amikor a szlovén nép szólítani fogja Qt: Mátyás királyt és a Fekete seregét! Az a barlang 
bizony ott van valahol a szlovén hegyvidéken… A kérdése kapcsán azonban fontos meg-
jegyezni: nincs ma történeti párbeszéd sem a szerb, sem a horvát, sem a szlovén írók, 
tudósok és történetírók között. Ennek okai különbözQek. Szerbiában a szerb történeti 
gondolkodás patriarchális jellege egyike a legfQbb akadályoknak. 

– A szlovén népköltészet talán az említett mesével Mátyás nyugati hódításait örökítette meg.
– Valószín_leg igen. Csodálatos népdalok vannak, legendák, balladák, történetek szól-

nak Mátyás királyról. Nálunk vannak Mátyás királyról mondák és népmesék, meg m_-
velQdéstörténeti emlékként a Corvinák és a reneszánsz udvarok. Néprajztudósoknak kell 
tudniuk, hogy mi az oka annak, hogy a szláv népek emlékezetében a „Sibinjanin Janko” 
és Mátyás király miért él sokkal elevenebben, mint a magyarban.

– Volt egy újvidéki fejezete is az életének.
– A gimnázium elvégzése után Újvidékre, a Magyar Tanszékre mentem. És igazából az 

én örökös ellenkezésem ott alapozódott meg, az akkori Magyar Tanszéken. Engem ugyan-
is nem elégített ki, hogy az irodalmi gondolkodásunk kulcsa az avantgárd alkotói maga-
tartás, és hogy esztétikailag csak az a releváns, amire a kassáki versmodell választ ad. 
Engem a XIX. századi kibontakozásuktól fogva fölöttébb izgatott a nemzeti sorskérdése-
ink lényegi megnyilatkozása, és azok az irodalmi alkotások érdekeltek igazán – Eötvös 
JózseftQl és Kemény Zsigmondtól egészen Babits Mihályig és Németh Lászlóig – ame-
lyekben ezekre választ kaptam. Ostobaságnak tartottam a divathullámokat, elQbb a „szö-
vegközpontú m_elemzést”, késQbb a jelelméletet, a szemiotikát majd a generatív poétikát, 
hogy egyéb, ugyancsak hivalkodó elméletekrQl külön ne is szóljak. Mellébeszélésnek, a 
lényeg eltakarásának, szemfényvesztésnek véltem ezeket az elméleteket. Persze ma már 
látom a történelmi összefüggést: nem is olyan régen nagyapáinkat még tömegsírba lQtték, 
hogyan tanulhatnának az unokák magyar nemzeti történelmet?! Ezt még meg is érteném, 
csak ne torolták volna meg, és ne büntették volna a más irányú érdeklQdésemet!

Világos, hogy Jugoszláviában is a kisebbségi magyar embernek – kivált a közéletben 
szerepet vállalt értelmiséginek – bizonyos elvárásoknak kellett megfelelnie, s az is vi-
lágos, hogy az elvárásokat azok a társadalmi-politikai elvek határozták meg, amelyekre 
az ország felépült. Ez pedig a kommunisztikus ideológián alapuló népi testvériség, a 
pártelit vezetQ szerepének teljes kör_ elismerése és az önigazgatói döntéshozatalon ala-
puló politikai rendszer sérthetetlensége volt. Mindezek árnyékában tabunak számított a 
nemzeti hagyományok és a történelmi múlt kérdéseinek feszegetése. Nem véletlenül írta 
a kiváló irodalomtudós és egyetemi tanár, Szeli István egy 1977-ben megjelent, összefog-
laló jelleg_ tanulmányában az irodalom-értelmezés újvidéki modelljérQl a következQket: 
„Ennek a jegyében alakult ki az elmúlt másfél évtized alatt a magyar irodalomtörténet 
»újvidéki«-nek nevezett iskolája, amelynek legfelt_nQbb vonása a magyar irodalomnak 
a nemzeti mítosztól, hátrahúzó hagyományoktól mentes interpretálása.” Hogy létezik a 
nemzeti mítoszokon és a retrográd hagyományokon kívül egészséges nemzeti történelem, 
és elQremutató hagyománytudat is, azt a magyar fölvilágosodás elQzményeibQl kibomló 
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reformkor nemzeti klasszicizmusának irodalmát, és az egész XIX. századi magyar iroda-
lom történetét oktató Szeli tanár úrnál tisztábban vajmi kevesen látták akkoriban – azon a 
tájon. Átfogó jelleg_, nagy tanulmányaiból ez napnál világosabban kitetszik. De a jugo-
szláviai társadalomban (is) m_ködött a megfelelési kényszer.

Ahogyan a megfelelési kényszerek alakították Bori Imre munkásságát is. Bori Imre 
volt egyfelQl a Magyar Tanszék ideológiájának a megteremtQje, másrészt Q írta meg a ju-
goszláviai magyar irodalom történetét, tehát mindkét minQségében iskolateremtQ szemé-
lyiség volt. Ma azonban már tisztán fölismerhetQ, hogy az irodalomtörténetünk nem az, 
ami valójában egykor a társadalom életében megjelent, hanem az a fajta irodalomtörténet, 
amit a szerb hatalom a tanároktól és a történetíróktól elvárt: a jugoszlávsághoz h_ magyar 
írók munkásságának története. Az egész akkori irodalom-történetírásunk, m_vészetfelfo-
gásunk, gondolkodásunk a délszláv állam ideológiai befolyása alatt született: fontos volt 
a munkásmozgalom és a baloldali elkötelezettség kidomborítása. Mintha csak a baloldali 
írók szólhattak volna hitelesen az életrQl és a világról, mintha az 1920-as, 1930-as évek-
ben nem is lett volna polgári kezdeményezés az irodalmi intézmények megalakítására 
(gondolok Szenteleky Kornélra és intézményteremtQ erQfeszítéseire), vagy nem létezett 
volna Fenyves Ferenc Szabadkai Naplója mellett egy liberálisabb irodalmi m_hely is. 
(Szentelekyt illett kispolgárinak nevezni, a Fenyvesék körével folytatott vitáit pedig 
kicsinyes perpatvarnak tekinteni.) Draskóczy Ede és Kende Ferenc kisebbségi program-
járól nem volt ildomos beszélni. A délvidéki magyar irodalom a ’20-as, ’30-as években 
is legalább három pilléren nyugodott, úgy ahogyan az egészséges társadalmakban lenni 
szokott. Ezeket a történelmi igazságokat mind lesöpörték az ideológiai elvárások és meg-
határozottságok.

Bori Imre munkássága a megfelelési kényszerek m_ködésére is példát szolgáltat. 2013-
ban volt Herczeg Ferenc születésének 150. évfordulója. Száz éves elfojtottságot legyQzve, 
végre sikerült Versecen a 150 éves évfordulót szépen, színvonalas nemzetközi konferen-
ciával megünnepelni úgy, hogy még a tartományi szerb vezetés is képviseltette magát. 
Készül is egy kötet a konferencia anyagából. Az évforduló alkalmával megkerestem azo-
kat az írásokat, amelyekben Herczeg Ferenc a szülQföldjérQl, DélvidékrQl és egyáltalán 
a délvidéki magyarságról és a svábságról beszél. Majd a Herczeg Ferencre vonatkozó 
írások között megtaláltam Bori Imrének az író halálakor írt nekrológját, amely a Hét Nap 
1954. március 21-i számában jelent meg, s a következQ olvasható benne: Herczeg Ferenc 
„a Horthy-kurzus kezdetén a magyar reakció egyik intézményének, a Revíziós Ligának 
volt az elnöke. A negyvenes években már így értékelik a hivatalos körök magatartását: a 
magyar toll halhatatlanja, és a magyar integritás fáradhatatlan harcosa, a csonka Haza in-
tegritásának helyreállításáért tevékenykedQ hazafi. Igen, Herczeg Ferenc volt ez a hazafi, 
aki hazug álmokat adott a magyar társadalom korrupt uralkodó rétegének, új idQket hirde-
tett, amelyek nagyon is régiek voltak, illúziókat csillantott meg, amelyek nem voltak iga-
zak. Uralkodó írója volt a magyar társadalom legszégyenteljesebb fejlQdési szakaszának.” 
Ez egy rettenetesen becstelen írás, minden mondatában gy_lölködQ, hiszen a még álló 
ravatal fölött „a magyar úrivilág most meghalt reliquiájá”-ról teli torokkal kiáltja: „Nem 
béke poraira, és nem »emléked örökké él«, távolról sem!” Majd magabiztosan megkér-
dezte: „Halottgyalázás ez? Az élQk kedvesebbek, mint a hazug halottak!” Nem hiszem, 
nem tudom elképzelni, hogy egy délvidéki író-irodalomtörténész, a katedra várományosa 
fontosnak tartotta így nyilatkozni Herczeg FerencrQl. Az történhetett, hogy ez volt az ára 
az írói, a tanári érvényesülésnek. Mindig, minden idQben az volt a délvidéki érvényesü-
lés egyetlen útja: elQbb bizonyítani kellett, és utána az aktuális hatalom megjutalmazott 
érte. EttQl kezdve viszont megsz_nik a gondolkodói Qszinteség hitele. EttQl kezdve csak 



16 ALBERT ZOLTÁN MÁTÉ: TÖRTÉNELEMTUDAT A DÉLVIDÉKEN

rejtQzködés, alakoskodás van. És ha Bori Imre közírói-tudósi pályája ezzel kezdQdött, 
akkor mivel végzQdhetett? Illyés Gyula gyalázásával. Amikor Illyés Gyula 1983-ban a 
Frankfurter Rundschau-ban szóvá tette, hogy a délvidéki magyarságot elárulta a saját ér-
telmisége, Bori Imre Még Illyés Gyulától sem! címmel dörgedelmes választ fogalmazott. 
Leszögezte: még IllyéstQl sem fogadjuk el azt, hogy magatartás kérdésében kioktasson 
bennünket, hiszen a vajdasági magyarság a szocialista Jugoszláviában szabadságának 
igazi kiteljesülését éli meg.7 Ezek a körvonalai Bori Imre írói-gondolkodói, a közösségét 
szolgáló magatartásának.

– Ilyen szellemi légkörben az egyetemi évei alatt hogyan gondolkodott a magya-
rországi magyarokról?

– Én mindig elfogadtam az anyanemzet fogalmát. De errQl nem mindenki vélekedett így, 
hiszen említettem már az irodalom oktatása sem f_zQdött a nemzeti élményhez, elQadóink több-
sége nem volt érzékeny a nemzeti sorskérdések iránt. A közkelet_ vélemény az volt, hogy mi 
ott Jugoszláviában szabadabbak vagyunk, mint a szovjet csapatok által megszállt anyaországi 
magyarság. A magyarországi „szocreállal” szemben diadalmaskodott az új-avantgárd fölfogás, 
eszmény és magatartás. A klasszikus, kötött formák tagadását szabadságként élték meg az al-
kotók, közben nem vették észre, hogy összetévesztették a szabadságot a felelQtlenséggel. ErrQl 
szól a sokakban ma nosztalgiát ébresztQ Symposion-mozgalom története, amelynek mélyén az 
a jugoszlávság iránti elkötelezettség húzódik meg, amely mindvégig érzéketlen volt a közössé-
gi sorskérdések iránt. A vajdasági magyar irodalom fölvállalhatott mindennem_ kísérletezést 
– évtizedeken át ez volt a legfQbb jellemvonása –: a szerzQ érezze meg a szárnyalás ízét, csak 
a történelem meghatározta közösségi sorskérdésekkel ne foglalkozzon. Kétségtelen, hogy a ha-
gyománytagadó kommunista ideológia ebben meghatározó szerepet játszott.

Engem viszont eszmélésem kezdetétQl kifejezetten foglalkoztatott az, hogy miért tartunk 
ott, ahol tartunk? Miért vagyunk a totális kifosztottságnak, a kisemmizettségnek abban a 
helyzetében, amibe kerültünk? És hogy megtaláljam a lehetséges válaszokat, gyakran átjár-
tam Magyarországra. Ebben óriási volt a szabadságom. Jugoszláviában nekünk akkor már 
„világútlevelünk” volt. Az én esetemben ez úgy jelent meg, hogy ha Óbecsén elindultam 
otthonról Újvidékre az egyetemre, mire kiértem a buszállomásra, eldönthettem, hogy az új-
vidéki buszra szállok föl, vagy a szegedire. Sokszor döntöttem úgy, hogy Szegedre utazom, 
ahol a hetvenes évek végétQl az egyetemen és az egyetem körül kiváló baráti köröm volt. Ma 
is szívesen emlékezem az akkor lezajlott, eszméltetQ, nagy beszélgetésekre. Egy pillanatig 
sem volt az érzésem, hogy megszállt országban vagyok, azt viszont éreztem, hogy kortár-
saim gazdag magyar irodalmi és történelmi ismeretekkel rendelkeznek, rajongva hallgattam 
hát új és új beszámolóikat. Nekem tehát nem volt az a megvertség érzetem Magyarországon 
sem, amelyrQl manapság a visszaemlékezésekben lehet olvasni. Persze, én reggel érkeztem 
Szegedre, este mentem vissza – az otthoni megvertségbe. De a találkozások kivételes alkal-
mak voltak az életemben. Lehet, sQt egészen biztos, hogy az akkori magyarországi fiatalok-
nak a mindennapok nem errQl szóltak, én mégis a találkozások során magyarságom legszebb 
tartalmait fedezhettem föl, számomra egy addig rejtett, rejtQzködQ világra nyitottak ablakot. 
Az, hogy a történelem iránt elkezdtem érdeklQdni, az azokban az években alapozódott meg. 
Azok az évek jelentették számomra a fölszabadulás élményét. Egy kicsit belülrQl látom 
ezeket a dolgokat, már akkor is mélyebben éltem át a fölszabadultság kérdésének lényegét. 
Én ugyanis szintén abban a modern irodalmi áramlatban indultam, az Új Symposionnak egy 
nem tudom hányadik, talán harmadik nemzedékének a tagjaként. A Sziveri János-féle Új 
Symposion-nemzedékhez tartoztam, és hogy annak 1983-ban dicstelen lett a bukása, az pont 
abból eredt, hogy mi már másként gondolkodtunk a valóságról. Mi már a társadalmi függQ-
ség és feltételezettség okait kerestük, és roppant kritikusan fogadtuk a politikai válaszokat.
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Az én nemzedékem már ismerte az alapvetQ társadalmi problémákat és a megoldást 
sürgetQ gondokat. Nekünk már sz_k volt az a világ, ahol éltünk. Mi kérdezni akartunk. 
Mi tisztán akartunk látni. Igaz, megvolt az elQnyünk, hogy mi már nem kockáztattuk azt, 
hogy éjszaka jön a fekete limuzin és a délutáni kérdésekért elvisz bennünket valahová. A 
kritikus magatartásunkkal azonban csak azt értük el, hogy 1983-ban a hatalom felszámolta 
a szerkesztQséget. Akkor ugyanis, amikor Illyés Gyulának az Egy mondat a zsarnokság-
ról cím_ versét közöltük, mi már nem hittünk a szocializmusban. Ez már sok volt a titói 
Jugoszlávia akkori örököseinek, és megtorolták a kritikát. Ugyanis a hatalom messzebbre 
látott: képviselQi fölismerték, hogy akik Illyés Gyula versével a sztálini szocializmus po-
litikai gyakorlatát bírálják, elQbb-utóbb a titóit is bírálni fogják. Ezért leszámoltak velünk. 
Ennek volt a szomorú következménye, hogy Sziveri János néhány év múlva meghalt, egy 
reményteli nemzedéket pedig megbélyegeztek és kiközösítettek. Lehetetlen megjósolni, 
hogy az akkor 30–35 éves fiatalokból ki forrta volna ki magát és ki nem, de a lehetQséget 
sem adták meg annak a nemzedéknek, hogy megmutassa az igazi arcát. Az Új Symposion 
harmadik nemzedékének többsége ma Magyarországon él, közülük néhányan tisztességes 
életm_vet tudhatnak magukénak. Odahaza maradt Csorba Béla, kit_nQ néprajztudósunk, 
politikusként pedig a vajdasági magyarok sorsának egyik legkiválóbb szószólója. Benne 
látom azt az igényes demokrata-magatartást, amit mi a magunk számára, pályakezdQként 
elképzeltünk és követeltünk.

– Aztán ugye pár évig Kecskeméten is dolgozott?
– Amikor a Symposion harmadik nemzedékét felszámolták, akkor megbélyegzett fia-

talként engem is eltávolítottak a Magyar Szótól, nem lehettem tehát még újságíró sem. 
Munkanélküli lettem. Kétévi keresgélés után végre elhelyezkedhettem Szabadkán, a 
Városi Könyvtárban, és az 1985 és 1988 közötti három évben ott voltam könyvtáros. 
Közben Újvidéken elvégeztem a magiszteri tanfolyamot, a magiszteri dolgozatom címe 
Maradtam máig eleven tiltakozásnak – Babits Mihály liberális konzervativizmusa volt. 
Amellett, hogy fontos kérdéseket rejtett magában, kicsit számításból választottam ezt a té-
mát, ugyanis ezzel Magyarországon ösztöndíjra lehetett pályázni, és én a ’80-as években 
már azon törtem a fejem, hogy ugyan nem lármásan, nem bántó módon, de elhagyom az 
országot. Az akkor kapott ösztöndíjjal végül teljesen legálisan eljöttem Magyarországra. 
Közben kitört a háború, és én akkor már nem mentem vissza. Ezért szoktam mondani, 
hogy „én ugyan nem jöttem el, csak egyszer_en nem mentem vissza”.

Akkor volt az, hogy Kecskeméten helyezkedtem el a Forrás-nál. Felejthetetlenül szép 
korszaka volt az életemnek. De egy pillanatra hadd térjek még vissza Szabadkához. A sza-
badkai Városi Könyvtárban engem elQbb csak kiszolgálónak vettek fel, de hamarosan meg-
ismertem egy idQs könyvtárost, aki sorsdöntQ módon nagy hatással volt rám. Szentgyörgyi 
Istvánnak hívták, korábban szerb nyelvet tanított a gimnáziumokban. Az idQs tanár úr már 
könyvtárosként maga köré gy_jtött néhány embert és elkészítették Szabadka város biblio-
gráfiáját. Ez az én számomra azért volt fontos, mert mellette amolyan „inasként” megtanul-
hattam a forráskutatás lényegét. Megtanultam úgy kijegyzetelni a város XIX. századi sajtó-
ját, hogy a cédulák tartalmát késQbb felhasználhattam a tanulmányaimban. Összeállítottuk 
tehát Szabadka bibliográfiáját, amely azután három kötetben jelent meg. (A harmadikban 
nem volt részem, mert akkor már eljöttem). Amit tehát én az egyetemtQl nem kaptam meg, 
és amit a saját utamat járva sem találtam meg, azt egy idQs, céltudatos, mélyen elkötelezett 
gondolkodású ember megmutatta nekem. KésQbb, amikor Jugoszláviában kitört a háború, 
Q is átköltözött Magyarországra, a feleségével együtt Halason talált menedékre. Néhány 
évvel késQbb, menekültként, Szegeden a kórházban halt meg. Tehát még a forráskutatásnak 
az egyetlen m_helye sem maradhatott meg ott a Délvidéken.
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Én ezzel a tudással a tarsolyomban jöttem át Magyarországra, a kecskeméti megoldást 
pedig véglegesnek tartottam, úgy gondoltam, a Forrás nagyon jó, megnyugtató lehetQsé-
get biztosít a számomra. A fontos, hogy irodalom-közelben maradtam, az egzisztenciális 
gondjaimat, problémáimat majd megoldom valahogy. Közben azonban a nagy társadalmi-
politikai átalakulás során, Budapesten létrejött elQbb a Határon Túli Magyarok Titkársága, 
amibQl késQbb a jól ismert Hivatal lett. Megalakulási folyamata során megkerestek engem 
is, hogy följönnék-e szakreferensnek. Tetszett az ajánlat, ezért elvállaltam. A Határon Túli 
Magyarok Hivatalában, Antall József kormánya8 idején Entz Géza elnöki vezetése mel-
lett én voltam a délvidéki felelQs. Egészen kiváló, nagy tudású társaság volt akkor abban a 
Hivatalban. Viszont önkritikaként el kell mondanom, lelkes naivak voltunk mindahányan, 
a reálpolitikához hajszálnyi tapasztalatunk, ismeretünk, vagy betekintésünk sem volt. 
Valamennyien azt hittük, hogy most valóban egy új korszak következik, Magyarország 
és a magyar nemzet megújulása. Olcsó és felelQtlen álmokat nem kergettünk, nem akar-
tunk új térképeket rajzolni, bár elszalasztott lehetQségként éltük meg Kárpátalja helyzete 
rendezésének az elmulasztását. Amikor Ukrajna új államként megalakult, szerintem a 
magyar politika elaludt. Ugyanakkor azt is látni kellett, hogy a délszláv háború reális ve-
szélyével a háta mögött a magyar kormány ezerszer is meggondolta a radikális lépéseket.

– Ráadásul a horvátoknak szállítottunk fegyvert.
– Az meg egy másik kérdés, hogy azt sem tudtuk okosan kezelni. A Határon Túli 

Magyarok Hivatalának igazi, progresszív szerepe csak az Antall-kormány idején valósult 
meg: a nevébQl eredQen valóban fölkarolta és összefogta a határon túli magyar közössé-
gek szinte teljes társadalmát. Ez azonban csak az indulása pillanatában volt így, utána, 
amikor Horn Gyuláék idején Tabajdi Csaba lett a Hivatal vezetQje, minden az ellenkezQ-
jébe csapott át. Hornék ugyanis az utódállamok kormányaival kötött alapszerzQdésekkel 
szó szerint eladták új gazdáiknak a magyar közösségeket, és ezzel Magyarország szinte 
lerúgta magáról a határon túl élQ magyarságot. Lerázta Qket, mint kutya az esQvizet. A 
szocialistáknak ez az árulása egyenesen vezetett a 2004. december 5-i népszavazás ered-
ményéhez. Hadd mondjam el önnek, a decemberi népszavazást követQ napon, a Határon 
Túli Magyarok Hivatalában az a hivatalnoki kar, amely azért kapta a fizetését, hogy fölka-
rolja a határon túli magyarok ügyét – amire egyébiránt esküt is tett –, pezsgQt bontott örö-
mében! Ez volt a szocialista nemzetpolitika akkori lényege, számunkra pedig az erkölcsi 
mélypont! Ezt a végzetes ballépést, ezt a nemzeti hanyatlást korrigálta az Orbán-kormány 
a kettQs állampolgárság intézményével.

– Szakmai pályája hogyan alakult a továbbiakban?
– Amikor 1988-ban eljöttem Magyarországra, én önérzetemben megbántott ember vol-

tam. Odahaza ugyanis – ha ez egyáltalán fölmerült – mindenki, mindenütt azt hangoztatta, 
hogy nekünk, délvidéki magyaroknak nincs is történetünk, ami van, az legfeljebb arasznyi 
kultúránk története, de az sem biztos. EttQl volt hangos az egyetemi katedrától kezdve, a 
lapok szerkesztQségein át, valamennyi említésre érdemes tudományos tanácskozásig min-
den fórumunk. Értekezések hosszú sora taglalta, hogy a délvidéki magyarság a délszláv 
államtól kapta azt a lehetQséget, hogy a kultúrájának végre szabadon éljen. Ebben komoly 
szaktekintélyek is meggyQzQdésüknek adtak hangot. És bár éreztem, hogy nincs igazuk, 
a történeti források hiányában nem tudtam érvelni a hamis ítéletek ellenében. Igazából 
még fórumom sem lett volna nézetem kifejtésére. Az Országos Széchényi Könyvtár ka-
talógusa azonban bQségesen szolgáltatott anyagot a hagyománytalanságunk cáfolatára. 
Hosszú hónapokon át egyebet sem tettem, csak a katalógusokat bújtam és jegyzeteltem. 
Jegyzeteltem vagy húsz éven át. És jegyzetelek ma is, bár menet közben, 2008-ban 



ALBERT ZOLTÁN MÁTÉ: TÖRTÉNELEMTUDAT A DÉLVIDÉKEN 19

Újvidék és Zenta közös kiadásában megjelent a 8000 tételes A délvidéki magyarság válo-
gatott történeti és honismereti bibliográfiája cím_ munkám. Ma már azt hiszem: sikerült 
bebizonyítanom, hogy nekünk igenis van írott történetünk, megvannak a felkutatható 
források is, legfeljebb odahaza nem voltak olyan iskoláink, ahol ezt megtanították volna 
velünk. A megszerkesztett bibliográfia engem végérvényesen meggyQzött és megnyugta-
tott: a délvidéki magyarságnak – mint bármelyik más gazdag hagyományokkal rendelke-
zQ közösségnek – van írott forrásokkal dokumentált története, társadalmi fejlQdés mélyén 
pedig ott rejtQzködik az olykor szép, máskor fájdalmas, gazdag és szerteágazó történelme. 
Mondhat bárki bármit, ott lenn mi sem vagyunk amolyan f_zfaágon fölakadt tiszai tajték.

Fájó dolog azonban ez a feltáratlanság, keser_ érzés azt látni, hogy a történelmi érték_ for-
rásaink még mindig megsárgult újságlapokon, kallódó kiadványokban rejlenek, történetíróin-
kat már semmi sem készteti a múlt homályos pontjainak a tisztázására. Ma a Délvidéken még 
mindig nincs intézményes történeti kutatás. Ezért nem élnek azok az eszközök, amelyeknek 
segítségével föl lehetne építeni a közösség történelmi önismeretét. Lehet, hogy erre már nincs 
is igény? Pusztán az egzisztenciális dolgokra egyszer_södött az élet…?

– Belefáradtak az emberek…
– Igen, valószín_leg belefáradtak. Fölöslegesen, értelmetlenül múlt el fél, vagy egy évszázad 

úgy, hogy ezek az emberek mindig csak vesztesek voltak. Magyarságára Q mindig csak ráfizetett. 
Ezért volt fölszabadító élménye az, hogy napjainkban a magyar kettQs állampolgárságban9 végre 
a határon túl élQ magyar ember is megélheti az identitását, a nemzet nagy közösségéhez való 
tartozását. Ez akkora jelentQség_ tett volt, hogy szinte a mohácsi veszteséget ellensúlyozza. Én 
ugyan odahaza találkozom az ellenvéleménnyel is: vannak, akik attól tartanak, hogy belátható 
idQn belül kiürül a Délvidék. Ez merQ ellenkezés, amolyan vaklárma, hiszen nem a magyar ál-
lampolgárságtól függ az, hogy eljön-e valaki, és ha eljött, visszamegy-e, és mikor.

Már régen nem az a fontos, hogy hol él a közösségét szolgáló ember: a gyógyító vé-
dQoltást ott kell elQállítani, ahol arra megvannak a megfelelQ feltételek, s ha az csak az 
otthontól távol lehetséges, akkor a munkáját végzQ tudósnak erkölcsi kötelessége, hogy 
oda menjen! Az otthon maradottak hangoskodó többségét a maga tehetetlensége sérti, 
még mindig nincs a tudatában annak, hogy Szegeden, Kecskeméten és Budapesten is 
lehet a délvidéki magyarság ügyét szolgálni. Különös, hogy arra, aki Németországban, 
Angliában vagy Amerikában keresi a boldogulása útját, szinte hQsként tekintenek, ám ha 
valaki Magyarországra jön, az a közössége árulója lesz. Az egykor felsQbbrend_nek érzett 
jugoszláv öntudatból eredQen Magyarországra jönni egészen a közelmúltig elítélendQ cse-
lekedet volt, abból csak kára származhat egyénnek és közösségnek egyaránt. Talán most 
már nem, de amikor én eljöttem, és még évtizedeken át ez a vélemény még nagyon-na-
gyon is tettenérhetQ volt. „Hogy akarsz te visszajönni, ha Magyarországon élsz?” – kér-
dezték minduntalan. Miért ne jönnék vissza? És egyáltalán mi az akadálya annak, milyen 
kifogásolni valót lehet találni abban, hogy én 20 vagy 30 évet itt töltöttem és most újra 
otthon szeretnék élni?

Megjegyzem, most már valóban nagyon nehezen tudnám elképzelni, hogy visszamen-
jek a szülQföldemre. ElsQsorban azért, mert most már idekötnek a kutatásaim, idekötnek 
a megkezdett munkáim, idekötnek az elképzelt feladatok is. Budapesten – a városban 
– persze nem érzem jól magamat, a vidéki Magyarországon sokkal inkább. Odahaza pe-
dig…? Odahaza sajátos átutazó élménye van az embernek: van, hogy alig várom, hogy 
hazamenjek, aztán három nap, egy hét után már nem találom a helyemet. Másnap reggel 
fölülök a buszra, és Óbecse határában kicsordulnak a könnyeim. „De most miért, és hova 
is megyek? Miért nem maradtam még három napot odahaza?” És így zajlik az élet ebben 
az QrlQdésben: miért is nem megyek haza? Most itthon vagyok. De ott feladatom lenne. 
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Jó, itt már mindent láttam. Mindahhoz, amit odahaza kell elmondani, ahhoz ma már az 
érvek és a források a legnagyobb nemzeti intézményeink gy_jteményeiben vannak, ám 
azokkal megszólítani mégis csak az érintetteket, a délvidéki magyar közösséget illik. Volt 
idQ, amikor azt hittem, megtaláltam a kompromisszumos megoldást: 2008 és 2011 között 
fQszerkesztQje voltam a Szabadkán megjelenQ Aracs cím_, magát „közéletinek” hirdetQ, 
évnegyedes folyóiratnak. Ténykedésem azonban rövidre sikeredett, kicsinyes, túlambici-
onált érdekeltségek hamar ellehetetlenítették a szándékaimat.

Magyarország azonban olyan lehetQségeket adott nekem, amirQl korábban nem is álmod-
hattam. ElQbb a Határon Túli Magyarok Hivatalának alkalmazottjaként, késQbb pedig már 
magánemberként is eljutottam a horvátországi Drávaszögbe és a szlovéniai Muravidékre 
is. Javában dúlt a Balkán-háborúk sora, amikor – elQször hivatalból – bejárhattam azokat 
a vidékeket. Bármily meglepQ is, a Jugoszláviában eltöltött ifjúkori éveim során egyetlen 
egyszer sem volt alkalmam találkozni a szlovéniai magyarokkal. Tudtam, hogy vannak, 
mert hozzájutottam a Lendván megjelenQ Népújság cím_ hetilapjukhoz, mégsem volt lehe-
tQségem megfordulni a köreikben. Nem jártam a Drávaszögben sem, de Lábadi Károlyék 
legalább onnan eljöttek hozzánk. 1988-ban – ha jól emlékezem a dátumra – a szabadkai 
Városi Könyvtárban bemutatkozó estet szerveztem a drávaszögi magyar íróknak. Emellett 
rendszeresen olvastam kiváló hetilapjukat, az Eszéken megjelenQ Magyar Képes Újságot 
– a nyolcvanas években rendszeresen publikáltam is náluk – de bejárni az archaikus vidé-
ket, nem sikerült. A „vertikális szervezQdés” lehetQségétQl a jugoszláv hatalom az eleven 
fájdalomig rettegett, lehetetlen volt, hogy a délvidéki magyarok valamelyik intézménye, 
vagy értelmiségi csoportja a horvátországi magyarsággal, vagy a muravidéki magyarsággal 
hivatalos, közösségi kapcsolatot létesítsen. Gimnazistaként többször elvittek Macedóniába, 
Montenegróba, Boszniába, az Adriai-tengerpartra szervezett osztálykirándulásokra, de nem 
vittek el Drávaszögbe és nem vittek el a muravidéki magyarok közé sem. Magyarországra 
kellett eljönnöm ahhoz, hogy bejárhassam ezeket a vidékeket. Fiume nekünk csak Rijeka 
volt. KésQbbi útjaim során azonban már a magyar Fiumeként életre szóló, nagy élményem 
lett, mint ahogyan az Al-Duna, Versec és Fehértemplom vidéke, az egykori határQr-terü-
letek, és Orsova környéke is a történelmi Magyarország igazi dimenzióit mutatták meg 
nekem. A Fiume és az Al-Duna, az egykori Magyar Tengermellék és a Vaskapu közötti te-
rületen – beleértve a régen elfeledett Szlavóniát is – találtam meg a történelmi Délvidéket, 
azt a múltjában tékozlóan gazdag tájat, ahol igazán otthon érzem magam.

– Milyen jövQt lát a délvidéki magyarság számára?
– A délvidéki magyarság jövQjét – beállítottságomnál fogva, de azért óvatosan fo-

galmazva – optimistán látom. Az én optimizmusom valamiféle reménykedQ, és feltéte-
lekhez kötött optimizmus. Jónak és helyesnek ítélem azt, hogy odahaza az emberekben 
még egészséges az életösztön. A politikai érdekképviseletnek azonban végre fel kellene 
ismernie az ebben rejlQ energiákat és erkölcsi üzeneteket. Beszélgetésünk elején már ki-
fejtettem: háromszori vérveszteség után ma a délvidéki magyarság anyagilag kifosztottan, 
mérhetetlen gazdasági kiszolgáltatottságban, lelki és szellemi tartalékok és erQforrások 
hiányában reméli a közösségként történQ újjászervezQdés lehetQségét. A délvidéki ma-
gyarság ma gyarmati szegénységben él, a szociális szolgáltatások balkáni minimumán. 
Délvidéken továbbra is az történik, amit a szerb politika megannyi boszorkánykonyhá-
jában elképzel: lumpenelemek betelepítésével megváltoztatja a vidék demográfiai viszo-
nyait; még m_ködQ intézményeket számol föl vagy von a saját ellenQrzése alá; m_ködQ 
üzemeket bont le és szállít dél-szerbiai területekre (Óbecsén legalább tucatnyi ilyen tör-
ténetet ismerek!); arab pénzembereknek kiárusítja a bQven termQ vajdasági termQföldet, 
és a legújabb veszélyként kilátásba helyezték a kisebbségi média privatizálását. Szerbia, 



ALBERT ZOLTÁN MÁTÉ: TÖRTÉNELEMTUDAT A DÉLVIDÉKEN 21

a szerb társadalom megannyi ellentmondástól feszül, nincs társadalmi béke az országban. 
Mintha Szerbiában mindmáig nem ért volna véget az elsQ – gyarmatszerzQ – világháború. 
Mindenki látja, érzi, ha hamarosan nem történik valami különös fordulat, nem kezdQdik 
meg végre a polgárosodás, újabb katasztrófa elé néz az ország. A korábbi helyzetekhez 
képest az egyetlen, reményteli változás, hogy ma már a délvidéki magyarság mögött is ott 
áll egy egyre erQsödQ, egyre tekintélyesebb Magyarország.

A délvidéki magyar elitnek egy dolgot, az ellenszenvet kell minden körülmények kö-
zött leküzdenie: a politikai- és párt-meggyQzQdés alapján történQ differenciálást. Ez a ma-
gyar közösség nem elég erQs ahhoz, hogy érdekek keltette indulatok alapján megosszák. 
Fölösleges mesterségesen kirekeszteni a közösségbQl azokat, akik odatartozónak érzik 
magukat, de munkájuk és feladatuk máshová szólította Qket. Fölösleges bántó üzeneteket 
küldeni át a határon, hiszen korántsem biztos, hogy a homokháti perspektíva az egyedül 
üdvözítQ és helyes. A konkurencia kihívása mindig jót tesz a teljesítménynek. Ma – bölcs-
nek nem nevezhetQ döntéssel – a Magyarországon diplomát szerzett fiatalok tömegeinek 
teszik lehetetlenné a szülQföldjükre történQ visszatérést.

A délvidéki magyarságnak akkor lesz jövQje, ha az értelmisége a gondolkodásában 
megújul. Sokan közülük észre sem vették, hogy már nem Jugoszlávia büszke polgárai, 
akik a délszláv népek testvériségének eszmeiségén belüli boldog fölszabadultságban 
lehetnek lojálisak a gyarmatosító hatalomhoz. Amikor félreteszik a „jugoszláviai ma-
gyar kisebbségi” identitásból eredQ felsQbbrend_ségi érzést, az anyaországgal szembeni 
ellenállás is megsz_nik létezni. Meghatározó tudományos és politikai körök ne érezzék 
ellenségnek azt, aki délvidéki magyarként – akár odahaza, akár Magyarországon – vég-
re nemzetben gondolkodik. A délvidéki magyarok jelentQs részének ma sincs például 
Erdély-élménye, Felvidék-élménye, vagy Lendva-vidéki ismerete, pedig ezek nagymér-
tékben segítenék a közös nemzeti múlt meg nem spórolható újraértékelését.

– Mostanában vannak olyan kezdeményezések már, amelyek azt akarják, hogy ne csak 
a magyarországi fiatalok jussanak el tanulmányi utakon elcsatolt vidékekre, hanem otta-
niak is egy másik elcsatolt vidékre.

– Valóban, ezeknek a kezdeményezéseknek különös súlyuk van.
– Olvas-e mai magyar sajtótermékeket, magyarországiakat, illetve délvidékieket? 

EzekrQl mi a véleménye?
– Évek óta munkakapcsolatban vagyok a zentai Vajdasági Magyar M_velQdési Intézettel. 

Vállalt feladataim sorában minden reggel a délvidéki, a drávaszögi és a muravidéki lapok és 
hírportálok alapján sajtószemlét készítek. Van úgy, hogy reggelente 20–30 oldalra duzzad 
ennek a terjedelme. Azt hiszem tehát, hogy a napi események tekintetében eléggé képben 
vagyok. Ezzel együtt is a sajtóról általában lesújtó a véleményem. Más a helyzet, ha az 
újságírói pályákat veszem számba – közöttük ma is akad csodálatra érdemes. Az újságok 
hasábjainak túlnyomó többségérQl azonban elt_nt az írástudói felelQsség, az a morális ma-
gatartás, amely valaha oly nemessé és emelkedetté tette a magyar hírlapirodalmat.

– Zárásképpen a vallással való kapcsolatáról kérdezném, ha szeretne errQl nyilatkozni.
– MeggyQzQdéses, templomba járó katolikus vagyok. A fenntartásaimat most azért 

nem mondom el, mert azokat a Jóisten úgyis tudja. Van belQlük bQségesen. Ötéves gye-
rekként Moholon Ágoston Miklós atyához jártam hittanra. Ágoston atya szeretetre-méltó 
plébános volt, az 1944 novemberében kegyetlenül megkínzott és kivégzett Varga Lajos 
atya után, a rémület napjaiban Q öntött lelket a falu magyar lakosságába, Q tartotta meg 
a közösséget azután is, sok-sok évtizeden át. Öröm volt nála ministrálni, és még arra 
a karácsonyi pásztor-játékra is emlékezem, amelyen én kisbojtár voltam. Az idQk során 
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azután találkoztam az egyháztól taszító jelenségekkel is, mindezzel együtt is úgy érzem, 
kivételes ajándéka az életnek, hogy II. János Pál pápasága idején voltam ifjú, és váltam 
felnQtté. MeggyQzQdésem, hogy a lengyel Wojtiłának óriási szerepe volt abban, hogy a 
kommunizmus, mint államhatalom összeomlott. Az a történelmi tapasztalat, amelyre ebben 
az összeomlásban délvidéki magyarként, Jugoszlávia és Magyarország, majd Szerbia és 
Magyarország között a helyemet keresve szert tehettem, eredendQen meghatározta a gon-
dolkodásomat és a világról alkotott elképzelésemet. A gyakorlati kereszténységrQl én is úgy 
gondolkodom, ahogyan néhai miniszterelnökünk, Antall József gondolkodott: hiszem, hogy 
a keresztény magatartásban világmegtartó erQk rejlenek. MeggyQzQdésem, fölszabadító, 
boldog élményeink lennének, ha a közösség szolgálatában végzett mindennapi munkánkat 
erkölcsi parancsok és elvárások szellemében végeznénk. Ebbe beleértem a családi életet, 
és a szakmai helytállást is, mindazt, amit a sors ránk bízott. Énrám azt, hogy a Délvidék 
történetérQl tanulmányokat és könyveket írjak, másokra, hogy szép, okos és der_s családot 
neveljenek, harmadikra, hogy az iskolában és a katedrán nemzedékeket oktasson ember-
ségre, a múlt értékei, a hagyományok tiszteletére, és a történelem megbecsülésére. Ezerféle 
feladat van a világon, amit azonban tiszta szívvel és becsületes lélekkel szabad csak fölvál-
lalni – különben méreghintéssé válik a munkánk. Ha a maga dolgát mindenki becsületesen 
elvégzi, tulajdonképpen a keresztény gondolatkörben teszi feladatát. Ez akkor is így van, 
ha egyébként nem gondolna rá. Csak egyszer_en csatlakozik a jó emberek közösségéhez.

– Köszönöm szépen, hogy idQt szakított az interjúra és mindezeket elmondta.
– Nagy örömmel tettem. Befejezésül hadd áruljam el: mostanában bajlódom egy fo-

galommal. Valahol elQadást kellett volna tartanom, és ismerve az otthoni vergQdések 
lényegét, ezt a címet találtam adni: Kinek a hazája az én szülQföldem? Hamar rájöttem 
azonban arra, hogy a saját kérdésemet nem tudom megválaszolni. Természetesen normá-
lis körülmények között ez a kérdés föl sem vetQdik. Normális körülmények között az én 
szülQföldem az én hazám. De ahol nem engedik, hogy a szülQföldem sorsát vállaljam, 
és elvárják tQlem, hogy hazámnak tekintsem azt az országot, amely megtiltotta, és ma is 
megtiltja a számomra a szülQföld-élményt? Hát az nem. Nekem szülQföldem Óbecse, de 
sohasem volt hazám Jugoszlávia, és ma Szerbia sem az. De valahol mégiscsak a szülQ-
földem ügyét, és vele együtt a hazám, a történelmi Magyarország ügyét kell szolgálnom 
azzal, hogy a munkámmal olyan nemzedékeket oktatok, (vagy nevelünk föl mi idQsödQk), 
akik helytállásban megtanulják, hogy mi a Délvidék. Remélem az újabb generációk majd 
a családjaikról az értékek mentén gondoskodnak. Fiaiknak a vállalható feladatokat úgy 
kell megtalálniuk, hogy közben a Délvidéket soha el ne felejtsék, függetlenül attól, hogy 
a szülQföldön maradnak, vagy akár Budapesten találják meg boldogulásukat. Látja, ez az, 
amit szerintem csak a keresztényi elkötelezettséggel lehet megtenni.
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PAP KRISZTIÁN

Bártfa város visszafoglalása 1914 telén 
Konfliktusok és súrlódások a központi hatalmak hadvezetései között

Bevezetés
Az I. világháború kitörésének centenáriuma kapcsán elmondható, hogy van egyfajta 
kiemelt érdeklQdés ezzel a négy és negyed évig húzódó eseménysorral kapcsolatban, 
amely végül is 100-150 évre eldöntötte, behatárolta Európa, de legsúlyosabban Közép-
Európa sorsát, történelmét. Pedig az elmúlt évtizedek nem igazán kedveztek ennek a té-
mának, amelyet a sokkal „látványosabb”, jobban dokumentált II. világháború esemény-
sora is elhomályosított. Inkább a hallgatás volt a jellemzQ, vagy az elítélQ, degradáló 
hangnem, ami a központi hatalmak szereplését illeti. Azonban a hallgatás is lehet be-
szédes, hiszen megbolygatva a tényeket, ugyancsak meglepQ eredményekhez juthatunk. 
ElQször is ahhoz, hogy mind Németország, mind az Osztrák–Magyar Monarchia képes 
volt túlélni az antant hatalmak által jól elQkészített hadihelyzetet és az orosz támadáso-
kat az 1914-es évben. A rendkívül válságos ’14-es háborús idQszak túlélése pedig azt is 
megmutatta, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia minden bonyolultsága, hiányossága 
ellenére is igen erQs belsQ kohézióval bír, és akadályokat legy_rni képes katonai-po-
litikai vezetéssel rendelkezik, márpedig akadályozó nehézségek jócskán akadtak. Ma 
már az is világosan látható, hogy az elsQ nagy európai háború legfontosabb, egyben 
legmozgalmasabb idQszaka a Monarchiára nézve az elsQ fél év volt, vagyis 1914 má-
sodik fele. Ekkor minden hadviselQ fél nagy reményeket f_zött ahhoz, hogy csupán 
néhány hónapos erQpróbáról lesz szó, s mindenki bízott a saját gyors gyQzelmében. Az 
antant fQ képviselQi talán azért bizakodtak ebben, mert valóban óriási, több évtizedes 
politikai-katonai elQkészületeket végeztek Németország és Ausztria-Magyarország nö-
vekvQ gazdasági-politikai hatalmának szétzúzása érdekében. Az antant tudatos háborús 
készülQdéséhez talán elég azt a tényt megemlíteni, hogy a 40 milliós Franciaország 
1914 júliusa végén, augusztusa elején 1,5 millió emberrel többet mozgósított és szerelt 
föl elsQrangúan, mint az 52 milliós Monarchia.1 De a nyílt színen zajló megegyezések 
(Entente-cordiale) mögött még ott zajlottak a „titkos diplomácia” eszköztára által nyúj-
tott módszerek, amely állandó egyeztetéseket, pénzügyi támogatások megszervezését, 
fegyvervásárlásokat és katonai tanácsadók közvetítését jelentette.

A német birodalmi és az osztrák-magyar (továbbiakban: o-m) vezérkarok együttm_kö-
dését számtalan tényezQ nehezítette, amelyek viszont az antant vezérkarnál nem merültek 
föl, nem merülhettek föl, mint például a közös fQparancsnokság, amely a hadm_veleteket 
és az erQforrásokat összehangolta volna. Ezen hiányosságokból következQ problémák 
természetesen elsQsorban a keleti fronton jelentkeztek, amely a moltkei2 szemlélet szerint 
másodrend_ volt a nyugatival szemben, de késQbb az olasz harctéren is megnyilvánul-
tak. Ennek a szemléletnek a téves volta a harcok kirobbanását követQ másfél-két hónap 
multával bebizonyosodott, de az új német vezérkari fQnök Erich Falkenhayn3

 is elQdje 
felfogását követte, és idQvel csak a kényszer, valamint a komoly tekintélyt szerzQ Paul 
Hindenburg4 hatására változtatott némileg hozzáállásán. A megmerevedett, állásháborúba 
fulladt nyugati-front mindkét oldal számára áttörhetetlennek bizonyult, miközben keleten 
több jelentQs gyQzelem (és kisebb arányú, bár fájó vereség) születik. A keleti front tehát 
jóval képlékenyebb, az osztrák-magyar tisztikar által „gumiháborúnak”-nak5 is mondatott 

SZÁZADOK
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a korai hadm_veletek állandó és gyakran áttekinthetetlen hullámzása nyomán, ahol vi-
szont éppen a mozgó háború miatt még jelentQs változást lehet(ne) elérni, mert az oroszok 
túlerejük ellenére is sorozatosan megverhetQnek bizonyulnak.

Az Osztrák–Magyar Monarchia vezérkari fQnöke Conrad von Hötzendorf6 aktív rész-
vételt volt kénytelen vállalni a keleti front eseményeiben, mivel erre kötelezte az ifjabb 
Moltkéval a világháború kitörése elQtt tett kizárólag szóbeli megegyezés, amely arra vo-
natkozott, hogy monarchia hadereje maximum „hat hét”-nyi idQre magára vonja, leköti 
az oroszokat, amíg a német haderQ nyugaton legy_ri az ellenséges szövetségeseket és ezt 
követQen keletre fordulnak. Ezt a vállalását Conrad azon feltétezésére alapozta, hogy az 
oroszoknak azok hagyományos lomhasága miatt ennyi idQt adott a túlerejüknek nyugati 
határukon történQ felvonultatására, ami óriási tévedése volt7, mert azt ugyan tudta, hogy 
az oroszoknak az áprilisi hadgyakorlatuk óta fegyverben maradt nem egy hadosztálya8, 
de a jól kiépített orosz-lengyelországi vasúthálózat, egyéb más tényezQk mellett, úgy 
látszik elkerülte a figyelmét. Az említett német vállalás nemhogy hat hét alatt, de közel 
három háborús év alatt sem teljesült egészében, hiszen a nyugati front erQltetése sosem 
sz_nt meg a német nagyvezérkar részérQl. A szóbeli ígérgetések tehát megbosszulták 
magukat, mivel Conradnak semmilyen írásos garancia nem volt a kezében, amellyel 
a német szövetségest kötelezni lehetett volna vállalásának teljesítésére. De Conrad 
kezdetben ezen megállapodás értelmében használta fel a rendelkezésére álló haderQt, 
amely így öt hónap alatt négy nagy hadjáratot9 indított, hogy a támadó orosz seregeket 
magára vonva leköthesse, illetve azért, hogy lehetQség szerint legyQzhesse azokat.

Conradnak több nehézséggel kellett megküzdenie, hogy vállalt feladatát végre-
hajthassa. ElQször is egy számszer_leg kisebb haderQvel kellett az ellenfelet magára 
vonnia, s ez a feladat érthetQen óriási vérveszteségekkel járt. A nehézségeket fokozta, 
hogy a már megindult szerbiai hadjárat miatt nem rendelkezhetett a monarchia teljes 
haderejével, mivel már három hadsereg állomásozott a szerb határon, a 6. (Potiorek), az 
5. (Liborius) és a 2. (Böhm-Ermolli) hadsereg, amikor az orosz csapatok megindulása 
nyilvánvalóvá vált. Conrad mindössze tanácsokat fogalmazhatott meg ebben a kérdés-
ben. A haderQ döntQ többségét északra kellett volna átirányítani, ez azonban csak kisebb 
részben sikerült, mivel csupán az o-m 2. hadsereget vonták el augusztus végén, azt sem 
egyszerre. Szerbia kapcsán is történtek érdekes véleménykülönbségek, súrlódások a 
Monarchia vezetésén belül, de a német szövetségessel is, ezért témánk szempontjából 
érdemes azokat áttekinteni röviden.

A Szerbia elleni elsQ támadások kudarcának okai
Az o-m vezérkari fQnöknek egy igen bonyolultnak látszó, de a Monarchia komplikált 
külpolitikai helyzetének megfelelQ haditervet kellett kidolgoznia, egy részleges Szerbia 
és Montenegró elleni mozgósítást („B” – (Balkán) háború); egyet általános mozgósítással 
Oroszország ellen („R” – (Russia) háború); egy újabb általános mozgósítást Olaszország 
ellen („I” – (Italien) háború). Ezek voltak a fQirányok, amelyeket a helyzetnek megfe-
lelQen lehetett alkalmazni, abban az esetben, ha ezen mozgósításokat („B”, „R” és „I”) 
nem egyszerre kell végrehajtani és persze akkor, ha Conrad egy kézben tud rendelkezni 
a haderQvel, ez azonban nagyon hamar kiderült, hogy nem így van. Ez a haditerv, amit 
az árulások10 miatt többször módosítani kellett, azt is figyelembe vette, ha az oroszoknak 
sikerülne hat hétnél korábban felvonulnia, és ekkor a szerb hadszíntér másodlagossá vál-
na, de alapvetQen a gyors szerbiai gyQzelemre volt alapozva. Conrad úgy számolt, hogy 
a Szerbia elleni felvonulás 14 napot fog igénybe venni és „ha Oroszország ennek befeje-
zése elQtt belép a háborúba – „B-R” háború –, akkor a délre indított csapatok egy részét 
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is északra kell küldeni, és a balkáni hadszíntéren védelemre kell berendezkedni.”11
 Ezt 

amilyen egyszer_ és logikus volt végiggondolni, annál nehezebben lehetett megvalósí-
tani, de ebben már nem csak Conrad volt a hibás, más tényezQk is közbeléptek. A prob-
lémát, a vasúttechnikai kérdést, csak fokozta, hogy a Monarchia vezetQsége az 1904-05 
óta leértékeltnek tartott Oroszország ellen egy vasúti sínpárt sem fektettek le, amellyel 
megkönnyíthették volna a csapatszállításokat.

A szerbiai hadjárat megindítása elQtt komoly tárgyalások folytak Bécsben a hadjárat 
mellett, illetve ellene, és amelyek során Tisza István magyar miniszterelnök az 1914. jú-
lius 7-ei közös minisztertanácson a háború ellen, illetve annak elhalasztása mellett érvelt. 
Az ottani feszült háborúpárti hangulatban is úgy vélekedett, hogy „ebben a pillanatban 
nem kell feltétlenül háborút viselni.”12 Ezzel a minisztertanács tagjai: Stürgkh gróf13, 
osztrák miniszterelnök, Berchtold14 közös külügyminiszter, Conrad és a bécsi német 
nagykövet Heinrich Tschirschky, valamint Alexander Hoyos a külügyminisztérium kabi-
netirodájának fQnöke, nem értettek egyet. Abban viszont egyetértettek, hogy diplomáciai 
akcióval indítanak és katonai beavatkozásra csak a követelések visszautasítása után kerül-
het sor. Tisza kemény, mégis teljesíthetQ követeléseket akart, de a többség úgy vélte, hogy 
„Szerbiához olyan messzemenQ követeléseket kellene intéznünk, amelyeknek visszauta-
sítása elQrelátható, s így elQkészíttetessék a katonai beavatkozás gyökeres megoldásának 
útja.”15 Tisza ezt nem fogadta el és nem is sikerült ekkor megegyezésre jutni az ügyben, 
ezért másnap újabb16 memorandumot küldött az uralkodónak, amelyben megjegyzi: „Egy 
általunk provokált háborút valószín_leg nagyon kedvezQtlen feltételek mellett kellene 
végigküzdenünk, míg a leszámolásnak késQbbi idQre halasztásával, ha ezt az idQt diplo-
máciailag jól kihasználjuk, az erQk arányának javulását érhetnQk el.”17

Az elmúlt száz év távlatából Tisza éleslátását, érzékenységét az „erQviszonyok” helyes 
megítélését illetQen, nem tudjuk eléggé elismerQ szavakkal illetni. A magyar miniszterel-
nök talán többet is tudott az antant titkos tervezgetéseit illetQen, mint amennyit szóvá tett, 
de ha csak azt ismerte fel, amit egy vezetQpolitikusnak akkoriban látnia kellett (volna), 
már az sem kevés. Az Osztrák–Magyar Monarchia, – de ide kell értenünk Németországot 
is –, vezetQ politikusai közül egyedül Q érzett rá arra, hogy nem szabad feltétlenül egy 
háborút fölvállalni, ha annak feltételeit az ellenség állítja elQ, provokálja ki, különösen 
egy nagy európai összecsapás esetében, amikor az idQzítésnek kiemelt szerepe van. Mert 
azt a világon senki sem gondolhatta komolyan, hogy egy olyan súlyos ügyet, mint egy 
trónörökös meggyilkolása, szó- és válasz nélkül hagyhat egy nagyhatalmi státusú állam 
és az antant éppen erre játszott rá. Ráadásul neki, magyar miniszterelnökként a magyar 
viszonyokat is figyelembe kellett vennie, ahol a felelQtlenül ostoba, tizenhat éven át 
(1896–1912 között) tartó ellenzéki obstrukció szabályosan elszabotálta a magyar had-
erQreformot, amelynek a hiányosságait aztán a frontkatonáknak kellett megszenvedniük.

Csak sejteni lehet, hogy Tisza a késQbbiekben azért „adta be a derekát”, egyezett bele 
a szerbeknek küldendQ ultimátumszer_ üzenetbe, ami már egyértelm_en háborút jelentett, 
mert fölismerte, hogy Berlin és Bécs már döntött, s a háború elkerülhetetlenné vált, Q pe-
dig nem az a típus volt, aki a legnehezebb pillanatban meghátrált volna. Itt is azonban két 
indíték fonódott össze, egyrészt Ferenc József feltételezhetQ és érthetQ személyes bosz-
szúvágya, valamint a berlini katonai tényezQk azon meglátása, hogy a szerbiai hadjáratot 
minél hamarabb meg kell indítani és gyors gyQzelmet kell elérni, vagyis lokalizálni kell 
a konfliktust, mert ezáltal vélték elkerülhetQnek a világháborús láncreakciót. A németek a 
késQbbiekben persze tagadták, hogy Qk sürgették volna a szerbiai hadjáratot, emiatt még a 
német kormányfQ Bethmann-Hollweg18 és Tisza is összeszólalkoztak. Tisza 1914. novem-
ber 19-étQl négy napon át a német fQparancsnokságon van, ahol tárgyalásokat folytat, és 
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az egyik alkalommal Bethmann-Hollweg kancellár kijelentette: „a júliusi napok bizo-
nyítják Németország nagyvonalúságát és nem alapállását, mivel akkor a monarchiának 
teljesen szabad kezet adtak a döntések meghozatalában, miközben feltétlen támogatá-
sukról biztosították annak vezetQit. Erre Tisza gyorsan emlékeztette a kancellárt, hogy 
Németország szerepe akkoriban korántsem merült ki a puszta passzív támogatásban, 
és a német vezetQk is kedvezQnek látták az idQpontot egy nagy háborúra. Bethmann-
Hollweg hevesen félbeszakította Tiszát, kijelentve, hogy Németország felismerte ak-
koriban, hogy a Monarchiának határozottan kell fellépnie, de nem akart háborút, azt 
inkább el akarta kerülni.”19

Azonban Galántai József által elvégzett diplomáciai táviratok elemzése, összeha-
sonlítása egyértelm_en mutatja, hogy Berlin szoros presszió alatt tartotta Bécset ebben 
az ügyben, ugyanis például július 6-án Berchtold értesíti Tiszát az egyértelm_ német 
állásfoglalásról: „Vilmos császár közöltette uralkodónkkal, hogy egy esetleges akciónk-
nál számíthatunk Németország teljes támogatására. Vilmos császár véleménye szerint a 
Szerbia elleni akcióval nem kellene tovább várnunk. A jelenlegi kedvezQ pillanatot nem 
szabadna kiaknázatlanul hagynunk.”20 Tisza Berchtoldnak írt válaszában pedig közli: 
„Éppen most távozik tQlem Tschirschky, aki közölte velem: táviratot kapott, mely sze-
rint a császár felhatalmazta arra, hogy teljes nyomatékkal kijelentse: Berlinben várják 
a Monarchia Szerbia elleni akcióját, és Németországban nem értenék meg, ha az adott 
alkalmat elszalasztanánk anélkül, hogy csapást mérnénk.”21 Tisza erQs személyiségébQl 
fakadóan ettQl még nem hagyott fel tiltakozásával és a Szerbia elleni akciót Bulgáriával 
kötendQ szövetségkötéshez akarta kötni, amihez azonban idQre lett volna szükség, idQ 
pedig nem volt a berlini körök szerint.

Tisza természetesen annál sokkal realistább politikus volt, hogysem végleg elodázha-
tónak gondolta volna a nagy európai összecsapást, de azt viszont joggal remélhette, hogy 
némi idQhaladékkal és ügyes diplomáciával jobb pozíciót szerezhet a konfliktus kirobba-
násához a dualista állam számára, és ezalatt a magyar haderQt is sikerülhet korszer_síteni, 
s modern harcászati szemléletre átnevelni. A probléma azonban kettQs (mondhatnánk: du-
alista) természet_, hiszen a Monarchia haderejének átfogó korszer_sítése rengeteg pénzt 
igényelt volna, amelyet csak megemelt adókkal lehetett elQteremteni. Ez magyar viszony-
latban biztosan heves tiltakozásra vezetett volna a radikális ellenzék részérQl. De érzékel-
hetQ, hogy az „atyáskodó” természet_ Ferenc József sem akarta népét megszorításokkal 
terhelni, az uralkodó ezen – talán idQs korából adódó – gesztusa azonban a fejlesztéseket 
visszahúzó erej_vé tette. Hiszen például Auffenberg22, mint közös hadügyminiszter, kény-
telen titokban, saját szakállára megrendelni a 30 és feles mozsárágyúkat, amelyek aztán, 
bár kevés volt belQlük, csatadöntQ fegyverré válnak nem egy esetben.23

 De a világháború 
folyamán állandó hiány volt gépfegyverekbQl, ágyúkból és tüzérségi lövedékekbQl, hiába 
is „futott fel” maximumra ezen harceszközök gyártása az idQ elQrehaladtával, mert az el-
használódást és a veszteségeket nem bírták pótolni, ehhez nem volt eléggé kiépítet ipari 
kapacitás és nyersanyag. Azt nyilván senki sem látta elQre, hogy az európai háború négy 
és negyed évig fog tartani, de a fenti hiányosságok már az elsQ csaták idején is kiütköz-
tek, és ilyen fokú készületlenségre az antant erQk esetében legfeljebb Oroszországnál volt 
példa, de Qk a világ más részeirQl pótolni tudták hiányzó készleteiket, amit a központi 
hatalmak a tengeri blokád miatt nem.

Felmerül a kérdés, ha Berlin ennyire fontosnak tartotta sürgetni a Szerbia elleni büntetQ 
hadjáratot, akkor vajon a háború kiterjedésével is számoltak-e? Úgy véljük, ennyi évtized 
távlatából, hogy igen, hiszen a Schlieffen-terv24, annak moltkei kiegészítésével készen 
állt, de II. Vilmos és köre alapvetQen azzal is számolt, hogy Nagy Britannia kimarad az 
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európai küzdelembQl. És hiába jelzi a londoni német követ, Karl Max Lichnowsky her-
ceg, hogy ezen vélekedések tévesek és „azokat a berlini illúziókat, hogy Anglia semleges 
maradhat egy kontinentális európai háború esetén, nem osztotta”25, vagyis az angolok 
beavatkozására igenis számítani kellett volna. Itt ugyanazt a német túlzó optimizmust 
figyelhetjük meg, mint 1941 tavaszán, amikor nem kellQen pontos információk ismere-
tében, kényszer_ külpolitikai helyzetben Adolf Hitler elhatározza a Barbarossa hadjárat 
megindítását. Itt most nem tudunk részletesebben kitérni azokra a politikai manQverekre, 
amelyeket az angolok folytatnak 1914 júliusa elQtt, csak annyit jegyzünk meg, hogy a 
francia–orosz–brit érdekszövetség az 1914-es nagy háború kapcsán is milyen rendkívül 
nagy súlyt fektet az úgynevezett „jog háború”-jára, csakúgy, mint majd az 1939-es eseté-
ben. Vagyis ekkor sem Qk lépnek fel közvetlenül támadólag, hanem felbérelhetQ merény-
lQk által kiprovokálják, és ezzel bevárják, hogy a másik érdekkör lépjen. Mert például 
Nagy Britannia esetében jól látható, hogy kétszín_ játékot _ztek azzal, hogy nem csatla-
koztak egyértelm_en az antanthoz, erre majd csak az 1914. szeptember 4-én megkötött 
londoni egyezmény („Londoni deklaráció”)26 megkötésékor kerül sor. Ugyanis az eredeti 
francia szó: »entente« „nem szövetkezést, hanem egyetértést, megegyezést jelent”27, va-
gyis a felek ezzel még nem vállaltak szövetségi kötelezettséget. És így az angolok saját 
szerepüket, állásfoglalásukat sokáig csak „lebegtetik”, annak ellenére, hogy vannak elQ-
zetes szerzQdéskötések a franciákkal, oroszokkal, amelyek már egyértelm_en németelle-
nes él_ek, de ezt a németek valamilyen okból nem vették igazán komolyan.

Mellékesen jegyezzük meg, hogy az antant üzelmeit és az angolok kétszín_ magatar-
tását azért a Monarchia közvéleménye fölismerte, ha nem is azonnal, de a világháború 
elsQ hónapjait követQen és egy szabályos angolellenes gy_lölethullám indult meg, amely 
példátlan Közép-Európa történetében. Anglia ezen taktikázását, és egyáltalán a szigorúan 
kereskedelmi szemlélet_ angol mentalitást a magyar közéletben is vérmérséklettQl függQ-
en, de feltétlenül elítélték, s mindenki ostorozta azt Vázsonyi Vilmostól kezdve, az apoli-
tikus Csáth Géza írón keresztül egészen Prohászka Ottokárig. A közfelfogás úgy tartotta, 
hogy Anglia jóváhagyása, beleegyezése nélkül a francia–orosz érdekszövetség nem merte 
volna kiprovokálni a világháborút, és csak Nagy Britannia gazdasági-katonai erejének a 
hátterével vághattak neki ennek a véres kalandnak.

A Szerbia elleni támadás tehát megindult. A Monarchia elsQ mozgósítási napja 1914. 
július 28-a volt, de már július 27-én tudták, hogy Oroszország július 30-án el fogja ren-
delni az általános mozgósítást, amire válaszul a Monarchia július 31-én, 12 óra 30 perckor 
általános mozgósítást rendelt el. Tehát elQször kizárólag részleges mozgósítás indult meg, 
kizárólag „B” vagyis Balkán háború esetére, mert nem akarták provokálni az oroszokat 
és mivel még folytak a német–orosz–francia és angol egyezkedések. Csakhogy hiába 
értesülnek az orosz általános mozgósításról, nem várják ki a fejleményeket s a Balkánra 
küldött haderQket nem állítják le, azok szállítása már két és fél nap óta tart, és ez volt talán 
ez elsQ alkalom, hogy az o-m vezérkari fQnök szembesül azzal, hogy még valós háborús 
helyzetben sem Q a legfQbb irányító. Conradnak egy világháborús helyzetre kidolgozott 
felvonulási terve elvileg kellQen rugalmas volt és számolt a lehetséges variációkkal, meg-
határozta a különbözQ variációkra adandó lépések sorrendjét és azt is, mi történjen, ha 
már a felvonuló hadsereg a vasúton kap más irányú parancsot. Azonban „az orosz beavat-
kozás hadvezetQségünket olyan idQpontban érte, amelyre a békebeli elQkészületek nem 
számítottak, t. i. Oroszország közbelépése akkor következett be, amidQn a „B” csoport 
szállítása már megkezdQdött, de még nem fejezQdött be.”28 A vonatok átlag 17 és 30 km/h 
sebességgel közlekedtek a túlterheltség miatt, ezért célszer_bb volt a célállomásra leszál-
lítani az adott egységeket, mint bonyolult változtatásokkal azonnal visszafordítani azokat.
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Conradnak pedig az okozott meglepetést, hogy mivel az érvényes haditerve szerint az 
orosz beavatkozás miatt a Balkán hadszíntér másodlagossá vált, itt tehát a határ mentén 
csupán biztosító csapatokat kellett volna hagyni és a „B csoport” zömét azonnal észak-
ra irányítani, de nem így történt. Ráadásul a túlterhelt vasúthálózat miatt a hadm_veleti 
terv végrehajtása további két napot késett. Conrad tisztában volt a helyzettel és „szembe 
próbált szállni az osztrák diplomáciával és osztrák kormánnyal, de amikor a saját vezér-
kari vasúti irodája is kijelentette, hogy az orosz mozgósítás kihirdetése után már késQ a 
Balkánra gördülQ 2. hadsereget északra irányítani vagy mozgósítási állomásain megállíta-
ni, sajnos, Conrad jobb belátása ellenére engedett és vállaira vette a 2. hadsereg hiányzá-
sa, illetve késése okozta nagy tehertételt.”29 És ezért egy számszer_leg hiányos haderQvel 
támadta meg a Bug- és a Visztula között sejtett orosz haderQt.

Itt egy érdekes momentumra kell felhívnunk a figyelmet, amely némileg jól megvilá-
gítja a Habsburgok Magyarországra mindenkor féltékeny politikáját. Ugyanis a világhá-
ború elQtt Conrad mindig mellékhadszíntérnek gondolta Szerbiát, amit adott esetben egy 
büntetQhadjárattal lehet megregulázni, és „erre a célra a bosnyák-hercegovinai és horvát-
szlavón hadtesteken kívül a legközelebbi magyar hadtesteket akarta felhasználni, de ezt 
még Ferenc Ferdinánd tiltotta meg. Katonai irodájából kiszivárgott hírek szerint azért, 
mert ha túlnyomólag magyar csapatok foglalják el Szerbiát, úgy ebbQl Magyarország új 
támpontokat nyerhetne Boszniára és Dalmáciára támasztott történelmi igényeinek felele-
venítésére és természetesen az új hódítást is a magyar Szent Korona számára követelné.”30 
Nyilvánvalóan arról volt szó, hogy Bosznia-Hercegovina (magyarul: boszniai új hercegség) 
„Bosnyákország” néven a középkorban a magyar Szent Korona országai közé tartozott és 
emiatt valami homályos történelmi „támpontot” véltek felfedezni Bécsben. Az ilyen jelleg_ 
félelmeken ma már mosolygunk, pedig a felvetésnek akkor még volt realitása, Tisza tett is 
lépéseket ez ügyben, de ennek a nézetnek akkor komoly következményei voltak, mivel ez 
volt az oka annak „az érthetetlennek látszó rendelkezésnek, hogy két cseh hadtest (VII., IX.) 
a délkeleti hadszíntéren vonult fel, míg a Szerbiával szomszédos dél-magyar hadtesteket 
(VII., XII., IV.) mint a 2. hadsereget az orosz harctérre szánták.”31

 A már elhalálozott trón-
örökös félelmei miatt – az amúgy is túlterhelt vasúti hálózaton –, tehát teljesen feleslegesen 
utaztattak keresztül csapatokat, ráadásul a csehek folyton kivonták magukat a harcokból, 
megfutottak, és állandó volt soraikból a dezertálás és árulás, úgy a déli, mint az északi harc-
téren. Olaszországban már némileg megemberelték és jobban tartották magukat, hiszen az 
olaszokat a hármasszövetséggel (1882) való szembefordulásuk miatt a Monarchiában min-
denki árulónak tartotta, de a szökdösések és árulások itt sem sz_ntek meg teljesen.

A fentiekhez azonban hozzá kell még tennünk valamit, azt ugyanis, hogy a Monarchia 
soknemzetiség_ haderejének összetartó erejét a magyar elem adta, szemben minden más 
vélekedéssel. Orosz és német vélemények szerint az osztrákok katonai teljesítmény te-
kintetében mindig másodrend_ek voltak a magyarok mögött, leszámítva néhány elit had-
osztályukat, mint tiroli császárvadászokat, többnyire nem tudtak felmutatni az átlagosnál 
jobb eredményeket.32 A háború elsQ fél évében még minden nemzetiség viszonylag jól tel-
jesít (leszámítva a cseheket), a hazai szerbek pedig kifejezetten jól megállják a helyüket, 
de kisebb mérv_ dezertálások és betegszabadságra menések már ekkor megfigyelhetQek 
voltak a román és a tót-szlovák elemnél is. Velük ellentétben állt az a fajta hQsiesség és 
áldozatvállalás, amit a három bosnyák ezred katonái mutatnak fel elQbb a Kárpátokban33, 
majd az olasz Alpokban, és amelyek szavakkal nehezen körülírhatóak, de Qk kis számará-
nyuknál fogva nem lehettek igazán mérvadóak. A horvátok esetében a bevonuláskor szó-
belileg élesen megnyilvánult a magyar (és olasz) ellenesség, de ennek ellenére Qk is kivá-
lóan teljesítettek a harctéren, árulásaikról nincsenek hírek, dezertálóik száma elenyészQ.



30 PAP KRISZTIÁN: BÁRTFA VÁROS VISSZAFOGLALÁSA 1914 TELÉN

Szakall Kálmán, a Szurmay-csoport vezérkari fQnöke figyelt fel arra a jelenségre 1914 
végén, hogy ha egy ezredben például a románok aránya nem haladta meg a 60-70%-ot, 
akkor a magyar legénység képes volt „magával ragadni Qket és a csapat tökéletesen meg-
bízható volt.”34

 Ezt a meglátást, vagyis hogy egy 30-40%-nyi magyar katona képes volt 
egy vegyes összetétel_ ezredet is helytállásra bírni, elfogadhatjuk általánosságban is. A 
Monarchia ezredei köztudottan nem voltak többnyire „fajtiszta” osztrák, vagy magyar ösz-
szetétel_ek. Ez azért is lényeges, mert a Monarchia haderejének gerincét a számszer_leg 
is jelentQs és küzdQszellemében is kimagasló magyar sorállomány adta. Ahogy erre József 
Ágost fQherceg is fölhívja a figyelmet hét kötetes m_vében, amely egyébként a magyar 
vitézség és katonai helytállás kincsestára, ennek elQszavában írja: „ha baj volt valahol, 
akkor mindenki magyar csapatokat követelt és a legveszélyesebb, legvéresebb helyekre, 
ha még volt, magyar csapatot vittek és senki sem akarta ideadni a magyar csapatokat, ha 
mégúgy ki is voltak vérezve.”35 Neki, aki testközelbQl látta, hogyan pusztulnak el száz 
számra a legjobb katonák, el kell fogadnunk a véleményét, ráadásul egy Habsburgról36 
van szó, tehát az Q véleménye kétszeresen is fontos számunkra. Szurmay Sándor a ké-
sQbbi hadügyminiszter ugyanezt a megfigyelést tette.37 A legfontosabb vélemény azonban 
mindig az ellenségé, így az orosz Bjeloj tábornoké, aki az augusztusi–szeptemberi harcok 
kapcsán írta: „Már ebben az idQben felt_nQ volt, hogy az o-m hadsereg szláv nemzetisé-
g_ csapattesteinél az orosz ellentámadások alkalmával tömegesen adták meg magukat a 
legénységi állományhoz tartozó egyének. Csak a magyar csapattestek tartottak ki bátran 
és szívósan és katonai erkölcsük nem volt megingatható.”38

Ezen a szemüvegen keresztül érdemes figyelni azt, ami a Kárpátokban és annak elQ-
terében zajlik 1914-ben, csakúgy a világháború egészére vonatkozóan, mert különben 
nehéz megérteni, hogy ez az erQsen vegyes népesség_, folyamatos árulásokkal terhelt 
birodalom miként volt képes olyan erQkifejtésre, amely minden elismerést megérdemel. 
Hiszen a Monarchia azonnal kétfrontos háborúban találta magát, majd az olasz beavat-
kozás miatt már háromfrontosban, ha a román intervenciót is ilyenképpen értékeljük, 
akkor egy (ha nem is egyidej_) négyfrontos háborúról beszélhetünk, ennek ellenére 
gyakorlatilag az összes fronton gyQzni tudtak, egyik helyen sem szenvedtek katasztro-
fális vereséget, és végül mindenhol idegen földön álltak a csapatai. Minden nehézség 
ellenére a haderQ kibírta a terhelést, és majd csak a bolgár front összeomlása okoz akko-
ra „_rt”, amit már nem lehetett befoltozni. Mellékesen, bár némileg értetlenül jegyezzük 
meg, hogy ezeket a tényeket úgy a hazai, mint a nemzetközi történetírás képtelen, vagy 
nem akarja a súlyának megfelelQen kezelni.

Conradnak tehát tudomásul kellett vennie, hogy a Monarchia vezérkari fQnökeként 
nincs teljes hatalma saját hadereje fölött, hiszen Szerbiában huzamosabb ideig ott marad-
tak az o-m 5., és 6. hadseregek a cseh Oscar Potiorek táborszernagy parancsnoksága alatt. 
Ez a haderQ kezdetben a büntetQ expedícióhoz elQirányzott létszám 329 ezer fQ helyett, 
elQbb 282 ezer, majd a 2. hadsereg kiválása után csupán 219 ezer fQvel39 rendelkezett, 
Potiorek mégis megindította hadjáratait. Az általános felfogást ma úgy foglalhatnánk 
össze vele kapcsolatban, hogy augusztus 21-ével a hadviselés nagy hátrányára Potiorek 
táborszernagy „kierQszakolta” teljes önállóságát (a „legfelsQbb döntés” ekkor önállósítot-
ta a táborszernagyot), megindította a hadm_veleteket, miközben leginkább csak Pfelsége 
katonai irodájától függött. Azonban engedtessék meg egy észrevétel, úgy véljük, az 
hogy Potiorek látszólag önszántából két, vereséggel végzQdQ nagy támadást indíthatott 
Szerbiában, abban valószín_leg Ferenc József személyes motivációi is benne voltak. 
Mert mint az uralkodó a Monarchia népeihez intézett manifesztumában közölte: „Mindig 
magasabb hullámokat vet az Ellenem és Házam ellen érzett gy_lölet. Mindig leplezetle-
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nebbül lép elQtérbe az a törekvés, amely Ausztria-Magyarországgal elválaszthatatlanul 
egybetartozó területek elszakítására irányul. … A határon b_nös áramlat csap át, amely 
a monarchia délkeleti részén az állami rend alapjainak megingatására, a népnek, amely-
rQl olyan atyai szeretettel gondoskodom, az uralkodóház és a haza iránti h_ségtQl való 
eltántorítására és a felnövQ ifjúság félrevezetésére s az Qrület és a hazaárulás b_nös tet-
teire való felizgatására irányul. Gyilkos merényleteknek egész sorozata s egy tervszer_en 
szQtt és keresztülvitt összeesküvés, melynek borzasztó sikere szíven talált Engemet és h_ 
népeimet: íme, ezek messze látható véres nyomai a Szerbiából munkába vett és vezetett 
titkos üzelmeknek. …Fegyveres erQvel kell tehát államaim számára a belsQ nyugalom és 
az állandó külsQ béke nélkülözhetetlen biztosítékait megszereznem.”40

Potiorek tehát egy felülrQl jóváhagyott, de az o-m vezérkari fQnöktQl nagyrészt függet-
len háborúskodásba kezdett, amely súlyos veszteségek mellett csúfos kudarchoz vezetett, 
emiatt pedig 1914. december 23-án beosztásából felmentik, de érdekes módon nem indul 
ellene eljárás, ami megint csak azt látszik igazolni, hogy Ferenc József támogatásával 
tette, amit vállalt. A szerb harctéren történt furcsa mozzanatok is ezt az összefüggést 
támasztják alá.41 Hozzátéve mindehhez, hogy az északi harctéren az agg uralkodó közbe-
avatkozására szintén találunk példát, és ott sem volt ez mindig szerencsés. Ferenc Józsefre 
igen jellemzQ eset volt, amikor a világháború kitörése elQtti hetekben az üdülésébQl haza-
felé sietQ szerb vezérkari fQnököt, Putnik vajdát Budapesten letartóztatják, azonban más-
nap az uralkodó utasítására szabadon engedik, külön szalonkocsit bocsátva a rendelkezé-
sére. A következményeket figyelembe véve, a lovagiasság ilyen fokú félreértelmezése az 
akkori, de különösen mai szemmel nehezen minQsíthetQ józan belátásnak, és legfeljebb 
az „angyali naivitás”-nak, ha nem „angyali ostobaságnak” mondható.

A szerb hadszíntéren bekövetkezQ véres kudarc okai között mindenképpen meg kell 
említenünk, hogy a szerbek maximális felkészültséggel várják a támadást, haderejük 
döntQ többsége egységes fegyverzettel és kimagasló harci szellemben száll küzdelembe, 
ha nem így lett volna, akkor Dragutin Dimitrijevič38 ezredes, a vezérkar titkosszolgálatá-
nak fQnöke, egyben az Egyesülés vagy Halál (amely szervezet „állam volt az államban”) 
vezetQje nem engedi végrehajtatni a merényletet Szarajevóban. Tévedés volt a szerbekkel 
kapcsolatban az a vélekedés, hogy a két Balkán háborúban kivéreztek volna, hiszen ép-
penséggel olyan harci tapasztalatokra tettek szert, amellyel az o-m haderQ 1914 nyarán 
még megközelítQleg sem rendelkezett. Az orosz mintára megszervezett, gyorsan mozgó 
tüzérségük szintén igen alaposan begyakorolt volt és a várható támadási irányokat is elQ-
relátóan „elaknásították” kihasználva a terepadottságokat, mint például, hogy gondosan 
megtervezett erQdöket építenek ki fQ ellenállási vonalukon, vagy hogy magasra növQ ku-
koricát vetettek bizonyos helyeken, amelyek fedezékében csapataik rejtve, gyorsan tud-
tak mozogni. A Potiorek által elkövetett hibákat a szerb fQparancsnok Radomir Putnik39 
pedig kíméletlenül kihasználta és ellenünk fordította. Putnik vajda ráadásul korábban két 
gyQzelmes Balkán háborút is levezényelt, tehát az Q haditapasztalatai magasan fölötte van 
bármelyik o-m katonai vezetQjének.

Conradot a kortárs katonai szakértQk, még az ellenség is, elsQrend_ koponyaként is-
merte el, mint azt a német szövetséges, báró Freytag-Loringhoven altábornagy44 írta visz-
szaemlékezéseiben: „Szövetségesünk hadereje ritka tehetség_ vezérkari fQnökkel rendel-
kezett. Conrad hadm_veleti és harcászati felfogása nagyvonalú volt. MegnyerQ modora, 
elQkelQ jelleme és szívének és eszének kiváló tulajdonságai mindenképpen igazolták a 
személyét körülvevQ tiszteletet.”45

 Az o-m vezérkari fQnök tehát egy rendkívül intelli-
gens, jó meglátásokkal bíró katonai vezetQ, akinek szakértelmét a németek is elismerték. 
Ugyanakkor jellemvonása közé tartozott szenvedélyessége, ami viszont könnyen sértQ-
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désbe ment át, egyesek szerint pedig tipikus osztrák kispolgár volt, egy pletykás és szen-
timentális ember, „aki teljesen barátnQje – késQbbi felesége-, Frau Gina von Reininghaus 
befolyása alatt áll.”46

A ’14-es év késQbbi hónapjaiban Conrad továbbra az állandó „brutális” ellentámadásokat 
követelte meg, mert ennek révén igyekezett fenntartani a kezdeményezést, tehát nem érte 
be pusztán védekezéssel. Ez a szemlélet mind a két hadviselQ fél (osztrák-magyar és orosz) 
számára súlyos veszteségeket jelentett, de végül mégiscsak célravezetQnek bizonyult, mivel 
az oroszok 1915 elejére kiszorulnak a Kárpátokból. Ezt a végsQ soron sikeres kifárasztó 
taktikát ismeri föl B. M. Saposnyikov47 (minden jel szerint Sztálin legfQbb katonai tanács-
adójáról van szó), aki egy egész, háromkötetes könyvet írt róla és a vezérkari fQnök szere-
pérQl, nyilvánvalóan azért, mert felismerte az o-m vezérkari fQnök határozott és célravezetQ 
hadm_veleti irányítását. Nem elfelejtve, hogy a szovjetek 1941 második felében ugyanezt a 
taktikát, vagyis az állandó ellentámadásokat fogják végrehajtani, óriási veszteségek mellett, 
amivel gyakorlatilag teljesen kimerítik a németeket és a Barbarossa hadjárat Moszkva elQtt 
kifullad, a legy_rhetetlen távolságok és a kedvezQtlen idQjárás mellett. Saposnyikov alapos 
kritikának vetette alá Conrad nem egy jellemhibáját, mint szenvedélyességét és rossz em-
berismeretét, azonban leszögezi: „széles kör_ felkészültség_ katonai vezetQ volt”, akitQl „a 
helyes hadászati gondolkodást nem vitathatjuk el”. Tehát Conradot egy olyan személyként 
értékelte, aki „észbeli képességeivel kétségkívül kimagaslott nemcsak az o-m hadsereg tá-
bornokai, hanem más európai hadseregek vezérkari fQnökei közül is.”48

Conrad vezérkari fQnökként mereven elzárkózott attól, hogy állandó tájékoztatást ad-
jon terveirQl és tetteirQl, ez a magatartás azonban nagyon megbosszulta magát a politikai 
vezetés irányában is. A magyar miniszterelnök kénytelen így fogalmazni az egyik Burián 
Istvánhoz49 írott levélében: „Nincs nehezebb, mint olyan dologban elhatározni magát az 
embernek, amelynek nem ismerheti eléggé minden részletét. Ebben a helyzetben vagyok 
Conradot illetQleg.” Hibájául rója fel neki egyebek mellett, hogy „elzárja magát a bakától 
s a hadsereg-parancsnoki homályban hagy mindenkit a helyzet s parancsainak oka felQl 
stb., stb., mindenek felett súlyos hibának pedig azt, hogy az igazság rovására homályt 
borít a kedvezQtlen eseményekre.” Azonkívül „szerintem hiba az is, hogy a kilátások fe-
lQl nem tájékoztat bennünket kellQleg, de ebbe – most nem akarván konfliktust elQidézni 
– beletörQdtem, azt azonban követelnünk kell, hogy a megtörtént tényeket leplezetlenül 
tudassa velünk.” Ráadásul a szerbiai hadjáratot is Conrad számlájára írta, ugyanakkor 
hozzátette: „de ettQl eltekintve nem tudok más súlyos hibájáról, ellenkezQleg, inkább az a 
benyomásom, hogy borzasztó nehéz helyzetében nagy energiát fejtett ki, de egyúttal volt 
hidegvére és morális ereje a kellQ idQben visszamenni.”50 Ugyanezen idQszakban, 1914 
novemberében a német fQhadiszálláson Tisza találkozott Jozef Stürgkh tábornokkal, a 
monarchiának a német fQparancsnokságra kirendelt képviselQjével, aki elQtt szabályosan 
kifakadt: „Még mindig nem tudom megmagyarázni, hogy került sor a támadásra Szerbia 
ellen augusztus közepén. Világosan emlékszem, hogy amikor Oroszország elleni háború 
elkerülhetetlenné vált, döntés született arról, hogy nem indítunk offenzívát Szerbiával 
szemben.”51 Vagyis még Tisza számára sem volt egyértelm_ hogyan fordulhatott az elQ, 
hogy az orosz támadás bekövetkezte után Szerbiában mégis megindították a hadm_ve-
leteket, mint már jeleztük, a szerbiai „rejtély”, illetve Potiorek „erQszakossága” mögött 
minden bizonnyal Ferenc József alakját kell sejtenünk. Tisza tévesen úgy vélte, hogy a 
katonai irányítás minden szála Conrad kezében fut össze, ami megint csak rámutat arra, 
mennyire nem ismerték egymás tevékenységi körét, és hogy mennyire alacsony szinten 
állt egymás tájékoztatása. Valószín_leg ebbQl lesz elege a magyar miniszterelnöknek, 
amikor aztán 1914 decemberében közvetlenül beavatkozik a hadm_veletek menetébe.
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Egyértelm_nek látszik, hogy a trónörökös szarajevói halálát követQen Conrad és 
Tisza voltak a Monarchia vezéregyéniségei, aki felismerve egymás képességeit, sok 
kérdésben támogatják, kiegészítik egymást, de valódi összeforrottságról a késQbbi-
ekben sem mindig lehet beszélni. Az együttm_ködést némileg nehezítették a késQb-
biekben a Magyarország és Ausztria közötti állandó pénzügy-politikai viták, az ár-
szabályozás, a költségek arányainak átalakítása, az újonckérdés52 stb., de ezek igazán 
nem gyakoroltak jelentQs hatást a harctér eseményeire, ezek megmaradtak a szokásos 
belpolitikai keretek között, bár érthetQ feszültségeket okozott. Ugyanis mind a ma-
gyar mind az osztrák fél keményen védte érdekeit, szinte a szakításig elmentek egyes 
ügyeknél, azonban Tisza céltudatos, akaraterQs személyisége irányt adott a megoldá-
soknak. Mindezt úgy, hogy Tisza az államot érintQ legapróbb kérdésekben is nagyfo-
kú tájékozottságot árult el, amivel alaposan felbosszantotta az egyes ügyek szakem-
bereit, de nem tudtak mit tenni, azt nem tilthatták meg a magyar miniszterelnöknek, 
hogy tájékozott legyen. És fQleg úgy, hogy Tisza ezenközben, saját kifejezésével élve 
„ezerfelé volt szakadva” a háborús viszonyok közepette, de mindenkinek válaszolt, 
ha tehette, és mindenkitQl a legteljesebb tájékoztatást várta el, legyen szó Buriánról, 
vagy akár egy kisebb hivatalnoktól. De csakis ezzel az alapossággal és szigorral le-
hetett a Monarchia folytonos viharoktól hánykolódó hajóját irányban tartani, viszont 
tartunk attól, hogy ez a heroikus munkatempó a nagy küzdelem végére, még ha voltak 
is közben szünetek, Qt magát is kimerítette, pont, amikor pedig szükség lett volna az 
Q céltudatosságára.

Az északi hadszíntér katonapolitikai viszonyai
Az Osztrák–Magyar Monarchia haderejének oly számos és oly sokrét_ problémával 
kellett megküzdenie 1914 második felében, hogy az példátlan volt bármely más haderQ 
esetében, hiszen már az komoly feladatot adott, hogy a dualista állam tucatnyi nemze-
tiségét megfelelQ erkölcsi-pszichikai szinten tudják tartani. Valós haditapasztalatokkal 
az o-m haderQ egyáltalán nem rendelkezett, hiszen az utolsó komolyabb katonai vállal-
kozást 1878-ban, Bosznia-Herczegovina occupációja idején hajtotta végre, azóta a világ 
sokat változott, és sokat változtak a követelmények. Az elsQ „modern” háború az 1904–
05-ös orosz–japán összecsapás nem kellQ mélység_ kiértékelése csúnyán megbosszul-
ta magát a monarchia haderejére nézve. Hosszú listát lehetne összeállítani azokból a 
hiányosságokból, amelyek közvetlenül a haderQ emberanyagát hátrányosan érintették, 
mint például kezdetben a huszárezredeknél a szuronyok hiánya, de érdekes módon ezt 
problémát a magyar katona hamar „átértelmezte”, mert megfogta a puska csövét és 
puskatussal esett neki az oroszoknak. Ez a módszer annyira divatba jött, hogy még az 
1916-os román betörés idején (amikor már nem volt szuronyhiány) is így folytatnak kö-
zelharcot, igen jó hatásfokkal. Sokkal súlyosabban esett latba a gyalogsági ásó hiánya, 
egész ezredek (mint a 82. székely gyalogezred) kerültek ki úgy a frontra, hogy nem volt 
ilyen eszközük, ennek pótlására alkalmas szerszámokat aztán az adott környéken kel-
lett beszerezniük, hogy beáshassák magukat. Elgondolható, hogy az adott körülmények 
között, ez az eljárás mennyire vontatott és nehézkes lehetett. Egyszer_en nem ismerték 
a védekezés elQnyeit, ugyanis a nagy múltú hagyományokra építQ, büszke Habsburg 
haderQ offenzív szellemben volt nevelve, emiatt gyors sikerekben bíztak, és talán még 
Conrad is úgy vélte, hogy nem lehet szükség lövészárok-háborúra, de a rossz szemlélet 
és a haditapasztalatok hiánya rendkívül megbosszulta magát kezdetben. Ennek az írás-
nak a keretében nem szeretnénk kitérni a mindent részletezQ hiányosságokra, legfeljebb 
annak a csodálkozásunknak adhatunk kifejezést újra, hogy a Monarchia hadvezetése 



34 PAP KRISZTIÁN: BÁRTFA VÁROS VISSZAFOGLALÁSA 1914 TELÉN

minden probléma ellenére talpon maradt és képes volt átvészelni a gyilkos 1914-es 
évet. Figyelmünket inkább arra a kapcsolatra fordítanánk, amely az o-m és a német biro-
dalmi hadvezetés között zajlott, mert ez a „kapcsolat”, illetve annak hiánya valószín_leg 
minden problémát felülmúlt.

ElsQrend_, fQ nehézségként jelentkezett, hogy ki tudja milyen szemérmességbQl, vagy politi-
kai megfontolásból, de Németország és az Osztrák–Magyar Monarchia hadvezetése között nem 
alakult ki szorosabb együttm_ködési forma. Ugyanis „a Monarchia és Németország között az 
1879 óta fennálló kettQsszövetség ellenére sem volt olyan katonai egyezmény, amely két állam 
haderejét kötötte volna. … A hadm_veletek vezetését mindkét állam hadvezetQsége fenntartotta 
magának. A közös együttm_ködésben csak elvileg egyeztek meg. A valóságos együttm_ködés 
csak a krakkói- és a sziléziai csoport részére volt szabályozva.”53 Hogy e két utóbbi csoport 
együttm_ködése mennyire lazán volt szabályozva, azt a késQbbiekben fogjuk látni.

Anélkül, hogy mélyebben elmerülnénk az északi hadszíntér rendkívül mozgalmas és fordu-
latos nyári hadieseményeiben, néhány momentumot feltétlenül meg kell említenünk. ElQször 
is azt, hogy Conradnak az oroszokkal kapcsolatos elképzeléseibQl alig valami valósult meg. 
A cári hadsereg-fQparancsnokság (,,Stavka”) ugyanis nem kizárólag Németország ellen össz-
pontosított nagyobb erQket, hanem délen Galícia ellen is létrehozott egy négy hadseregbQl 
álló frontot, amely szinte riadókészültségben (tehát nem pusztán védekezésben) várta a pa-
rancsokat. Ez a ,,délnyugati front”, vagy Galícia-csoport Ny. I. Ivanov fQparancsnoksága alatt 
nem várt semmire és senkire, hanem amint a csapatok elérték kiindulási körzeteiket, azonnal 
támadásba lendültek. Ez nagyjából augusztus 14-15. körül történt, mert augusztus 15-én a 11. 
honvéd lovas hadosztály már Sztojanovnál indított gyQzelmes lovasrohamot. Ekkor az erdQn 
keresztül hatoló két ezred (5. és 9. honvédhuszár ezred) t_ztámogatás nélkül, 1800 lépés 
távolságról rohamozta meg és kényszerítette visszavonulásra az orosz gyalogságot és lovas-
ságot. A honvédhuszár lovas hadosztályok felderítQ tevékenységet végeztek, amikor beleüt-
köztek az elQrenyomuló oroszokba. Augusztus 24-én este a teljes 11. honvéd lovashadosztály 
Kamionka-Sztrumilovától északra erQs kozák lovas csapatra bukkant, amelynek tüzérségét 
rohammal harcképtelenné tette. Augusztus 16-án Vlagyimir-Volinszkijnál a cs. és kir. 2. lo-
vashadosztály 5. ulánus ezredének egy százada kísérelt meg sikertelen lovasrohamot a beásott 
orosz gyalogság ellen. Ezeket a fontos felderítési akciókat követte a Satanowi huszárkataszt-
rófa. Ugyanis az 5. honvéd lovashadosztály augusztus 17-ére virradóra Lysowody és Gorodok 
irányába nyomultak elQre és kora délután megtámadta a magaslatokon lévQ orosz erQket, ame-
lyek azonban visszahúzódtak a Gorodok elQtti állásaikba. A hadosztályparancsnok, Froreich 
ErnQ altábornagy rohamra rendelte a 23. lovas dandárt, mert nem észlelte, hogy Gorodoktól 
Északra és Délre húzódó erdQkben orosz tüzérség települt. Ezért a frontális támadás az orosz 
tüzérségi, géppuskás és gyalogsági tüzében összeomlott.54 Az oroszoknak a japán háborúban 
szerzett tapasztalatai és taktikai fölénye itt mutatkozott meg elQször. Az erQsen szétzilált álla-
potban visszavonuló 5. honvéd lovashadosztály Satanownál próbálta rendezni sorait, amikor a 
helyi lakosság belelQtt az összetorlódott, helyüket keresQ magyar huszárokba. Ennek nyomán 
kitört a pánik és vad lövöldözés kezdQdött, amelybe a kozákok is bekapcsolódtak. A véres 
kavarodásban a hadosztályparancsnok, Froriech altábornagy is halálos lövést kapott. Az 5. 
lovashadosztály két nap alatt 50%-os veszteséget szenvedett.

Az orosz Galíciai csoporttal szemben állt föl az o-m 1., 4., a hiányos létszámú 3. had-
sereg, és a teljes egészében hiányzó 2. hadsereg helyett, annak ideiglenes pótlására össze-
állított erdélyi Kövess-seregcsoport.

Conrad számításai szerint az oroszok Varsó–Ivangorod–Breszt-Litovszk térségében 
koncentráltak nagyobb erQt, hogy megindulhassanak Kelet-Poroszország ellen, ezért 
ígéretéhez híven ebbe az irányba is indítja meg hadseregcsoportjait. Azonban délen az 
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orosz túlerQ elQretörése behorpasztja az o-m front jobbszárnyát, gyakorlatilag az egész 
o-m galíciai haderQt megállítja, visszaveti, és a közbeesQ kisebb gyQzelmek (Komarov, 
Krasnik stb.) hamar elveszítik jelentQségüket, de Conrad még ekkor sem akarja belátni 
tévedését, illetve a kezdeményezQ készséget nem akarja kiadni a kezébQl, ezért új táma-
dási tervet készít. Ez szeptemberben újabb kudarcra vezet és az o-m haderQt vissza kell 
vonni a San-folyó mögé, emiatt elesik Lemberg [ma: Lvov], s a kiterjedt erQdrendszert, 
PrzemyWlt pedig bekerítik.

Lemberg feladása váratlanul érte a politikusokat is, mivel a vezérkar elzárkózása szinte 
teljes volt és a hír azonnal fölélesztette az osztrákokban a kishit_séget, s az önbizalom, 
ami – Andrássy Gyula szerint „Ausztriában úgy sem szokott szilárd lábon állni”55 –, meg-
rendült úgy Pfelsége katonai irodáján, mint a közös és az osztrák kormány esetében, de 
ebben a légkörben érkezett Tisza távirata: „A legutolsó kedvezQtlen hírek bizalmasan 
tudomásomra jutottak. Kérem Pfelségének jelenteni, hogy egyáltalán nem látok okot 
kishit_ségre. Északon harcoló gyQzelmes csapatainknak addig ki kell tartaniuk, míg a 
saját és a német segédcsapatok az összhelyzetet kedvezQen el nem döntik. Ez férfias ka-
tonai és politikai vezetés mellett nem maradhat el. Hadseregünkre büszkék lehetünk és 
nem szabad csüggednünk.”56 Conrad felettébb „örvendetes”-nek tartotta a miniszterelnök 
állásfoglalását. A vezérkar és a politika közötti közvetítésre a közös külügyminiszter, 
Berchtold személye egyáltalán nem volt alkalmas, pedig a katonai és politikai vezetés 
szerencsés egyesülésének hiánya mind égetQbben jelentkezett.

A Galíciában végmenQ hátrálások és a torlódásokkal nehezített nagy visszavo-
nulások, a z_rzavar, a fájdalmas veszteségek érthetQen demoralizáló hatással van-
nak a csapatokra, de a háborús eufória ekkor még nagyon erQs, szinte ez segíti át 
a haderQt a válságon. Másrészt a korszak emberének alapvetQ mentalitása is eltért 
a ma emberének hozzáállásától, ahogy ezt a polai haditengerészeti támaszpont fa-
lára kitett táblán is megfogalmazták: A kötelesség mindenek elQtt. Mert bár ez az 
elvárás elsQsorban katonáknak szólt, valójában az egész társadalomra nézve mérce 
volt, és ez a fajta életszemlélet még a II. világháborút követQ idQszakban is megfi-
gyelhetQ volt, különösen falun. A veszteségek pedig nem elhanyagolhatóak, mivel 
már szeptember elején elérték a 322 ezer fQt (halott, sebesült, hadifogoly).57 Conrad 
látszólag érthetetlenül makacs támadási készségének oka az volt, hogy csupán idQ 
kérdésének tartotta a nagyobb német erQk beérkezését, ezért a veszteségeket is el-
viselhetQnek tartotta.

Közben az orosz észak-nyugati front behatolt Poroszországba (augusztus 17-én és 
19-én), ahol ebben az idQben a német hadseregnek mindössze 1/7-e állomásozott, a 
német 8. hadseregbe tömörülve, körülbelül 210 ezer fQvel.58 Augusztus 20-án lezajlik 
a gumbinneni–gawaiteni felemás kimenetel_ ütközet, mely a 8. német hadsereg meg-
hátrálást vonta maga után, és Moltke úgy ítéli meg, hogy az itteni német parancsnok, 
Friedrich Wilhelm Prittwitz leváltása elkerülhetetlen, s ekkor kerül a keleti hadszín-
térre a már nyugállományból visszahívott Hindenburg és vezérkari fQnökeként Erich 
von Ludendorff59. Ugyanakkor Moltke augusztus 23-án az o-m hadsereg-fQparancs-
noksághoz (AOK – Armeeoberkommando) fordult, hogy az kezdjen egyidej_leg 
hadm_veleteket Kelet-Galíciában. A tulajdonképpen mellékhadszíntérnek mondható 
Kelet-Poroszországban Hindenburg vezetésével teljesen váratlanul, és némileg ért-
hetetlenül gyQzelemre vitt tannenbergi csata volt a világháború legeredményesebben 
végrehajtott csatája. Az oroszok 242 ezer fQt veszítenek (halott, elt_nt, hadifogoly), 
mindössze tízezres német veszteség mellett, két hadseregük tönkremegy, de ez a 
Stavkát látszólag nem viselte meg, hiszen bQséges tartalékaik voltak, s új hadsere-



36 PAP KRISZTIÁN: BÁRTFA VÁROS VISSZAFOGLALÁSA 1914 TELÉN

geket (a 9.-et és 10.-et) állítanak föl, azonban ekkortól a Stavkában kialakul az a né-
zet, hogy a németek nem, ellenben a Monarchia hadereje megverhetQ, emiatt innentQl 
kezdve offenzíváik célja fokozottan Bécs–Budapest, illetve Szilézia ellen fog irányulni.

A németek számára nyilvánvalóan az t_nt elfogadhatóbbnak, ha megvalósítják az 
egységes német – osztrák–magyar hadvezetést német vezérlet alatt, ezt azonban sem 
Bécsben, sem Budapesten nem tartották szerencsésnek. Egyrészt presztízs okokból, 
hiszen mégis csak a nagy múltú Habsburg birodalomról volt szó, amely senkinek sem 
akart alárendelQdni, másrészt viszont a német (nyugati) stratégiai szemlélet miatt sem, 
mivel keleten a német haderQ kis része állomásozott, míg az o-m haderQ jelentQsen na-
gyobb létszámban volt jelen, tehát Bécs némileg joggal gondolta volna inkább fordít-
va az alárendelést. Conrad reménye a német segítségben kezdett szertefoszlani, mivel 
pusztán „a tannenbergi gyQzelem – bármily jelentékeny is volt – nem befolyásolhatta a 
Lemberg körüli helyzetet.”60 EttQl az idQponttól, szeptember elejétQl-közepétQl rendsze-
ressé válnak a súrlódások és pengeváltások Berlin és Bécs, pontosabban ezen fQvárosok 
katonai vezérkarai között.

A beígért német erQsítések pedig csak nem akartak megérkezni, érdeklQdésére a né-
met összekötQ vezérkari százados Conradot egyenesen a császárhoz, vagyis közvetlenül 
a német legfelsQbb hadvezetQséghez irányította. Hogy kérdésének nagyobb nyomatékot 
adjon Frigyes fQherceghez61, mint az o-m hadsereg (névleges) fQparancsnokhoz fordult, 
aki szeptember 2-án táviratban fogalmazta meg a problémákat II. Vilmosnak, ebben ki-
emelte: „az o-m haderQ tisztán hadm_veleti szempontok által vezettetve, szövetségi h_-
ségének h_ teljesítése közben feladta Kelet-Galíciát, hogy a Bug és a Visztula között a 
megállapodás szerinti irányban támadjon. Ezzel az orosz haderQ túlnyomó részét magára 
vonta…”62 Conrad makacs támadási kísérletei, illetve kapkodása is ennek az elvnek a 
követése miatt történhetett, a nem várt buktatókon túl, de a német hadvezetQség továbbra 
sem tudott, illetve nem akart segítséget küldeni, pedig az erQviszonyok tovább romlottak 
a Monarchiára nézve.

A lehetséges tényezQk mérlegelése után Conrad úgy döntött, hogy a haderQ még nem 
kezd általános visszavonulásba, elég ha a Wereczyca-folyó mögött helyezkedik védelem-
be. A Böhm-Ermolli-féle63 o-m 2. hadseregtQl, de különösen annak IV. hadtestétQl remél-
hették, hogy némi javulást hozhat a hadm_veletekben. Ez a hadsereg döntQ többségében 
magyar katonákból állt. A budapesti IV. hadtest élén ráadásul a rendkívül kemény, olykor 
a túlzásig szigorú katona, Tersztyánszky Károly64 lovassági tábornok áll, aki o-m felsQ 
körökben az idQnként megnyilvánuló nyersessége miatt nem volt igazán népszer_, de a 
kissé „rettegett” nevéhez méltón a késQbbiekben hozza is az eredményeket. Viszont az 
alapjaiban elhibázott nyári galíciai hadjáratot már sem Q, sem az egész 2. hadsereg nem 
tudja megmenteni, és Conrad szeptember 11-én elrendeli az általános visszavonulást, vél-
hetQen nem függetlenül attól, hogy ezt a németek nyugaton két nappal korábban már meg-
kezdték. A Monarchia seregei Gorlice és Dukla vonaláig hátrálnak, emiatt a magyar határ 
közvetlenül veszélybe került. Tersztyánszky egyébként egy különös figura a Monarchia 
hadseregében, mivel magyar neve ellenére teljesen elnémetesedett, s nem lehetett ma-
gyarbarátsággal vádolni, saját bevallása szerint nem is beszélt jól magyarul. De ettQl 
még céltudatos katona és kisebb hibáktól eltekintve kiváló harctéri parancsnok, akinek 
keménységét már a nagy német vezérkarok (OHL és OKL)65 ugyancsak gQgös tábornokai 
is nehezen tudták elviselni, de éppen ezért volt jó érdekérvényesítQ! Felettébb sajnála-
tos, hogy egy egészen mellékes, közigazgatási probléma miatt 1915-ben szembekerült 
Tiszával, akirQl már említettük, hogy minden kérdést magáénak érzett, személyes ügyként 
kezelt, s ezért Tersztyánszkyt feleslegesen „meghurcolják”, leváltják a 3. hadsereg élérQl, 
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amelyet éppenséggel Q képezett ki, és amely majd végrehajtja Szerbia elfoglalását. Tisza 
akaraterQs, hajlíthatatlan jelleme alapvetQen fontos volt a Monarchia irányításában, de az 
a benyomásunk, hogy Tersztyánszky esetében nem volt szerencsés a beavatkozása. Ezzel 
a közbeszúrással is jelezni kívántuk, hogy a Monarchia katonai és politika tényezQi közöt-
ti összhanghiány a késQbbiekben, a háború végéig neuralgikus pont maradt.

A németek amilyen szerencsésen harcoltak keleten, annál rosszabbul jártak nyugaton, 
ahol a marnei kudarc következtében Moltkénak le kellett mondania, mivel belebetege-
dett a vereségbe, s helyét a hadügyminiszter Falkenhayn vette át szeptember 14-én. Ez 
nem volt egy szerencsés választás, a német közvélemény sem Qt várta a német vezérkar 
élén, hanem Hindenburgot, vagy Ludendorffot. A rossz elQérzetek beigazolódtak, mert 
Falkenhayn ugyanúgy a nyugati gyQzelem kierQszakolását akarta, mint elQdje. Ráadásul 
Falkenhayn makacsságához elégtelen józan belátás is társult, mert az egyre borzalmasabb 
véráldozatokkal járó yperni sikertelen támadások sem tántorítják el az értelmetlen lövész-
árok-háború feladásától.

A formálódó osztrák-magyar és német haditervek
A központi hatalmak két hadvezetQsége „sz_kszavú táviratokon” és összekötQ tiszteken 
keresztül folytatott eszmecserét, s ezek az érintkezési módozatok rendkívül megnehe-
zítették a kölcsönös segítséget és a megoldások megtalálását. Több, illetve folyamatos 
személyes megbeszélésekre lett volna szükség, és bár ismerjük az okokat, mégis nehezen 
érthetQ, hogy a cél érdekében miért nem tudtak túllépni az ellentéteken. Az antant oldalon 
jóval gördülékenyebben ment az irányítás, a kudarcok ellenére, vélhetQen éppen azért, 
mert a döntések felelQsségét nem egy-egy ember vállára tették, hanem a döntési tényezQt 
idQben többszereplQssé alakították. Az egységes vezetést, az egyidej_ hadászati fellépést 
az antant hatalmak úgy oldották meg, hogy az egyes hadvezetQségek kormányaik képvi-
selQi útján érintkeztek.

Conrad szeptember 13-án értette meg, hogy a németek az általa kívánt csatlakozás 
helyett, a támogatás három különféle formáját fontolgatják, ezért Moltkéhez fordult. 
Osztrák javaslatra (Frigyes fQherceg újabb távirata) elvetették ugyan a Narewen át indított 
támadást, de magukévá tették a Krakkó környéki csatlakozás gondolatát, és ezzel együtt 
FelsQ-Sziléziából terveztek hadm_veleteket indítani. Frigyes fQherceg harmadik, szept-
ember 15-ei táviratában nyomatékosan kérte Vilmos császárt, hogy a különbözQ elkép-
zelések ellenére a német 8. hadsereget rendeljék alá az o-m hadsereg-fQparancsnoknak. 
Közben szeptember 16-án a német legfelsQ hadvezetés megalakította a 9. hadsereget (két 
hadtest és egy lovas hadtest), melynek parancsnoka Hindenburg vezérezredes, vezérkari 
fQnöke Ludendorff lett. Azonban az eredeti német tervnél maradtak meg, s a 9. hadse-
regnek Krakkóba csupán egy szárnyhadteste ment, a zöm teljes egészében Sziléziában 
vonult fel. Ráadásul, mivel „Hindenburg vezérezredes katonai rangja magasabb volt, mint 
az o-m hadseregfQnöké, utóbbi nem vethette fel többé az alárendelés kérdését”.66 Hiába 
volt Conrad keze alatt egy sokkal nagyobb haderQ, és hiába volt Q egy birodalom északi 
hadm_veleteit irányító vezérkari fQnök, egyben pedig Frigyes fQherceg után a legfQbb 
hadseregparancsnok, egy német hadseregtábornok nem volt hajlandó neki alárendelQdni. 
Az ilyen okvetlenkedésekbe nyilvánvalóan az is belejátszott, hogy Hindenburg nimbusza 
a tannenbergi diadal miatt igen magasan állt, míg Conrad egyelQre csak a súlyos veszte-
ségeket tudott fölmutatni.

A legfQbb nehézséget tehát a közös és egységes hadm_veleti vezetés kérdése, hiá-
nya okozta. ElsQsorban a németek hibája, hogy ez nem valósult meg, talán mert féltek 
Conradra bízni hadseregüket. Mindesetre óriási hiba volt, hogy legalább a keletre szánt 9. 
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hadsereg irányítását nem engedték át. Conrad és Hindenburg a késQbbiekben „végered-
ményben elég jól megértették egymást”, ez azonban nem mentesítette az o-m haderQt az 
alól a túlzott igénybevétel alól, melyet az orosz haderQ feltartóztatása jelentett. A németek 
és az osztrákok is a támadásban látták továbbra is a megoldást (csakúgy mint az antant 
katonai vezetQi), ezért lett volna ésszer_, hogy a további támadás irányát és idejét „a hely-
zetnek megfelelQen csak a hadszíntéren parancsnokló vezér – az egész helyzet szerint az 
o-m fQparancsnoka – adhatta volna meg.”67

Egy új, immár közös támadó hadm_velet fogalmazódott meg, de talán mondanunk 
sem kell, hogy erre más-más terve volt Conradnak és Hindenburgnak is. A közös hadm_-
velet miatt szeptember 18-án Ludendorff Neusandezre az o-m fQhadiszállásra érkezett. 
Ekkor sem rögzítették írásban az elhangzottakat. Megállapodtak, hogy a német 9. had-
sereg Krakkótól északra vonul fel és gyülekezése befejeztével rögtön támadásba megy 
át. Az oroszok lassan követték az o-m haderQt, és nem lehetett tudni, vajon tervezik-e 
a Magyarország felé fordulást. A lehetQségek és a konkrét latolgatások mögött mind-
két hadvezetQség valójában azon buzgólkodott, hogy saját országai területét védhesse. 
Hindenburg a támadás elQtt a Visztula északi partján igyekezett az o-m erQket is kon-
centrálni, ami viszont növelte a magyar határok védhetQségének kockázatát. Hindenburg 
az általa tervbe vett átkarolás érdekében „minél erQsebb hadseregnek” a Visztula északi 
partjára tolását kérte, hogy a 9. hadsereg minél nagyobb erQvel hajthassa végre biztosan 
az átkarolást. Conrad ebbe úgy egyezett bele, hogy egyrészt szeptember 28-áig idQt kért a 
felkészülésre, másrészt a német és az o-m haderQk „közvetlen együttm_ködésben” hajtják 
végre a támadást, amit a német vezérezredes elfogadott.68

A központi hatalmak hadvezetQségeire nézve szerencsés volt, hogy az orosz vezetésnél 
is hibák kezdtek mutatkozni, mivel az új támadási hadm_veleteket máshogy akarta végre-
hajtani az északnyugati front új parancsnoka, Ruszkij tábornok, és máshogy a délnyugati 
front parancsnoka Ivanov tábornok, vagyis hasonló volt a probléma, mint a „túloldalon”. 
Ez azt jelentette, hogy „az orosz arcvonalak egymás közötti összhang nélkül cselekedtek. 
Az arcvonalak egyike ugyanis a Németország elleni, a másik az Ausztria-Magyarország 
elleni cselekvésre volt hívatva, s ezért mind a kettQ nagy önállósággal rendelkezett. Ennek 
következtében az arcvonal parancsnokok feladataik teljesítésénél csak a maguk sz_kebb 
érdekét vették irányadóul, de szem elQl tévesztették az egész helyzetét. Az arcvonalpa-
rancsnokok nagy önállósága miatt a fQparancsnok nem sokra ment tanácsaival és kíván-
ságaival” emiatt pedig „egységes vezetésrQl tehát alig lehetett szó.”69

A harctéri helyzet némileg kaotikus volt, mivel még tartott a Monarchia seregeinek 
visszavonulása, de kisebb orosz egységek már hídfQket támadtak és felderítQ erQik már 
a Kárpátok hágóinál jelentek meg. A nagy visszavonulás igen sok anyagi veszteséggel 
járt, és a színen megjelent más betegségek mellett az ázsiai rém, a kolera, amely fél 
éven át, amíg ellenrendszabályokkal meg nem sikerült fékezni, nagyobb pusztítást vég-
zett, mint egy-egy kisebb ütközet. Ilyen körülmények közepette történt meg az Uzsoki-
hágó elvesztése szeptember 24-én, amelyen keresztül kozák lovasok elQször törtek be 
Magyarországra, és Fenyvesvölgyig jutottak. Mivel nem voltak megbízható információk 
az orosz csapatok számáról, a Felvidék északi részén pánik tört ki és sokan menekülni 
kezdtek. A Kárpátok védelmét ekkor idQsebb, helyenként nyugdíjas korosztályú népfel-
kelQk és egyéb „kétes érték_” vasút- és hídbiztosító alakulatok látták el, akik sötétkék 
egyenruhával és egylövet_, fekete lQporfüstöt kibocsátó Werndl puskákkal voltak ellátva, 
kevés m_szaki eszközzel (pl. telefon, ásó) bírtak, gépfegyverrel egyáltalán nem rendel-
keztek, harcérték_k tehát bizonytalan volt, de ekkor még tQlük telhetQen megállták a 
helyüket. Az o-m vezérkar úgy gondolkodott, hogy „mivel a Kárpátok hegyfala csak a 
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történelmi Magyarországnak, de nem az o-m Monarchiának alkotta határát”70, ezért an-
nak védelmérQl mozgósításkor nem gondoskodott. A védelem megszervezésének szük-
sége szeptember 5-e után vált idQszer_vé, amikor az o-m hadseregek Kelet-Galíciát és 
Bukovinát kénytelenek voltak feladni.

Az Uzsoki-hágó elleni támadással (szeptember 24.) egyidej_leg az oroszok a többi 
hágó ellen is elQrementek, s ugyanezen a napon esett el a Jablonkai-hágó, majd sor-
ban a többi: szeptember 26-án a Toronyai-hágót, szeptember 27-én Vereckei-hágót adta 
fel makacs harc után a védQQrsége és visszavonult, erre aztán a Beszkid-hágó (keleti 
Kárpátok) védQQrsége szintén visszavonult. Ezalatt a KQrösmezQi-hágó is az ellenség ke-
zébe került, a védQk itt is visszavonultak. „Szeptember 30-án egy kozák lovas hadosztály 
a Tatár-hágón át elQrenyomulnak KQrösmezQig, amelyet feldúlnak, október 3-án pedig 
Máramarosszigetet, amit 7-én a lengyel légió foglal vissza.”71 A Kárpátok átjárói közül 
hadm_veleti szempontból „az Uzsoki hágó volt a legfontosabb, mert a rajta átjutott orosz 
erQk az o-m 2. hadsereg oldalát és hátát közvetlen veszélyeztethették. Természetes volt, 
hogy a könnyen sikerült orosz betörés után a 2. hadseregnek mindenáron vissza kellett 
foglalnia a hágót.”72 Ez így is történt, mert október 4-re a Budapesti 31. (József fQherceg) 
hadosztály visszafoglalta az Uzsoki-szorost, majd a IV. Tersztyánszky hadtest október kö-
zepéig sorban visszafoglalta a Kárpátalját Galíciával összekötQ hágókat (6-án a Vereckeit, 
7-én a Beszkidet, 14-én a Toronyait), de Máramarosból az oroszok teljes kiszorítása októ-
ber végéig eltartott. A Tatár-hágót az o-m 56. hadosztály október 20-án, a Jablonkai-hágót 
az 52. hadosztály október 25-én foglalta vissza.

Újabb veszélyforrást jelentett, hogy Románia felQl Magyarország „teljesen védtelenül 
állt”, mivel Erdély határait csupán a csendQrség Qrizte, belsejében mindössze póttestek 
állomásoztak. Szeptember havában a Monarchia és Románia közötti viszony mindinkább 
rosszabbodott, úgy hogy a hó végén az uralkodó katonai rendszabályok életbeléptetését 
rendelte el s a hadsereg-fQparancsnok Pflanzer-Baltin lovassági tábornokot73 bízta meg a 
nagyszebeni katonai parancsnokság területének – azaz Erdélynek – védelmezésével.

Az októberi események
A nyári harcokban részt vevQ o-m hadseregek átlagosan 20-25%-os veszteségeket szen-
vedtek, az oroszoknál ez 25-30%74 volt, azonban amíg Oroszországból folyamatosan 
érkeztek az alapos kiképzést kapott tartalékok, addig a Monarchiának egyszer_en nem 
volt hadászati tartaléka és a pótlásokkal érkezQ újoncok egy alig nyolc heti kiképzéssel a 
hátuk mögött kerültek a frontra75. Az o-m haderQ olykor feleslegesen is súlyos árat fizet-
ve szerezte meg azokat a haditapasztalatokat, amelyek birtokában már nagyobb eséllyel 
szállhatott szembe újra az orosz túlerQvel. Az orosz hadvezetQség ugyanis azt hitte, hogy 
a Monarchia kivérzett, kifáradt az addigi küzdelemben, ezért „nagyon csodálkozott tehát, 
mikor már októberben azt kellett tapasztalnia, hogy a döntQen megvertnek hitt o-m sere-
gek újból felveszik a harcot.”76

Az új közös o-m – német támadó elQnyomulás október 1-jén kezdQdött és fQ célja a 
Galíciában álló (támadni készülQ) oroszok két oldalról való átkarolása volt: délrQl – a 
Kárpátok felQl – a 2. hadsereggel, északról pedig az 1. hadsereg balszárnyával, számítva 
a 9. hadsereg közrem_ködésére. A két irányból (Kárpátok – Közép-Visztula) megindított 
általános elQrenyomulás csak annyit ért el, hogy megelQzte az oroszok „közép-visztulai 
támadási tervét”, melyet nagyjából október 10-én akart Ivanov megindítani. Azonban eh-
hez az újabb általános támadáshoz az AOK minden rendelkezésre álló erQt fel akart hasz-
nálni, „elhatározta tehát, hogy a magyar kormány várható ellenkezésével nem törQdve, 
Pflanzer-Baltin lovassági tábornok egységes vezetése alá helyezi és az ErdQs-Kárpátokból 
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támadásra rendeli a munkácsi- és a nagyszebeni katonai parancsnokság összes csapatait 
nemcsak azért, hogy Kelet-Galíciát az ellenségtQl megtisztítsa, hanem azért is, hogy a 
Dniester vidékén álló ellenséges erQk a döntés helyén be ne avatkozhassanak.”77

Tisza némileg jogosan aggódott a románok magatartása miatt, hiszen a központi ha-
talmakkal családi kötelékek miatt is lojális Károly román király október 10-én meghalt, 
a trónörökös és köre pedig egyértelm_en antant pártiak voltak. Egy október 12-ei, Tisza 
Kálmánnak küldött levélében ugyan igen optimista hangot ütött meg a románok várható, 
rövid távú magatartását illetQen78, de azért október 13-án jegyzéket intézett a hadsereg-fQ-
parancsnokságra az ügyben, hogy az Erdélyt védQ Pflanzer-Baltin csapatokat, ha északra 
irányítják, akkor Erdély védtelen marad. A jegyzék miatt a hadsereg-fQparancsnokság 
október 14-én módosító parancsot adott ki, amely a harccsoport tevékenységi lehetQsége-
it lesz_kítette. Csakhogy „idQközben Pfelsége is beavatkozott a dologba”, mivel Tisza a 
legfelsQbb helyen is kifejezte aggodalmait és Pfelsége katonai irodája táviratozott a had-
sereg-fQparancsnokságra a seregcsoport helyben maradás érdekében. Azonban Pflanzer-
Baltin félreértelmezte, túlreagálta a magyar miniszterelnök jegyzékét és teljesen leállítatta 
a Kárpátokba irányuló csapatszállításokat. Október 15-én „a katonai iroda azt táviratozta, 
hogy Pfelsége úgy döntött, hogy az Erdélybe irányuló orosz betörés megakadályozásá-
ra, a Kárpátok területének és Bukovinának megtisztítására az Erdélyben álló összes erQk 
felhasználhatók, de azoknak feladatuk elvégzése után eredeti rendelkezésükkel Erdélybe 
kell visszatérniük.”79 A csapatszállítások ErdélybQl tehát újra megindultak. Ez a néhány 
napos szüneteltetés azonban késleltette a seregcsoport felvonulását és ezt Conrad szóvá is 
tette a katonai iroda fQnökénél, hogy az „óvja meg a jövQben a hadsereg-fQparancsnokot 
hasonló, a legnagyobb mértékben aggodalmat keltQ beavatkozásoktól”.80

Conrad számára október 8-án vált kétségtelenné, hogy a franciaországi nagy német 
támadás Arras-nál teljes sikertelenséggel zárult, ezért a megoldást most már minden erQ-
vel keleten kell keresni. Nemsokára táviratban fel is vetette ezt a kérdést, október 20-án 
általánosságban, majd 27-én konkrétabban, amikor „jelentQs német erQk”-et említett és 
október 28-án, amikor „legalább 20 hadosztálynak a 9. hadseregnél való gyors bevetésé-
re” tett a német LegfelsQbb Hadvezetésnek sürgQs javaslatot. Utóbbi azonban a javaslatot 
nem vette figyelembe. Ennek a távirat-javaslatnak az érkezésekor „még javában dúlt az 
elkeseredett csata, melyet Falkenhayn Flandriában az egyesült entente-haderQ átkarolásá-
nak utolsó kísérleteként megindított. Noha október 28-a körül már nem is igen remélte, 
hogy döntQ gyQzelmet sikerül kicsikarnia, a harc félbeszakítására gondolni sem akart.”81 
A németek tehát cserbenhagyták legfQbb szövetségesüket, ami azt is jelentette, hogy a 
Galíciában hozott súlyos véráldozatok szinte értelmetlenné váltak. Hiszen ha Conrad 
nem számít a német segítségre, akkor más haditerv szerint indít hadm_veleteket és így 
a „t_zkeresztség”-et jóval kisebb áron lehetett volna megszerezni. A veszteségek fölötti 
felelQsség, a lelki tehertétel Conrad vállait nyomta, aki idQnként nem is rejtette véka alá 
azt, hogy mit is gondol a német hozzáállásról. „Mi betartottuk, amit ígértünk, a németek 
pedig nem”, jegyezte meg egy alkalommal, de sokkal epésebben is tudott fogalmazni: 
„Mit csinálnak képmutató ellenségeink, a németek? – kérdezte egy alkalommal –, és 
hogy van az a komédiás, a német császár?”82 Kétségtelen, hogy a németek folyamatosan 
próbálkoztak az egységes fQparancsnokság létrehozásával, de ennek vezetését maguknak 
akarták fenntartani, ebben viszont Conrad a német hegemónia megteremtQdését látta, ami 
a Monarchia politikai alárendelQdését is jelentette, másrészt pedig saját személyét illetQ 
bizalmatlanságot. Az egységes fQparancsnokság létrehozásának konkrét, dokumentált 
szándékáról nincs tudomásunk, tehát a kedvezQtlen harctéri helyzetet a németek politikai 
jelleg_ nyomásgyakorlásra használták föl ennek érdekében, talán abban bízva, hogy az 
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osztrák-magyar politika magától fölajánlja ezt a lehetQséget. Kérdés persze, ha tényleg 
megindult volna keleten a német haderQ nagyarányú felvonulása, akkor mit tett volna 
Conrad, és elfogadta-e volna a németeknek való alárendelQdést a közös fQvezérlet ér-
dekében?

Az októberi harcok intenzitását és hevességet mutatja, hogy például „a 2. hadsereg 
állománya és anyagi helyzete erQsen leromlott volt. A gyalogcsapatok állománya ijesztQ 
mértékben csökkent. Tartalékok nem álltak rendelkezésre. … A XII. hadtestparancsnok-
ság az állományok javítására már azt is elrendelte, hogy a még harcképes könny_ sebe-
sültek orvosi kezelés után azonnal térjenek vissza küzdQcsapatukhoz. A tüzérség állandó 
lQszerhiánnyal küzdött. A hadsereg-parancsnokság harcintézkedéseiben naponta emléke-
zetbe idézte, külön parancsban pedig nyomatékosan hangsúlyozta a lQszerrel való mesz-
szemenQ takarékosság szükségét »mert a lQszergyártás az elhasználással nem tud lépést 
tartani« s a várható lQszerpótlás nem több mint négy naponként és puskánként 20 töltény, 
ágyúnként 30 lövedék…”83 A tiszthiány pótolhatatlan arányokat öltött úgy a Monarchia, 
mint az orosz oldalon, a legsúlyosabban azonban végül az oroszokat érintette, hiszen ará-
nyaiban náluk volt kevesebb a tanult, vagy kifejezetten értelmiségi elem.

A szeptember 18-i neusandezi találkozón Conrad még azzal számolt, hogy az oroszok 
Magyarország felé fognak fordulni, ezt azonban Ludendorff nem hitte el, s ezért az o-m 
északi szárny megerQsítését ajánlotta a 2. hadsereg által. A 9. német hadsereg északabbra 
húzódott Varsó elfoglalása céljából s ehhez kért és szeptember végén kapott is segítséget, 
mivel elQbb az o-m 1. hadsereg felét, október végén pedig az egész hadsereget a galíciai 
fronton támadásra rendelik. Az oroszok viszont beszüntették támadásaikat és átcsopor-
tosítottak egy újabb nagy elQretöréshez, ezt a német és osztrák katonai vezetQk nem 
ismerték föl. Hindenburg meg éppen oldalba kívánta támadni a feltételezhetQ helyzet_ 
orosz seregeket, amiért még inkább északabbra húzódott seregével ezáltal eltávolodott a 
Monarchia haderQitQl, s az egységes vezetést még jobban lehetetlenné tette. Míg a német 
9. hadsereg észak felé menetelt, addig az o-m hadsereg elQretört, azonban az oroszok 
nem fogadták el a harcot, visszább húzódtak és még PrzemyWl ostromát is félbehagyták. 
Viszont a San vonalában és Sambornál szívós védekezésbe fogtak, pedig ekkor éppen 
számszer_leg kevesebb erQvel rendelkeztek. Az elakadás végleges lett. A 2. hadsereg szél-
sQ szárnyán Tersztyánszky seregcsoportja némi tért nyert ugyan, de néhány nap múlva az 
oroszok karolták át, és vissza kellett vonulnia.

Varsó elfoglalásának lehetQsége kapcsán tovább szikráztak az ellentétek a német és 
az o-m vezérkarok között, ugyanis október 13-án lehallgatott orosz szikratáviratokból 
kiderült, hogy Varsó körzetébQl nagyobb erQk igyekeznek bekeríteni a német 9. hadsere-
get. Az o-m hadsereg-fQparancsnokság három nappal korábban még politikai okok miatt 
örömmel fogadta, hogy Varsó bevételénél a Monarchia csapatai is részt vegyenek, ennek 
érdekében két lovas hadosztályt irányított a térségbe, vagyis ennyit engedett át német 
vezénylet alá, de az újabb válságos helyzetben Conrad nem akart több csapatot átenged-
ni. Ezt az álláspontját tudatta is a német 9. hadsereg parancsnokával, Hindenburggal. Az 
elzárkózásnak több oka volt. Conrad egyrészt folytatni akarta a támadó hadm_veleteket a 
San-on át, „azután pedig még mindig keser_séggel gondolt arra, hogy a németek a hábo-
rú elsQ heteiben nem állották azokat a megállapodásokat, melyeket velük a háború elQtt 
(szóban) kötött.”84 A kellemetlen helyzet odáig fajult, hogy október 17-én „a német 9. had-
seregparancsnok úgy látszik nem tudott beletörQdni abba, hogy Orosz-Lengyelországban 
ne teljesen saját belátása szerint vezesse a hadm_veleteket, s hogy lemondjon a csak az 
o-m 1. hadsereg részvétele mellett lehetséges Varsó felé végrehajtandó elQtörés tervé-
rQl.”85 Ezért ezen a napon Hindenburg mivel szerinte „a szövetségesekkel való tárgyalá-
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sok és megállapodások a helyzet nehézségeit mindinkább növelték”, a német LegfelsQbb 
Hadvezetést arra kérte, hogy Vilmos császár eszközölje ki az o-m 1. hadsereg alárende-
lését a német 9. hadsereg-parancsnokság alá. Az o-m 1. hadsereg parancsnoka, Viktor 
Dankl szívesen alá is rendelte volna magát „mivel a 9. hadsereg tekintélyes túlerQvel 
szemben a legsúlyosabb harcban áll, s talán a vezetés egységesítésétQl függ minden”, de 
ebben most Conrad lett az akadályozó tényezQ.

Conrad az alárendelést azért ellenezte, mivel aggodalmaskodott, hogy a hadsereg át-
engedése talán egyoldalú német érdekeket szolgálna, mert az volt a meggyQzQdése, hogy 
a hadseregnek a német 9. hadsereg-parancsnokság alárendelése hadm_veleti tekintetben 
nem jelent nyereséget, „kölcsönös jóakarat mellett pedig az egyetértés is elegendQ”. 
Frigyes is hasonló véleményen volt, tehát arra kérte az uralkodót, hogy ne teljesítse 
Vilmos császár kérését. „Ha már alárendelésrQl beszélünk – jelentette ki – sokkal termé-
szetesebb és célszer_bb lenne a német 9. hadsereget az o-m hadsereg-fQparancsnoknak 
alárendelni. A német hadvezetQség dolga volna, hogy végre számottevQ erQt küldjön 
a keleti harctérre ahelyett, hogy o-m erQket venne el, amelyeket bizonyára kizárólag 
saját érdekének megfelelQen használna fel. Az utóbbi esetben itt a Monarchiát súlyo-
san veszélyeztetQ helyzet keletkezne, amelyért a felelQsséget magamról elhárítanám.”86 
Emiatt Pfelsége kitérQ választ adott II. Vilmosnak, és az 1. hadsereget nem rendelték a 9. 
hadsereg-parancsnokság alá. Ebben az ügyben mintha Conradnak volna igaza, hiszen a 
Kárpátoktól a felsQ Visztuláig négy o-m hadsereg operált, miért pont a hadrendileg füg-
getlen német 9-nek kellett volna diktálnia? Október 21-én a megrendült helyzet_ Dankl 
aztán önként ajánlkozott, hogy alárendelQdjön a német 9. hadseregnek, de Pfelsége „el-
zárkózott” a terv elQl.

Az o-m hadvezetés ezt követQen az 1. hadsereget önálló nagyobb hadm_veletre uta-
sította, amely azonban öt napi súlyos harcok után kudarcba fulladt, mivel az oroszok 
éppen akkor kezdték meg a régen tervezett általános támadásukat s oly erQvel léptek fel 
a Visztula bal partján, hogy Qk támadhatták oldalba a legyengült és kifáradt o-m 1. had-
sereget, amely ezekben az ivangorodi csatának nevezett harcokban megdöbbentQen sok, 
40-50 ezer embert vesztetett és a pusztulás szélére került. A veszteségek több hadosz-
tálynak „erkölcsi alapját is erQsen megingatták, úgyhogy a visszavonulásra kényszerített 
hadsereg” a következQ védelmi állásban sem tudott már helytállni.88 Eközben lejjebb a 
Visztula mentén, ahol Varsó és Ivangorod felQl az orosz fQerQ támadása fenyegetett, az 
o-m 4. hadsereg sikertelenül próbálta megakadályozni orosz erQknek a folyón való átke-
lését, mert az „orosz gQzhenger” itt is érvényre jutott. Ezalatt a német 9. hadsereg saját 
elhatározásból kitért északra, Thorn (ma: Torun) irányába, hogy Lódz felQl próbálja átka-
rolni az orosz seregeket, ami viszont magával hozta, hogy a többi hadsereg megmaradása 
a San mentén kérdésessé vált és a hadsereg-fQparancsnokság szükségesnek látta újfent az 
általános visszavonulás elQkészítését. Ehhez egyeztetni kellett Hindenburggal és a német 
legfQbb hadvezetéssel. Azonban november 2-án az o-m 1. hadsereggel szemben már újra 
támadásba lendült az orosz „gQzhenger” ami a 4. hadsereg meghátrálását is magával hozta 
s ennek következtében ugyanezen a napon az o-m hadsereg-fQparancsnokság elrendelte a 
galíciai harcok félbeszakítását és az általános visszavonulást.

A harcok szünet nélkül folytak egész októberben és az oroszok túlereje mind jobban 
érvényre jutott, emiatt október 22-én az o-m haderQ zömének támadása az egész vona-
lon elakadt. Az oroszok egyre fokozták a nyomást és teljesen lekötötték az o-m csapato-
kat, melynek századai 50 és 180 fQ közöttire apadtak. Eközben „az ErdQs Kárpátokban 
Pflanzer-Baltin seregcsoportjának gyülekeztetése befejezéséhez közeledett ugyan, de eze-
ket a csapatokat különleges feladatuk – az Erdélybe irányuló esetleges újabb orosz betö-
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rés megakadályozása, a Kárpátok területének és Bukovina megtisztítása, a határ védelme 
Románia ellen stb., – távol tartotta a döntQ harcok színhelyétQl.”89 Ennek a seregcsoport-
nak a késQbbiekben döntQ szerepe volt a magyar határok megvédésében.

Conrad október 27-ei levelében Falkenhaynt nyomatékosan sürgette a német erQknek 
keletre való eltolása érdekében, mint írta: „Azt hiszem, hogy döntQ sikert nyugaton csak 
hosszan tartó harcok árán lehet elérni, ellenben keleten, ahol az ellenség 30 hadosztály-
nyi fölényét erélyesen latba veti, nagy német erQknek a német 9. hadseregnél való gyors 
bevetése kedvezQ, tartós döntést eredményezhetne és ezáltal megakadályozhatná, hogy az 
ellenség szabad utat nyerjen Berlinbe, a német 8. hadsereget elszigetelje és minket eddigi 
eredményeink feladására kényszerítsen.”90 Azonban Falkenhayn valamiért úgy gondolta, 
hogy egy személyes találkozás során megnyerheti a maga elképzeléseinek Conradot, akit 
ezért Berlinbe hívott október 30-ára. Conrad a válságos hadi helyzetben nem tudott, vagy 
inkább nem akart Berlinbe menni, és csak egy szárnysegédet küldött részletes írásbeli 
utasításokkal. Ezen az eljáráson a németek úgy t_nik megorroltak Conradra, mert amikor 
szóba került az egységes irányítás eszméje, Qt ejteni akarták. Nagyon valószín_, hogy 
Conradon kívül már Hindenburg és Ludendorff tábornokok is egyre inkább belátták, 
hogy nyugaton nem lehet átütQ sikert aratni és kelet felé kellene próbálkozni. Azonban 
ekkor még Ludendorff sem támogatta Conrad javaslatait, mert Ypernnel kapcsolatban 
Falkenhayn vele bizalmas, pozitív nyilatkozatott tett. Falkenhayn elhibázott makacssága 
valószín_leg hiúságból és presztízsbQl is fakadt, hiszen amennyiben a súlypont keletre he-
lyezQdik át, az számára kudarcot jelent és talán bukást. Az, hogy a német vezérkari fQnök 
a nyilvánvaló tények és az erQviszonyok ismeretében hibázott, méghozzá óriásit, sokak 
számára nehezen elviselhetQ volt.

Conrad, akit nyilván mélyen aggasztotta a Monarchia és százezernyi katonájának 
sorsa, hogy sem hallgasson, a szárnysegédjével küldött levelében nem kertelt az elQny-
telen erQviszonyokat és a veszélyes helyzetet illetQen, végül így összegez: „Azt nem tu-
dom megítélni, hogy a német 8. hadsereg részérQl mily erQk m_ködhetnének közre – al-
kalmasint Thorn-on át –, az azonban kétségtelen, hogy a döntés most Lengyelországban 
van, a Visztulától balra. Az a meggyQzQdésem, hogy míg az elsQ hat hétben a döntést 
nyugaton, azaz a francia hadszíntéren kellett keresnünk, addig most azt csak a keleti 
hadszíntéren, azaz Orosz-Lengyelországban erQszakolhatjuk ki, mert Németországot 
is innen fenyegeti a nagyobb veszély, nem pedig nyugatról. Az orosz leszámolás után 
mind nagyobb biztonsággal kereshetjük a döntést nyugaton. Ha azonban azt akarjuk, 
hogy keleten a döntés messze kiható sikerrel járjon, akkor annak azonnal és nagy erQk-
kel kell megtörténnie; legalább is 30 német hadosztályt kellene a német 9. hadseregtQl 
balra bevetni. Ha ez nem történik meg, akkor az o-m hadseregek azon lesznek ugyan, 
hogy az orosz elQnyomulást tQlük telhetQen feltartoztassák, de további meghátrálás ese-
tében, kénytelenek lennének a Budapest–Wien-i Duna vonalra visszavonulni.”91 Conrad 
azt is felvetette ekkor, hogy Falkenhayn látogasson el Neusandez-be, ahol éppen az 
AOK székelt, de neki ez túlságosan „idQtrabló” volt, ezenkívül válaszában tudatta, 
hogy 30 hadosztályt nem nélkülözhet nyugaton „mert a csapatok szállítása és felvonu-
lása stb., oly soká tartana, hogy még mielQtt keleten támadásra kerülne sor, a nyugati 
arcvonal meginoghatna. Ez nem jelentene könnyebbülést.”92

Száz évvel az események után már nyugodtan kijelenthetjük, hogy ha németek tartós 
védelemre rendezkednek be nyugaton, akkor nem hogy az angol–francia, de még a hoz-
zájuk csatlakozott amerikai csapatok sem lettek volna képesek azt áttörni. Nem is igen 
érthetQ, mire gondolt Falkenhayn, a nyugati oldal „meginoghatna” kifejezésen. Conrad 
pontos látlelettel rendelkezett és a megoldást illetQen sem tévedett, még a Thorn nev_ 
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helység, mint kiindulási pontként való megjelölése is helyes volt. Falkenhayn azon-
ban nem engedett, ezért a berlini tanácskozás teljesen eredménytelenséggel végzQdött. 
Falkenhaynnak az a megállapítása, hogy „keleten halogatóan kell harcolni”, egyértelm_ 
volt a már csaknem elvérzett Ausztria-Magyarországnak további teljes magára hagyatá-
sával. Conrad úgy fogalmazott: „A háborút úgy kezdtük, hogy a mozgósítást követQ elsQ 
hat hét után lehet majd német erQsítésekre számítani. Ez szeptember 12-ének felelt volna 
meg. IdQközben nem hat, hanem tizenhárom hét múlt el s a határidQt Falkenhayn most 
újabb hat héttel szándékozott megtoldani. A megígért hat hétbQl ilyen módon tizenkilenc 
lett.”93 Javaslatának elutasítása nem tette sértetté Conradot, ezért október 31-én újabb 
táviratot küldött a német legfelsQbb hadvezetQségnek és újra figyelmeztette Qket elképze-
léseinek helyességérQl. Azt is elérte, hogy Ferenc József császár és király is sürgönyözött 
II. Vilmos német császárnak, hogy jobb belátásra bírja, de mindkét közeledési kísérlet 
eredménytelen maradt. Falkenhaynnak sikerült maga mellé állítania Vilmost, ezért a vál-
ságos helyzet megoldására továbbra sem volt lehetQség. Egyértelm_vé vált mostanra az 
is, hogy a német hadvezetQség nem bízott az o-m vezérkar hatékonyságában.

Frigyes fQherceg az egységes vezetés gondolatával ugyan egyetértett, de egy német 
vezérkari fQnök hozzá való beosztását már ellenezte. Frigyes és Conrad szerepe tehát 
megmaradt, de az egységes vezetési formának lehetQsége ismét hajótörést szenvedett, 
ami érthetQen nem szolgálta a közös ügyet. Ezt tehát szeptember 5-e óta – amikor az o-m 
hadsereg-fQparancsnokság szerette volna megkapni a 9. hadsereg fölötti parancsnokságot 
– nem sikerült megoldani, ahogy október 18-án sem, mikor a németek javasolták, hogy 
az o-m 1. hadsereg lépjen Hindenburg parancsnoksága alá, s október 30–31-én sem, de 
novemberben Ludendorff személyének sikertelen elQtérbe tolásakor sem.

Ami az o-m haderQnek nem sikerült, az igen jól sikerült az orosz délnyugati arcvonal 
galíciai szakaszának. Ez kiválóan megoldotta feladatát, hogy a Visztula középsQ folyása 
mögül megindítandó támadó hadm_veletet az o-m haderQ ellen biztosítsa. Az oroszok is 
aktív támadó szellemben oldották meg a védekezést, de nagyobb tapasztaltuk a harctéren 
és a vezetésben bizonyos tekintetben itt ütköztek ki. A most ellentámadásba lépett oroszok 
elQbb az 1. hadsereget, majd általános visszavonulásra kényszerítették a monarchia többi 
seregeit, így marad magára újra PrzemyWl.

A novemberi események Bártfa felszabadításáig
Október végére a kibontakozó orosz szuronyhenger megrendítette az o-m frontvonalat és 
újra lehetQvé vált a Szilézia, illetve Berlin felé való elQretörés, ennek érdekében öt orosz 
hadsereg és más erQsítések jelent meg a német–porosz határ közelében, a Visztula partján. 
Hindenburg kezdetben azt kérte Conradtól, hogy a Monarchia seregei vonuljanak vissza 
a Kárpátokba, mert attól tartott, hogy ezek az erQk nem tudják feltartóztatni az oroszokat, 
amíg Q merész oldaltámadását végrehajtja Łóda körül. Conrad azonban ezt nem hagyta, 
és kijelentette, hogy „Németországot a német vezér akarata ellen[ére] is megvédi”94 EbbQl 
aztán egy igen érdekes hadm_velet született, mivel az o-m 2. hadseregnek mintegy fe-
lét a Kárpátokból vasúton átszállították Krakkó fölé, a Hindenburg hadsereg segítésére. 
Miközben már folyt Krakkó kiürítése, arra az esetre, ha az oroszoknak sikerülne áttörniük 
a frontvonalat.

A sikertelen október 31-ei üzenet váltás után november 2-án az általános visszavonulás 
elrendelése napján Conrad nem restellt újabb „átiratot” küldeni Falkenhaynhoz, mely-
ben egyebek mellett kimondta: „…Igaz ugyan, hogy a dolgok ebben a háborúban sok 
esetben másként alakultak, mint ahogy mi azt elgondoltuk; errQl kár beszélni. Most már 
csak az adott tényekkel kell számolnunk. Ezek pillanatnyilag oda csúcsosodnak, hogy az 
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oroszok a Visztulától nyugatra oly hatalmas tömegekkel lépnek fel, melyek az ott levQ 
szövetséges csapatok erejének kétszeresét teszik ki; ugyanakkor a Visztulától keletre álló 
csapatainkkal szemben szintén számbeli fölényben vannak. Az oroszok további elQnyo-
mulását a Visztulától nyugatra, akár Bécs, akár Berlin irányában, nemcsak katonai, hanem 
politikai okokból is igen aggályosnak tartom.”95 Levelében még utalt arra, hogy a semle-
ges Olaszország és Románia a megromlott állapotot látva akár a beavatkozás mellett is 
dönthetnek az antant oldalán, és Qszintén felfedte reményeit: „azon kívül az volt a meg-
gyQzQdésem, hogy új erQknek kiadós és gyors bevetése révén itt oly átütQ sikert lehetett 
volna elérni, amely végeredményben mindent Németország és Ausztria-Magyarország 
javára döntött volna el.”96

Erre a levélre mintegy válaszul, másnap II. Vilmos hivatalosan is kinevezte Falkenhaynt 
német vezérkari fQnöknek. Falkenhayn a Flandriában kulcsponti fontosságú Ypernnél zaj-
ló harcok eredményességében való reménysége november elejére megsz_nt, Q is belátta, 
hogy „a folyton erQsödQ ellenséggel szemben döntQ sikerre számítani nem lehet.”97 De 
még mindig nem tudta elszánni magát a döntQ fordulatra keleten, miközben „a két arc-
vonal követelményei között fennálló feszültség, a két arcvonalon folytatandó háború 
válsága, tetQpontjára hágott.”98 Ekkoriban (október 29-én) lépett a háborúba Törökország 
a Központi Hatalmak oldalán, ezzel pedig Oroszországot sikerült szövetségeseitQl a 
Földközi-tenger felQl is elszigetelni. Ugyanis meg kell jegyezzünk valamit, a sok hátrál-
tató tényezQ mellett, amely csökkentette a Monarchia haderejének hatékonyságát, volt 
egy fontos elQny, amely a német szövetséges számára is feltétlenül segítséget jelentett. 
Mert mint Andrássy Gyula írta: „Nagy elQnyünk volt a belsQ hadm_ködési vonal, amely 
lehetQvé tette, hogy egymáson segíthettünk, hogy az erQket a harcterek között tervszer_-
en megoszthattuk.”99 A központi hatalmak erejét tehát növelte földrajzi összeforrottságuk, 
amely lehetQvé tette egymás között a gyors vasúti csapatmozgásokat. Csakhogy „Ennek a 
döntQ elQnynek teljes kihasználásához azonban sajnos ritkán jutottunk, mert elQfeltétele, 
a teljes harmónia a vezetésben hiányzott.” 1914 második felében ez az elQny csak alig, 
vagy akadozva valósult meg a téves német stratégiai szemlélet miatt, de például 1915 áp-
rilis–májusában Gorlicénél már átütQerej_vé vált. Ilyen fokú csapatszállítási gyorsaságra 
az antant a hosszabb, körülményesebb hajózási utak miatt nem volt képes.100

II. Vilmos a keleti két német hadsereg egységes vezetése érdekében Hindenburg 
vezérezredest „az összes német keleti erQk fQparancsnok”-ává nevezte ki november 
2-án. Ezzel újra felmerült a német 9. és az o-m 1. hadsereg alá-fölé rendelési kérdése. 
Háttértárgyalások folytak uralkodói szinten, de ettQl függetlenül s vele párhuzamosan a 
diplomácia is foglalkozott az egységes vezetés kérdésével. Mert Zimmermann, a német 
külügyminiszter helyettes államtitkára a berlini o-m nagykövettel Hohenlohe herceggel 
folytatott beszélgetése során felvetette, hogy Frigyes fQherceg átveszi az egész keleti arc-
vonalat, vezérkari fQnökül Ludendorff tábornokot kapja, míg Conrad az összes o-m erQk 
fQparancsnoka lesz. Conrad ebben a tervben az Q háttérbeszorítását érzékelte s bizonyos 
rosszindulatú intrikákat saját személyével szemben (Ludendorff elQtérbe kerülése miatt) 
és Magyarország valamiféle különválását, amit a leghatározottabban ellenzett. A „biza-
lom elvesztését” olvasta ki az ilyen irányú egységesítésbQl, valamint a német tábornok 
személyét és vezetési módszerét nem tartotta elég sikeresnek, emiatt pedig „napirenden 
lettek volna a nézeteltérések, aminek megint csak az ügy vallotta volna kárát”, most már 
a lemondását is kilátásba helyezte.101 Tiszának a már említett Buriánnak szóló levélében 
annak adott hangot, hogy a közös vezérletre alkalmasabbnak tartja a horvát Svetozar 
Boroevićet, az o-m 3. hadsereg parancsnokát, mint Conradot, vélhetQen annak kevésbé 
összetett, kevésbé érzékeny személyisége miatt.
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Az általános helyzetbQl levont következtetés az o-m erQk (s azok vezetése) iránt oda 
tornyosult, hogy Hindenburg november 3-án átcsoportosítást rendelt el saját csapa-
tai körében a Posen–Thorn térségébe, mint egy új támadás kiinduló pontjára. Mivel a 
San- s a Nida-vonala tényleg nem volt sokáig tartható, Conrad „örömmel” csatlakozott 
Hindenburg tervéhez. Tehát egy furcsa szimbiózis alakult ki, hiszen Hindenburg nem ad-
hatott parancsot az o-m vezérkar fQnökének, ezért az alkalmazkodni próbálván a másik-
hoz, olyan rendelkezéseket hozott, melyek feltehetQen a leginkább segítették az erQelto-
lásokat. Ezért Conrad az 1. hadsereget jobbszárnyával Krakkó magasságába visszavonta. 
Egyfajta „harapófogó” csapdát készítettek elQ, amely már bevált a Mazuri-tavaknál (bár 
az akkor egyáltalán nem volt egy tudatos, gondosan elQkészített csapda), tehát valóban 
sikerrel kecsegtetett, egyben pedig az egyetlen lehetQség volt a gQzhenger megállítására.

November 4-én Hindenburg vezérezredes jelentette a legfelsQbb hadvezetQségnek, hogy 
a német 9. hadsereg három hadtestét egyesíteni kívánja a 8. hadsereg részeivel és azokat 
Posen (ma: Poznan) és Thorn vidékén kívánja összevonni támadáshoz. Ha itt nagy erQkkel 
indítják meg a támadást, az szép sikerrel bíztatott, ehhez azonban nyugatról kellett erQket 
elvonni. Most Falkenhaynon volt a világ szeme, hogy vajon hozzájárul-e az átcsoportosí-
táshoz, hiszen nyilvánvaló volt, hogy az orosz túlerQ visszaszorítására egyedül a német 9. 
hadsereg nem lesz elegendQ. A „dübörgQ követelmények” mégsem bírták elérni, hogy a ve-
zérkari fQnök felülvizsgálja a háborúban eddig fenntartott álláspontját és Falkenhayn csak 
kötötte az ebet a karóhoz, és az addig eredménytelenül ostromolt Ypern támadását erQltette, 
irtózva a vérrel szerzett területek feladásától. Ha ez a támadása sikerül, úgy is csak egy ki-
sebb harcászati eredményt könyvelhetett el, mely csupán egyik lett volna a háború meneté-
ben, míg a keleten aratott nagy hadászati siker átütQerej_ lehetett volna. De hagyta kicsúszni 
a kezébQl a törökök közbelépésével csak fokozódó kedvezQ helyzetet.

Az önérdek és a józanész küzdelme azért, ha lassan is, de végül d_lQre jutott. Az o-m 
közös hadsereg veszteségei már azt is veszélyeztették, hogy egyáltalán kitartsanak a tá-
madó oroszokkal szemben. Ez Falkenhaynt is cselekvésre bírta és olyan jelleg_ üzenetet 
küldött Teschenbe (az AOK új fQhadiszállása november 9-tQl), amely szerint az Ypern-
nél folytatott harcok befejeztével 5-6 hadtestet fog küldeni a keleti hadszíntér számára, 
ezek azonban csak november 22-e után érkezhettek meg. Ugyanakkor november 11-én 
a német keleti fQparancsnok, Hindenburg akart támadást indítani és bár Conrad jobbnak 
látta volna várni az erQsítések beérkezésével, a „díszharmónia” elkerülése érdekében 
nem ismertette véleményét. Már csak azért is, mert november 11-ére mind Hindenburg, 
mind Ludendorff „végleg” megértették, belátták, hogy Conrad terve mellett kell kiállni-
uk és a döntést most már halaszthatatlanul keleten kell keresniük. Három nappal késQbb 
Falkenhayn is, meglepQ módon, olyan hangvétel_ üzenetet küldött Conradnak, amely 
szerint „örömmel” látja, hogy az általa vallott felfogás teljesen megegyezik az övével. 
Conradban volt annyi türelem és mértéktartás, hogy hasonlóan barátságos hangú választ 
küldött, miközben a német fQparancsnok a szükséges erQnek körülbelül a felénél keve-
sebb (10-12 hadosztályt) tervezett keletre küldeni.102

Az oroszokat lelassította a visszavonuló központi hatalmak seregeinek „felperzselt 
föld” taktikája, vagyis mindent módszeresen szétromboltak maguk után, ezért az újabb 
offenzívájukat november közepére tervezték. A németek azonban november 11-én már 
August von Mackensen parancsnokságával megindították támadásukat Łóda irányába, 
amelybQl a łódai, vagy más néven krakkói csata keletkezett. Kezdetben ígéretes gyQzel-
mek születtek, de végül Łóda elQtt elakadt ez az elQrenyomulás, és a bekerítésre készülQ 
németeket kerítették be az oroszok, amibQl nem kevés meglepetésre késQbb kivágták 
magukat, és súlyos veszteségeket okozva, a mozgásba lendült oroszokat így is megál-
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lították. Közben „november 17-én indult meg József Ferdinánd fQherceg és két nappal 
késQbb Dankl seregének elQtörése Krakkó felQl, a Visztula északi partján. A támadás 
az orosz gQzhenger déli seregét (a 9-et) találta”, amely erQsítéseket kért, ezért egy o-m 
hadtest meghátrálni volt kénytelen Krakkó felé.103 Itt 12 o-m hadosztály állt szemben 7 
és fél orosszal, azonban amíg az orosz hadosztályokat november 10-ig feltöltötték, addig 
az o-m oldalon ez nem történt meg. Így alig valamivel volt nagyobb a fölény, amellyel 
a jól kiépített ellenséges védelmet kellett megrohamozni. Conrad nem akart idQt hagyni 
az oroszoknak, hogy azok újra visszavonulva rendezzék soraikat és újra támadhassanak, 
ezért az erQltetett támadásokkal a harcérintkezés fenn akarta tartani, mert mindenáron 
meg akarta semmisíteni az ellenséget.

Ugyanekkor, november 15-én a Bruszilov hadsereg a kárpáti hágók megszállása 
céljából benyomult a duklai horpadásba, heves harcok után magyar területre szorította 
Boroević hadait és elfoglalta a kárpáti hágókat Duklától Uzsokig. Sorrendben, novem-
ber 16-án az Uzsoki, 20-án a Zemplénoroszi-, 23-án a Palotai-, a Lupkovi-hágó és végül 
27-én a Dukla-horpadás is orosz kézre kerül. Emiatt a Pflanzer-Baltin seregcsoporttól 
megérkezett 56. hadosztály is kénytelen a Vereckei-hágóra visszamenni. Az egyik orosz 
hadoszlop merész lendülettel november 26-án Boroević jobbszárnyán a fontos közleke-
dési csomópontnak számító Homonnáig (ma: Humenné) hatolt, november 28-án104 pedig 
Bártfáig (ma: Bardejov) jutottak. Bekövetkezett tehát az orosznak második betörése 
Magyarországra, mintegy 30 km mélységben, amely most már nagyobb erej_ volt, nem 
pusztán tapogatódzó jelleg_, de a háború folyamán Bártfa–Homonna volt a legmélyebb 
vonal, ameddig eljuthattak. A Kárpátok védelmét ellátó 3. Boroević hadsereg eddigre 
már rendkívül legyengült állapotba került a folytonos harcoktól, járványoktól, nélkülözé-
sektQl, az állandó menetelésektQl, és a helyzet a többi hadseregben sem volt rózsásabb. 
A helyzet annyira válságosnak látszott, hogy mint a bécsi vezérkari munka írja: „Bártfa 
elvesztésének nyomasztó hatása alatt a 3. hadsereg parancsnoka újólag azzal a gondolattal 
foglalkozott, hogy hadseregét egy megerQsített táborba rendeli Eperjesre, sQt a budapesti 
hídfQig veszi vissza, hogy a túlterhelt és elcsigázott csapatok végre felmelegedve megpi-
henhessenek, a lQszert kiegészíthessék és a hiányokat pótolhassák.”105 Ebben a helyzetben 
Boroević számára az idQnyeréséért folytatott harc volt a legfontosabb, hogy az utolsó tar-
talékok beérkezésével az oroszokat kiszoríthassák magyar területrQl.

Az AOK-nak küldött egyik hadseregjelentés szerint: „Több mint 20 napja tartott már 
a 3. hadseregnek a Kárpátokban folytatott harca. Az Uzsoki, Zemplénoroszi és Palotai 
hágó elveszett, a Dukla horpadás körül csoportosuló erQk még tartották magukat, de a 
helyzet itt is úgyszólván már csak egy hajszálon függött. A csapatok ellenálló képessége 
a végét járta. A csapatok ugyan emberfölötti teljesítmény árán igyekeztek gátat vetni az 
oroszok meg-megújuló támadásainak, de elQre volt látható, hogy kimerülés és legyen-
gülés következtében már csak ideig-óráig tudják tartani magukat. A csapatokat ugyanis 
csak leírhatatlan nehézségek árán lehetett úgy-ahogy élelemmel és lQszerrel ellátni, de 
semmiképpen sem az idQjárás viszontagságai ellen megvédeni. …MegfelelQ fedezékek 
hiányában éjjeli pihenQrQl még az állásokban sem lehetett szó; az emberek ugyanis nem 
mertek elaludni, nehogy megfagyjanak. A létszám ijesztQ módon apadt…”106 Például a III. 
hadtest ekkora mindössze 15 ezer puskásból állt, vagyis az eredeti létszám (65 ezer) alig 
negyedével rendelkezett.

Tisza István és a magyar hadügyminiszter, Hazai Samu107 ezekben a hetekben lehetQ 
legenergikusabban fogott a védelem megszervezéséhez és legy_rve minden hátráltató té-
nyezQt és akadékoskodást képesek voltak a Pflanzer-Baltin haderQvel együtt, összesen 70 
ezer katonát az északi Kárpátokban összpontosítani a szükséges felszerelésekkel együtt. 
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Ez akkor óriási teljesítmény volt. Emiatt elQfordulhatott az, hogy a front egyes pontjain 
a Monarchia erQfölénybe került az orosz csapatokkal szemben, azonban ez csak relatív 
erQfölény volt, hiszen a szükség alakulatokat, a „kedélyes Bürger” dandárok minQségét 
és felszereltségét nem lehetett összehasonlítani az orosz hadászati tartalékokéval. Tisza 
elsQ rend_ kérdést csinált abból, hogy az ország területén ne legyenek idegen hadak, mert 
jól tudta, hogy ez milyen hatást gyakorol egyrészt a magyar lakosságra, másrészt az olasz 
és román politikára. A gyors szervezQ munka tehát akkor is életbevágó volt, ha tudjuk, az 
oroszok ebben az idQpontban nem törekedtek a Kárpátokon át lejutni a magyar Alföldre, 
hanem kizárólag a Limanova iránnyal Szilézia felé „gördülQ” 8. hadseregük szilárd oldal-
biztosítását látták el. Limanova azért fontos ezekben a hetekben, mert itt volt az o-m had-
erQ egyik végsQ hadtáp pontja, ha az oroszoknak itt sikerül áttörniük, azzal kettévágták az 
o-m északi haderQt és megnyílik az út Sziléziába és a Monarchia területei felé.

A történet 1914. november 25-én érdekes fordulatot vett és bizonyos értelemben 
diadalszer_vé vált, ugyanis ekkor érkezik meg Kassára a 3. hadsereg fQhadiszállására 
Szurmay Sándor108 altábornagy, ahol meglepetésére Boroević közölte vele, hogy nem csu-
pán a 38. hadosztály, hanem az egész Ung-völgyi hadseregcsoport parancsnokságát bízza 
rá. Ez azt jelentette, hogy Szurmay rangban azonnal három magasabb rendfokozatú (rang-
ban idQsebb) osztrák, veterán altábornagy fölé került, és ez a megoldás a késQbbiekben 
másokkal szemben is alkalmazásra került. Rövid megbeszélés után Szurmay fQhadiszál-
lására, Nagybereznára megy, ahonnan meg is indítja hadm_veleteit és november 28-án 
már Szinnánál és Homonnánál elért gyQzelmet jelenthetett, épp Bártfa elvesztése napján. 
Szurmay a legnehezebb helyen támadta meg a „nyakig beásott” oroszokat Méhesfalva- és 
Cirókaújfalunál, illetve Uzsoknál, akiket a meglepési tényezQ miatt sikerült is hátbatáma-
dással kimozdítani és ezzel gyakorlatilag megindul az oroszok ki_zése a Kárpátokból. 
Szurmay kapcsán meg kell jegyezzük, egy kimagasló katonai vezetQvel van dolgunk, aki 
három nappal a frontra kerülése után már gyQzelmet képes jelenteni. Ami viszont késQbbi 
eredményeit is figyelve különösen lényeges, nincs harctéri tapasztalata, még nem esett át 
a t_zkeresztségen, amikor jelentkezik Kassán. Szabad legyen megjegyezni, hogy abban a 
szigorúan hierarchikus Ferenc Józsefi világban az, hogy valaki ekkora lehetQséget és fe-
lelQsséget kap pusztán a képességei alapján, az a lehetQ legritkábban fordult elQ. Szurmay 
kiemelkedQ lehetQsége mögött egyértelm_en a magyar miniszterelnök beavatkozása hú-
zódott meg, és ebben az esetben kivételesen szerencsés döntés született. Hiszen Szurmay 
Sándor személyében talán a legnépszer_bb és legszerencsésebb magyar katonai vezetQt 
tisztelhetjük, aki éppen ezért is kapja meg 1917-ben a hadügyminiszteri tisztséget. Tisza 
levelezésében nincs nyoma, hogy ismerte volna Szurmayt, ezért csak sejteni lehet, hogy a 
magyar honvédelmi miniszterrel folytatott személyes informálódás útján érdeklQdte meg, 
hogy ki az a személy, akibe érdemes bizalmat helyezni. Szurmaynak november végén 
talán nem is az oroszok adták fel igazán a leckét, hanem inkább a csapatok morálisan 
szétesett állapota, fQleg a 40 éven felüli, „kedélyes Bürgerek”-bQl áll osztrák népfölkelQ 
dandárok, melyek a rendkívüli körülmények és fokozott igénybevétel következtében már 
ugyancsak könnyen szétszaladtak. Szurmaynak megvolt az a képessége, hogy még ezeket 
az alakulatokat is képes volt okos és kemény intézkedésekkel újra szervezett erQvé for-
málni, de harcérték_k továbbra is bizonytalan maradt.109

Mindeközben a Krakkótól nyugatra mindjobban szétnyíló o-m haderQ helyzete (a 
magyar határ és Krakkó védQkörlete közötti rés) és az egyre romló viszonyok november 
25-én Conradban a következQ elhatározást érlelték meg: „a Visztulától délre nem elég-
szem meg a puszta védelemmel, hanem ott lehetQleg sok erQt egyesítek s azokat keleti 
irányban meglepetésszer_ támadásba indítom avégbQl, hogy a Visztulától északra folya-
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matban lévQ hadm_veleteket közvetve elQmozdítsam, a Visztulától délre az ellenségnek 
mind kellemetlenebb elQnyomulását végleg feltartóztassam, a szorongatott 3. hadsereget 
tehermentesítsem és a Magyarországba irányuló ellenséges betörést megakadályozzam. 
Elhatározásomat gyorsan és habozás nélkül követte a kivitel; mindenki iparkodott azt 
elQmozdítani….”110 Tehát kezdett körvonalazódni a limanovai csata, vagyis az orosz 3. 
hadsereg bekerítésének terve és november 26-án már ebben az értelemben részletes pa-
rancsokat kapnak az AOK-tól a seregrészek. Ugyanis az történt, hogy a központi hatalmak 
támadásai sem Łódanál, sem pedig a Krakkó–CzCstochowa vonalon nem jártak a várt 
eredménnyel. És amíg a német 9. hadsereghez újabb német erQk érkeztek, ott tehát meg 
volt adva a lehetQség a támadás újbóli megindítására „addig az o-m haderQnek nem álltak 
erQsítések rendelkezésre s az o-m hadsereg-fQparancsnokság a két részre szakadt arcvo-
nalnak hézaga felé elQtörQ orosz 3. hadsereggel sem tudott jelentékenyebb erQket szembe-
állítani. Ennek következtében a lengyelországi arcvonal oldal és hátbiztonsága komolyan 
veszélyeztetve volt s ezt a veszélyt kellett új hadm_velettel elhárítani. A két arcvonalrész 
között fennálló, mintegy 100 km kiterjedés_ térköz most elQnynek mutatkozott, mert le-
hetQvé tette, hogy egy abban felvonuló erQcsoport meglepetésszer_en elQtörjön az orosz 
3. hadsereg oldala ellen.”111 Ezt a feladatot az o-m 4. hadseregnek szánták, és a támadást 
december 2-ára t_zték ki.

A csapatok erQsen zilált állapota és a Limanovánál egyre inkább kiélesedQ harcok 
közepette minden attól függött, hogy a 3. hadsereg jobbszárnya, a Szurmay- és a Jozef 
Krautwald-csoport milyen eredményt tud felmutatni. Ha ezek az erQk nem tudnak idQ-
ben lényeges eredményt felmutatni és tehermentesítQ támadást indítani a 4. hadsereg 
számára, amelynek a jobbszárnya ekkor „levegQben” lógott támogatás nélkül, a kezde-
ményezés kicsúszik az AOK kezébQl és az ellenség „mozgási szabadsága” felszabadul. 
Az egész téli hadjárat sorsa látszott ekkor veszélyben. Ebben a feszült helyzetben je-
lentett megkönnyebbülést a Méhesfalvánál elért áttörés híre. A versenyfutás célja most 
az volt, ki tudja a másikat megakadályozni abban, hogy a Krakkó alatt végbemenQ 
döntQ ütközethez csapatokat legyen képes küldeni. Az oroszok ebben a versenyben alul 
maradtak, mert nem mindenhol tudtak kifejteni kellQ erQt hol a védelem- hol pedig a 
támadás érdekében, illetve komoly akadályozó tényezQ volt a magyar csapatok vitézsé-
ge, amely Limanovánál képes volt a túlerQt kiegyenlíteni. Azonkívül a Kárpátokba be-
fészkelQdött és megtámadott oroszok tétlensége például Uzsoknál (az Eck-csoport ese-
tében) egészen érthetetlen volt112, mert tétlenségükkel „módot és idQt adott” arra, hogy a 
38. hadosztályt elvonva, azt más helyen bevethessék. Az oroszok ezen magatartását ne-
héz másként értékelni, minthogy testileg és pszichikailag kimerültek a rendkívül embert 
próbáló magashegyi harcokban, ahol orosz részen „nem csupán a halottak és sebesültek 
száma volt nagy, hanem eddig el nem képzelt arányokban nQtt a hadifogságba kerültek, 
a szökevények és az öncsonkítók tömege is.”113 Miközben a magyar csapatokat f_tötte 
a tudat, hogy most közvetlenül hazájukat, családjukat védik, ahogy errQl Bruszilov is 
írt: „A rendkívül kemény és elkeseredett novemberi harcok csapatainknak igen nagy 
veszteséget okoztak… Kiváltképpen a magyarok védték borzalmas és kétségbeesett 
elszántsággal a magyar síksághoz vezetQ kapukat.”114

Szurmay pedig az a katonai vezetQ volt, aki felismerte, hogy a Kárpátokban folyó har-
cokat már nem a fegyverek túlsúlya, hanem az a „fegyver” képes eldönteni, amelyet így 
lehet megfogalmazni: „az ökölbe szorult, akadályokat nem ismerQ magyar kéz, mely tu-
lajdon hazája felszabadításáért küzd!”.115 Ezen „motivációs” tényezQ kihasználására az itt 
parancsnokló nem magyar hadvezérek nem voltak képesek és ezzel kapcsolatban jegyezte 
meg Boroević: „Részemre Szurmay kétszeres erQt jelent”116, ahogy az orosz oldalon er-
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re Bruszilov volt képes, de a Kárpátokban természetesen a magyarok voltak elQnyben, 
mondhatnánk: otthon. Az orosz hadosztályok szintén megfogyatkoztak a folyamatos 
feltöltés ellenére és ezért volt különösen lényeges, hogy Hazai és Tisza gyorsan új csapa-
tokat tudtak elQteremteni és felszerelni októbertQl kezdQdQen. Ezek bevetésével sikerült 
némileg kiegyenlíteni az orosz túlerQt, és az nem tudott mindig érvényesülni. Még akkor 
is, ha ezen új egységek egyes zászlóaljaiban már túlnyomó lett a román nemzetiség és 
„sokszor az 50-60 százalékot is meghaladta.”117 A románok megbízhatatlanságát azonban 
a cseheké messze felülmúlta, mert például az o-m 3. hadsereg döntQen csehekbQl álló IX. 
hadtestének egy alkalommal 5600 fQ vesztesége volt, s ezek nagy része egyértelm_en de-
zertált.118 Ennek a jelenségnek egyik fQ oka volt, hogy a csehek egymás között terjesztett 
politikai eszmék teljesen aláásták az önfegyelmet és így különösen nem tudtak megbir-
kózni a „téli hegyi háború túlhajtott követelményeivel” és inkább dezertáltak. És ezek már 
nem svejki humoreszkek voltak, mert amikor ilyen módon néhány kilométeren megnyílt 
a front, akkor azt csak több száz o-m katona föláldozásával lehetett helyreállítani, hiszen 
az oroszok azonnal benyomultak ezekbe a résekbe. A csehek ugyancsak szégyenteljes 
magatartása és rosszindulatú közönye nem gyávaságból fakadt, hiszen maga Brusilov is 
elismeri, hogy az átszökött csehek náluk kiválóan helytálltak (saját, korábbi fegyvertár-
saikkal szemben), hanem az erQs pánszlávizgatás és fQleg azon teljesítetlen elvárásuk, 
hogy a Monarchiát szerették volna trialista állammá átalakítani, emiatt inkább az önálló 
államiságban kezdtek gondolkodni.

Közben sor került a központi hatalmak legmagasabb szint_ katonai vezetQinek találkozásá-
ra december 2-án Boroszlóban (ma: Wrocław), a német császár szalonkocsijában, de Ferenc 
József és Tisza is hiányoztak. A megbeszéléseket Falkenhayn következQ elQadása vezette be: 
„Pfelsége a császár beleegyezett, hogy nyugaton – akaratunk ellenére – úgy állandósítsuk a 
hadvezetést, hogy ne kelljen ellenséges áttöréstQl tartanunk és ide keletre új erQket irányíthas-
sunk. Ez az áldozat aggasztó következményekkel járhat. A keleten elért siker mindenesetre kö-
zelebb vinne célunkhoz, de az is biztos, hogy minden itt elért sikert a nyugaton bekövetkezett 
balsiker kiegyenlítené, vagy mindjárt az ellenkezQjévé változtatná…”119 Falkenhayn leszögez-
te, hogy amíg a német hadsereget nem duzzasztják föl arra a mértékre, amely ellentállni képes 
egy nagy francia offenzívának, addig nem tudnak újabb erQket keletre küldeni. Ezenkívül az 
o-m szövetségestQl továbbra is a német 9. hadsereg támogatását kérte, hogy folytatni tudja 
hadm_veleteit. „De mi történjen aztán? – tette föl a kérdést Falkenhayn. – Az én álláspontom 
csak az lehet, hogy nincs okunk az oroszok után az ország belsejébe szaladni, megelégedhe-
tünk azzal, ha a Visztula és a San mögé szorítjuk vissza Qket. Csináljanak azután, ami akar-
nak.”120 Elgondolható, hogy ilyen bevezetQ után nem sok jóra számíthatott az o-m hadvezetés.

Conrad ennek fényében belátta, hogy a keleti döntésre vonatkozó javaslatait elejtették 
és lemondott arról, hogy javaslatait újból elQterjessze. Az o-m vezérkari fQnök „úgy gon-
dolkodott, hogy ha a német LegfelsQbb Hadvezetés ismételt javaslatai dacára sem tudott 
nagy elhatározáshoz jutni, az újabb javaslat is hatástalan maradna és elutasító válaszban 
részesülne…”121 A tárgyalás csak az elégtelen eszközökkel tervezett, készülQben levQ 
hadm_veletekre szorítkozott, és a felajánlott mindössze 9 hadosztály erQtöbblettel nem 
lehetett Oroszország végleges leverésére gondolni, hanem csak korlátolt célokat lehe-
tetett kit_zni. Conrad felszólalásában bemutatta az o-m haderQ addigi erQfeszítéseit és 
veszteségteljes harcait, az áldozatos teljesítményeket, amelyeket a császár környezetében 
voltak, akik lekicsinyeltek, majd így fejezte be: „Egyébként az a nézetem, hogy ha tekin-
télyes erQk bevetésével nagy döntQ eredményt érnénk el Oroszország ellen, ez az egész 
hadihelyzetre közvetlen kihatással lenne és nyugaton is döntésre vezethetne… Ha a mos-
tani hadm_velet nem sikerül, feladatunk az, ami volt: megtartani azt, amit elértünk…”122
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Bár néhány nappal korábban Hindenburg nyomására úgy t_nt, hogy Falkenhayn képes 
megváltoztatni makacs álláspontját, mostanra viszont megint meggondolta magát és a 
Conraddal való négyszemközti megbeszélésen a keletre szállítandó csapatokról szólva ki-
hangsúlyozta: „ez minden, amit oda leadhatunk.” Conrad viszont eleve abban bízott, hogy 
a tanácskozáson nem kész tervet tárnak elé, hanem a lehetQségek megvitatása után szüle-
tik döntés a leghatékonyabb megoldást illetQen. Csalódnia kellett, mert Falkenhayn kész 
tervet rakott eléje, ami ellen nem akart erélyesen fellépni, nehogy a szövetségesi harmó-
niát megsértse. „Kedvét vesztve tért vissza Teschenbe, hogy folytassa a Visztulától délre 
elQnyomul orosz erQk elleni hadm_velet irányítását.” Itt azonban már várta Tisza minisz-
terelnöknek egy jegyzéke, amelyben aggodalmainak adott kifejezést a Magyarországra 
betört oroszok okozta helyzet miatt.123

A boroszlói megbeszélés idején merült fel Bethmann-Hollweg német kancellárban, 
hogy nem Falkenhayn a megfelelQ ember a német vezérkar fQnökének nehéz feladatára, 
aki egyben a porosz hadügyminisztériumot is vezette. Falkenhayn december 6-án a kö-
vetkezQ kijelentést tette a német haderQvel kapcsolatban: „a hadsereg eltörött szerszám, 
amellyel döntQ hadm_veleteket nem lehet végrehajtani; örülni kell, ha sikerül minden arc-
vonalon az elértet megtartani.”124 Ez a felfogás és a németeknek az o-m külügyminiszté-
riummal egyetértésben az oroszok felé folytatott titkos béketapogatódzása volt az a hátsó 
ok, amely miatt keleten nem akart nagyobb szabású eredményt elérni. Conradot azonban 
nem tájékoztatták a Szentpétervári tárgyalások menetérQl emiatt „Conrad azt hitte, hogy 
a németek Ausztria-Magyarország rovására – egész Közép- és Kelet-Galícia orosz kézben 
volt – akarnak békét kötni. Ez csak fokozta bizalmatlanságát, amellyel a német legfelsQbb 
hadvezetés s egyáltalán a német hivatalos körökkel szemben viseltetett és megnehezítet-
te az együttm_ködést.”125 A német kancellár kezdeményezte, s megpróbálta elérni, hogy 
Falkenhayn maradjon csak hadügyminiszter, s Ludendorff legyen a vezérkari fQnök, de a 
császár közvetlen katonai környezetén megakadt az elhatározása.

November végén az oroszok már annyira szorongatták az o-m 3. hadsereg Bártfára 
visszament balszárnyát, hogy annak még további visszavonulását megállítani csakis 
új erQk segítségével gondolhatta a 3. hadsereg-parancsnokság. Ezért „december 2-án 
tehát besz_ntette a hadsereg jobbszárnyának eredményes elQnyomulását és elrendelte a 
200. és 201. honvéd dandár zömének (a Pilisi Kornhaber Adolf csoport) Eperjesre való 
átszállítását”126 mivel tartós ellenállás és a csapatoknak rendbe szedése csak EperjestQl 
északra volt várható, de ez kizárólag a saját balszárny megtámasztását célozta. Ezek az 
erQeltolások rosszallást váltottak ki Conradból és december 5-én élesedQ hangú üzenet-
váltás volt az AOK és a 3. hadsereg-parancsnokság között. Conrad talán attól félt, hogy 
a 3. hadsereg túlságosan önállóvá válik, esetleg lemarad az eseményekrQl és nem követi 
a hadsereg-fQparancsnokság elképzeléseit. A vitásnak látszó helyzetet az AOK a követ-
kezQkkel zárta le: „A 4. hadseregnek a Visztula déli partján megindított hadm_velete 
sürgQsen megköveteli, hogy az orosz 8. hadseregnek nyugati és északnyugati irányban 
való beavatkozását lehetetlenné tegyük. A 3. hadsereg arcvonala elQtt észrevétlenül tör-
ténQ erQátcsoportosításoknak jövQben való megakadályozása céljából az ellenséggel a 
legszorosabb érintkezést kell fenntartani s minden, erQk elvonására irányuló kísérletére 
azonnali támadással kell válaszolni.”127

Újabb orosz erQk jelentek meg Neusandeznél Tarnów irányából a 4. hadsereg jobbszár-
nya felé, ami arra bírta a hadsereg-fQparancsnokságot, hogy a 3. hadsereget a csatába való 
gyorsabb beavatkozásra kell utasítani. „A hadsereg-fQparancsnokságnak ezen rendelke-
zése megzavarta a 3. hadsereg-parancsnokság terveit, amely ugyanis a Héthárs területén 
gyülekeztetett erQkkel elQször a Bártfánál álló ellenséget akarta megverni és csak ennek 
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megtörténte után szándékozott Neusandezre, vagy pedig északi irányban elQnyomulni. 
Azért december 5-én este mégis intézkedett, hogy a Kornhaber kombinált honvéd 
hadosztály Palocsára és az attól nyugatra levQ területre, a 4. lovas hadosztály pedig 
Ólublóra meneteljen, hogy azután Neusandez felé elQtörhessen.” December 6-án azon-
ban újabb jelentést terjesztett fel az AOK-nak, amelyben kifejtette „hogy a folyamatban 
levQ nagy erQk készenlétbe helyezésénél a hadsereg északi szárnyán az a szándék ve-
zette, hogy az ellenséget Bártfánál megveri és azután – a helyzet szerint – Neusandezre, 
vagy észak felé nyomul elQ. EttQl a tervtQl várta azt is, hogy a NeusandeztQl keletre 
levQ ellenséges erQk visszavonulnak. [az elrendelt támadás] …azonban egyelQre kizárja 
a hadm_veletet Bártfa ellen, mivel az arcban való támadás megerQdített állások ellen 
nem kecsegtet gyors eredménnyel.”128

A Szurmay-csoport november 28., és december 4. között visszafoglalta az Uzsoki-
hágótól északra és délre fekvQ magaslatokat, majd a következQ nap átcsoportosítással 
Bártfa térségébe vonult. Bártfa város visszafoglalásának során nézeteltérés történt az 
AOK, illetve a 3. hadsereg-parancsnokság között, mivel a Limanovánál küzdQ huszár- és 
Landstrum alakulatok rendkívül szorongatott helyzetben igyekeztek feltartoztatni az oro-
szokat, és az Q megsegítésük érdekében Conrad a leghatározottabban sürgette Boroevićet 
a beavatkozásra, mivel számára az elsQ elérendQ célpont Neusandez volt, nem pedig 
Bártfa. November 29-én Szurmay megfázik, magas lázzal ágynak esik, s onnan irányítja a 
hadm_veleteket, és csak december 7-én kelhet föl, éppen jókor ahhoz, hogy a másnap reg-
gel Muszynánál folytatódó nagyobb támadás irányítását átvegye. Az elQretörés lendületes 
végrehajtása érdekében Szurmay bravúros megoldással seregcsoportját két részre osztot-
ta, és ilyen módon indította azokat a kívánt irányokba. Szurmay az elQrenyomulást vezetQ 
Kornhaber hadosztályhoz megy, ennek élére áll és dél körül sikerül Bártfa fölé az oroszok 
oldalába jutni. Az elQnyös helyzetet azonnali kihasználása érdekében a közeli Tapolytarnó 
elfoglalására küldött alakulatokat, amelyek el is végezték feladatukat, melynek hatására 
„az ellenség veszélyeztetve érezvén jobbszárnyát, az éj folyamán Bártfa vidékérQl is visz-
szavonult”129 8-áról 9-edikére forduló éjszakán, a város tehát ekkor lett felszabadítva. A 
cári orosz hadsereg a késQbbiekben idáig már nem tudott újból eljutni, azonban Uzsoknál 
már december 9-én újra megkapaszkodtak. Uzsok ezzel harmadszor került orosz kézre.

A hadsereg-fQparancsnokság december 8-án este „újból és nyomatékkal sürgette 
Boroevićot, hogy kövessen el mindent a 4. hadsereg hathatós támogatása érdekében. 
Ha az ellenség Bártfáról az átkaroló támadás elQl Zborón át elvonult volna, úgy a 3. 
hadsereg erQteljes észak felé való elQretörése mellett, irányítson azonnal minél több erQt 
erQszakolt menettel Neusandezre, hogy a várost, valamint az ottani Dunajec hidakat mi-
hamarább elfoglalja, s ezáltal egyrészt véget vessen Bruszilov erQeltolásainak az orosz 
3. hadsereg megsegítésre, másrészt tartsa fenn továbbra is a két ellenséges hadsereg 
szétválasztását.”130 A parancs vétele után a hadsereg-parancsnokság utasította Szurmay 
altábornagyot, hogy a Kornhaber- és Nagy-csoporttal nyomuljon elQre Neusandez irá-
nyába ameddig csak lehet.

Az osztrák világháborús munka nem tartja lehetetlennek, hogy Boroević amikor utolsó 
érintetlen erQit és pedig „kizárólag Bártfa visszafoglalásának céljából” Eperjesre eltolta, 
a magyar miniszterelnök ama felszólításának tett eleget, hogy „mindent el kell követni az 
orosz elQnyomulás feltartóztatásra, máskülönben a románok betörnek Erdélybe.”131 Egy 
korabeli résztvevQ szerint is: „Egy ponton Tisza nyilvánvalóan megkerülte Conradot, 
amikor közvetlenül a harmadik hadsereg parancsnokához, Boroević tábornokhoz fordult, 
aki Tisza sürgetésére parancsot adott Kornhaber tábornoknak Bártfa visszafoglalására az 
oroszoktól.”132 A városba Emil Colerus tábornok 10. hadosztálya ellenállás nélkül vonult 
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be, mert mint kiderült, az oroszok már napokkal korábban megkezdték erQik kivonását 
Bártfáról, ezért a 3. hadsereg-parancsnokság „utasította a IX. hadtestet, hogy küldjön 
azonnal egy vezérkari tisztet autóval Szurmayhoz, hogy tájékoztassa Qt az eseményekrQl 
és serkentse gyorsabb elQrenyomulásra Neusandez felé. A felszólítás azonban fölösleges 
volt, mert hiszen a Szurmay csoport a síkosra fagyott, részben úttalan utakon, félig be-
fagyott vízmosásokon végzett, három napos kíméletlen menetelés következtében tovább 
már amúgy sem fokozhatta teljesítményét. Azáltal vesztett idQt, hogy a Neusandezhez 
már elég közel volt csoportnak december 8-án Bártfa felé kellett elQnyomulni, már nem 
lehetett behozni.”133 A Limanovánál folytatott élethalálharc miatt valóban minden óra, 
amely a segítséget jelentette létfontosságú volt és a Bárfára tett, egy napos kitérQ az 
AOK-n érthetQ idegességet váltott ki és „semmiképpen sem volt megelégedve az ered-
ménnyel.” Conradot némileg jogos izgalom ragadta magával, hiszen jól kigondolt hadi-
tervét látta veszélyeztetve és ennek nyomán „meg nem érdemelt szemrehányások” érkez-
tek a 3. hadsereg-parancsnoksághoz, melyek Szurmaynak voltak irányítva.

Boroević jelenteni volt köteles az egyértelm_en Tisza ösztönzésére végrehajtott had-
mozdulatot, tehát az AOK-n tudtak róla, de az mégis bosszantotta Conradot, hiszen dédel-
getett terve, az orosz támadó erQ nagyarányú csapdába ejtése és megsemmisítése veszni 
látszódott. Csakhogy ebben a kialakult feszültségben Q is hibás, mivel többszöri sürgetés-
re sem adott megfelelQ mérték_ tájékoztatást a magyar miniszterelnöknek, aki így nem 
tudta kellQen értelmezni a harci helyzetet. Emlékeztetünk a már idézett Buriánhoz írott s 
Conraddal kapcsolatos levelére. Conrad folytonos titkolódzása közismert volt és ebben az 
idQpontban részben érthetQ is.

Sok forgott kockán, hiszen ha nem sikerül az orosz 3. hadsereg bekerítése, akkor a visz-
szacsapás miatt épp az oroszok keríthetik be az elQrenyomuló o-m erQket. Az AOK ide-
gessége a 3. hadsereg számára december 10-ére szóló igen éles hangú intézkedéseiben is 
benne volt: „A helyzet komolysága megköveteli, hogy a 3. hadsereg vessen gátat minden 
eszközzel a támadási lendület esetleges ellanyhulásának. A hadsereg-fQparancsnokság 
mindazoknak, akiket illet, a legnagyobb fokú rosszallását fejezi ki, hogy nemtörQdömség-
ükkel és tétlen magatartásukkal elQmozdították az ellenség zavartalan cselekvési szabad-
ságát, jóllehet a hadsereg-fQparancsnokság már december 5-én jelezte, hogy ellenséges 
erQk nyugat felé vonulnak.”134 Azonban, ahogy Szakall megjegyzi: „Ez a szemrehányás 
természetesen a legkevésbé sem érinthette sem Szurmay altábornagyot, sem alparancs-
nokainak bármelyikét, mert azok november 25 óta a szünet nélküli tevékenységnek és 
kezdeményezésének példaképei voltak. Hogy a szemrehányás mennyire nem érinthette 
Szurmayt és alparancsnokait, azt mi sem igazolja jobban, minthogy a 3. hadsereg-pa-
rancsnokság a szemrehányást Szurmaynak nem is továbbította. A 3. hadsereg-parancs-
nokság ugyanis tudta, hogy azokból a csapatokból, amelyek hetek, sQt hónapok óta szün-
telenül kemény harcokban állottak és éjjel-nappal, vasúti szállítás utáni pihenés nélkül, az 
utolsó két napon is mindig 25 km-en felüli meneteket teljesítettek, már többet kipréselni 
nem lehet.”135 Az o-m hadsereg-fQparancsnokság éles kritikáit és szemrehányásait erQsen 
lerontja, hogy egyrészt tudtak a Bártfai kitérQrQl, másrészt a Boroević nem tudta, hogy 
vele szemben nem az egész 8. orosz hadsereg áll, hanem csak egy hadtest, a XII-ik, s 
ennek nem tudása a hadsereg-fQparancsnokság hibája volt. Mégis úgy t_nhet, hogy Tisza 
sürgetése Bártfa visszafoglalása érdekében feleslegesen kockáztatta a Limanovánál tete-
mes túlerQvel küzdQ csapatok erQfeszítéseit, hiszen ekkor már nem is napokban, hanem 
órákban lehetett mérni, hogy a huszárok mikor fognak annyira megfogyatkozni, hogy az 
ellenállás értelmetlenné válik. Az AOK idegeskedése a Szurmay-csoport látszólagos ké-
sése miatt némileg érthetQ, de nem teljesen, hiszen Bruszilov igencsak résen volt, tudta 
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meddig lehet feszíteni a húrt, és ahogy a honvéd erQk, fQleg a Szurmay-csoport megjelen-
nek Neusandez környékén, december 11-én, már ment is a távirat az orosz csapatoknak 
az általános visszavonulásról.

Conrad nagy reményei, melyek az oroszok elfogására irányultak nem váltak be. Az 
idQre kit_zött menet célokat a Szurmay csoport él dandárjai nem tudták teljesíteni, még 
azok sem, amelyek hegyvidékhez szokott bosnyák és stájer egységekbQl álltak. A sza-
kadatlan, napi 20-30 km-es hegymenetek sokszor térdig érQ fagyos vízben, s a gyakori 
harcok teljesen kimerítették a csapatokat. Az o-m hadsereg-fQparancsnokság ha értette 
is a csapatok fáradtságának okát, nem akarta azt figyelembe venni, ezért ismételten 
elégedetlenkedett és egyre az elQrenyomulást sürgette. A hangulatot csak rontotta, hogy 
közben megérkezett a hír, hogy Szerbiában az o-m 5. és 6. hadseregek teljes vissza-
vonulásra kényszerültek. A Szurmay „repülQhadtest”-hez hasonló jelleg_ feladata volt 
Galíciában, északi irányból Arz Arthur vezette VI. kassai hadtest 39. honvéd hadosz-
tályának is, és végül ezen honvéd alakulatok találkoztak össze a Neusandezi hídon és 
kezet fogtak, mint akik jól elvégezték a rájuk bízott feladatot december 12-ére virradó 
éjjel.136 A Szurmay-csoport ha késve is, de végül elérte kit_zött menetcéljait és ahogy 
az osztrák vezérkari munka fogalmaz: „Az események azonban tetQpontjukat akkor 
érték el, mikor december 12-én az Arz és Szurmay tábornokok csapatai Limanovánál 
és Neusandecnél megrohanták Dimitriev és Bruszilov belsQ szárnyait. S minthogy ezen 
döntés ideje teljesen összeesett a keleti német hadseregnek Varsótól nyugatra kivívott 
sikerével (lowiczi csata, december 6–12.) joggal mondható, hogy ezzel lezáródott az 
orosz hadjáratnak szeptemberben megkezdett második fázisa.”137 Az o-m 3. hadse-
reg azt a feladatát, hogy magára vonjon orosz erQket, melyek beavatkozhattak volna 
Limanovánál, végrehajtotta, s ennek volt következménye a kikényszerített visszavo-
nulás.

Nem sikerült sem hadászati áttörést elérni sem az orosz hadsereg szárnyainak szétválasz-
tása, vagy egy Tannenberg méret_ eredmény, mint Conrad titkon remélte, de ilyesmire a 
fölényes tüzérség_, támadásban lévQ csapatokkal rendelkezQ oroszok ellen nem volt esély. 
A legtöbbet mondó azonban az orosz északnyugati arcvonal akkori parancsnoka Ruszkij 
tábornoknak véleménye, aki egy amerikai újságíró elQtt így nyilatkozott: „Hadászati mes-
term_ volt a nagyszer_en kigondolt és mesterien végrehajtott limanovai csata, amely min-
ket arra kényszerített, hogy feladjuk további hadm_veletünket Krakkó ellen és meggátolt 
abban, hogy átmenjünk a Kárpátokon. A limanovai csata az elsQ döntQ visszacsapás volt, 
amelyet az orosz hadseregek Galíciában elszenvedtek. Az osztrákok helyzete a Kárpátokban 
vívott nagy harcok idejében nem volt irigylésre méltó. Mi Oroszországban teljesen meg-
voltunk gyQzQdve az o-m haderQ teljes megsemmisülésérQl, annál váratlanabb fordulat volt 
számunkra aztán a limanovai csata kimenetele, mert a lendületes o-m támadás teljesen meg-
lepett és egész arcvonalunk legérzékenyebb részén ért.”138

Az oroszokat december 11-ére sikerült kiszorítani Magyarország területérQl, akik a 
Visztula mentén is megkezdték a visszavonulást és azonnal megindult az orosz sere-
gek üldözése, azonban visszavonulásuk nem tartott sokáig. December 12-én Duklánál 
is meghátrálnak, de erQfölényükre jellemzQ, hogy december 14-én az oroszok minden 
várakozás ellenére továbbra is tartották nyugat-galíciai arcvonalukat, és a visszavonulás 
ellenére minden talpalatnyi földet csak harc árán adtak fel. „Az orosz ellenállás azonban 
idQközben annyira megerQsödött, hogy december 15-én már csak a hadsereg nyugati 
szárnya tudott némi térnyereségre szert tenni.”139 A Szurmay-csoport üldözése is kezdett 
mindinkább lelassulni a csapatok mind erQsebb fásultsága és az olyan tényezQk, mint a 
tüzérségi támogatás hiánya miatt. Az AOK-n azonban optimista hangulat uralkodott el 
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és „megérettnek látta a helyzetet arra, hogy a német keleti haderQvel egyetemben végsQ 
csapást intézzen a megingott orosz arcvonal ellen”, ezért ilyen értelemben táviratozott a 
német keleti fQparancsnoknak, aki az új célokkal egyetértQleg válaszolt.140

December 17-ére virradó éjjel az oroszok a német 9. hadsereg zöme elQtt még meg-
kezdték a visszavonulást s itt is megindult az üldözésük. E hírre „Berlinben Falkenhayn 
is vérszemet kapott és a kancellárral egyetemben kimondta, hogy a német 9. hadsereg 
támadását a legnyomatékosabban folytatni kell s a közép Visztulát kell mindenáron el-
érni.”141 Ez teljesen egybevágott Conrad terveivel. „Falkenhayn berlini megbeszélései-
vel kapcsolatban, abból a célból, hogy Conrad gyalogsági tábornokot Szerbia leverésére 
irányuló terveinek megnyerje, illetve vele a további hadm_veleti célokat megbeszélje, 
Qt december 19-ére Oppelnbe kérette.”142 Az optimista hangulat ellenére ez a megbeszé-
lés sem vezetett határozott megállapodásra. A korábbi két különbözQ nézet ugyanúgy 
szemben állt, mint már szeptember óta folyamatosan. Falkenhayn a döntést továbbra is 
Franciaországban, míg Conrad Oroszországban akarta megtalálni, ráadásul Falkenhayn 
Törökországnak hadianyaggal való ellátása végett Szerbia leverést, illetve északkeleti 
részének megszállását is kívánta. Abban viszont mindketten egyetértettek, hogy a tá-
madást folytatni kell, s december 20-án ilyen értelemben adta ki az o-m hadsereg-fQ-
parancsnokság utasításait. Az átkaroló hadm_veletek meg is kezdQdtek, azonban el is 
akadtak az orosz védelemben és ez évben már nem sikerült újabb eredményeket elérni. 
Ugyanis december 21-én az oroszok „egészen váratlanul” elkezdtek mind a dunajec-
białai arcvonalon, mind pedig – és fQként – a Kárpátokban támadni. Támadásuk is-
mételten válságba sodorta az arcvonal egyes részeit, különösen a 3. hadsereg keleti 
szárnyát. A 3. hadsereg így fokozatosan hátrálni kényszerült a négyszeres túlerQre (120 
ezerre) becsült ellenség ellen. Az o-m 3. hadsereg nagyjából azokba az állásokba hát-
rált a Kárpátokba, amelyekbQl december 8-án megindult. December 29-én az oroszok 
megtámadták az utóvédet (1. honvéd ezred) a Dukla-hágón, és azt elfoglalták. „Mivel 
ugyan az oroszok a 3. hadsereget követték, de a Kárpátok gerincét nagyobb erQkkel 
nem lépték át, a 3. hadsereg helyzete december utolsó napjaiban ismét állandósult.”143 
A VII. hadtest-parancsnokság a csapatok pihentetését rendelte el, mert az oroszok nem 
nyomultak tovább, de a kétséges helyzet miatt a 3. hadsereg-parancsnokság december 
29-én Bártfáról Kassára ment vissza, de ez már csak elQzetes óvintézkedés volt, mert az 
oroszok a továbbiakban már nem tudtak nagyobb erQkkel bejutni a Felvidékre.

Összegzésként szabad legyen megjegyezni, hogy a központi hatalmaknak talán az egyet-
len, halvány esélyük a gyQzelemre csak akkor lehetett volna, ha már a harcok kirobbaná-
sának pillanatában olyan feltétlen összhangot valósítanak meg úgy a katonai felsQ vezeté-
sek között, mint a saját belsQ politikai irányító szervek vonatkozásában, mint ahogy ez az 
antant hatalmaknál megvalósult. Ez a nagyfokú egységesítés tehette volna lehetQvé, hogy 
a szövetségesek ne külön-külön, hanem az adott helyzetnek megfelelQen szükségszer_en 
gyorsan hozzanak döntéseket. Ez a rugalmatlan, több sebbQl vérzQ együttm_ködés kez-
detben, de késQbb is koordinálatlanná tette a hadm_veleteket és végsQ soron szükségtele-
nül megnövelte a kivívható gyQzelmek elérését, hiszen az idQtényezQ Közép-Európa kor-
látozott nyersanyag forrásai miatt rendkívüli jelentQség_ volt. Mintha az angolok neves 
katonai teoretikusa B. H. Liddell Hart is erre gondolt volna, mert mint írja: „Ha az 1914-
es marnei csata után, vagy akár késQbb, Németország nyugaton a védekezQ, keleten pedig 
az offenzív hadviselést választja, a háború kimenetele aligha nem más lett volna.”144 Az, 
amit a Monarchia hadereje vállalt ezen idQszakban, egészen aránytalan volt felkészültsé-
gével és lehetQségeivel, mint Falkenhaynnak 1914 decemberében szerkesztett emlékirata 
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is megállapítja: „Az o-m haderQ súlyosan szenvedett. Az o-m hadvezetQség ennek dacára 
mindent megtesz, hogy szövetségesi szellemben vezesse a hadm_veleteket. Három had-
sereget vont át a Visztula balpartjára s csak gyenge erQket hagyott Galíciában. Ez önfel-
áldozásnak tekinthetQ”.145 Írta ezt az a német vezérkari fQnök, akinek minden hatalom a 
kezében volt, hogy változtasson a helyzeten és segítséget küldjön, erre azonban mégsem 
bírta idQben rászánni magát. Ennek következtében a Monarchia 1914 végére megköze-
lítQleg 820 ezer fQs veszteséget (halottat, sebesültet, foglyot és beteget) szenvedett, és 
sovány vigaszt jelentett, hogy az oroszok veszteségei még ezt a számot is felülmúlták.

JEGYZETEK

Bevezetés
1 A 3 800 000 franciával szemben a Monarchia 

csupán 2 300 000 katonát mozgósított. A franciák 
1914 nyarán 1,8 millió katonát tudtak kiállítani, 
majdnem annyit, mint a németek, szemben a 
Monarchiával, amely csupán 1,4 milliót. Erre 
a tényre Henry Pozzi hívta fel a figyelmet A 
századunk b_nösei c. könyvében (Püski 1936-os 
hasonmás kiadása, évszám megjelölés nélkül. 
69. o.) De a magas fokú harckészültségüket 
mutatja az is, hogy a francia állam az „állomány 
tekintetében elment teljesítQképessége legvégsQ 
határáig; fegyverfogható ifjúságának 80%-át kép-
zete ki katonai szolgálatra. A hadsereg további 
szaporítása ezek után már csak a bennszülöttek-
bQl álló gyarmati hadsereg felállítása és fejleszté-
se által volt lehetséges és meg is történt, úgyhogy 
a francia hadsereg már jóval a világháború kitöré-
se elQtt bármely pillanatban harcra kész volt.” Az 
I. Világháború (1914-1918) Szerkeszti és kiadja: 
A M. Kir. Hadtörténelmi levéltár (továbbiakban: 
HTL), Bp., 1928–1942. 62. o.

2 Helmuth von Moltke (1848–1916) tábornagy, 
1906-tól 1914-ig, a német haderQ vezérkari fQ-
nöke, aki „a marnei kudarc után betegségre 
való hivatkozással nyugdíjazását kérte”. Adatok: 
Magyarország az elsQ világháborúban (továb-
biakban: MEV). Lexikon. SzerkesztQ: Ravasz 
István. Petit Real Kk. 2000. 476. o.

3 Erich Falkenhayn (1861–1922) német gyalogsá-
gi tábornok, vezérkari fQnök. A marnei kudarc 
után, 1914 szeptemberében átveszi Moltketól a 
hadm_veletek irányítását, de hivatalosan csak 
november 3-án kapja meg kinevezését. Adatok: 
MEV Lexikon, 167. o.

4 Paul Hindenburg (1847–1934) német tábornagy. 
Poseni porosz junker családból származik. 1911-
ben nyugdíjazzák, majd a világháború kitörése-
kor saját kérésére reaktiválják. 1914. augusztus 
22-én kinevezik Kelet-Poroszországban a német 
8. hadsereg parancsnokává. Augusztus 23–31. 
között a tannenbergi csatában az orosz 1. hadse-
reget keríti be és semmisíti meg, majd szeptember 

5–15. között a 2. orosz hadsereget is felmorzsol-
ja a mazuri csatában. 1914. szeptember 18-án 
kinevezik a német 9. hadsereg parancsnokává. 
Adatok: MEV Lexikon, 289. o.

5 A. A. Brusilov: A cár árnyékában. Zrínyi, 1986. 
„A fogoly osztrák tisztek törzsünk felderítQosz-
tályán nevetve mesélték, hogy a Kárpátokban 
vívott háborút Gummikriegnek (gumiháborúnak) 
nevezik, mivel ezen a szárnyon a háború kezdeté-
tQl kénytelen voltam folyton az oldaltámadásokat 
kivédeni, miközben nyugat felé nyomultam elQre. 
Valóban, hol mélyen behatoltunk a Kárpátokba, 
hol pedig valamelyest visszahúzódtunk, és moz-
dulatainkat összefoglalóan joggal lehetett „gumi-
háborúként” jellemezni.” 120. o.

6 Conrad von Hötzendorf, Franz gróf (1852–1925) 
tábornagy, 1906–1911-ig, majd 1912 decemberé-
tQl 1917-ig ismét az osztrák-magyar haderQ ve-
zérkari fQnöke. 1907-tQl követeli a Szerbia elleni 
preventív háborút. 1917. február 28-án lemond, 
mert nem ért egyet a „béketapogatódzásokkal”. 
1917. március 11-tQl a róla elnevezett hadse-
regcsoport parancsnoka Tirolban. Adatok: MEV 
Lexikon, 108. o.

7 Galántai József: Szarajevótól a háborúig. 1914. 
július. Kossuth, 1975. „Az orosz offenzíva kibon-
takozása – úgy számoltak – a lassú mozgósítás 
miatt legalább hat hetet igényel.” 48. o.

8 HTL id. m. „…hadvezetQségünk tudta, hogy 
Oroszország 1914 tavaszán több hadtestnél pró-
bamozgósítást rendelt el, a behívott legénységet 
azonban még nem szabadságolta. Az elmondot-
tak alapján lehetségesnek vélte, hogy az orosz 
hadüzenetet csakhamar mozgósított állományon 
lévQ, gyalog seregtestek kísérte lovas tömegek 
betörése fogja követni.” I. kötet. 95. o.

9 Conrad négy északi támadó hadjárata: 1. augusz-
tus–szeptemberben az orosz fQerQ lekötése, sQt 
megverése céljából a kelet-galíciai hadjárat; 2. 
októberben, Hindenburggal együttesen a Visztula 
mindkét partján lezajlott hadjárat; 3. novem-
berben a krakkói hadjárat, amelyben Conrad az 
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orosz gQzhenger közepét és déli szárnyát állította 
meg; 4. decemberben a kárpáti hadjáratot, amely 
Krakkótól délre a limanovai gyQzelmet és ezzel 
együtt az orosz támadás végleges visszaverését 
szerezte meg, de a duklai horpadás elQtt még egy 
kudarcot is hozott.

Szerbia
10 ElQször Alfred Redl árulása révén szerzik meg az 

oroszok a felvonulási terveket, majd Redl lebuká-
sa után egy Bécsben élQ cseh politikus szerzi meg 
az új terveket, aki Conrad cseh inasát fizeti le az 
okmányok megszerzésére. Conrad az utolsó pilla-
natban azonban módosításokat eszközölt, immár 
harmadszor a haditervein, a bizonytalan román 
álláspont miatt, amirQl viszont az oroszok már 
nem tudhattak. Részletesen lásd: Botár Árpád: A 
láthatatlan hadsereg: Kémek, Árulók, MerénylQk. 
Zrínyi nyomda kiadója, 1990. 63–64. o. A végsQ 
haditerv 1914 júliusában készült el, tehát „ez az 
óriási munka az utolsó pillanatban lett készen”, 
mert Szerbia július 24-én elrendelte az általános 
mozgósítást. HTL id. m. I. köt. 96. o.

11 Galántai id. m.: „Conrad úgy számolt, ha most 
meglepetésszer_ gyorsasággal mozgósítanak 
Szerbia ellen, akkor ezt a két hetet feltétlenül 
megnyerik. Ha pedig a Szerbia elleni támadó 
mozgósítás befejezQdött, és megkezdQdött az 
ország lerohanása – amit néhány hétre terveztek 
–, akkor már Oroszország belépése esetén is be-
fejezhetQ a Szerbia elleni háború…” 48. o.

12 Galántai id. m. 78. o.
13 Stürgkh Karl gróf (1859–1916) osztrák jogász, 

köztisztviselQ, osztrák miniszterelnök. FQként 
belpolitikai okokból támogatja a Szerbia elleni 
katonai fellépést. MEV Lexikon, 626. o.

14 Berchtold Lipót gróf (1863–1942) osztrák-ma-
gyar diplomata, közös külügyminiszter. 1915. ja-
nuár 9-i javaslatával szembe kerül Tisza Istvánnal 
és Strürgkh osztrák miniszterelnökkel, valamint 
Conraddal, ezért lemond. Helyére Burián István 
kerül. MEV Lexikon, 71. o.

15 Galántai id. m.78. o.
16 Az elsQt július 1-jén küldte az uralkodónak, 

ebben így fogalmaz: „…Egyáltalán, rendkívül 
kedvezQtlennek tartom ezt a pillanatot, mivel 
Romániát már jóformán elveszítettük anélkül, 
hogy helyette pótlást kaptunk volna, és az egyet-
len állam, amelyre számíthattunk, Bulgária, ki 
van merülve. …Ha eljön egyszer a rajtütés ideje, 
a legkülönbözQbb kérdésekbQl kibontható egy 
háború. ElQbb azonban mégis olyan diplomáciai 
konstellációt kell összehozni, amelyben az erQ-
viszonyok ránk nézve kevésbé kedvezQtlenek.” 
Galántai id. m. 75. o.

17 Galántai id. m. 79. o.
18 Bethmann-Hollweg Theobald (1856–1921) né-

met politikus, kormányfQ. 1909. július 14-én 
leköszönQ Bernhard von Bülow kancellár javas-

latára II. Vilmos kinevezi kancellárrá. Miután 
mind a bal-, mind a jobboldal támogatását elve-
szíti, 1917. július 14-én a császár meneszti. MEV 
Lexikon, 76. o.

19 Vermes Gábor: Tisza István. Osiris, 2001. 528. o.
20 Galántai id. m. 76. o.
21 Uo. 81. o.
22 Auffenberg, Moritz, Freiherr von Komarow 

(1852–1928) osztrák-magyar gyalogsági tábor-
nok, császári és királyi (közös) hadügyminiszter 
1911. szeptember és 1912 decembere között. 
MEV Lexikon, 551. o.

23 A 30.5 mozsárágyúk pontosságukat és hatékony-
ságukat (átütQerejüket) tekintve jobbak volt, mint 
a németek 42-es ágyúi. A 30.5-ös mozsarak-
nak, döntQ szerepük volt a belga erQdrendszer 
felszámolásában és az orosz front áttörésében 
Gorlicénél.

24 Alfred von Schlieffen gróf (1833–1913) tábor-
szernagy, 1891–1905-ig a német haderQ vezérkari 
fQnöke. Megfigyelései alapján a francia erQdrend-
szer megkerülését irányozta elQ Luxenburgon, 
Hollandia déli részén és az Ardeneken keresztül. 
Schlieffen keleten a haderQ 1/7-t akarta hagyni. 
Az ifjabb Moltke némileg módosítja az eredeti 
tervet, Elzász-Lotaringia esetében megerQsíti az 
erQarányt 35:5-rQl 26:8-ra, de keleten nem változ-
tat az arányokon, ez a változtatás hiba volt. MEV 
Lexikon, 608. o.

25 Galántai id. m. 150. o.
26 HTL id. m. „Az entente-hatalmak szövetségét 

szorosabbra kapcsolta a szeptember 5-én kelt 
»London-i deklaráció«, amellyel Angolország, 
Franciaország és Oroszország kötelezték magu-
kat, hogy egyikük sem köt különbékét és egyikük 
sem állít fel békefeltételeket, mielQtt arra nézve 
szövetségeseivel meg nem egyezett volna.” I. köt. 
635. o. KésQbb Olaszország és Japán is csatlako-
zott a nyilatkozathoz.

27 Galántai id. m. 145. o.
28 HTL id. m. I. köt. 98. o.
29 HTL id. m. II. köt. 10. o.
30 HTL id. m. II. köt. 548. o.
31 A 2. hadsereg ráadásul késve érkezett meg észak-

ra, melynek „fQ oka az volt, hogy ezt a túlter-
helést a Kárpátokon át vezetQ, kisteljesítmény_ 
vasutak csak lassan tudták lebonyolítani, míg a 
Monarchiának legnagyobb teljesítmény_ vasútja, 
a Wien-Olmütz-Krakkón át Lembergbe vezetQ 
Nordbahn, nem használtatott ki teljesen.” HTL id. 
m. II. köt. 549. o.

32 Bruszilov: „Radko Dmitrijevet különösen a né-
met csapatok jelenléte nyugtalanította, mivel két-
ségtelenül jobban harcoltak az osztrákoknál és a 
magyaroknál, fQleg az elQbbieknél.” id. m. 119. o. 
A németek 1915-ben továbbra is úgy tekintettek 
Magyarországra, mint „a Monarchia harci szelle-
mének legerQsebb oszlopa”-ra. Idézet: Erich von 
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Falkenhayn: General Headquarters 1914-1916. 
idézi: Vermes, 346. o.

33 József Ágost fQherceg, A világháború, amilyen-
nek én láttam: „A bosnyák ezred jelenti, hogy a 
legénység tömegesen összerogy, és a kimerült-
ségtQl meghalnak. Egy zászlóaljból már csak 80 
embere maradt meg. … A bosnyákoknál már csak 
20, a 44-eseknél 80 ember van századonként. 
A hadosztály egészségügyi fQnöke jelenti, hogy 
harcképtelen a hadosztály és legalább három napi 
pihenQ kell.” I. köt. 150–156. o. A 4. bosnyák ez-
red már boszniai horvátokból és szerbekbQl állt.

34 Szakall Kálmán: Uzsok hQsei, 1914. In: Szurmay 
Sándor: A magyar katona a Kárpátokban. 2005, 
Budapest. 298. o.

35 József Ágost fQherceg id. m. I. kötet. ElQszó. 
36 Szurmay Sándor: A magyar katona a Kárpátokban. 

2005, Budapest. „Azt, hogy az összes magyar 
csapatok elismerten kit_nQek voltak a háborúban, 
az a tény is igazolja, hogy minden újonnan kine-
vezett magasabb parancsnok elsQ kérdése — még 
ha nem volt is barátunk — az volt, mily magyar 
csapatok tartoznak alája. Azokban bízott legjob-
ban, azok kapták mindig és mindenütt a legnehe-
zebb feladatokat. De tudjuk azt is — leginkább 
foglyok és szökevények bemondásából —‚ hogy 
ellenségeink is legjobban respektálták a magyar 
csapatokat.” 186. o.

37 Habsburg József Ágost fQherceg (Alcsút, 1872 – 
Rain bei Straubing, 1962), magyar királyi herceg, 
osztrák fQherceg és osztrák-magyar tábornagy, a 
Habsburg dinasztia Magyarországi ágának tagja. 
A világháború kitörésekor a Budapesti közös 
31. gy. honvéd hadosztály élén vonul a Balkán 
hadszíntérre a 2. hadsereg kötelékében, majd a 
Kárpátokba. Adatok: MEV Lexikon, 318. o.

38 HTL id. m. II. köt. 203. o.
39 Adatok: MEV Lexikon. Potiorek-offenzívák cím-

szó, 551. o. A tervek végrehajtására vonatkozó 
parancsok az AOK-n keresztül érkeztek.

40 HTL id. m. IV. köt. 5. o. Kelt Ischl, 1914. július 
28.

41 HTL id. m. A második Drina menti csata (szep-
tember 8–15.) során több sikertelen folyóátkelési 
kísérlet történik, amelyet a szerb tüzérségi fölény 
miatt tudnak megakadályozni. Potiorek az elavult 
lövQanyag kicserélését kéri modernebbre, amit az 
orosz hadszíntér „óriási lQszerszükséglete” miatt 
a hadsereg-fQparancsnokság nem akart teljesíteni. 
Erre Potiorek szeptember 17-én a katonai iroda 
fQnökével közölte, hogy „lQszerhiány esetében az 
egész hadm_velet eredménye kérdéses lehet.” Ez 
a jelentés az uralkodó beavatkozását és a balkáni 
hadszíntérre soron kívüli lQszerszállítmányok el-
indítását vonta maga után. „…Ekkor is a katonai 
iroda húzta rövidebbet. Ez a hadsereg-fQparancs-
nokság és Potiorek táborszernagy közötti amúgy 
is feszült viszonyt még jobban elmérgesítette és a 
hadsereg-fQparancsnokság ettQl kezdve jóformán 

semmit sem törQdött Potiorek hadvezetésével.” V. 
köt. 100. o.

42 Dragutin Dimitrijevič (1876–1917). Vezérkari 
ezredes, a vezérkar hírszerzQ osztályának ve-
zetQje. A szaloniki perben elismerte szerepét az 
o-m trónörökös meggyilkolásában, de a Sándor 
régens elleni állítólagos merénylet tervéért íté-
lik halálra. MEV, Lexikon id. m. 128. o.

43 Radomir Putnik (1847–1917). Szerb marsall, 
vajda és vezérkari fQnök. Mindkét Balkán 
háborúban Q irányítja a hadm_veleteket. 
Stájerországi fürdQbQl utazik hazafelé, amikor 
Budapesten Tersztyánszky Károly feltartóztat-
ja, de Ferenc József utasítására tovább enge-
dik. DöntQ szerepe van a Potiorek offenzívák 
elhárításában.

44 A német vezérkari fQnöknek az osztrák-magyar 
fQparancsnokságra frissen kinevezett képvise-
lQje, báró Hugo von Freytag-Loringhoven.

45 HTL. id. m. II. köt. 25. o.
46 Jozef Redlich osztrák-német jogász és a 

Monarchia berlini nagykövete, Gottfried 
Hohenlohe-Schillingfürst herceg véleményei. In: 
Vermes id. m. 274–276. o.

47 L B. M. Saposnyikov (1882–1945. március), 
katonai teoretikus, szovjet marsall, 1937-tQl a 
Vörös Hadsereg vezérkari fQnöke. 1914-ben 
vezérkari századosként kezdi a világháborút, 
tehát gyakorlatilag a magasabb vezérlet szem-
szögébQl látja a hadm_veletek lefolyását. Hozzá 
képest Zsukov csupán egy idomított véreb 
volt. Conradról írott m_ve: A hadsereg agya. 
Részletek in: Válogatás a szovjet hadtudományi 
írásokból. Zrínyi, 1984.

48 Válogatás a szovjet hadtudományi írásokból. 157. 
o., és 154. o.

49 Burián István báró (1851–1922) osztrák-magyar 
diplomata és politikus, közös pénzügy- és 1915. 
január 13-tól külügyminiszter.

50 Gróf Tisza István összes munkái, 4. sorozat, II. 
Kötet. Levelek 1914. júniustól december végéig. 
Franklin, Bp., 1924. 542. levél Báró Buriánnak., 
1914. november 14.

51 Stürgkh tábornok az osztrák miniszterelnök 
testvére. Vermes id. m. 28. jegyzet, 531. o.

52 Ilyen komoly vitát eredményezQ kérdés volt 
például az újonclétszám, mely Magyarországot 
jobban érintette, mint Ausztriát, mivel a magyar 
arány meghaladta az alkotmányban rögzített 
42,6%-ot. „Ez a helyzet nem tartható tovább 
fenn – írta Tisza –, mivel az arányeltolódás azt 
eredményezi, hogy míg Ausztriában a 18 és 50 
év közötti férfilakosság 60%-a lép a hadsereg 
kötelékébe, addig Magyarországon ez az arány 
72%.” Vagy komoly vitára adott okot, az 1917-
ben megkötött gazdasági kiegyezési szerzQdés 
esedékes megújításának kérdése 1916 február-
jában, amely érintett ipari, vasútszervezési és 
vámügyi kérdéseket. Vermes, 355–357. o.
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Az északi hadszíntér
53 HTL id. m. II. köt. 102. o.
54 HTL id. m. II. köt. 115. o.
55 Andrássy Gyula gróf: Diplomácia és hábo-

rú. Légrády testvérek kiadása, évszám nélkül. 
Internetes változat. 144. o. Andrássy Gyula gróf 
(1860–1929), jogász, szabadelv_ politikus, az 
O-M Monarchia utolsó külügyminisztere.

56 HTL id. m. III. köt. 38. o.
57 Julier Ferenc: A világháború magyar szemmel. 

Internetes változat, 24. o.
58 MEV, Lexikon id. m. 657. o. A „Tannenbergi 

csata” címszó.
59 Erich von Ludendorff (1865–1937) német gya-

logsági tábornok, politikus. 1914 augusztusában 
Liége ostromakor átveszi a kikülönített dandár 
csoport elesett parancsnokának helyét, s elfog-
lalja az erQdöt. Augusztus 22-tQl a német 8. had-
sereg vezérkari fQnöke, s ettQl fogva 4 éven át 
dolgozik együtt Hindenburggal. 1914. november 
1-tQl a német Kelet-fQparancsnokság vezérkari 
fQnöke. KésQbbiekben kidolgozza a totális hábo-
rú elméletét, könyvet is errQl Der Totale Krieg. 
MEV Lexikon, 438. o.

60 HTL id. m. 115. o.
61 Frigyes (Maria Albrecht) fQherceg (1856–1936), 

osztrák fQherceg, o-m tábornok. 1910. június 18-
tól 1914. július 12-ig hadsereg-felügyelQ. Július 
16-tól gyalogsági tábornok, augusztus 2-tQl had-
sereg-fQparancsnok, de a hadm_veleteket tény-
legesen Conrad irányítja. December 8-tól tábor-
szernagy. 1916. december 2-tQl I. Károly császár 
veszi át a fQparancsnokságot, ezt követQen csak 
az uralkodó helyettese. MEV Lexikon, 197. o.

62 HTL id. m. II. kötet. 537. o.
63 Böhm-Ermolli, Eduard (1856 – 1941. december 

9.) o-m tábornagy. 1914. július 25-tQl 1918. má-
jus 16-ig az o-m 2. hadsereg parancsnoka.

64 Tersztyánszky Károly (1854–1921), o-m vezérez-
redes. 1913 áprilisától lovassági tábornok. Ferenc 
Ferdinánd sz_kebb köréhez tartozik, számításba 
is jön, mint Conrad lehetséges utóda a vezérkar 
élén. 1912 szeptember 29-tQl a budapesti IV. had-
test parancsnoka és a fQváros vezénylQ tábornoka. 
P fogatja el Putnik vajdát, akit nagy bosszúsá-
gára tovább kell engednie. Ismert nézeteltérése 
1915-ben a Fruska Gora-i erQdítési munkákhoz 
igényelt polgári munkások igénylése kapcsán 
komoly ellentétbe keveredett a terület magyar 
kormánybiztosával, Tallián Béla báróval. Adatok: 
MEV Lexikon, 667. o., és Wikipedia.

65 OHL–Oberste Heeresleitung (nagyvezér-
kar) és OKL-Oberste Kriegsleitung (LegfQbb 
Hadvezetés). Az OHL élén állt a vezérkari fQ-
nök, és 1914-ben a nagyvezérkar állította fel a 
LegfQbb Hadvezetést is. „A Nyugati hatalmakkal 
ellentétben az OKL nem tartozott a polgári veze-
tés kompetenciája alá”, mivel nem volt diktatóri-
kus haditanács.

A formálódó osztrák-magyar és német haditervek
66 HTL id. m. IV. kötet. 21. o.
67 HTL id. m. IV. kötet. 22. o.
68 HTL id. m. IV. kötet. 27. o.
69 HTL id. m. IV. kötet. 37. o.
70 HTL id. m. IV. kötet. 46. o.
71 LEV Lexikon, 701. o.
72 HTL id. m. IV. kötet. 52.
73 Pflanzer-Baltin, Karl (1855–1925) báró, o-m 

vezérezredes. 1912. november 1-tQl lovassági 
tábornok. 1914. október 3-tól a róla elnevezett 
hadseregcsoport parancsnoka, az Uzsok-hágó 
környékét védi az oroszokkal szemben. MEV 
Lexikon, 543. o.

Az októberi események
74 „A három héten át szakadatlanul tartott harcok és 

menetelések ugyanis megritkították az oroszok 
sorait is. Az arcvonal harcos állománya 25-30%-
al csökkent, a pótlások lassan, nagyobbrészt 
fegyver nélkül érkeztek a hadszíntérre.” HTL id. 
m. IV. kötet. 28. o.

75 „A Monarchiának katonai szolgálatra alkalmas 
népességéhez és az általános védkötelezettség 
elvéhez viszonyítva hihetetlenül alacsony évi 
újonclétszáma keservesen megbosszulta magát. 
Az elsQ vonalbeli gyalogos csapatoknak csak 
2/5-e állott rendes, 2 vagy 3 évig kiképzett 
legénységbQl, 3/5-e ellenben csak nyolcheti ki-
képzésben részesült póttartalékosokból, kiknek 
idQsebb évfolyamai még a Mannlicher puskát is 
alig ismerték.” HTL id. m. III. 653. o.

76 S HTL id. m. III. 657. o.
77 HTL id. m. IV. kötet. 66. o.
78 „Ez utóbbi helyen [Romániában] különben is 

nagyot néztek galíciai offenzívánk láttára. Csak 
most látják be, mennyire félrevezették a muszkák 
Qket s most bizonyosan nem fognak mozdulni, 
amíg a nagy csatatereken teljesen el nem dQl 
a dolog. Az az általános vélemény, hogy most 
már a trónváltozás sem okoz ebben a tekintetben 
különbséget.” Gróf Tisza István összes munkái. 
II. kötet. Levelek, táviratok, távbeszélQn küldött 
üzenetek. Franklin, 1924. 215. o.

79 HTL id. m. IV. kötet. 287. o.
80 Uo.
81 HTL id. m. V. kötet. 11. o.
82 Vermes id. m. 285. o. Stürgkh tábornok elQtt nyi-

latkozott ilyen módon.
83 HTL id. m. V. kötet. 168. o.
84 HTL id. m. V. kötet. 370–375. o.
85 Uo.
86 Uo.
87 Uo.
88 HTL id. m. V. kötet. 375. o.
89 HTL id. m. V. kötet. Uo.
90 HTL id. m. VII. kötet. 10. o.
91 HTL id. m. VII. kötet. 12. o.
92 Uo.
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93 HTL id. m. VII. kötet. 13. o.
94 Julier id. m. 35. o.
95 HTL id. m. VII. kötet. 14. o.
96 HTL id. m. VII. kötet 15. o.
97 Uo.
98 Uo.
99 Andrássy Gyula id. m. 141–142. o.
100 Az angol-francia és az orosz érdekkör egymást 

hadianyaggal-emberrel csak igen nehézkesen tud-
ták támogatni, hiába volt II. Miklós és köre fel-
tétlenül lojális Franciaországhoz a szállítási prob-
lémák (a tengeralattjárók miatt is) gyakran meg-
oldhatatlan helyzetet teremtett. Oroszországnak 
például hiába volt meg Arhangelszk kikötQje, 
Galícia felé nem volt lefektetve vasútvonal, ezért 
az ott felhalmozott hadianyag nem tudott elég 
gyorsan a frontra érkezni.

101
102 HTL id. m. VII. kötet. 20.
103 Julier id. m. 35–36. o.
104 Bártfa elvesztését három különbözQ m_ há-

rom különbözQ idQpontban adja meg, ezért 
elképzelhetQ, hogy a harcok hullámzásában 
többször is gazdát cserélt a város, ez akkor 
egyáltalán nem volt lehetetlen. A Szurmay 
könyv szerint Bártfát november 28-án fog-
lalták el az oroszok „E napon jött a hír, hogy 
közben az oroszok egészen Bártfáig elQnyo-
multak magyar területre” 65. o., de a buda-
pesti Hadilevéltár VI. kötete szerint viszont 
december 1-én „déltájban”. Szabó László sze-
rint az oroszok „November 26-án Hommonát 
szállták meg, 30-ra Bártfáig jutottak”. A nagy 
temetQ. Kossuth, 1982. 96. o.

105 Idézi: Szurmay id. m. 65. o.
106 HTL id. m. IV. kötet. 286. o.
107 Hazai Samu (1851–1942) o-m vezérezredes, m. 

kir. honvédelmi miniszter 1910. január 17-tQl 
1917. február 19-ig.

108 Szurmay Sándor (1860–1945) báró, o-m gyalog-
sági tábornok. Altábornagyi kinevezését 1914. 
májusában vette át és államtitkári minQsségben 
a magyar hadügyminisztérium I. ügycsoportjá-
nak fQnöke, a hadügyminiszter után a második 
ember. 1917. február 19-tQl 1918. október 31-ig. 

m. kir. honvédelmi miniszter. 1919 február 24-én 
a Berinkey kormány internálja, augusztusig fog-
ságban marad.

109 Szurmay id. m. 309. o.
110 Conrad könyvét idézik: HTL. id. m. VII. kötet. 

374. o.
111 HTL id. m. VII. kötet. 376. o.
112 Szakall id. m. 320. o.
113 HTL id. m. VII. 318. o.
114 HTL id. m. VII. kötet. 308. o., ahol az eredeti 

francia kiadást használták, illetve Bruszilov id. m. 
116. o.

115 Szurmay id. m. 12. o. ElQszó, Vándor Kálmán 
megállapítása.

116 Szakall id. m. 342. o.
117 Szakall id. m. 323. o.
118 HTL id. m. VII. kötet. 288. o.
119 HTL id. m. VII. kötet. 315. o.
120 Uo.
121 Uo.
122 Uo.
123 HTL id. m. VII. kötet. 316. o.
124 HTL id. m. VII. kötet. 648. o.
125 HTL id. m. VII. kötet. 642. o.
126 HTL id. m. VII. kötet. 398. o.
127 HTL id. m. VII. kötet. 400. o.
128 HTL id. m. VII. kötet. 401. o.
129 Szakall id. m. 327. o.
130 HTL id. m. VII. kötet. 413. o.
131 HTL id. m. VII. kötet. 399. o.
132 Vermes id. m. 531. o.
133 HTL id. m. VII. kötet. 415. o.
134 Szakall id. m. 330. o.
135 Szakall id. m. Uo.
136 Szurmay id. m. 68. o.
137 Szakall id. m. 341. o.
138 HTL id. m. VII. kötet. 470. o.
139 HTL id. m. VII. kötet. 449. o.
140 HTL id. m. VII. kötet. 472. o.
141 HTL id. m. VII. kötet. 473. o.
142 HTL id. m. VII. kötet. Uo.
143 HTL id. m. VII. kötet. 484. o.
144 B. H. Liddell Hart: Stratégia. Európa, 2002. 

(1918 stratégiája.)
145 HTL id. m. VII. kötet. VII. kötet. 665. o.



HUHÁK HELÉNA

A pártakarat vizualizálása 
SzemléltetQ agitáció a Rákosi-korszakban

„A propagandának kell gondoskodnia arról is, hogy pártszervezetünk háza tiszta, csinos, 
díszes legyen, hogy vonzza, és ne elriassza a tömegeket. Kívül, belül ott legyenek a leg-
frissebb plakátjaink, idQszer_ jelszavaink, hogy mindenkibe belekalapálják politikánkat.”1

A Magyar Népköztársaság városai, falvai az 1940-es évek végére – az idézetthez ha-
sonló utasítások nyomán – sosem látott agitációs díszletbe öltözködtek: a közigazgatási, 
közösségi tereket, a munkahelyeket és a magánlakásokat is beborította a szocialista ter-
meléshez, a Magyar Dolgozók Pártjához és vezéreihez kapcsolódó ábrázolások tömkele-
ge. A díszítés és a szemléltetQ anyagok megtervezésekor semmit sem hagytak figyelmen 
kívül. Igyekeztek megértetni a párttagokkal, hogy minden egyes plakát, portré, jelszó 
kifüggesztése a kommunisták ideológiáját testesíti meg. Emiatt az arányok, elhelyezések 
alaposan átgondolandó politikai kérdésként vetQdtek fel, melyek megválaszolása az agi-
tációért felelQs káderekre várt.2

Az MDP és a lakosság közötti szoros kapcsolatot a propagandagépezet m_ködtetQi, 
elsQsorban a népnevelQk3 – és lentebb részletezett segéderQik – voltak hivatottak meg-
teremteni, akik az 1940-es évek végétQl a dolgozók mindennapjainak részeseivé váltak. 
A munkaidQ alatt, elQtt, után, az ünnepeken és a szabadnapokon is folyt a felvilágosítás, 
a párthatározatok végrehajtására irányuló meggyQzés. Az agitátorok számára a párt igen 
sokféle eszközt biztosított, melyeket munkájuk során mindig a megfelelQ helyen, idQben 
és a megfelelQ célcsoport meggyQzése érdekében kellett használniuk. Ehhez fQ csator-
naként a szóbeli és a szemléltetQ agitáció szolgált, a kettQ között nem húzódott merev 
válaszfal, optimális esetben egyik a másikat igazolta és erQsítette.4

A Magyar Kommunista Párt által folytatott rendszeres tömegagitáció már a II. világ-
háború befejeztével megindult, 1945 nyarán felállt az Országos Propaganda Osztály, és 
ezzel egy idQben megkezdték a vidéki agitációs tevékenység ellenQrzését is. A propagan-
dagépezet beindításával párhuzamosan alakult ki a Rákosi Mátyást övezQ személyi kul-
tusz. A közép-európai szocialista vezérek körül gerjesztett mesterséges rajongás Sztálin 
bálványozásának szinte minden elemét tartalmazta, azonban a LenintQl eredeztetett hata-
lom a szovjet érdekeltség_ tömb országaiban a legitimációhoz kevésnek bizonyult, mivel 
itt a lakossággal nemcsak egy új vezetQ erQt kellett elfogadtatni, hanem a Szovjetunióból 
importált politikai berendezkedést is törvényesíteni kellett. Ezért a helyi „fiókdiktátorok” 
kultusza a sztálini minta mellett a lokális politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális vi-
szonyokhoz is igazodott. Továbbá „Sztálin tanítványainak” sosem lehetett olyan korlátlan 
kultuszuk, mint amilyen a példaképüket övezte.

A Rákosi iránti szeretet felülrQl indukált volt, közvetlenül a háború után az MKP elsQ 
embere az újjáépítésben való szerepe miatt ugyan ténylegesen népszer_ségre tett szert, 
összességében egy központilag irányított színjáték szervezQdött köré. Az egyik legfonto-
sabb cél a háború utáni években a munkára történQ mozgósítás volt, a személyi kultusz 
ekkor még inkább a párton belül domborodott ki. A legfQbb csatornákat pedig mindehhez 
kezdetben a Szabad Nép és a kommunista párt helyi lapjai jelentették.5

A szervezeti keretek kiépítésének feltételei csak az egyesülési kongresszus után jöttek 
létre. A teljhatalomra jutott MDP elQl ekkor szinte minden akadály elhárult ahhoz, hogy 
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létrehozza az ország teljes területét és valamennyi társadalmi réteget lefedQ propagan-
dahálózatát. Természetesen ez idQben és térben nem egyszerre zajlott, minél távolabb 
esett az adott település, üzem, gazdaság a nagyobb és erQsebb pártközpontoktól, annál 
nehezebb volt az agitációt megszervezni. Az 1948–49-es évek a propaganda jellegében és 
célkit_zéseiben is meghozták a fordulatot, ezután a hatalom legitimációja vált a legfonto-
sabb feladattá. Emellett az államosítás kibQvítette a meggyQzés eszköztárát, a sajtó mellett 
csatasorba állították a nyomdákat és a kiadókat, amelyek óriási mennyiségben ontották 
magukból a propagandaanyagokat,6 különféle vitákon keresztül „megszelídítették” a m_-
vészeti életet, bevezették az intézményesített névadás gyakorlatát, és nem utolsósorban 
egyéb vizuális eszközök – így a propagandafilmek, a filmhíradók – is maximális mérték-
ben a párt rendelkezésére álltak. 1949-tQl 1953-ig vitathatatlanul Rákosi állt a közvetített 
üzenetek középpontjában, minden eredmény az Q nevéhez kapcsolódott, a csúcsok csú-
csára pedig 60. születésnapjának megünneplésekor jutott.

Az 1953. júniusi kormányhatározat és a Nagy Imre-féle „új szakasz” rendelkezéseinek 
a propagandagyakorlatba történQ szerves beépülése az idQhiány és a folyamat Rákosi-
féle, korai megakasztása miatt elmaradt. Így az 1940-es évek végén kialakított rendszer 
alapjaiban változatlanul megmaradt egészen a vizsgált korszak végéig. A pártvezér júni-
us 27-i elmozdítása után is meg tudta Qrizni valamelyest az eljátszott „népszer_ségét”. 
A Nagy Imre-féle szárny háttérbeszorításával ismét felerQsödtek a régi hangok, de az 
ábrázolások visszafogottabbak lettek, és az 1952–53-as években tapasztalt intenzitásu-
kat már nem érték el. Az 1955-ös visszarendezQdés nem mutatkozott hosszú élet_nek. A 
népnevelQcsoportokat és velük együtt a politikai meggyQzés Rákosi-éra alatt kidolgozott 
gyakorlatát 1956-ban számolták fel.7

(A politikai akarat vizualizálói) A bolsevik ideológiában a társadalommal való kapcsolat 
igen fontos helyet foglalt el. Az agitáció kétirányú kommunikációs csatornaként funkcio-
nált: egyrészt ennek segítségével mérte fel a párt a tömeg hangulatát, másrészt az éppen 
aktuális határozatokat ezen keresztül jutatta el a dolgozókhoz. A népnevelQ e tájékoztató, 
de ugyanakkor ellenQrzQ és nyomásgyakorló gépezet legalsó – a lakossághoz legközelebb 
esQ – szintjén helyezkedett el.

A propagandahálózat csúcsszerve a több névváltoztatást és szervezeti átalakítást is 
megélt Központi VezetQség Agitáció és Propaganda Osztálya volt, melynek létrejöttek 
megyei megfelelQi is. A helyi pártszervek mindenfajta propaganda – beleértve az okta-
tással, sajtóval, kultúrmunkával kapcsolatos – tevékenységét az agitációs és propaganda 
titkár fogta össze. Ezen belül kimondottan az agitációért az agitációfelelQs volt számon 
kérhetQ. Az általa létrehozott agitációs gárdák egyrészt területi alapon, körzetenként, ut-
cánként, házcsoportonként; a szocialista üzemekben és gazdaságokban pedig munkacso-
portonként, brigádonként, m_helyenként szervezQdtek meg. Ezeken belül 1949 júliusától 
népnevelQcsoportokat hoztak létre, élükön a népnevelQ felelQssel, aki közvetlenül 10–15 
fQt irányított. Minden alapszervben legalább egy csoportnak kellett m_ködnie.

A népnevelést szervezett keretek között csak a párt által delegált személyek m_vel-
hették, akik mellé bevonták a tömegszervezeteket is: az ifjakhoz a Dolgozó Ifjúság 
Szövetségének tagjait, a feleségekhez, asszonyokhoz pedig a Magyar NQk Demokratikus 
Szövetségének nQnevelQit küldték ki. Továbbá a szakszervezeteknek is volt saját propa-
gandaszervük. Fontos megjegyezni, hogy a népnevelés nem jelentett „fQállást”, azt is csak 
a szervezet megszilárdulása után sikerült elérni, hogy az agitátorok ne kapjanak egyéb 
pártfeladatot. Mindenkinek a maga üzemében, tsz-ében elvégzett munkáján felül kellett a 
meggyQzésre idQt, energiát tartalékolnia.



HUHÁK HELÉNA: A PÁRTAKARAT VIZUALIZÁLÁSA 63

Ami az állandó népnevelQcsoportok taglétszámát és összetételét illeti, az 1949-es ada-
tok között 70 ezer, az 1951 végén készült összesítésben már ennek duplája, 130–140 ezer 
fQ szerepelt, a párttagok aránya 70–75% körül mozgott. A kampányok idején ez a szám 
megsokszorozódott, az újonnan érkezQk többsége pártonkívüli volt. A csoportok megszer-
vezését nehezítette az igen nagyarányú – mintegy 35–40%-os – fluktuáció, valamint az a 
gyakorlat is, hogy a felvilágosítást – mivel a helyi szervek nem tartották fontos feladatnak 
– általában a gyengébb munkaerQre hagyták, a megbízhatóbb, képzettebb kádereket pedig 
ipari-gazdasági munkakörben foglalkoztatták.

A tagok a személyi felelQsség elve szerint tevékenykedtek, egyénenként kiosztották 
rájuk a feladatokat, valaki a munkaverseny megszervezéséért, míg más a sajtó terjesztésé-
ért, szemléltetQ agitációért, vagy éppen a tagjelöltekkel való foglalkozásáért volt számon 
kérhetQ. Az anyag- és dekorációfelelQs nem foglalkozott közvetlenül a meggyQzéssel, de 
munkájával segítette a népnevelQk m_ködését. A látványképek megszületése felett köz-
vetlenül az elQbbi bábáskodott. P nézett utána, hozott-e valami új propagandakiadványt 
a posta, gondoskodott ezek megfelelQ elhelyezésérQl, illetve Qt vonták felelQsségre, ha a 
kiküldött brosúrákat, plakátokat nem vették igénybe. A dekorációfelelQs munkásságával 
a pártvezetQk szerint nevelQ hatást is kifejtett. A közterek, épületek, helyiségek politikai 
töltet_ dekorációinak elQbb-utóbb a magánlakásokba is általánossá kellett (volna) válni-
uk: „A dekorációfelelQs jó munkája oda vezethet, hogy a dolgozó népünk ízlésesen be-
rendezett lakásban – hasonlóan a Szovjetunióhoz – ott találjuk majd a szocializmus nagy 
tanítómestereinek arcképét és szobrát is. Így az esztétikai neveléssel egyidej_leg politikai 
állásfoglalásra és helytállásra is neveljük dolgozó népünket.”8 Rajta kérték számon, hogy 
tartalmilag megfelelQ, kellQképpen átpolitizált és aktuális anyagok legyenek közszemlére 
bocsátva. A dekorációfelelQs minderrQl a maga mellé szervezett aktívákkal gondoskodott. 
A nagyobb alapszervezeteknél a kisebb részterületekre is külön felelQsöket neveztek ki, 
így önálló versenypropagandistát, közönségszervezQt, kultúr-, és faliújság-felelQst.

A csoportok aktivitása változó volt, a nagyobb kampányok ideje alatt felerQsödött, így 
országszerte a választások, ünnepek, békejegyzések, az ellenségesnek kikiáltott csoportok 
elleni harc; ipari üzemekben a versenymozgalmak, a normaemelés; vidéken a téeszesítés, 
begy_jtés alkalmával. Az agitációt az útmutatók szerint mindig „melegen kellett tartani”, 
azonban jellemzQ módon két kampányidQszak között a csoportok teljesen szétszéledtek, 
az elQírt népnevelQ-értekezleteket nem hívták össze, az elQadásokat nem tartották meg, 
a szemléltetQ anyagok pedig felbontatlan kötegekben porosodtak a szekrények tetején és 
az íróasztalfiókok mélyén.

A propagandisták ideológiai pallérozásának egyik fQ helyszínéül szolgáló Pártoktatás 
Háza (PH) nev_ intézményláncot egyúttal a népnevelQ-hálózat bázisává is kívántak fej-
leszteni. A munka elvi-politikai – elQadás-sorozatok, konzultációk, ankétok, tapaszta-
latcserék útján történQ – segítése, a módszertani ismeretek átadása mellett a szemléltetQ 
agitáció támogatása szintén a feladatok közé tartozott. A PH-kban kiállításokat rendeztek 
a három- és ötéves terv gazdasági és szociális eredményeirQl, térképeket, földgömböket, 
grafikonokat, képeket halmoztak fel az aktuális bel- és külpolitikai eseményekkel kapcso-
latban, tárgyanként összegy_jtötték a napi sajtócikkeket, továbbá állandóan friss adatok-
kal szolgáltak a megye gazdasági, szociális fejlQdésérQl.9 Ugyanitt 1952-tQl – a szovjet 
agitációs pontok, az úgynevezett Vörös sarkok mintájára – propagandistaszobákat és 
agitációs sarkokat hoztak létre, ahol a szemléltetés legkülönfélébb eszközeit tették elérhe-
tQvé. Emellett rendszeresen dekorációs versenyeket is meghirdettek, az állandó díszítést 
is ilyenkor rendezték újjá. A legjobb eredményt elérQket természetesen megjutalmazták, 
mivel mással, ha nem dekorációs anyaggal, például egy szoborral.10
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(A vizuális agitáció általános jellemzQi) Az MDP propagandájában a dekoráció és a szem-
léltetQ agitáció kelléktára nem különült el egymástól élesen, a tanácsteremben kifüggesztett 
Sztálin-portré egyértelm_en elQbbi, a kollektíven szerkesztett faliújság pedig vitathatatlanul 
utóbbi kategóriába tartozott, egy plakát, vagy egy kirakat azonban már átfedést képzett. A 
két definíció pontosításakor hangsúlyoznunk kell, hogy az elsQ és legfontosabb közös vo-
nást a politikával átitatott tartalom, a párthoz, a különféle eseményekhez, évfordulókhoz, 
mozgalmakhoz, kampányokhoz való szoros kapcsolódás jelentette. A készítés módja sze-
rint a dekorációs és szemléltetQ eszközök központilag elQállítottak és helyben gyártottak is 
lehettek, a használat helye szerint az ország bármely pontján, a legeldugottabb tanyáktól a 
legnagyobb gyárakig, gazdaságokig mindenütt megtalálhatóak voltak. A különbség abban 
ragadható meg igazán, hogy míg a dekoráció célja elsQsorban valóban a díszítés, a miliQ 
megteremtése, a párt által a lakosságba diktált érzelmek – legfQképpen a kommunisták, a 
Szovjetunió, a béke stb. iránti szeretet és a kreált ellenség iránti gy_lölet – vizuális megje-
lenítése volt, addig a szemléltetQ eszközök többletfunkcióval is bírtak. A hangulatkeltésen 
túl ezeket a népnevelQk fel is használták az agitáció során, az elnevezésbQl adódóan, szem-
léltettek vele, alátámasztottak, magyaráztak, könnyebbé, színesebbé tették az elhangzottak 
befogadását. Mivel a bemutatást nem befolyásolja, ezért az egyes típusok kategorizálásánál 
a propaganda korabeli „szakirodalomára” hagyatkoztam.11

A központilag nyomtatott propagandaanyagokat – a kiadványokkal egyetemben – a párt-
nyomdák állították elQ, melyek teljesítQképességét a pártközpont nyomtatványokra vonatkozó 
igénye az 1950-es évek elejére jócskán meghaladta. A feladat oroszlánrésze az – 1948-tól már 
kiadói tevékenységet nem folytató, államosított – Athenaeum Nyomda Nemzeti Vállalatra 
várt. Ez azonban 1951-ben az MDP, a tömegszervezetek, illetve más intézmények, minisz-
tériumok – újságok, brosúrák, faliújságok, röplapok elQállítására vonatkozó – megbízásainak 
csak állandó túlórázással, a gépek fokozott igénybevételével tudott eleget tenni. Naponta ko-
moly vitákat gerjesztett annak eldöntése, hogy éppen melyik megrendelés kerüljön elQbbre a 
másiknál, melyik a fontosabb, melyiknek kell hamarabb elkészülnie. Nem csak ezen a téren 
uralkodott következetlenség, a fent felsorolt szervek ugyanis gyakran azonos tartalmú, célú, 
sQt megegyezQ képanyagú nyomtatványokat adtak ki. Mire erre ráébredtek, már legyártották 
a több tíz- esetleg százezer brosúrát, amit aztán soha senki sem vett a kezébe.12

A terjesztésre a pártközpont külön szervet hozott létre, a Propagandaanyag TerjesztQ a 
Gazdasági- és az Agitációs Osztállyal közvetlen kapcsolatot tartott, és a kiadványokra vo-
natkozólag közösen tettek javaslatot a felsQbb pártszerveknek. Az alapszervezeteknek szánt 
anyagokat a megyei és városi titkárok kapták még és küldték szét az alsóbb szinteken, ez-
által a párt szerint Qk voltak a felelQsök az anyag megfelelQ „politikai felhasználásáért” is.13

A dekoráció irányításához a központi propagandaosztály munkatársai egységes vezér-
fonalat készítettek, amely tartalmazta a megfelelQ illusztráció kiválasztását és az elrende-
zés bQséges változatait. Továbbá a Pártmunkás cím_ lapban is foglalkoztak a kérdéssel, 
a jó megoldásokról fényképet is közöltek. A helyben készített anyagok esetében az agi-
tátorokat igyekeztek mindenre kiterjedQ elQírásokkal, akár merQben egyszer_ és evidens 
tanácsokkal is ellátni. Ahogy a földm_vesnek centiméteres pontossággal elQírták a vetés-
sorok távolságát, úgy a népnevelQnek is meghagyták, milyen színbQl, anyagból, bet_bQl 
készítse el plakátjait. A központilag gyártott, sokszorosított és szétküldött anyagokhoz 
hasonlóan a helyi kezdeményezéseket is cenzúráztak.

A különféle m_vészeti ágakhoz hasonlóan ezen a területen sem volt megengedett a 
nevelési szándék nélküli, önmagában való díszítettség, a l’art pour l’art hozzáállás: „Az 
egyik faliújság-kiállításon például bemutattak neonfénnyel megvilágított faliújságot, sQt 
olyat is, amelyiken eleven békegalamb volt. Az ilyesmi elveszi a faliújság igazi jellegét, 
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megfeledkezik a faliújság eredeti hivatásáról. És még valamit elárul: azt, hogy ott a faliúj-
ság rendszertelen, kampányszer_, kirakateredményekre törekszik csak.”14 Még a politika-
ilag megfelelQ dekorációról, szemléltetQ agitációról is úgy tartották, önmagában semmit 
sem ér; hiába volt esztétikus egy kiadvány, tetszetQs egy plakát, az agitáció egyéb formáit 
nem helyettesíthette, csak kiegészíthette, alátámaszthatta azokat, de azt is csak akkor, ha 
mondanivalójában kapcsolódott az ország elQtt álló feladatokhoz és nem hangzatos, úgy-
nevezett „hosszúlejáratú” jelszavakból áll.15

A szemléltetQ eszközök típusai a szovjet propagandisták eszköztárából származtak. 
Annak ellenére, hogy a tartalmat az itthoni körülmények szerint fogalmazták meg, a kul-
turális különbségek érzékelhetQek maradtak. A szemléltetQ agitáció szájbarágós, túlma-
gyarázott üzenetmegfogalmazási és- közvetítési stílusa sokkal inkább a Szovjetunióban 
jellemzQ alacsonyabb iskolázottsági szintre és magasabb analfabetizmusi rátára volt 
szabva, mint a magyar viszonyokra. A rajzok ugyan felnQtteknek készültek, mégis a kor-
társak számára is gyermetegnek, didaktikusnak bizonyultak. Ami a szövegbuborékokból 
megérthetQ lett volna, azt külön megmagyarázták az ábrázolások alatti kommentárban, 
vagy esetleg pár soros versikébe szedve is. A szöveges nyomtatványoknak szinte mind-
egyike tegezte nézQjét, ami az állampolgárok kiskorúvá degradálásának egyik lényeges 
mozzanata volt.”16 A képsorok egy-egy szituációt villantottak fel, többnyire párbeszédes 
formában, a helyszín szinte kivétel nélkül mindig a munkavégzéssel, illetve az agitációval 
állt kapcsolatban. Kedvelt eszköznek számított az állatok és tárgyak megszemélyesítése, 
megszólaltatása, a cséplQgépek, versenytáblák, gabonás zsákok életre keltése. A pártszer-
vek a bölcs vezetQ, a mindent látó és halló ellenQr szerepében tetszelegtek.

(A dekoráció kelléktára) A központi díszítQ elemek megkreálása a korszak vállalkozó 
kedv_ képzQm_vészeire várt. A fiatal festQk számára jó kereseti lehetQséget nyújtott a 
különbözQ dekorációs vásznak elkészítése. Az alkotóknak az eszmét, pontosabban annak 
letéteményeseit, a Pártot és vezetQit kellett megjeleníteniük. A szerkesztés adott kellék-
tárból történt, amelynek elemei általánosak, mindenki számára egyértelm_ek voltak. 
Kevésbé közkelet_ szimbólumok, egyéni ötletek – csoportnyelvi voltuk miatt – csak sz_k 
körben voltak használhatók.17

A korszak vadhajtásai ezt a területet sem kímélték. A Dekorációs Nemzeti Vállalat 
egykori dolgozójának visszaemlékezése szerint a portréfestészet normázása is bekerült az 
újító tervek közé, a pártvezetés normában akart festetni: legyen külön kabátfestQ, fejfestQ, 
bajuszfestQ, ki mihez ért jobban. Emellett az éberség jegyében az etalon Rákosi-arcképet, 
amelyrQl a többit másolták, minden este be kellett zárni a páncélszekrénybe.18

A Politikai Bizottság határozataiban szabta meg a portrék kifüggesztésére vonatko-
zó tudnivalókat. A kerületi bizottságok feladata volt a rendelések felülvizsgálata, annak 
mérlegelése, megfelelQek-e a méretek, arányok, emellett arra is Qk hívták fel az alsóbb 
pártbizottságok figyelmét, hogy „üzlethelyiségekben, kirakatokban, korcsmákban, mula-
tóhelyiségekben stb. az arcképeket ne függesszék ki.”. Ügyeltek rá, hogy a vezérek kép-
másait hozzáértQk készítsék el, azonban nem mindenütt jutottak hozzá a felsQbb szervek 
által jóváhagyott reprodukciókhoz, így házilag állították elQ azokat.

A belsQ dekorálásra, párthelyiségek, közhivatalok, iskolák díszítésére festmények ké-
szültek. Az egységes, aranyszín_ keretbe foglalt, teljes képsorozat a következQ sorrend-
ben állították össze: Marx, Engels, Lenin, Sztálin, Rákosi (1950-ig Szakasits Árpáddal 
kiegészülve). A legelterjedtebb válogatásban a fQhelyre Lenin és Sztálin arcképe, kevésbé 
kiemelve, kicsivel lejjebb, általában középen pedig „legjobb magyar tanítványuk” került. 
Ehhez csatlakoztak még a szovjet kiadásban megjelent arcképek. A pártvezetQkrQl ké-
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szült kétíves falragaszokat felvonulásokra szánták, ezek rajzokról, vagy fényképekrQl is 
elQállíthatók voltak. Sztálin és Rákosi portréját 1953-ig mindig ki kellett tenni. A sorban 
utánuk következQ személyek (Farkas Mihály, GerQ ErnQ, Révai József, letartóztatásukig 
Kádár János, Rajk László stb.) arcképét pedig akkor, ha annak valami apropója adódott, 
ha az adott személy saját kerületéhez, minisztériumához kapcsolódott a rendezvény, vagy 
éppen az illetQ volt a gy_lésszónok. A harmadik típust a színezett rajzok jelentették, itt a 
pártvezetQkön kívül a magyar történelem kommunista olvasata szerint kiemelkedQ alak-
jait is ábrázolták, így Dózsa Györgyöt, Kossuth Lajost, PetQfi Sándort, Táncsics Mihályt. 
A festmények a portrék mellett különféle jeleneteket is ábrázoltak, így az illegalitásban 
vívott küzdelembQl, vagy Rákosi életébQl.19

A jelszavak, slejfni plakátok szintén pártházak, elQadótermek, népnevelQszobák falaira ké-
szültek. Az osztály a helyben készített példányokat általában gyengének találta, ezért központi-
lag nyomtattak ki dekorációs szalagokat, melyeket a szervezetek kifüggesztettek „és amelyeken 
keresztül útmutatást kaptak a maguk készítette dekoráció ízléses és hatásos kivitelezésére”.

A rajzok mellett gyakran fotókat is felhasználtak, melyeket az agitáció és propaganda 
egyik leghatásosabb eszközének tekintették, különösen a politikailag elmaradott tömegek 
megnyerésére. A központi propagandaosztály szerint ezt a területet is számtalan tartalmi, 
formai és szervezési hiányosság gyengítette. Egy 1950-ben készült jelentés szerint a fel-
vételek nem voltak kellQképpen átpolitizálva, nem tudták ábrázolni a „politikai élet döntQ 
kérdéseit”, csak a felszínt mutatták meg, nem nyújtottak érveket a felvilágosító munká-
hoz, használatuk tervszer_tlen, esetleges volt. Mindemellett a fotósokat csak a városok 
érdekelték, a falvak életét elhanyagolták. A hibák okát abban látták, hogy e területen 
még mindig a kereskedelmi szempontok domináltak, a párt nem gondoskodott új fényké-
pészkáderek kinevelésérQl, illetve olyan központi archívumok sem álltak rendelkezésre, 
amelyek a munkát segítették volna. A hiányosságok orvoslására és a kiadványok számára 
a kellQ fotóanyag folyamatos biztosítására állami fotóintézet és egy központi archívum 
létrehozását, továbbá a megfelelQ káderképzés beindítását javasolták.20

(A faliújság) A szovjet marxista körök felirataiból, röpcetlijeibQl kifejlQdQ, a szocialista 
látványagitációban kiemelt szereppel bíró faliújság használata visszatükrözte a rendszer 
logikáját: kollektíven szerkesztette a faliújság-szerkesztQbizottság, a munkát ellenQrizte a 
helyi pártszervezet faliújság-felelQse, a szerzQket kiképezték a faliújságíró tanfolyamok, 
az eredményeket és sikereket pedig a faliújság-kiállítások és -versenyek demonstrálták.21 
A gazdálkodó és termelési egységek kiadványai mellett lakóközösségek által használt, 
úgynevezett területi faliújságok is léteztek, amelyeket lelkes háziasszonyok szerkesztet-
tek.22 Emellett központilag is készültek példányok, valamint „vegyes” m_vek is napvilá-
got láttak, ezek elQre gyártott cikkeket, képeket tartalmaztak, de hagytak szabad felületet 
a helyi szerzQgárda tagjainak is.

A jó faliújság ismérvei a következQk voltak: tiszta, ízléses, könnyen olvasható, sok rajz, 
kép díszíti, vannak levelezQi, bátran bírál, pozitív, helyi kezdeményezéseket is felkarol, 
és legideálisabb esetben hetente, kéthetente, dátummal, sorszámmal ellátva jelenik meg. 
Minden alapszervezetnek öt–hatfQs faliújság-szerkesztQbizottságot kellett felállítania, 
amelyeknek tagjai a helyi tömegszervezetek agitátorai és a népnevelQk közül kerültek 
ki. Emellett a Központi Faliújság SzerkesztQbizottság tíz tagjából kétheti váltásban jelöl-
ték ki azokat a személyeket, akinek rendszeresen részt kellett venniük a háromhavonta 
megtartandó, helyi üléseken. Ahol nem ment a munka a lokális munkaerQvel, ott szakmai 
segítséget vettek igénybe, például a helyszínre irányítottak egy grafikust, aki lerajzolta a 
jó eredményt elért dolgozókat.23
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A lakosság a faliújságon keresztül tájékozódhatott a körülötte zajló eseményekrQl. 
Minden helyi ügy egyben országos ügy is volt, sQt, a szocialista propaganda az eredmé-
nyeket gyakran nemzetközi viszonyrendszerben értelmezte. Ennek fényében a faliújságot 
a lokális és az országos történések kapcsolódási pontjaként szerették volna m_ködtetni. A 
népnevelQknek a „tömegkapcsolatokat” kellett erQsíteniük, ennek fokmérQjéül a beérke-
zett levelek mennyisége szolgált. A legh_ségesebb levelezQk azonban saját csoportjukból, 
valamint a szakszervezeti bizalmiak közül kerültek ki. Tehát a népnevelQk kvázi saját 
maguknak írogattak, a lakosságot nem igazán hatotta át a „levelezési láz”.24

Emellett – biztosítva a verseny nyilvánosságát – a faliújság jellegzetes helye és fóruma 
volt a versenykihívásoknak és a versenykihívási válaszoknak is. Az egyik legtipikusabb-
nak pedig az Prjárat, máshol „Láttunk”-nak nevezett rovat számított. SzerzQjének nem 
kellett egyebet tennie, mint nyitott szemmel járva végigsétálni az adott üzemben, szövet-
kezetben és felfedezni a hiányosságokat, leleplezni a mulasztókat, továbbá – természete-
sen névvel együtt – közzétenni a tapasztaltakat.25

A Csongrád megyei Szatymaz gépállomásán a népnevelQknek – az ellenQrök szerint 
– már 1949-ben sikerült a faliújságot fegyverként forgatniuk: „Legutóbb megkritizálták 
az agronómust, aki a munka elQl úgy szökik el, hogy motorra ül és egész nap nem lehet 
látni. A szöveget rajzzal színesítették. Az elmúlt héten az egyik traktorista az elQmelegítQ 
lámpáját elszántotta, s mikor a füstölgQ földet meglátta, megijedt. Másnap, mint felüle-
tes és saját árnyékától megijedQ ki volt rajzolva és szerkesztve a faliújságon. Az egyik 
traktoristának a gépállomástól 50 km-re elsüllyedt a traktora és beküldte a segédvezetQt, 
hogy hívja ki a gépállomás vezetQt és a fQgépészt, hogy ássák ki a traktort. A faliújsá-
gon lerajzolták a süllyedQ traktort és humoros szöveget írtak hozzá, melyben rámutattak 
ügyetlenségére és az önkezdeményezés hiányára.”26

Érdekes megoldást hozott, amikor a szemléltetQ agitációt is a szemléltetQ agitáción 
keresztül propagálták, vagy éppen annak elhanyagolását kritizálták. A gépállomások 
Fényszóróra keresztelt faliújságjának egyikén a politikai helyettes egy szomorkodó 
versenytáblát, egy könnyezQ faliújságot, valamint kiosztásáért könyörgQ, felbontatlan 
köteg Szabad Népet maga mögött hagyva magyarázza, hogy nincs ideje a szemléltetQ 
agitációra, mert termelQ munkát kell végeznie.27 Másutt magának a faliújságnak az ago-
nizálását is a faliújságon mutatták be. Jelen esetben pókok szQtték be, egyik közülük 
nagy csokor virágot nyújt át a politikai helyettesnek, ezzel köszönve meg, hogy hábo-
rítatlan lakhelyet biztosított számára. A pók persze nem csupán a faliújság elhanyagolt-
ságát igyekezett érzékeltetni, hanem a kulákokra történQ asszociációt is magában hor-
dozta.28 A népnevelQknek is volt faliújságjuk, melyet a Pártoktatás Házában saját maguk 
számára készítettek. Ez javarészt gyakorlati kérdésekkel foglalkozó írásokat közölt, de 
„marketingfunkciót” is betöltve – a sztahanovisták népszer_sítésének mintájára – segít-
ségével közszemlére bocsátották a legjobb propagandista fényképét és megosztották a 
sikert hozó munkamódszereket is.29

A kiküldött ellenQrök néhol csak ízléstelenséget találtak, de volt, ahol komoly politikai 
hibákba ütköztek. Gyakran fogalmaztak meg bírálatot a kritikai hang hiánya, a gyenge tö-
megkapcsolatok, a helyi jelleg elsikkadása miatt. A faliújságot sokszor újságkivágások, vagy 
rosszabb esetben igazgatói rendeletek kifüggesztésére használták. Továbbá az is elQfordult, 
hogy a szerkesztQbizottság – sok népnevelQcsoporttal egyetemben – csak papíron létezett, 
több helyen azért nem írták alá a cikkeket, ki ne derüljön, azok mindig ugyanazon ember 
tollából származtak. „Az alapszervezetekben ez oda vezetett, hogy a szerkesztQi funkciót alig 
tekintik pártmegbízásnak és elt_rik, hogy nem ritkán kétes, karrierista elemek sajátítsák ki. A 
pártszervezetek nem ismerték fel jelentQségét, hagyták, hogy a faliújságon felvetett problé-
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mák elsikkadjanak, nem figyeltek fel még arra sem, hogy a kritizálót üldözték” – olvasható 
az egyik jelentésben. Az kérdéses, vajon milyen karrierlehetQséget láthatott bárki is a faliújság 
szerkesztésében, ha egyszer ilyen rosszul és kis hatásfokkal m_ködött.

A népszer_sítQ akciókban, így a faliújság-kiállításokban is rejlett veszély, ha nem meg-
felelQen éltek ezekkel, ha például az elbírálás fQ szempontjává a kivitelezést, nem pedig 
a tartalmat tették. A kritika szerint a dekorációs elemek túltengésének hatására a kiemel-
kedQ dátumok tiszteletére indokolatlanul díszes és költséges m_vek láttak napvilágot. 
Mindemellett a faliújság használatát – és az egész agitáció m_ködtetését – az erQk szétfor-
gácsolása, a szervezetlenség és az egyeztetések hiánya jellemezte. Nem egy jót készítettek 
el, hanem sok rosszat. Külön volt a pártnak, a szakszervezetnek, a DISZ-nek stb. sajátja, 
egyikre sem jutott elegendQ idQ és energia, egyik sem ütötte meg a kívánt színvonalat.

(A plakát) A többnyire helyben elkészített faliújsággal szemben a központi, de legalábbis 
megyei szinten gyártott és ennek megfelelQ körben terjesztett propagandaplakátokkal a 
propagandistáknak csak annyi dolguk volt, hogy elhelyezzék Qket a párt által pontosan 
kijelölt helyiség, pontosan meghatározott falfelületén.

A 19. század végén kialakult magyar plakátm_vészet 1945-re már nagy múltra tekintett 
vissza, a m_fajban rejlQ propagandalehetQségeket a megbukott szélsQjobboldali hatalom 
éppolyan tudatosan használta ki, mint a késQbb alakult pártok.30 Az újjáépítés idQszaká-
ban a sajtó mellett a plakát is fontos szerephez jutott, közérdek_ információkat közölt a 
lakossággal saját, egyéni kifejezQeszközeivel. A fellendülés meghozta a háború utáni elsQ 
plakátkiállítást is, amelyet 1948-ban a Nemzeti Szalonban rendeztek meg. Az ehhez ké-
szült kiadvány bevezetQjében a baloldali pártok ideológiája szerint vizsgálták a plakátok 
társadalmi feladatát. Az MKP-hoz f_zQdQ alkotások egyik fQ témája már ekkor az éberség 
és az ellenségkeresés volt, a politikai ellenfelek, a reakciósok, a feketézQk és az árdrágítók 
ellen a karikatúra és a szatíra fegyverét vetették be.31

A politikai fordulat után a rövid ideig jellemzQvé vált sokszín_séget e m_fajában is a szür-
keség váltotta fel, a követett szovjet modellnek megfelelQ vizuális nyelv vált egyeduralkodó-
vá. A m_vek egyformává váltak, a különbségek pedig minimálissá. A m_vész „keze nyoma” 
alig volt tetten érhetQ: „Az utcatapétákon megsz_nt egyéni hang helyett a plakátkórus barokk 
akkordokkal sulykolja az új trendet. ZászlóerdQs díszletei, magabiztosan menetelQ, szavazó, 
dolgozó, sQt üdülQ figurái, jelmondatai tükrözik a személyi kultusz megalomán reprezentá-
cióját, lépték- és ízlésvesztését, kritikátlan szovjetb_völetét.”32 A plakátm_vészet átpolitizá-
lásának következtében a kereskedelmi és politikai plakátok m_faja ekkortájt szinte teljesen 
egybeolvadt, mindkettQ tanítani, felvilágosítani akart. A megszaporodott tömegrendezvények, 
tömegmozgalmak árnyékában már az új követelmények szerint születtek meg a korszak pla-
kátjai, melyek közül számos a m_faj alapvetQ törvényszer_ségeinek sem tett eleget.33

A m_vészek befolyásolásának fontos eseményei voltak azok a különféle ankétok, ahol 
– a meghívott szovjet szakértQket irányítása alatt – a résztvevQknek el kellett határolniuk 
magukat a dekandensnek ítélt irányzatoktól és m_velQiktQl. A koalíciós években nem volt 
ritka, hogy ugyanaz a m_vész egyszerre több pártnak is dolgozott. A választások elQtt 
pedig olyannyira megnQtt a kereslet, hogy „dilettánsok, rajzolgató jóbarátok” is lehetQsé-
gekhez jutottak. A propagandafQnökök nem m_értQk voltak, hanem ideológusok, eszerint 
válogattak az alkotók és m_veik között.34 A téma kutatói szerint az igazán nagy m_vészek 
is hozzásimultak az elvárásokhoz, „az alkalmazott grafikusok alkalmazkodtak”. A két 
háború között is alkotó Konencsi György 1950-es, kockás asztalon a reggeli kávé mellé 
szervírozott Szabad Népet ábrázoló plakátját például még saját stílusában megszületett 
alkotásként tartják számon, azonban az egy évvel késQbbi munkáját már a sematizmus 
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iskolapéldájának nevezik. Utóbbin kanonikus öltözékben, kikozmetikázott munkás és pa-
raszt áll az MDP nemzetiszín zászlója elQtt.35

(Vándorkiállítástól az agitációs levelezQlapig) Az elQbbieknél nagyobb szabású megol-
dást jelentett a propaganda-kiállítás, amely javarészt valamilyen általánosabb témát ölelt 
fel, egy-egy üzem vagy gazdaság termelési eredményeit, vagy éppen a párt történetét, 
pártvezérek életét dolgozta fel. A bemutatás eszközéül szövegekkel, képekkel, rajzokkal 
díszített tablók, esetleg üveges vitrinek szolgáltak, a bemutatott tárgyak pedig kortárs da-
rabok voltak, az adott ipari, gazdasági egység termékei. Két változatként a vándorkiállítás 
és a selejtkiállítás említhetQ meg.

ElQbbit elsQsorban a politikailag elmaradottnak, „reakciósnak” minQsített vidéki te-
rületekre küldték és a mezQgazdasági munkálatok miatt a téli hónapokra idQzítették.36 
Megjelenítették a dolgozó munkásság és parasztság múltját, felszabadítás elQtti nyomorát, 
valamint jelenét, az ötéves terv létesítményeit. Ilyen jelleg_ kiállításokat minden község-
ben, tszcs-ben és állami gazdaságban ajánlatos volt szervezni.37

A selejtkiállításokat – melyek a formai kivitelezés tekintetében inkább egy termékbemu-
tatóhoz hasonlítottak – ezzel szemben az üzemekben rendezték meg. A kiállítási darabokat 
standszer_ bódékban helyezték el, és buzdító feliratokat, rajzos szövegeket ragasztottak rájuk: 
„Selejttel a népgazdaságunkat gyengíted”, „Selejtjeiddel az imperialistákat szolgálod ki.”, 
„MinQségi munka fokozásával a békéért.” stb. A pulton sorakozó selejtdarabok mellé kis 
pálcikákra ragasztott cédulákra írták fel azok termelési értékét és azt, mennyi ruhát, élelmet 
stb. lehetett volna venni az összegbQl, de persze a károkozó kilétét sem hagyták homályban.38

A legnagyobb volumen_ propaganda-kiállítás megrendezése egybeesett a Rákosi 
Mátyást övezQ személyi kultusz tetQzésével. A pártvezér 60. születésnapján, 1952. márci-
us 9-én a „Rákosi elvtárs élete” címmel debütáló tárlat méreteit és a körülötte keltett fel-
hajtást illetQen is kiemelkedQ vállalkozás volt. A Kúria épületében megrendezett kiállítás 
két fQ részbQl, egy életrajzi bemutatásból és a Rákosinak küldött születésnapi ajándékok 
felvonultatásából állt. Mivel az életút egyes állomásaihoz (így például Rákosi 1920-as 
évekbeli tevékenységéhez) nem párosult elegendQ tárgyi emlékanyag, ezért a hiányt 1945. 
után készült m_alkotásokkal pótolták. A cél természetesen nem a történeti hitelességre 
való törekvés volt, hanem a minél nagyobb propagandahatás elérése.39

A következQ típust jelentQ kirakat alatt általában a szövetkezeti boltok kirakatát kellett 
érteni, ahol „ideiglenes kiállítást” rendeztek az árurejtegetQvé kikiáltott kulákok lefoglalt 
ingóságaiból, a talált ruhából, cipQbQl, élelmiszerbQl. Varga Domokos, a Falurádió egykori 
munkatársa így számolt be az ezzel kapcsolatos benyomásairól: „Itt vagy ott a faluban, a kira-
katba ki volt téve egy pár kiló cukor, néhány darab szappan […] Olyan szánalmas, vérszegény 
gy_jtemény volt, még, mint kirakat is. És az volt az impresszióm, hogy nem egy dolgot Qk 
tettek oda, hogy legalább annyival több legyen.”40

Rokonm_fajnak számított a „kirakat-újság”, amely forgalmas helyeken üveg mögé tett saj-
tóanyagok, képek, újságkivágások, cikkek elhelyezését jelentette. Elvárták, hogy a népnevelQ-
csoport egy tagja ennek közelében állomásozzon és hívja fel a fontosabb írásokra az érdeklQ-
dQk figyelmét.41 Ez az elgondolás teljesen irreális, a vészesen fogyó káderkészlet éveiben pe-
dig teljesíthetetlen is volt, hiszen e szerint egy embernek az lett volna az egész napos feladata, 
hogy a kirakat mellett strázsáljon és tegyen róla, hogy az arra vetQdQ dolgozók ne haladjanak 
tovább anélkül, hogy vetnének egy-egy pillantást az üveg mögött megbújó közleményekre.

A fali táblát gy_jtQfogalomként használták, altípusait a versenytábla, a sztahanovisták arc-
képcsarnoka, a dicsQségtábla és a szégyen- vagy pellengértábla jelentették. A dolgozók verse-
nyét és annak népszer_sítését a versenypropagandista szervezte meg. Az élenjárókat száguldó 
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repülQvel, vonattal, busszal, a mögöttük sorakozókat autóval, biciklivel, gyalogossal, végül a 
sereghajtót szamárral szimbolizálták. A versenyszellem erQsítése érdekében az aktuális állás-
ról grafikon-képek számoltak be.42 Ugyanakkor a versenytáblát is lehetett manipulálni. Például 
úgy, hogy a két vetélkedQ község egyike a versenytárs korábbi eredményeivel vetette össze a 
sajátját. Több jelentésben szerepel, hogy teljesítményük meghamisításától az egyéni verseny-
ben lemaradók sem rettentek meg és egyszer_en átírták az elért százalékukat.43

„1 darab jókarban lévQ nQi kerékpár eladó” – e mondat származási helyéül a jelentés 
készítQi a pusztakengyeli versenytáblát nevezték meg. Noha a parasztok jót mulattak a 
rendhagyó közleményen, a szerkesztQk arra szólították fel Qket, szégyelljék magukat, mert 
a munkaverseny komoly dolog, „a szocialista termelés lendítQ ereje”, az ilyen versenytáblá-
nak pedig csak az ellenség örül. A vezetés – úgy érezte – ezzel ismét rámutatott arra, hogy 
az éberség lanyhulását észlelQ „reakció” bármilyen felületet képes volt saját céljaira kisajá-
títani.44 Minden visszásság dacára versenytáblát az ellenQrök a begy_jtés, munkafelajánlás 
idején az üzemek, községek javában találtak, így megállapíthatjuk, a faliújság után ez lehe-
tett a szemléltetQ agitáció második legelterjedtebb, helyben készített eszköze.45

Ahogyan neve is mutatja, a dicsQségtábla az élenjárókat, a tervet túlteljesítQket, a 
munkamódszer megjavítókat, az újítókat vagy egyéb tekintetben kimagasló eredményt 
elérQket „reklámozta”, az Q példájukkal igyekezték ösztökélni a többi dolgozót is. A 
sztahanovisták tiszteletére pedig önálló arcképcsarnokot készítettek, portréik mellé elért 
eredményeiket, kidolgozott újításaikat is feltüntették.

Mindközül a szégyentáblára lehetett a legkönnyebben felkerülni. Ehhez nemcsak a 
tervteljesítésben való lemaradás szolgáltatott indokot, elég volt egy pár perces reggeli 
késés, egy hanyagul elvégzett feladat is. Így szégyenítették meg a pontatlanokat: „Mi va-
gyunk azok, akik ötéves tervünk teljesítését gátoljuk azzal, hogy a mai napon elkéstünk.” 
Az ilyen és ehhez hasonló „önkritikai megnyilvánulást” – a személyenkénti bírálat je-
gyében – az érintettek névsora követte. Kedvelt módszer volt a késQn jövQk által okozott 
kár számszer_ összegzése is: „1950. március 1-tQl 1951. március 1-ig egy év alatt 1134 
dolgozó késett el, 303.924 Ft, ezt vennék rajta: rádió, ruha, bicikli”.46

A következQ típusba sorolható röplapok számtalan formában, sokféle témában és több-
nyire egy adott réteget megszólítva árasztották el az országot. A különbözQ bet_típussal 
és mérettel szedett szövegekhez néha rajzokat, ábrákat is mellékeltek. A színes plakátok-
kal ellentétben ezek fekete-fehérek voltak, egyszer_ kivitelezésük lehetQvé tette, hogy 
helyi szinten is gyorsan, olcsón és nagy példányszámban állítsák elQ és terjesszék Qket. A 
röplapokat az agitáció különféle alkalmain, rendezvényeken, ünnepségeken osztogatták.

A korszakban ugyancsak gyakori eszköznek számított a harci röplap és a villám, ame-
lyek hivatalosan a faliújság két megjelenése között terjesztve, pár soros szöveggel láttak 
napvilágot. A kettQ közötti különbség abban állt, hogy míg a harci röplapot szétküldték, 
addig a villámot adott helyen kifüggesztették, például szívesen tették ki a kulákok kapujá-
ra. Természetesen ezeket a hatóság által elhelyezett „alkotásokat” nem lehetett önkez_leg 
eltávolítani. Olykor a kiválasztott, vagy éppen önként jelentkezQ szomszédok feleltek a 
„dekoráció” sértetlenségének megóvásáért. Így egy ártalmatlannak t_nQ falragasz, vagy 
röpcetli is képes volt tovább növelni a megbélyegzett emberekben az elkeseredettség és 
a kiszolgáltatottság érzését. Ezen módszerrel éltek egyébként a verseny során is, csigát, 
repülQt ragasztottak az élenjárók, illetve a lemaradók kerítésére.47

A szemléltetQ agitáció ritkábban elQforduló kellékei között találkozhatunk még az új-
ságkivágásokból összeállított, hordozható albummal is, amely sokféle tartalmat kis helyen 
tömörítve az agitátor mozgatható gy_jteményeként funkcionált. A célszemélyek üdvözlésé-
re, az élenjárók méltatására agitációs levelezQlapokat küldtek szét. Az MNDSZ-tagok élve 
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ezzel a lehetQséggel gyQzelmi jelentést kézbesítettek a legjobban teljesítQ bányászoknak, 
úgynevezett Szürke levelet pedig az elmaradóknak, igazolatlanul hiányzóknak.48 Bevett 
módszer volt a feleségnek írni, tájékoztatni arról, a férj mulasztása, késése, selejttermelése 
mennyi pénzbeli veszteséget okozott a családi kassza számára. Végül még megemlíthetjük a 
térképet, zsebtérképet, amely egyrészt a nemzetközi események könnyebb megértésének se-
gédeszközéül szolgált, másrészt pedig a közelebbi régiók, járások eredményeit mutatta be.49

A szemléltetés tucatnyi eszközét sorra véve joggal merülhet fel a kérdés, az agitációs gárdák 
egyáltalán igénybe vették-e a rendelkezésre álló kellékeknek, ha nem is mindegyikét, de leg-
alább felét, harmadát. Valószín_leg – a mintacsoportokat leszámítva50 – a többség nem, hiszen 
– mint arra fentebb utaltam – a pártszerveknek egy-egy csoport szükséges létszámmal való 
feltöltése is súlyos problémát okozott, nem még az aprólékos szabályok betartatása. Ennek 
ellenére a propagandaosztály nyomdái megállíthatatlanul ontották magukból a szemléltetQ 
anyagokat, illetve az elkészítésüket aprólékosan taglaló és népszer_sítQ brosúrákat.

(A felhasználás és az eredményesség foka) Az MDP a kreatív ötletekkel elQálló és ma-
gabiztosan cselekvQ népnevelQket szerette, akik felismerték, kihez hogyan kell szólni és 
fel is használtak ehhez minden – pártszer_ – lehetQséget. A felkarolandó, helyi kezde-
ményezések között találékonyabbnál találékonyabb megoldásokra bukkanhatunk, szinte 
minden terep és esemény alkalmasnak bizonyult arra, hogy a párt érdekében egy-két jó 
szót lehessen szólni.51

Az agitációnak a különféle kiadványokban és segédanyagokban megfogalmazott, ide-
ális m_ködtetése az esetek többségében igen távol állt a valóságtól. A gyors, események 
elébe vágó meggyQzésnek egyik legfQbb gátja maga a pártvezetQség volt, mivel nem ju-
tatta el azokat az információkat a népnevelQkhöz – vagy legalább a propagandistákhoz –, 
amelyek birtokában elQre befolyásolni tudták volna a közhangulatot. A visszatérQ hibák 
közé tartozott, hogy a meggyQzésért felelQs káderek túlságosan a központra hagyatkoztak, 
az érveket nem önállóan dolgozták ki, és elvesztek az apró szervezési munkálatokban.

Mindemellett nem egyszer megesett, hogy a helyi pártszervek kisajátították a népne-
velQket, egyszer_ végrehajtónak használták Qket, találóan fogalmazva: „pajzsként tolta 
maga elé az apparátus a népnevelQket az elégedetlenség felfogására”. Ennek jellemzQ 
eseteként említhetQek meg az úgynevezett „villám-begy_jtések”.52 A begy_jtQvé süly-
lyesztett agitátorok pedig az esetleges ellenállásra számítva a rendQrség és a karhatalom 
igénybe vételével igyekeztek kellQ nyomatékot adni „kérésük” teljesítésének. Néhol még 
a házkutatás során is bevetették Qket, ezáltal személyük a lakosság szemében sok esetben 
összefonódott a törvénytelen intézkedésekkel.

Az agitáció hatékonysága számszer_en ugyan nem volt mérhetQ, a párt mégis meg-
próbálkozott ezzel. A diktatúra olvasatában a képlet egyszer_ volt: ahol szárnyaltak a 
termelési mutatók, ott jól ment az agitáció, ahol viszont nem sikerült teljesíteni a tervet, 
ott mindig az ellenség keze nyomát kellett keresni, az ellenség pedig csak az éberség lany-
hulásával tudott érvényesülni, tehát a népnevelQk figyelmetlenségébQl, gondatlanságából 
adódóan.53 Az ennek orvoslására megfogalmazott javaslatok állandó elemeként pedig a 
népnevelQcsoportok megszilárdítása, a szociális összetételük arányosítása, a tagok kép-
zettségének emelése, az ellenQrzés fokozása és az irányítás javítása szerepelt.

Az elért hatásfokot illetQen a jelentésekbQl, beszámolókból, ha a meggyQzöttség százalé-
kos fokára nem is, de tipikus jelenségekre következtethetünk. Ezen dokumentumok mindig 
az eredmények felvonultatásával kezdQdtek, aztán a hiányosságok tételes felsorolásával foly-
tatódtak, és ebben teljesedtek ki igazán. Majd ezek orvoslásául természetesen megszabták az 
elvégezendQ feladatokat, a kívánt szervezeti és személyi változtatásokat. Itt azonban sosem 



72 HUHÁK HELÉNA: A PÁRTAKARAT VIZUALIZÁLÁSA

szerepelt a hibás gazdaság- és társadalompolitikai elgondolások beismerése, vagy éppen a 
lakosság véges terhelQképességének tudomásul vétele. A pártvezérek tévedhetetlenségéhez 
nem férhetett kétség, a vétkes mindig egy szinttel lejjebb volt keresendQ, a legalsó szinten, a 
lakossággal közvetlen kapcsolatban állva pedig éppen az agitátorok fejtették ki – vagy éppen, 
hogy nem fejtették ki – minden kritikára alkalmasnak bizonyult tevékenységüket.

Ahogyan az osztályharc, úgy az agitáció is soha véget nem érQnek bizonyult, nem volt 
elég több hónapig gyQzködni valakit, egy-egy személyre akár éveket is rá kellett szánni. 
A népnevelQk azonban többször bizonygatták, minden szándék, kitartás és a legnagyobb 
meggyQzQ erQ ellenére a leghatékonyabbnak két érv bizonyult: a fenyegetés és a pénz-
szerzés lehetQségének felvillantása.54 Így az elért hatás a hitbéli meggyQzQdés és feltétel 
nélküli elkötelezQdés helyett sokkal inkább a megfélemlítettség és az abból fakadó meg-
alkuvás, csendben maradás lett.

Tehát hiába állandósult az MDP gyQzelmi propagandája, a megszerzett impériumhoz 
valós társadalmi támogatást nem tudott biztosítani. A hatalmi elsQséghez nem férhetett 
kétség, de a meghozott intézkedések – így az iskolák államosítása, a Mindszenty elleni 
fellépés – már a kezdeti években felszínre jutatták a lakosság ellenszenvét.55 A propagan-
dának a valós viszonyokhoz nem sok köze volt, amit a lakosság elég hamar a saját bQrén 
is megtapasztalt, ezért, ha valaki nem hitt az MDP-ben – vagy egyszer kiábrándult belQle, 
onnantól kezdve – szükséges és kikényszerített együttm_ködését nem az elvi elkötelezQ-
dés motiválta. A valós lojalitás valószín_leg nem a villámokból és nem a faliújság-cik-
kekbQl táplálkozott, mindezek ahhoz járultak hozzá, hogy irányt mutassanak, megértse 
általuk a dolgozó, mit kell mondania és tennie ahhoz, hogy ne essék az éberségi és ellen-
ségkeresési hisztéria áldozatául. Így a többség meghallgatta a népnevelQt, kiakasztotta a 
plakátot, megírta a levelet a faliújságnak, hogy emiatt ne legyen baja, de nem a hallottak 
alapján döntött a lojalitás mellett, hanem – az 1951–1952-re egyre jobban érezhetQ – 
kényszer súlya alatt.
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DR. BÓDI STEFÁNIA

A gyülekezési jog szabályozása és  
gyakorlati problémái Nagy-Britanniában  
és Észak-Írország területén

Ebben az írásban szeretném bemutatni a békés gyülekezéshez való jogot Nagy-
Britanniában és Észak-Írországban. A cikk alapjául egy jelentés szolgál, melyet az ENSZ 
gyülekezési és egyesülési joggal foglalkozó különleges megbízottja készített, Maina Kiai. 
A szerzQ úgy látja, hogy a hazai szabályozás „jogközpontúbb” a gyülekezési joggal kap-
csolatosan, mint az angol. A szerzQ a cikkben néhány jogesetet is megemlít, melyek az 
elmúlt években történtek.

(Bevezetés) A gyülekezési jog, mint klasszikus politikai szabadságjog elemzését ezúttal 
angol nyelvterületen szeretném bemutatni, elsQsorban Angliában, utalva a Wales, Észak-
Írország és Skócia területén érvényesülQ szabályozásra. A szabályozás elemzése során pár-
huzamosan megemlítem a gyülekezési jogra vonatkozó hazai 1989. évi III. törvényt, amely 
egyike a híres rendszerváltó törvényeknek és érdekessége, hogy még mindig hatályban van. 
A törvény számtalan kérdést nyitva hagy a gyülekezési jog gyakorlati megvalósulásával 
kapcsolatban, azonban ezeket jórészt az Alkotmánybíróság határozatai és a joggyakorlat 
idQközben megválaszolták. Az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai az 55/2001. (XI. 
29.) AB határozat, a 4/2007. (II. 13. ) AB határozat, a 75/2008. (V.29.) AB határozat, és 
a 30/1992. (V. 26.) AB határozat. A gyülekezési joggal az Európai Emberi Jogi Bíróság is 
foglalkozott több jogesetben, melyek közül kiemelendQ a Bukta and others v. Hungary, a 
Molnár Éva v. Hungary, a Patyi v. Hungary és az Oya Ataman v. Turkey cím_ jogesetek.

A gyülekezési jogra Angliában két jogszabály vonatkozik elsQdlegesen, az egyik az 
angol Public Order Act, vagyis a KözrendrQl szóló törvény, amely kimondja, hogy sta-
tikus és dinamikus gy_lések vannak. A másik pedig az Anti-Social Behaviour Act, amit 
úgy fordíthatnánk, hogy az Antiszociális (társadalomellenes) viselkedésrQl szóló törvény.

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa keretei között a gyülekezési joggal foglalkozó külön-
leges megbízott (Special Rapporteur) 2013 júniusában jelentést készített a gyülekezési 
jog helyzetérQl1, ezt megelQzQen pedig hivatalos látogatást tett 2013. január 14. és 23. 
között az Egyesült Királyságban, hogy értékelje e jog megvalósulásának valós helyzetét. 
A hivatalos megbízott számtalan problémát állapított meg Anglia és Wales területén egy-
aránt, melyet jelentése2 alapján, a jelentést felhasználva szeretnék bemutatni részletesen.3 
Aggodalmát fejezi ki a hatóságok megelQzQ intézkedéseivel kapcsolatosan és a terroriz-
mus elleni küzdelem kapcsán is a túlzott óvintézkedések kapcsán, valamint aggodalmát 
fejezi ki a szakszervezetekkel kapcsolatos intézkedések miatt is. A jelentés végén javas-
latokat tesz a hibák orvoslására.

A különleges megbízott úgy készítette el jelentését, hogy mindegyik városban talál-
kozott civil szervezetek képviselQivel, beleértve tiltakozókat is. MegemlítendQ, hogy 
az Egyesült Királyság ratifikálta fenntartások nélkül természetesen az ENSZ Polgári és 
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, és a Gazdasági, Szociális és Kulturális 
Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát. Mindkét alapokmányt 1976. május 20-án ratifi-
kálták fenntartások nélkül.

M^HELY
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(A gyülekezési jog áttekintése Anglia és Wales területén) Az Emberi Jogokról szóló 1998-
as törvény4 11. cikkelye mindenki számára biztosítja a békés gyülekezés jogát, ez alapján 
a hatóságoknak kötelességük, hogy védelmezzék és elQsegítsék e jog gyakorlását, és indo-
kolatlanul ne avatkozzanak bele e jog gyakorlásába. A KözrendrQl szóló 1986-os törvény 
pedig elQírja a nem statikus gy_lések esetében, hogy 6 nappal a tervezett gy_lés elQtt 
bejelentési kötelezettsége van a szervezQknek5, de ezt a határidQt túlságosan hosszúnak 
találja a különleges megbízott. P inkább egy rövidebb idej_ bejelentést tartana megfelelQ-
nek. Megjegyezzük, hogy hazánkban 3 nappal korábban elegendQ a bejelentést megtenni 
az illetékes rendQrkapitányság részére a szervezQnek az 1989. évi III. törvény alapján. A 
KözrendrQl szóló törvény 13. § (1) bekezdése maximum 3 hónapra teszi lehetQvé gyüleke-
zések betiltását egy adott helyen, ez az idQ is túlságosan hosszúnak t_nhet. Természetesen 
az Egyesült Királyságban is bármilyen nemzeti, faji vagy vallási gy_lölet képviselete 
a gyülekezések alkalmával tilos és az ezekre való felbujtás is. A 2011. évi RendQrségi 
Reformok és Társadalmi FelelQsségvállalás Törvény6 143. paragrafusa szerint tilos a 
Parlament közelében sátrak, vagy bármilyen más „alvási alkalmatosság” felállítása, vagy 
bármennyi ideig ott tartózkodni. A különleges megbízott aggodalmát fejezi ki, hogy az 
ilyen kikötések (rendelkezések) valójában a Parlament elQtti hosszú távú békés tüntetések 
betiltását célozzák. A törvény kimondja, hogyha ésszer_en lehet arra következtetni, hogy 
a felvonulás zavarná a közrendet vagy a közösséget, vagy súlyos kárt okozna, akkor a 
rendQrség feltételeket szabhat, például maximalizálhatja a résztvevQk számát vagy idQbeli 
korlátot állapíthat meg, e feltételek megszegése pedig b_ncselekménynek minQsül, akár a 
szervezQ, akár a résztvevQk részérQl. A rendQrség hasonlóan a hazai szabályozáshoz itt is 
jelen lehet a gyülekezések alkalmával. Érdekessége az angol szabályozásnak, hogy ha a 
rendQrség valamilyen korlátozó elQírást szab, akkor az minden további rendezvényre egy 
adott területen vagy területrészen három hónapon keresztül automatikusan vonatkozik a 
továbbiakban.

A statikus gy_lések, melyek egy helyben zajlanak, a dinamikusak pedig a helyváltozta-
tással járók. A gyülekezést – assembly – legalább húsz személy részben szabadtéren törté-
nQ gy_léseként határozza meg, míg a felvonulást – procession – emberek meghatározott 
útvonalon, közterületen való mozgásaként határozza meg. Megjegyezzük, hogy az emlí-
tett létszámot késQbb 2 fQre csökkentette a 2003-as Anti-Social Behaviour Act. A magyar 
szabályozás7 nem tesz ilyen különbséget és köztudottan nem rendelkezik a gyülekezési 
joggal kapcsolatban a minimálisan szükséges résztvevQk létszámáról, de értelemszer_en 
arra a következtetésre juthatunk, hogy a gyülekezéshez legalább két személy jelenléte 
szükséges.

A Public Order Act szerint a törvénysértQ gy_lések elQzetesen is betilthatók. Erre akkor 
van lehetQség, ha a rendQrség megalapozottan úgy gondolja, hogy nem tartható a rendez-
vény a tervezett útvonal keretei között, a közösség életét súlyosan sértené, vagy károkat 
okozhat, ekkor a rendQrség vezetQje javasolhatja az önkormányzatnak a felvonulás meg-
tiltását legfeljebb három hónapra.8 Az önkormányzat döntését minisztériumi szinten is 
jóvá kell hagyni. Nálunk a törvény úgy fogalmaz, hogy ha a rendezvény megtartása a nép-
képviseleti szervek vagy a bíróságok zavartalan m_ködését súlyosan veszélyeztetné, vagy 
ha a közlekedés más útvonalon nem biztosítható, a rendQrség 48 órán belül a rendezvény-
nek a bejelentésben megjelölt helyszínen, vagy idQben való megtartását megtilthatja.9

A szabályozás lényegi tartalmát tehát a Public Order Act tartalmazza, amely szerint a 
rendQrség – a legmagasabb rendfokozatú rendQr – mindig korlátokat szabhat a felvonu-
lással vagy a gy_léssel kapcsolatosan, ha a rendezvény feltehetQen a közrend sérelméhez 
vezetne, vagy a tulajdon súlyos megrongálódásához vagy a közösség életének megzava-
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rásához, vagy pedig a szervezQk szándékuk szerint megfélemlítésre törekednek, illetve 
másokat valaminek a megtételére vagy meg nem tételére kényszerítenének. A korlátozó 
rendelkezések megszegésére való felbujtás is büntetendQ magatartás a Public Order Act-
ben található minden tényállás esetén, elkövetQjét a rendQrség jogosult letartóztatni.

„Egy csoport abban az esetben oszlatható fel az angol szabályozás szerint, ha jogelle-
nes magatartást tanúsít (például a rendQrségi korlátozásoknak nem tesz eleget); ha alappal 
feltehetQ, hogy meg fogja zavarni a közrendet, illetve a köznyugalmat; vagy ha sor már 
került a közrend megzavarására, és azokkal a személyekkel szemben, akikrQl megalapo-
zottan feltehetQ, hogy a rendzavarásban részt vettek, a körülmények igyelembe vételével 
indokolt a rendQri erQhasználat.”10 A magyar szabályozás úgy rendelkezik a rendezvény 
feloszlatását illetQen, hogy ha a rendezvény résztvevQinek magatartása a rendezvény 
törvényességét veszélyezteti, s a rend másként nem állítható helyre, a szervezQ köteles 
a rendezvényt feloszlatni. Tartalmazza azt is, hogy ha a gyülekezési jog gyakorlása a 
2. § (3) bekezdésében foglaltakba ütközik,11 vagy a rendezvényen a résztvevQk fegyvere-
sen, illetQleg felfegyverkezve jelennek meg, továbbá ha bejelentéshez kötött rendezvényt 
tiltó határozat ellenére tartanak, a rendQrség a rendezvényt feloszlatja.

A KözrendrQl szóló törvény kimondja, hogy a szervezQk felelQsségre vonhatóak, ha 
szándékosan nem tartanak be egy feltételt, amelyet a törvény ír elQ, és bizonyítaniuk kell, 
hogy ez a „kudarc” hatáskörükön kívüli körülményekbQl fakad. A törvény értelmében pe-
dig bárki b_nös, aki fenyegetQ, gyalázkodó szavakat használ, vagy ilyen viselkedést tanú-
sít, vagy bármilyen látható képet, írást kirak, amely fenyegetQ, gyalázkodó vagy inzultáló. 
Összességében megállapítható, hogy a gyülekezési jog szabályozása Angliában kevésbé 
e jog gyakorlására, mint inkább a közrend fenntartására koncentrál. Ehhez képest a hazai 
szabályozás – és általában az emberi jogok megközelítése hazánkban – „jogközpontúbb”, 
vagyis az egyén joggyakorlását helyezi messzemenQen elQtérbe. A jelentés leírja, hogy a 
gyülekezés joga12 igen elterjedt Angliában, azon belül is Londonban gyakorolják legtöbb-
ször e jogot, körülbelül 4000 alkalommal évente, és ezek jórészt incidens nélkül lezajla-
nak. A jelentésbQl kiderül,13 hogy átlagosan napi 10-15 tüntetés spontán, ami viszont igen 
nagy számnak tekinthetQ. A különleges megbízott elismeri, hogy a gyülekezési jog gya-
korlása igen nagy változáson ment át, 2009. április óta, amikor Londonban a G2014 csúcs-
találkozót tartották, amelyet még a rendQri szervek túlzott beavatkozása jellemzett. Ezen 
a ponton a jelentésben az ENSZ-megbízott kiemeli a bámészkodó Ian Tomlinson halálát.15 
A 47 éves újságárus férfi épp hazafelé tartott, amikor egy rendQr fellökte, ezután rosszul 
lett és elhunyt. A férfi belefutott véletlenül a tüntetésbe. A rendQrt emberölés gyanújával 
hallgatták ki, bár elQször szívinfarktust állapítottak meg az áldozatnál. A tizenkilenc leg-
nagyobb ipari és fejlQdQ ország és az EU államainak állam- és kormányfQi április 2-án 
tartottak válságkezelQ értekezletet Londonban. A férfi egyébként az értekezlet elQestéjén 
halt meg, egy amatQr felvétel segítségével az is kiderült, hogy látható, amint hátulról nagy 
ütés éri, majd fejét eséskor a járdába üti.

(Anglia és Wales: TitkosrendQrség és megelQzQ intézkedések) A jelentésbQl kiderül, hogy 
a különleges megbízott aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy békés tüntetések alkalmával 
is jelen vannak beépített rendQrök. A jelentés konkrét eseteket kiemel, így megemlíti 
Mark Kennedy esetét16, aki a hírszerzésnél dolgozott és beszivárgott több aktivista, kör-
nyezetvédQ csoportba 2003 és 2010 között. A rendQr a tudomására jutott információkról 
rendszeresen tájékoztatta parancsnokait. A jelentés név szerint említ egy másik beépített 
rendQrt, Jim Boylingot is17, aki szintén békés csoportokba szivárgott be, valamint azt is 
megemlíti, hogy a rendQrök a cél érdekében nQkkel intim viszonyt alakítottak ki, ami 
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teljességgel elfogadhatatlan. Arra is fény derült, hogy a rendQrök halott csecsemQk sze-
mélyazonosságát használták fel, ideértve nevüket, születési adataikat, hogy megtévesszék 
az aktivistákat és ez is borzalmas, illetve jogilag elfogadhatatlan, szükségtelen eszköz 
volt. MegemlíthetQ az is, hogy a békés tüntetQkrQl adatgy_jtés is történt, nyílt és titkos 
eszközökkel rendszeresen, vagyis adatbázisokat is készítettek, ami az ENSZ-megbízott 
szerint szintén elfogadhatatlan. Az adatgy_jtésben és a tüntetQkrQl fényképkészítésben 
állítólag magánbiztonsági cégek is részt vettek, mint például a Greenpeace és az Occupy 
Movement magáncégei, amelyek titkos megfigyeléseket végeztek, és amely szintén ko-
moly aggodalomra ad okot a különleges megbízott szerint.

A megelQzQ intézkedések különösen „érdekesek”, tekintettel arra, hogy Nagy-
Britannia egy demokratikus jogállam, a gyülekezési jog területén tapasztalható korlátok 
azonban mégis olyan szigorúak, amelyek egy demokratikus állammal nem egyeztethetQek 
össze. A megelQzQ intézkedések azt jelentik, hogy a tüntetQket a hatóságok több ízben fel-
keresték a tüntetést megelQzQen és figyelmeztették arra, hogy ne kerüljön sor semmilyen 
rendbontásra.

Ezek az intézkedések a királyi esküvQ napján (2011. április 29.) különösen hangsú-
lyosan érvényesültek, mert többeket elQzetes letartóztatásba helyeztek pusztán megelQzQ 
célzattal, másoknál pedig házkutatást tartottak a jelentésben foglaltak szerint. Ezek az 
intézkedések nem voltak szükségesek vagy arányosak, tekintettel arra, hogy az erQszak 
még csak be sem következett, puszta feltételezés alapján került sor az intézkedésekre. 
Ezek az intézkedések tehát nem voltak szükségesek vagy arányosak egy demokratikus 
társadalomban. A Terrorizmusról szóló 2000-es törvény18 értelmében széles hatáskörrel 
rendelkeznek a b_nüldözQ szervek, vagyis egy rendQrtisztnek joga van megállítani vagy 
átkutatni bárkit megalapozott gyanú nélkül. Ezzel a lehetQséggel is több alkalommal éltek 
a rendQrök.

(Anglia és Wales: Az erQszak túlzott alkalmazása) 2010 decemberében Londonban az ok-
tatás támogatási csökkentések és a magasabb tanulmányi díjak miatt tartott tüntetésen19 ál-
lítólag a rendQrök megverték a diákokat, a földön fekvQket rugdosták, és lovas rendQröket 
is bevetettek. 43 embert kórházba kellett szállítani, egy gumibottal bántalmazott diákon 
pedig háromórás agym_tétet kellett végrehajtani. Az eset során néhány rendQrtiszt leta-
karta az azonosító számát. Az utóbbi évek egyik legsúlyosabb zavargásának minQsítették 
a sajtóban az esetet, amely talán attól vált ennyire súlyossá, hogy a választások elQtt még 
azt ígérte a miniszterelnök-helyettes, hogy nem fogják a tandíjat emelni. Az indulatok 
teljesen elszabadultak és egy csoport megpróbálta betörni a Pénzügyminisztérium és a 
LegfelsQbb Bíróság épületeinek bejáratát, illetve kirakatokat is betörtek.

A másik eset, amely a jelentésben említésre kerül, hogy számos békés tüntetQt, akik 
a Dale Farmról20 utazók/menekülQk evakuálása ellen tiltakoztak, 2011. október 19-én, 
állítólag szintén megaláztak. Ebben az esetben illegálisan élQ romák és írek kitelepíté-
sérQl volt szó, (Basildon város önkormányzata részérQl), közel 400 emberrQl. Az ENSZ 
felszólalt a kitelepítések ellen, amely egyébként 110 gyermeket érintett. Az ENSZ szerint 
a kitelepítések sértik az érintettek családi élethez való jogát és komoly viszontagságot je-
lent a számukra. „Az Amnesty International nagy-britanniai szervezete szerint az ENSZ 
beavatkozása az ügybe azt mutatja, hogy a kitelepítés nemzetközi üggyé vált, amely szé-
gyent hoz az Egyesült Királyságra.”21

A tömegoszlatás részletes szabályait22 egyik szabályozás sem tartalmazza, ennek rész-
leteit Angliában a Criminal Law Act23 és a Human Rights Act tartalmazza. Ezek értelmé-
ben bárki alkalmazhat arányos erQt b_ncselekmény megakadályozására, vagy azért, hogy 
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egy b_ncselekmény elkövetQjének elfogásában segédkezzen. Mérlegelni kell, hogy az 
adott szituációban a tömegoszlatás-e a legcélravezetQbb megoldás, és nem okoz-e eset-
leg nagyobb problémát, mint ami már kialakult, és végrehajtható-e a rendelkezésre álló 
rendQri erQkkel.

A tömegoszlatás elQtt figyelmeztetni kell a tömeget, és a rendQrségnek megfelelQ mó-
don bizonyítani kell tudni a figyelmeztetés megtörténtét. Ennek módja elsQdlegesen a 
videofelvétel, másodlagosan a hangfelvétel és harmadlagosan az írásos dokumentáció.24 
A hazai gyülekezési törvény nem rendelkezik kép-és hangfelvétel készítésérQl, de a gya-
korlati tapasztalatok alapján tudjuk, hogy a rendQrség már többször készített felvételt a 
tüntetQ tömegrQl. A kérdést a rendQrségi törvény válaszolja meg, a következQképpen: 
„a rendQrség a rendQri intézkedéssel, illetve az ellátott szolgálati feladattal összefüggés-
ben az intézkedéssel érintett személyrQl, a környezetérQl, illetQleg a rendQri intézkedés 
szempontjából lényeges körülményrQl, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hang-
felvételt készíthet… A felvétel, illetve az abban szereplQ személyes adat csak a rögzítés 
helyszínén elkövetett b_ncselekmény, szabálysértés vagy a közlekedés szabályainak 
megsértése miatt indult büntetQ-, szabálysértési vagy más hatósági eljárás során, körözött 
személy vagy tárgy azonosítása vagy a rendQri intézkedés jogszer_ségének közigazgatási 
eljárásban történQ vizsgálata céljából, illetve az érintett személy jogainak gyakorlása ér-
dekében használható fel.”25

Az angol szabályozás a tömegoszlatás körében ismeri a tárgyalásos módszert, a pajzsot 
és a gumibotot egyaránt. A tárgyalásos módszer azt jelenti, hogy megpróbálnak tárgyalni 
a tömeg oszlatása érdekében valakivel. A magyar rendQrségi törvény szerint kényszerí-
tQ eszközök a következQk: a testi kényszer, a bilincs, vegyi eszköz, elektromos sokkoló 
eszköz, rendQrbot, kardlap, illetQleg más eszköz alkalmazása, szolgálati kutya, útzár, 
megállásra kényszerítés, lQfegyverhasználat, csapaterQ, tömegoszlatás26. Megjegyezzük, 
hogy az angol szóhasználatban a gumibot szélesebb jelentéssel bír, mint a hazai szabá-
lyozásban. Lehetséges ezenkívül lovas rendQrök alkalmazása és szolgálati kutya bevetése 
is, de mindkettQt figyelmeztetésnek kell megelQznie. A tömeg visszaszorítása érdekében 
rendQrségi járm_vek is alkalmazhatóak.27 Természetesen itt is azt az eszközt kell válasz-
tani, amely az adott helyzetben a legcélravezetQbbnek t_nik.

(Anglia és Wales: ÖsszekötQ rendQrtisztek alkalmazása) A tüntetésekkel kapcsolatosan 
Angliában szokásban van „összekötQ” rendQrtisztek alkalmazása, akik a szervezQkkel 
konzultálnak, abból a célból, hogy békésen folytassák le a tüntetéseket. Az ENSZ meg-
bízottja kifejti jelentésében, hogy pontosan nem világos, hogy az összekötQk valójában 
milyen mértékben segítik elQ az operatív tervezést. A megbízott hangsúlyozza, hogy az 
összekötQk szerepét nem szabad egybemosni az információgy_jtéssel, mert ez két külön 
funkció; és az információgy_jtés valójában csökkenti a bizalmat a hatóságok felé. A kü-
lönleges megbízott angliai körútja során felvette a kapcsolatot a Független Rendészeti 
Panasztestület Bizottságával is, (IPCC)28 ez a szervezet felelQs Angliában és Walesben 
a rendQri túlkapások kivizsgálásáért.29 A sértett elQször a rendQrségen kell hogy panaszt 
tegyen, amely dönt a panasz sorsáról, majd ezt követQen, ha a panasz elutasításra kerül, 
lehet fordulni az IPCC-hez. A Bizottságnak joga van arra is, hogy javaslatokat tegyen a 
rendQrségnek a közrend fenntartásával kapcsolatosan a gyülekezési jog kapcsán.

(Az Antiszociális viselkedésrQl szóló törvény) Ezt a törvényt, amely szintén Anglia és 
Wales területére vonatkozik, 2003-ban fogadták el. A törvény többek között felhatalmaz-
za az önkormányzatokat a graffitik eltávolítására. Ezenkívül foglalkozik a csavargással, a 
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banda-tevékenységgel, a nyilvános részegséggel, a mentQknek és t_zoltóknak tett hamis 
jelentésekkel. A gyülekezési joghoz hasonlóan 3 hónapos tiltás rendelhetQ el a törvény 
értelmében bizonyos helyiségekre, vagyis 3 hónapra bezárhatók azok a helyiségek, ahol 
olyan tevékenység folyt bizonyíthatóan, amely jelentQs és tartós rendzavarást jelentett a 
lakosság számára. A törvény lehetQséget ad a rendQrségnek arra is, hogy két vagy több 
személybQl álló csoportokat szétoszlassanak bármilyen közterületen, ha jelenlétük „ered-
ménye vagy várható eredménye a lakosság bármelyik tagjának megfélemlítése, zaklatása, 
riogatása vagy bajba keverése”. Egy rendQrtisztnek joga van arra is, hogy 16 éven aluli, 
kíséret nélküli személyeket hazakísérjen este 9 óra és reggel 6 óra között. Ez a törvény, 
melyet a gyülekezési joggal kapcsolatban is emlegetnek, vonatkozik még az átutazókra, 
vasúti kihágásokra, kövek dobálására, túlzottan magas sövényekre a szomszédokkal kap-
csolatosan, tehát minden olyan dologra, amely alkalmas az emberi együttélés megzava-
rására.

(Az ENSZ különleges megbízottjának javaslatai) Az ENSZ megbízottja vizsgálódása so-
rán több aggodalomra okot adó körülményt is észlelt a gyülekezési jog gyakorlati meg-
valósulásával kapcsolatban, és megállapításait tételesen foglalta össze. Megjegyezhetjük, 
hogy a gyülekezési jog gyakorta olyan mérték_ korlátozásokat szenved el, amelyekkel 
Magyarországon nem is találkozhatunk.

Az ENSZ-megbízott javaslatai:
- folytassanak nyilvános vizsgálatot a hatóságok Mark Kennedy ügyében, és más ha-

sonló ügyekkel kapcsolatosan, hogy lehetQség nyíljon jóvátételre, 
- vizsgálják felül a titkosrendQrökre vonatkozó jogi szabályozást,
- állítsák le a megelQzQ figyelmeztetQ intézkedéseket,
- a b_nüldözQ hatóságok következetes elszámoltatására van szükség a békés célú gyü-

lekezések jogtalan megsértése miatt,
- a b_nüldözQ szervek tagjai viseljék azonosító jelvényeiket minden alkalommal,
- adjanak több jogkört a Független Rendészeti Panasztestület részére.

(Észak-Írország és a gyülekezési jog) Észak-Írország felekezeti és gazdasági megosz-
tottsága közismert, és olyan régre nyúlik vissza, hogy ezt a konfliktust Bibó István is 
tárgyalta a biztonságpolitikai konfliktusok körében. Közismert a vallási szembenállás, 
mely röviden úgy összegezhetQ, hogy az írek katolikusok, az angolok és a hozzájuk 
csatlakozó Észak-Írország pedig protestánsok. Bibó jegyzi meg találóan, hogy emberek 
rácsodálkoznak arra, hogy milyen érdekes, hogy népek a 20. században vallásháborút 
folytatnak. Valójában azonban nem errQl van szó, ha jobban megnézzük a dolgot, azt is 
láthatjuk, hogy a katolikusok szegények és munkavállalók, a protestánsok pedig gazda-
gok és munkaadók.30 A konfliktus tehát ebben az esetben is sokrét_bb és összetettebb. A 
jelentés szerint körülbelül 4500 esemény van évente, amely a gyülekezési jog hatálya alá 
tartozik és ebbQl több mint 200 aggályos. Egy 1998-as Észak-Írországi Törvény31 létre-
hozza a Felvonulási Bizottságot, amelynek feladata a nyilvános gy_lésekkel kapcsolatos 
jogviták megoldásának elQsegítése és a nyilvánossággal való kapcsolattartás. A 6. § (2) 
bekezdése elQírja, hogy 28 nappal korábban be kell jelenteni a gy_lést, amit a Különleges 
elQadó szintén nagyon hosszú idQnek tart. A bejelentésben meg kell határozni az útvona-
lat, a dátumot a résztvevQk és a „támogatók” várható létszámát, a szervezQ nevét és címét, 
a résztvevQ zenekarokat, és a szervezQ intézkedéseit az ellenQrzést illetQen.32

A rendQrség elQírhatja a rendezvény feltételeit, pl. létszámát vagy idQtartamát, ha ezt 
szükségesnek tartja a rend fenntartása érdekében egy 1987-es KözrendrQl szóló rendelet 
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értelmében. A Nyilvános felvonulásokról szóló 1998-as törvény33 értelmében pedig a mi-
niszter elQírhatja egy nyilvános felvonulás vagy minden nyilvános rendezvény betiltását 
egy bizonyos területen, ha az a rendezvény komoly zavart okozna a közrendben, vagy 
aránytalanul nagy erQket igényelne a rendQrségtQl a rend fenntartása vagy súlyos zavart 
okozna a közösség érdekében. A tiltás 28 napig tarthat. Az ilyen általános jelleg_ tilalmak 
szintén aránytalannak tekinthetQk.

(A Felvonulási Bizottság, a RendQrségi Ombudsman, és az Észak-Írországi RendQri 
Szolgálat) A felvonulásokkal foglalkozó bizottság („Parades Commission”) egyedi jelen-
ség, nem állítható, hogy minden országban létezik ilyen. M_ködésével nem is mindenki 
ért egyet. Feladata a felvonulások szabályozása, feltételeket szabhat a rendezvényekkel 
kapcsolatban, közvetíthet felek között. A bizottságot többen elfogultnak tartják, derül 
ki a különleges megbízott jelentésébQl. A bizottság jogszer_en szabhat feltételeket a 
rendezvények idejével, helyével vagy a felvonulás módjával kapcsolatban. Ez azonban 
nem változtat azon, hogy a felelQsség a szervezQket terheli a gy_lésekkel kapcsolatban, 
a szervezQknek a bejelentés alkalmával meg kell adni nevüket és címüket. A Felvonulási 
Bizottság elQírásait a szervezQknek teljesíteniük kell, ennek elmulasztása büntetQjogi 
szankciót von maga után. A szervezQknek a feladata tehát, hogy minden lehetséges lé-
pést megtegyenek a rendezvény békés voltát illetQen, ideértve pl. az összekötQkkel való 
kapcsolattartást. Azonban a szervezQnek nem kell felelQsséget viselnie mások jogellenes 
cselekményei miatt.

Az Észak-Írországi RendQri Szolgálat felelQs a rend fenntartásáért, melyet PSNI-nek34 
rövidítünk. A Különleges jelentéstevQ alapvetQen jónak tartja az itteni gyakorlatot, és elis-
meri azt a felelQsségteljes munkát, amit a PSNI végez. Ugyanakkor itt is felhívja a figyel-
met bizonyos dolgokra, pl. a gumilövedékek használatával kapcsolatban, melyek akár ha-
lálosak is lehetnek. Ezzel kapcsolatban a jelentésben utal az ENSZ-megbízott arra, hogy 
1998-ban az ENSZ Kínzás Elleni Bizottsága felhívta a figyelmet, hogy el kéne törölni a 
tömegoszlatások során a gumilövedékek alkalmazását. Létezik rendQrségi ombudsman is, 
amely kivizsgálja a rendQri erQszak túlzott alkalmazásával kapcsolatos ügyeket.

(Az ENSZ különleges megbízottjának javaslatai Észak-Írországra) A különleges megbí-
zott a következQ javaslatokat teszi Észak-Írország vonatkozásában:

- a Felvonulások Bizottsága világosabb és érthetQ megállapításokat tegyen a gyüleke-
zésekkel kapcsolatban,

- erQsítsék tovább a párbeszédet a gyülekezési joggal kapcsolatban,
- állítsák le a gumilövedékek alkalmazását,
- a PSNI m_ködésének nemcsak pártatlannak kell lenni a tüntetésekkel kapcsolatosan, 

de annak is kell látszani.

(Skócia és a gyülekezési jog) Az ENSZ-megbízott szerint mutatkoznak hasonlóságok 
a két ország felvonulási tradíciói között, bár nem a rendezvények feszültségszintje te-
kintetében. Évente több mint ezer a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvény van 
Skóciában, és a legtöbbet ezek közül az Orange Order35 tartja. A zenekarok itt is a rendez-
vény általános résztvevQinek tekinthetQk. Itt egy 2006-os törvény szabályozza a gyüleke-
zéseket, amely címe szerint a RendQrségrQl, a közrendrQl és a büntetQ igazságszolgálta-
tásról rendelkezik36. A törvény 70. szakasza értelmében 28 nappal elQbb be kell jelenteni 
a gy_léseket, a rendezvény megtartása elQtt, ez a rendelkezés minden felvonulásra érvé-
nyes, kivéve a temetési meneteket, és azokat, melyeket a skót miniszterek szabályoznak. 
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Ezt a határidQt ismételten túlzónak tartja az ENSZ-megbízott, és jelentésében kifejti, 
hogy talán még azon rendezvények esetén sem szükséges a 28 napos határidQ, melyek 
elsQ alkalommal kerülnek megrendezésre. A gy_lések többnyire itt békések. A rendQrség 
munkája, illetve a párbeszéd a szervezQk és a rendQri szervek között, dicséretes.

Itt is elQfordult azonban az az angliai jelenség, hogy elQzetes figyelmeztetésben része-
sítettek a tüntetések elQtt a résztvevQket, hogy ne kövessenek el semmilyen törvényte-
lenséget. A rendQrség a tüntetQk ajtaján kopogtatott, vagyis lakásukon keresték fel Qket. 
Megemlíti még a kiemelt felügyeletet a tüntetések alkalmával, amely a tüntetQk filmezé-
sét és fényképezését jelenti jelen esetben, ami valljuk be, szintén aggasztó. Az elQzetes 
28 napos idQszakban, egyébként minden kérdéses részletnek meg kell oldódnia, mire a 
tüntetésre sor kerül. A gyülekezések szabályozása tekintetében itt meg kell említenünk, a 
„Menetek és Felvonulások Szabályozása Skóciában” – Skót Helyi Hatóságok Útmutatója 
cím_ 2006-ban kiadott szabályzót.37

Egyedi gyakorlatnak tekinthetQ, hogy a szervezQkkel szemben a rendQrség költségigé-
nyeket támasszon a közrend biztosításáért, az esemény utáni rendrakásért, takarításért, 
különbözQ berendezések használatáért. Mindez szintén felfogható a gyülekezési jog 
korlátjaként a különleges megbízott jelentése szerint.38 A jelentés utal arra, hogy a helyi 
önkormányzatoknak van mérlegelési lehetQsége a költségek megtéríttetésének módját 
illetQen.

(Az ENSZ különleges megbízottjának javaslatai Skóciára) Az ENSZ megbízottja 
Skóciával kapcsolatban is talált kifogásokat. Megállapításait a következQkben foglalhat-
juk össze:

- módosítsák a 2006-os törvényt, mely a RendQrségrQl, a közrendrQl és a büntetQ igaz-
ságszolgáltatásról szól,

- csökkentsék a bejelentési határidQt,
- a békés gyülekezés szabadságát ne vessék alá a költségfizetéssel kapcsolatos intéz-

kedéseknek.

(A terrorizmus elleni intézkedések) Az Egyesült Államokban végrehajtott 2001. szeptem-
ber 11-i merénylet és az azt követQen több országban végrehajtott terrorista eseménye-
ket követQen, egyre szigorúbb intézkedések látnak napvilágot a megelQzQ intézkedések 
terén. Mindez érthetQ, a világ nyugalma már nem ugyanaz, mint régen. Az Egyesült 
Királyságban is számos szervezet be van tiltva, ezek nem mindegyike esetében lenne a 
tiltás szükséges az ENSZ-megbízott jelentése szerint, mert nem bizonyítható, hogy részt 
vettek volna bármilyen terrorista tevékenységben vagy szervezkedésben. Ezeknek az in-
tézkedéseknek diszkriminatív hatása van egyes csoportokra. A korlátozásoknak mindig 
szükségesnek és arányosnak kell lenniük. Egyes szervezeteket az alapján diszkriminálnak 
a hatóságok, hogy a szervezet tagjainak vallási vagy faji alapú összetételét veszik alapul, 
ami alapján önmagában nem lehetne következtetéseket levonni a szervezet terrorista „haj-
lamát” illetQen, így ezek az intézkedések mindenképpen diszkriminatívnak tekinthetQek.

Megjegyezzük röviden, hogy a jelentés még megállapításokat tartalmaz a szakszerve-
zeti szervezQdésekre vonatkozóan is, vagyis érinti az egyesülési jog fogalmát, de jelen 
írásnak nem célja az egyesülési jog áttekintése.39 Az ENSZ-megbízott javasolja, hogy a 
terrorizmus-ellenes intézkedések feleljenek meg a nemzetközi normáknak, és szüntessék 
meg a fekete-listákat, hogy senki ne váljon ilyen gyakorlat áldozatává.

Összességében megállapíthatjuk, hogy bár a hazai gyülekezési törvénynek vannak 
hiányosságai, de a gyülekezési jog szabályozása, tekintettel az Alkotmánybírósági hatá-
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rozatokra is, és a gyülekezések gyakorlata, (egyes kirívó esetektQl eltekintve) nem ma-
radnak el az angol szabályozástól és gyakorlattól, épp ellenkezQleg, a hazai szabályozás 
„jogközpontúbb” felfogással rendelkezik.

(Magyarország és a gyülekezési jog) A gyülekezési jogról az Alaptörvény VIII. cikkében 
a következQképpen ír: (1) „Mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez.” A gyüleke-
zési jogról részletesebben, mint fentebb említettük, az 1989. évi III. törvény rendelkezik 
Magyarországon. A törvény értelmében a gyülekezések engedélyhez nem, csak bejelen-
téshez kötöttek. A bejelentést a szervezQnek 3 nappal a tervezett gy_lés elQtt kell megten-
ni a rendezvény helye szerint illetékes rendQrkapitányságon. A törvény hatálya nem terjed 
ki a családi eseményekre, a sport- és kulturális rendezvényekre, a választási eljárási tör-
vény hatálya alá tartozó gy_lésekre, és a vallásos szertartásokra, körmenetekre. A törvény 
a gyülekezési jog gyakorlása elé olyan korlátokat állít, melyek egy demokratikus társada-
lomban szükségesek: a gyülekezés nem valósíthat meg b_ncselekményt, vagy arra való 
felhívást, nem járhat mások jogainak vagy szabadságának sérelmével, nem veszélyeztet-
heti a népképviseleti szervek vagy a bíróságok zavartalan m_ködését, nem járhat a közle-
kedés rendjének aránytalan sérelmével. Értelemszer_en a rendezvényen a résztvevQk nem 
jelenhetnek meg fegyveresen vagy felfegyverkezve. LehetQség van a rendezvény elQzetes 
megtiltására a rendQrség részérQl, illetve a rendezvény fel is oszlatható. A gyülekezési 
jog legújabb formái és a törvény látszólagos hiányosságai új nehézségek elé állították az 
Alkotmánybíróságot, amely meg is válaszolta a felmerülQ kérdéseket. A kérdések megvá-
laszolása során erQteljesen e jog emberi jogi jellege és nem a korlátok kerültek elQtérbe, 
ellentétben az angolszász szabályozással, illetve gyakorlattal. Így azt mondhatjuk, hogy a 
szabályozás lehetQvé teszi a jogorvoslatot a gyülekezési joggal kapcsolatban, és a gyüle-
kezési jog gyakorlása elé nem állít a jogalkotó fölösleges korlátokat: 

• hazánkban a gyülekezés engedélyhez nem, csak bejelentéshez kötött,
• a rendQrség döntésével szemben bírósághoz lehet fordulni,
• megengedett hazánkban is a Független Rendészeti Panasztestülethez fordulás a 

rendQrséggel szemben,
• ha a rendezvényt feloszlatják, a rendezvény résztvevQje a feloszlatástól számított 

tizenöt napon belül pert indíthat a feloszlatás jogellenességének megállapítására,
• a szervezQ kimentheti magát károkozás esetén a felelQsség alól,
• bárkit, külföldieket, gyermekeket is megillet e jog gyakorlása,
• az eltérQ helyszínen, megtartott rendezvényt a rendQrségnek nincs joga feloszlatni 

pusztán az eltérés miatt,
• részt lehet venni kutyával, biciklivel, traktorral stb. a jogszabályok betartásával 

mások veszélyeztetése nélkül,40

• megengedett hazánkban a spontán gy_lések tartása, melyeket nem kell fel-
oszlatni a bejelentés hiánya miatt, amennyiben békés jelleg_ek, mutatott rá az 
Alkotmánybíróság. A gyülekezési jog nem korlátozhatatlan alapjog, az államok-
nak van mérlegelési szabadsága a korlátozások megállapításában, mindazonáltal a 
gyülekezési jogot, mint alkotmányos alapjogot csak a valóban szükséges korláto-
zásoknak lehet alávetni.

• hazánkban megengedettek a spontán gy_lésektQl eltérQ úgynevezett sürgQs gy_lé-
sek is, melyeket szokás gyors gy_léseknek is nevezni. Ez utóbbiak a gyülekezést 
indokló események miatt csak gyorsan, rövid idQn belül tarthatóak meg.

A spontán és gyors gy_lések alkotmányos védelmét a 75/2008. (V. 29.) AB határozat 
alapozta meg. „…Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Alkotmány41 62. § (1) be-



84 DR. BÓDI STEFÁNIA: A GYÜLEKEZÉSI JOG SZABÁLYOZÁSA...

kezdésében elismert gyülekezési jog kiterjed az elQzetesen szervezett rendezvényekre, 
közöttük az olyan békés rendezvények megtartására, amelyekre a gyülekezésre okot adó 
esemény miatt csak rövid idQn belül kerülhet sor. (Ezek a sürgQs gy_lések.) A gyülekezési 
jog kiterjed továbbá az elQzetes szervezés nélküli gy_lésekre. (Ezek a spontán gy_lések.) 
2. Az Alkotmánybíróság megállapítja…, hogy a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. 
törvény 6. §-ának alkalmazásakor a bejelentési kötelezettség a közterületen tartandó, 
szervezett rendezvényekre vonatkozik. Önmagában a késedelmes bejelentésre hivatkozva 
nem tiltható meg azoknak a békés rendezvényeknek a megtiltása, amelyek a gyülekezésre 
okot adó esemény miatt nem jelenthetQk be három nappal a tervezett rendezvény idQpont-
ja elQtt…”

A spontán gy_lés tehát inkább arra utal, hogy elQzetes szervezés nem történt ebben az 
esetben, vagyis nem vonatkozik rájuk a bejelentési kötelezettség. A sürgQs gy_léseknél 
van szervezés, tehát nem spontán gy_lések.

megengedett a flashmob vagy villámcsQdület is, melyet elhatárolhatunk a sürgQs és a 
spontán gy_lésektQl.

A spontán gy_lés, a flashmob, és végül a gyorsgy_lés közötti különbséget szemléltet-
hetjük az Alkotmánybíróság határozatában foglaltakkal: „a valóban spontán gy_lések nem 
elQre eltervezett és megszervezett módon jönnek létre, hanem több személy egymástól 
többé-kevésbé független cselekvése eredményeként. EttQl némiképp eltérQek azok az 
olykor m_vészi, máskor inkább politikai célú megmozdulások, amelyekben a résztvevQk 
gyors információcserét (például internet, mobiltelefon) követQen rövid idQre (általában 
csak percekre) összegy_lnek, és figyelemfelkeltQ, meghökkentQ megjelenésükkel hívják 
fel a figyelmet magukra és az így megjelenített gondolatokra (flash mob vagy villám-
csQdület). A spontán gy_lésektQl megkülönböztethetQk azok a szervezett rendezvények, 
amelyeket a rendezvényre okot adó esemény miatt rendkívül rövid idQn belül lehet csak 
megtartani, mert a rendezvény késQbbi megtartása értelmetlen volna…” ÉrezhetQ, hogy 
a villámcsQdületnek is van szervezQje, vagyis nem spontán, de nincs bejelentve. Ezek is 
meghagyhatóak a bejelentés hiánya ellenére, amíg nem békétlenek. Hajas Barnabás sze-
rint „az Alkotmánybíróság 75/2008. (V. 29.) AB határozatát követQen a spontán, vagy más 
okból be nem jelentett demonstráció egyfajta szinonimájaként vált ismertté a fogalom, 
holott a flash mob egy olyan közterületi rendezvény, amely csak annyiban kapcsolódik a 
gyülekezési jog gyakorlásához, hogy többen vesznek részt rajta. Általában egymást nem 
ismerQ emberek, anélkül, hogy ezt a rendQrségnek elQre bejelentenék, internetes vagy mo-
bil telefonos felhívás nyomán egy jellemzQen humorosnak szánt, ugyanakkor rövid ideig 
tartó tevékenységet végeznek. Nem rendelkezik azonban kommunikációs jogi jelleggel, 
így fogalmilag sem lehet a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvény.”42

Összességében megállapíthatjuk, hogy a gyülekezési jog szabadságjog jellege domi-
náns a hazai szabályozásban, és bár a törvény látszólag hiányos43, az Alkotmánybíróság 
választ adott a felmerülQ kérdésekre. Az angolszász szabályozás kevésbé, a gyakorlat an-
nál inkább aggályos, a gyakorlatot a túlzott óvatosság és ellenQrzés jellemzi, pl. a tüntetQk 
elQzetes figyelmeztetése és beépült titkos rendQrök alkalmazása is elQfordul.

FELHASZNÁLT IRODALOM

United Nations, General Assembly, 17 June 2013, Human Rights Council Twenty-third session Agenda item 3, 
Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including 
the right to development.



DR. BÓDI STEFÁNIA: A GYÜLEKEZÉSI JOG SZABÁLYOZÁSA... 85

Kádár András Kristóf – M. Tóth Balázs: A gyülekezési jog külföldi és magyar szabályai. Fundamentum, 2007. 
1. szám – http://www.fundamentum.hu/sites/default/files/07-1-04.pdf (2013. november 10.)

Hajas Barnabás: Csak a „kivett” a kivétel? – megjegyzések a gyülekezési törvény hatálya alá nem tartozó ren-
dezvények megítéléséhez –  http://epa.oszk.hu/02400/02445/00019/pdf/EPA02445_ias_2010_4_257-276.
pdf

Public Order Act, 1986.
Anti-Social Behaviour Act, 2003.
The Human Rights Act, 1998.
The Police Reform and Social Responsibility Act, 2011.
Terrorism Act, 2000.
Northern Ireland Act, 1998.
1989. évi III. törvény.
75/2008. (V. 29.) AB határozat.
www.legislation.gov.uk
h t t p : / / w w w . o h c h r . o r g / D o c u m e n t s / H R B o d i e s / H R C o u n c i l / R e g u l a r S e s s i o n /

Session23/A-HRC-23-39-Add1_en.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/AnnualReports.aspx
http://hvg.hu/vilag/20101210_karoly_herceg_london_zavargas
http://index.hu/kulfold/2009/04/17/belso_verzes_vegzett_a_ferfival_akit_a_g20-tuntetesen_bantalmaztak/
http://kitekinto.hu/europa/2011/09/05/dale_farm_lejart_a_hatarid_a_romaknak_menniuk_kell/
http://www.origo.hu/nagyvilag/20110110-mark-stone-kennedy-a-brit-klimaharcosok-koze-beepult-rendor.html
http://tasz.hu/gyulekezesi-jog/gyulekezesi-jogi-1x1
http://www.theguardian.com/uk/2011/jan/19/undercover-policeman-married-activist-spy

JEGYZETEK
1 Felhasználtam a cikk megírásához a következQ 

jelentést: United Nations, General Assembly, 17 
June 2013, Human Rights Council Twenty-third 
session Agenda item 3.

 Promotion and protection of all human rights, ci-
vil, political, economic, social and cultural rights, 
including the right to development. Report of 
the Special Rapporteur on the rights to freedom 
of peaceful assembly and of association, Maina 
Kiai.

2 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/
HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-
23-39-Add1_en.pdf - 2013. augusztus.

3 h t t p : / / w w w . o h c h r . o r g / E N / I s s u e s /
AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAsse
mblyAssociationIndex.aspx, http://www.ohchr.
org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/
AnnualReports.aspx - 2013. augusztus.

4 The Human Rights Act, 1998. http://www.
legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents - 
2013. november 25.

5 A bejelentésnek, hasonlóan a magyar szabá-
lyozáshoz, meg kell jelölnie a dátumot, amikor 
tartani szeretnék a rendezvényt, azt, hogy mikor 
kezdQdik pontosan, a tervezett útvonalat, a szer-
vezQ vagy szervezQk nevét és címét.

6 Police Reform and Social Responsibility 
Act, 2011. http://www.legislation.gov.uk/
ukpga/2011/13/contents/enacted - 2013. novem-
ber 25.

7 1989. évi III. törvény.
8 Public Order Act, 13. § és Kádár – M. Tóth: 

A gyülekezési jog külföldi és magyar szabá-
lyai, http://www.fundamentum.hu/sites/default/
files/07-1-04.pdf  - 2013. december 4.

9 1989. évi III. tv. 8. § (1) bek.
10 Kádár András Kristóf – M. Tóth Balázs: i. m. 

2013. december 4.
11 A gyülekezési jog gyakorlása nem valósíthat meg 

b_ncselekményt vagy b_ncselekmény elköveté-
sére való felhívást, valamint nem járhat mások 
jogainak és szabadságának sérelmével.

12 Megjegyezzük, hogy újabban a gyüleke-
zési jog egyik megjelenési formája az ún. 
Bohóchadseregek is angol eredet_ jelenség, eb-
ben az esetben bohócruhába öltözött tüntetQkre 
kell gondolnunk, de nem csupán polgárpukkasz-
tási célzattal, hanem saját ideológiai háttérrel 
rendelkezik ez a mozgalom. Egy globalizáció-és 
kapitalizmusellenes szervezQdés, amely a világ 
több országában már aktívan jelen van, és a G8 
csúcs kapcsán került a figyelem középpontjába. 
Hazánkban is felt_ntek már több ízben, de szer-
vezett, állandósult mozgalomról Magyarországon 
még nem beszélhetünk.

13 United Nations, General Assembly, 17 June 2013, 
Human Rights Council Twenty-third session 
Agenda item 3. L. 1. jegyzet.

14 A világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai 
Uniót jelentQ szervezet.



86 DR. BÓDI STEFÁNIA: A GYÜLEKEZÉSI JOG SZABÁLYOZÁSA...

15 http://index.hu/kulfold/2009/04/17/belso_verzes_
vegzett_a_ferfival_akit_a_g20-tuntetesen_
bantalmaztak/ - 2013. november 12.

16 http://www.origo.hu/nagyvilag/20110110-mark-
stone-kennedy-a-brit-klimaharcosok-koze-
beepult-rendor.html - 2013. november 12.

17 http://www.theguardian.com/uk/2011/jan/19/
undercover-policeman-married-activist-spy - 
2013. november 12.

18 Terrorism Act, 2000. http://www.legislation.gov.
uk/ukpga/2000/11/contents - 2013. november 25.

19 http://hvg.hu/vilag/20101210_karoly_herceg_
london_zavargas - 2013. november 12.

20 http://kitekinto.hu/europa/2011/09/05/dale_
farm_lejart_a_hatarid_a_romaknak_menniuk_
kell/ - 2013. november 12.

21 http://kitekinto.hu/europa/2011/09/05/dale_
farm_lejart_a_hatarid_a_romaknak_menniuk_
kell/ - 2013. nov. 12.

22 A tömegoszlatásról írtakhoz felhasználtam a 
következQ cikket: http://www.fundamentum.hu/
sites/default/files/07-1-04.pdf - 2013. december 
4. Kádár – M. Tóth: i. m.

23 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/45 - 
2013. december 4.

24 Kádár András Kristóf – M. Tóth Balázs: A 
gyülekezési jog külföldi és magyar szabályai. 
Fundamentum, 2007. 1. szám, http://www.funda-
mentum.hu/sites/default/files/07-1-04.pdf - 2013. 
november 10.

25 Rtv. 1994. évi XXXIV. Tv. 42. § (1)–(6) bek.
26 1994. évi XXXIV. tv.
27 Kádár András Kristóf – M. Tóth Balázs: i. m. 

2013. november 10.
28 Independent Police Complaint Comission – 

http://www.ipcc.gov.uk/ - 2013. november 25.
29 Megjegyezzük, hogy ennek megfelelQ szer-

vezet hazánkban is létezik, ez a Független 
Rendészeti Panasztestület. A szervezet 2008 év 
eleje óta m_ködik. http://www.panasztestulet.hu/
index.php?link=hu_kezdolap.htm - 2013. november 
14.

30 Bibó István: Észak-Írország kérdése. In: 
Bibó István összegy_jtött munkái, IV. kötet, 
szerk.: Tóth János, Európai Protestáns Magyar 
Szabadegyetem, Bern, 1984.

31 Northern Ireland Act, 1998. http://www.

legislation.gov.uk/ukpga/1998/47/contents - 
2013. november 25.

32 Hasonlóan rendelkezik a hazai jogszabály is, az 
1989. évi III. törvény, melynek értelmében be kell 
jelenteni az idQt, a várható létszámot, a gyüleke-
zés célját és a helyet, útvonalat.

33 Public Processions (Northern Ireland) Act 1998 
– http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/2/
contents - 2013. december 4.

34 Police Service of Northern Ireland.
35 http://en.wikipedia.org/wiki/Orange_Order - 

2013. november 20. Az Orange Order egy 1976-
ban alapított protestáns szervezet, habár Észak-
Írországban alapították, jelentQs a skóciai jelenlé-
te, illetve megjelent az USA-ban és Angliában is.

36 Police, Public Order and Criminal Justice 
(Scotland) Act 2006.

37 Review of Marches and Parades in Scotland: 
Guidance for Scottish Local Authorities.

38 United Nations, General Assembly, 17 June 2013, 
Human Rights Council Twenty-third session 
Agenda item 3, i. m.

39 A szakszervezetekkel kapcsolatosan is vannak 
aggályok, nevezetesen az, a különleges megbízott 
szerint, hogy elQfordulnak foglalkoztatás-megta-
gadások szakszervezeti tagság okán. Olyan feke-
te-listákról is tudomás van, melyek azon munka-
vállalók adatait tartalmazzák, akik szakszervezeti 
szervezQdésben vesznek részt, és emiatt a késQbbi-
ekben hátrányosan kezelik majd Qket.

40 http://tasz.hu/gyulekezesi-jog/gyulekezesi-jogi-
1x1 - 2013. december 13.

41 Az utalás az 1949. évi XX. törvényre vonatkozik 
még, vagyis a korábbi Alkotmányra.

42 http://epa.oszk.hu/02400/02445/00019/pdf/
EPA02445_ias_2010_4_257-276.pdf - 2013. de-
cember 13. Csak a „kivett” a kivétel? – meg-
jegyzések a gyülekezési törvény hatálya alá 
nem tartozó rendezvények megítéléséhez, Hajas 
Barnabás.

43 Alkotmányossági szempontból nem feltétlenül 
szükséges, hogy a törvényhozó kifejezetten ismer-
je el a spontán és gyors gy_lések szabadságát, mert 
azokra törvényi tilalom, illetve speciális korlátozás 
hiányában lehetQség van. Ezért a gyülekezési 
szabadság érvényesüléséhez szükséges törvényi 
garanciák nem hiányoznak. 75/2008. ABhat.



BALOGH TIBOR

Egyaránt távol a szabadságtól: autoriter és szabados

Referátumomban olyan koncepciókat, elméleteket szemlézek, amelyek dilemmáktól ext-
rém módon terheltek.

A szabadság kérdése fundamentális kérdése Kant „A tiszta ész kritikájá”-nak. Kant az 
okság két típusát különíti el: az érzéki – és a kozmologikus világában lévQt. ElQbbi folya-
matosan, elengedhetetlenül okokra szorul, utóbbi magától kezdQdik, nem a tapasztalatból 
ered, s nincs is általa meghatározva, a spontaneitásból származik, az ész alkotása. Fel kell 
ismernünk: „minden okozatnak a világban vagy a természetbQl, vagy a szabadságból kell 
erednie …” (Kant, 349.)

A magánvaló jelenségek meghatározó oka teljes egészében a természet, empirikus tör-
vényeknek engedelmeskedQ. Vele ellentétben – jóllehet okozatai az empirikus feltételek 
körében lelhetQk – az intelligibilis okok szabadok, ám a természet szükségességének mi-
nQsíthetQk. Intelligibilis mindaz, ami jelenségként nincs az érzékek tárgyán. Ez magánva-
ló, az érzéki világ jelenségei viszont szenzibilisek.

Intelligibilis és szenzibilis okok: a szabadság és a természet egymással összefüggQ, 
kölcsönösen kiegészítQ okai.

Az események a természetben empirikusan meghatározottak; a természeti okok maguk 
is okozatok.

Az ész nem jelenség, nincs alárendelve az érzékiségnek, az okságot illetQen nincs idQ-
rendben.

A transzcendentális eszmék harmadik összeütközésében (a 3. antinómiában) Kant nem 
tudja eldönteni, létezik-e szabadság.

Kelly kiemeli: a magában való okság nem deriválható az érzéki jelenségekbQl, s a véges 
okok szériájának elsQ tagja nem lehet olyan természet_, mint a természetes okok. Észre kell 
tehát vennünk, hogy igazolhatóan feltételezhetjük a transzcendentális szabadságot.

Még akkor is, ha a transzcendentális szabadságot a természetes okság érveivel nem 
lehet igazolni.

EgyeztethetQ szabadság és természet? Igen, ha belátjuk: az okság a magábanvalóra 
vonatkoztatva érthetQ, a jelenségekre centrálva érzékelhetQ. A jelenség és a magábanvaló 
kettQse összeférhetQvé teszi a szabadságot és a természetet.

Kelly kiemeli: „Kant nem állította sem azt, hogy igazolta volna a szabadság lehetQsé-
gét, sem azt, hogy levezette volna magának a szabadságnak a fogalmát. Fölismerte, hogy 
a szabadság transzcendentális eszméje tárgyilag nem igazolható az elméleti, avagy a tiszta 
ész segítségével.” (Kelly, 398–399.)

Természeti lényként nem szabad, hanem meghatározott lények vagyunk, viszont erköl-
csileg szabadok.

A magánvaló/magábanvaló nem garantálja a szabadságot.
„A tiszta ész kritikája” szerzQje nem tud egyértelm_en voksolni: létezik-e a szabadság, 

avagy nem.
Láthattuk: Kant „A tiszta ész kritikája”-ban nem tartotta eldönthetQnek azt a kérdést, 

létezik-e szabadság. De ennek a hezitálásnak az ellenére semmiképpen sem minQsítette a 
szabadságot, annak vegzálását dehonesztálónak.

Vele ellentétben Fromm egyik m_vének azt a címet adta: „Menekülés a szabadság 
elQl”. Kérdésekkel indít: a szabadság emberi tapasztalás eredménye-e; vágya velünk 
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született tulajdonság-e; csupán a kényszerítQ erQk hiányának tudhatjuk be, avagy vala-
minek a megléte; nem teher-e, amelytQl mentessé kívánunk válni, mondjuk egy ösztönös 
alávetettségi impulzus következtében; feltétlenül külsQ tekintélyeknek rendeljük alá ma-
gunkat? És így tovább…

ErQs kiemeli: Fromm szerint lehetQvé lett annak belátása – adott viszonyok miként 
tartósítják (családi közvetítéssel) azon karakter-szerkezeteket, amelyeknek lényege a 
tekintélynek történQ abszolút engedelmeskedés, az alárendelt kisebbségi csoportoknak 
adresszált agresszív indulattömegnek a kivetítésével.

Fromm úgy látja: a közelmúltban nQtt „az individuum gyengesége és magányérzete, 
és egyre láthatóbbá vált szabadsága a hagyományos kötelékektQl, s az egyénileg elérhetQ 
gazdasági siker esélye pedig besz_kült. Az individuum úgy érzi, hogy gigászi erQk fenye-
getik …” (Fromm, 92.)

Fromm szerint a szabadság elQli menekülés egyik módja a tekintélyelv_ (autoriter) ma-
gatartás. Ennek választásakor az egyén lemond lénye függetlenségérQl, összeolvadással 
igyekszik pótolni a belQle hiányzó erQt, új, úgynevezett „másodlagos kötelékeket” keres. 
Engedelmeskedik, ám egyszersmind vágyik az uralkodásra. Az egész élet súlyos, nehéz 
dolog a számára, képtelen megtapasztalni az én-azonosságot.

Fromm a pozitív szabadságot részesíti elQnyben; a függetlenséget és a szabadságot 
elkülöníti az elszigetelQdéstQl és a félelemtQl. Definiálása szerint a pozitív szabadság az 
integrált, teljes személyiség spontán tevékenysége.

Az autoriter magatartásmódot/stílust Adornoval példázom, szigorúan kikötve, hogy 
felfogásának csakis esztétikai értelmezését, fejtegetését interpretálom.

De mindezt bevezetendQ, mit értek autoriteren? Úgy tekintem, hogy autoriter az a szemé-
lyiség, aki elQítéletes: fenntartás nélkül bízik a tekintélyben, mintegy legitimálja azt, saját 
csoportját kétely nélkül felsQbbrend_nek tekinti, preferálja a hozzájuk nem tartozók iránti 
ellenszenvet, olykor egyenesen gy_löletet érez, s ha módjában áll, elnyomja, kiközösíti Qket.

Adorno szerint a szabadság eszméjét firtatandó látni kell a különbséget az empirikus 
létezés és a m_vészet között; az autonóm zene teljes mértékben szembehelyezkedik az 
éppen adott társadalommal, opponálja azt, nem fogadja el uralmának elismerését; ami 
korábban az emberek elismerését szolgálta, az becsapásuk egyik módszerévé vált.

Adorno hangsúlyozza: „a zeneszociológiának éppúgy feladata az antiszociális szellem 
védelme, mint megfordítva: az ideológiai jelleg_ zene kritériumainak kidolgozása ahe-
lyett, hogy kívülrQl t_zdelne címkéket a jelenségekre.” (Adorno, 453.)

Olvasatomban az antiszociális szellem szociális védelme az autoriter reagálás elutasí-
tásával egyenlQ, míg az ideologikus jelleg_ zene – bármiféle felhanggal is – mintha lehe-
tQséget nyújtana egyfajta szolid „bensQséges” önkényességnek.

A zene kérdésén messze túlmutat a szellem és társadalom közvetítettsége: ez nem 
egyszer_síthetQ le a produkció és recepció kettQsségére. Hogy mennyire nem, azt 
Beethovennel példázza Adorno; szerinte Beethoven tiltakozik a heteronóm módon 
kikényszerített értelem ellen, s azok közé tartozik, akik szembekerülnek az anonim piac-
cal. P nem a szolgálatra rendelt zene képviselQje – a polgári szabadságmozgalmak egyik 
reprezentánsa, ugyanakkor egyes zenei tételei a represszív elnyomó hatalom tekintélyel-
v_ségét sugározzák; s olykor áldozatává válik zenéje az ideológiának. Szándéka eseten-
ként önmagát túlbizonygató. P is, mint számtalan kortársa megsz_nik privát individuum-
má lenni, társadalmi szubjektummá lesz.

Kitetszik: a társadalmi normarendszeren kívül születnek a m_vek speciális megoldásai. 
A legmagasabb rend_ alkotások tagadják a normarendszereket. Hogy mégis létezik köz-
vetítettség zene és társadalmi normarendszerek között, az a technikából látszik.



BALOGH TIBOR: EGYARÁNT TÁVOL A SZABADSÁGTÓL… 89

Beethoven hitt a társadalmi emancipációban, túllépte a tökéletlen realitás határait, s 
ebbQl a megtagadott, szenvedésekkel zsúfolt tökéletlenségbQl sarjad m_vészete.

A modern zene kihívásait taglalva Adorno kiemeli: befogadásának alapfeltétele – kész-
ség a még nem konfirmált, rögzített kategóriákban nem megjelenített anyag; „a tekintély-
elv_ek automatikusan minden m_vészeti modernséget elutasítanak, az autonóm beállított-
ságúak pedig esztétikailag is hajlamosak a befogadásra”. (Adorno, 475.)

Zene, irodalom, képzQm_vészet egyre megy, nem kiengesztelQdés, hanem fenyege-
tés és rémület eredményeként. S paradox módon (pl. Cage-nél) az integráció azonosul 
a dezintegrációval; a determinációtól megszabadult véletlen vezet. Gondoljunk csak a 
„nyitott” m_vekre: a hagyományos kottakép váratlanul megszakad, s a szerzQ általa meg-
szabott ideig alkotásra kényszeríti az elQadót, majd visszaveszi az irányítást.

Nincs mód elQlegzéssel értelmessé egyesíteni a kompozíciót. A zene statikussá merevedik.
A botrányok száma csökken. Az új zene – mégha ellenzQi oppozíciót éreznek is – a 

fennálló rend kitartottjává lesz.
Milyen a modern zene helyzete? A zene tömegkommunikációs eszközei, lehetQségei 

azok a centralizált intézmények, amelyek több függetlenséget tesznek lehetQvé, a társa-
dalmi beilleszkedés lehetQségeivel kecsegtetnek. Ahogy Adorno jelzi – neutralizáció, de 
egyben megszabadulás a szakma ezoterikusságától.

Schönberg és a mester tanítványainak nemzedéke visszafoghatatlan kényszerrel – a ku-
bistákhoz hasonlóan – a világszellem megtestesítQinek véli magát anélkül, hogy minden 
esetben, minden feltétel nélkül meg lenne gyQzQdve saját relevanciájáról.

Az új zene és az automatikus írás (vö. a nouvelle romain csoporttal) megfontoltan for-
dul szembe a szándékolt teljesítményekkel. 

Immár kételkedik a m_vészet önnön lehetQségeiben. Hiszen semmi sincs lezárva, befejezve, 
idézzük csak fel a „Nagyítás” paradigmatikus képsorait: mit rejt a bokor – összesöpört faleve-
leket, vagy egy holttestet? Ezt eldönteni nem a szerzQ, hanem a nézQ van hivatva. Abszurdum 
abszurdumra halmozódik: Mrozek nyílt tengere reális megközelítésben minden további nélkül 
utat nyithatna a menekülésre, ám mégis az emberáldozás, a kannibalizmus écája gyQz.

A tehetség és az ellenállás képessége fogalmak nem szinonimák Adornonál, a m_vé-
szek küldetéstudata bizony olykor fals. 

A társadalom tipikusan megtöri e vele szembehelyezkedQket; persze (gondoljunk 
Wagnerre) a nyomás növelheti az ellennyomást, növelheti a teljesítQképességet, s a ho-
zsannával üdvözölt alkotók

erre az üdvözlésre sem mindig sóvárognak ha részük van benne, nem feltétlenül ked-
vezQ számukra tehetségük kiélését illetQen.

Adorno szerint Cage és iskolája az immanens zenei elemek rovására terjesztik ki a 
véletlent: gondoljunk a korábban példaként felhozott, immár ruptúrákkal terhelt hagyo-
mányos kottaképek bizonyos fokú devalválására.

Horkheimer és Adorno hangsúlyozza: a mai tömegkultúra morálja a tegnapi gyermek-
könyvek morál-szintjére süllyedt. A tömegkultúra kizárja az újdonságot, egyhelyben topog.

Az individuumok feladják önmagukat azon kollektív hatalmak kedvéért, amelyektQl 
megcsömörlöttek.

Az autoriter versus szabados egymáshoz illeszkedQ/egymást váltó dinamizmusát egy 
korstílus rövid körvonalazásával kívánom érzékeltetni.

Ez a futurizmus. Szabó, a futurizmus jeles hazai szakértQje, azzal indítja monográ-
fiájának bevezetQjét, hogy a futurizmus, fQként az 1910-es évek elején, s Marinettinek 
betudhatóan univerzálisan kívánta befolyásolni a XX. századi ember világát: valamennyi 
m_vészeti ágban, s a közízlésen túl a politikában is.
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1909-ben hamisságokkal, romantikával számolnak le a küzdelmet, a háborút dicsér-
ve. Hadat üzennek az erkölcsnek, a könyvtáraknak, a múzeumoknak. Mindez autoriter 
mentalitásra vall, ám mielQtt tényekkel támasztanám alá iménti állításomat, egy paradox 
autoriter mozzanattal hozakodok elQ. Marinettit 16 éves korában kizárták egy francia je-
zsuita kollégiumból, mivel Zola regényeit olvasta. [Annak idején a naturalizmus éppúgy 
kiközösített irányzatnak bizonyult (gondoljunk a „Nana” fogadtatására), mint nem sokkal 
késQbb a futurizmus. A naturalizmus veszítve doktrinerségébQl szabadossá lett, s helyébe 
lépett a futurizmus.]

Marinettiék az embert és a gépet egyazon nívóra hozták (szinte mintha de La Mettie 
„Emeber-gép”-ét visszhangzották volna. Ennek az iskolának a jellemzQje: „szakítás a 
múlttal, szabadosság, agresszivitás…” (Szabó, 24.)

Mintha kísérQjelenséggel lenne dolgunk: a futuristák világlátása, felfogása autoriter, 
ugyanakkor ez szabadossággal egészül ki. A szabad választás lehetQsége itt szóba sem 
kerülhet.

Mussolini levélben ismerte el Marinetti háborút támogató ambícióját, de amilyen mér-
tékben nQtt Marinettiék politikai ázsiója, olyan mértékben csökkent esztétikai reputációjuk.

A korábban felrobbantani kívánt királyi akadémiának éppúgy önként vállalt tagja lesz 
Marinetti, mint a legkülönbözQbb – régebben eltörölni kívánt – társaságoknak, szerve-
zeteknek. A futurizmus témaválasztása is egyre periférikusabbá lett, s ellentétben azzal, 
hogy (említettem) Marinettit épp Zola olvasása miatt zárták ki egy jezsuita kollégiumból 
– s ez szerintem autokrata döntés volt – késQbb, nem kevésbé autokrata mentalitással 
szembefordultak a naturalizmussal.

1944 decemberében Marinetti meghal, s ezzel tulajdonképpen zárul az olasz futurizmus.
Vegyük észre, hogy Marinettiék futurizmusa egy korabeli háborús politika mellett 

nyíltan kiálló, s annak támogatását élvezQ irányzat volt. Ennek hangsúlyozásával érdemes 
kiemelni két specifikumukat. Ezek a sebesség fizikai kultiválása, s az individualizmus 
favorizálása.

MielQtt néhány, futurista kiáltványból szemezgetett tézist jellemeznék, tekintsünk egy 
másik futurizmusra.

Az orosz futuristák 1910-ben indulnak Majakovszkij és társai „Pofonütjük a közíz-
lést” cím_ szövegével. Kijelentik a Jelenkor GQzhajójából ki kell dobni többek között 
Dosztojevszkijt, Puskint, a nyelv szabályait semmibe kell venni: megreformálnák a 
mondattant, tagadnák a helyesírási szabályokat stb. Individualisták, a modern nagyváros 
költészetét adnák.

Nem tartom pontosnak Szabó ama állítását, miszerint „az olasz futurizmus törvényei 
szerint a fasizmusba merült”, az oroszok viszont a szocialista realizmusig jutottak el 
(Szabó, 121.) Ez így (szerintem) kissé szimplifikáló.

Tagadhatatlan, hogy Marinetti a futurizmus második politikai kiáltványában dicséri az 
erQszakot, a viszályt, a háborút. Ám Majakovszkij is a háborút dicséri a „Miért harcol a 
balfront”-ban azért, mert megláttatta a közelgQ forradalmat. Moszkvai látogatásakor ki-
fütyülik Marinettit, a sebesség, a száguldás b_völete azonban éppúgy egyik idiómájuk, 
mint az olasz futuristáknak.

Majakovszkijék a „Pofonütjük a közízlést”-ben arra is figyelmeztetnek, hogy az 
Akadémia és Puskin érthetetlen hieroglifák. Ám jóval szolidabb hang hallatszik a 
„Kibe mar bele a balfront”-ból: revidiálják taktikájukat, s azt hangoztatják immár, 
hogy a korábban negatív példákként megnevezett szerzQk m_vei nem jobbak, de nem 
is rosszabbak a többiekénél, s épp ezért akár üdvözölhetjük is Qket, hiszen tanulha-
tunk tQlük. A klasszikus m_vészet akár tankönyvként is funkcionálhat.
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Sok rokon vonás akad Marinetti és Majakovszkij futurizmusában, s létezik közös 
alapzatuk: a politikai ambíciók nyílt vállalása, a politika szolgálatának mint státusznak 
az elfogadása.

Ennél direktebb konformitást egy politikai-világnézeti korszak elfogadtatása és pie-
desztálra állítása érdekében szerintem csak a szocialista realizmus produkált. Apróságnak 
t_nhet, ám szerintem igen szimptomatikus: a Gondolat Kiadó kiváló „izmusok” sorozata 
egy kötetbe volt képes prezentálni az összes izmust, s ahhoz képest, hogy pl. a klassziciz-
mus, a romantika belefért ebbe a terjedelembe, a Köpeczi Béla által gondozott szocializ-
musnak két, aránytalanul vastag kötet jutott. Nyilván kiérdemelte…

Persze az ide idézettek között szerepel például Lenin is. Megjegyzem, mára devalvá-
lódott a szocialista realizmus, hiszen kiderült róla: politikai megrendelésre készült m_ter-
mékkel van dolgunk: szegény Gorkij és a többiek.

Ebbe a nagyon konfúz kérdésbe nincs kedvem belebonyolódni, mindössze azt emelem 
ki: Majakovszkij valóban eljutott a futurizmustól a szocialista realizmusig – többek között 
ennek lehetett egyik indítéka, hogy önkezével vetett véget életének. P nem lubickolt úgy 
az izmusok tengerében, mint mondjuk Kassák Lajos.

A szocialista realizmust illetQen csak egyetlen idézet, nem is a leghiteltelenebbtQl: 
Lukács GyörgytQl. „A szocialista realizmus örökségül átveszi mindazt a jelentékenyt és 
haladót, amit az emberiség története eddig létrehozott. A szocialista realizmus nem »ra-
dikális újítás«, mint ahogy a rövid élet_ divatos izmusok magukról képzelik, hanem az 
irodalom világtörténetének egy etapja.” (Vö.: Köpeczi II., 277.)

Úgy hiszem, hogy valóban extrém módon terhelt mentalitások, teóriák kerültek egy-
más mellé.

Kant (s nem véletlenül hagyatkoztam a három kritikából a legelsQre, „A tiszta ész 
kritikája”-ra) antinómiái körébe sorolta a szabadság problémáját.

Fromm a negatív és a pozitív szabadság megkülönböztetése során eljutott ahhoz a fel-
ismeréshez, hogy a szabadság elQli menekülés egyik mezsgyéje az autoriter mentalitás.

Adorno ezt egyik kulcskérdésévé tette.
LépcsQfokokon lépdelve jutottam el a kívánt célig.
Vegyük szemügyre, hogyan alakultak paradigmatikusan az egyes korszakirányzatok, 

stílusok a XX. században.
Kulcspéldám a futurizmus.
Az olasz „próféta” elvetette, elutasította az esztétikai múltat – sajátos kikényszerítéssel 

teremtette meg, ráerQszakolással – politikai, erkölcsi elveket is felhasználva – az Q nor-
májukat, mintegy etalonná emelve a futurizmust. Ez kétségtelenül önkényes megkülön-
böztetés, oktrojálás által állt elQ, azaz autoriter módon. Csakhogy miután „szabványossá” 
minQsült a futurizmus, Marinettiék szabadossá váltak: Marionetti tökéletesen illusztrálja 
szerintem az autoriter ellentétét, a szabadosságot is – mindent elfogadott az addig kitaga-
dottak közül: esztétikai és politikai elismerést, státuszt, hatalmat.

Ezzel szerintem a szabadság két antagonisztikus szélsQségét reprezentálta: az autoriter 
és a szabados megtestesítQje lett.

De általánosabban fogalmazva: mintegy szükségszer_en következnek az izmusokra 
a poszt-ok. Marinetti például naturalista (Zola) vonzódása miatt kizáratott az elfogadott 
irodalom méltányoltjai körébQl, majd Q maga diszkreditálta a naturalizmust.

Konkrétabban: hol van például a vehemens impresszionizmus közbotrányt okozó idQ-
szaka a posztimpresszionizmustól, a szabadostól, utóbbi jóval lágyabb, ha tetszik „enge-
dékenyebb”? A szigorú normahozó és – követelQ a fellazítótól? (Hogy a poszt-, sQt, a ná-
lunk PethQ Bertalan kiváló besorolásának hála, a poszt-posztmodernrQl ne is essék szó?)
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A beígért extremitásokat még tetézheti a nem minden szempontból kivilágló, mert nem 
feltétlenül tipikus, futuristák Majakovszkij elQidézte tragikus konfliktusa. P éppúgy híve 
volt a sebességnek, a nyelv kardinális megújításának, a klasszikusok elveszíttetésének, 
mint Marinetti.

Csakhogy míg utóbbi életében megkapta erQfeszítéseinek konfirmálását, addig 
Majakovszkij 37 évesen öngyilkos lett (a korabeli szovjet hatalmi elitet durván kompro-
mittálva) a futurizmus/szocialista realizmus kereszttüzében…

Eltekintve ettQl, s a hasonló konfliktusoktól, megkockáztatom ama hipotézisemet: a 
XX. század m_vészettörténeti folyamatai mintegy szükségszer_en oszcillálnak a kívánt 
szabadság két ellenpólusa között – az autoriter és a szabados között. Ennek alapján érde-
mes lenne megírni a XX. század m_vészettörténeti, esztétikai históriáját.

IRODALOM

Adorno, Theodor Wiesengrund: Zene, filozófia, társadalom. Gondolat: Budapest, 1970.
A futurizmus. A bevezetQ tanulmányt írta, válogatta Szabó György. Gondolat: Budapest, 1967.
A szocialista realizmus I–II. A bevezetQ tanulmányt írta, válogatta Köpeczi Béla. Gondolat: Budapest, 1970.
ErQs Ferenc: Vázlat az analitikus szociálpszichológiáról. [Hozzáférés:] www.c3.hu/scripta0/replika06eros.htm
Fromm, Erich: Menekülés a szabadság elQl. Napvilág Kiadó: Budapest, 2002.
Horkheimer, Max – Adorno, Theodor Wiesengrund: A kultúripar. A felvilágosodás mint a tömegek becsapása. 

[Hozzáférés:] frankfurt.tek.bke.hu/media/szoveg/adornohorkheimer_kulturipar.htm
Kant, Immanuel: A tiszta ész kritikája. Akadémiai Kiadó: Budapest, 1961.
Kelly, Frank J.: A szabadság problémájának taglalása Kantnál. [Hozzáférés:] hps.elte/hu/mttwweb/961.htm



HENDE BORBÁLA – MARÁZ ANIKÓ –  
KIRÁLY ORSOLYA

Túlzásba vitt örömök 
A viselkedési addikciók nyomában

„Nem tudom megérteni, hogy miért kellett még egy pár cipQ, mikor már annyi cipQd 
van!” „Miért kell neked folyton a gépen lógnod?” „Számodra nem létezik más, csak a 
munkád!” „Nem tudnál egy kicsit velem is foglalkozni?”

Bármelyik fél részérQl t_nnek ismerQsnek ezek a mondatok, aki s_r_n találkozik velük, 
nagyon jól tudja, hogy bizonyos „mániákusnak” t_nQ cselekvések képesek megkeseríteni 
a mindennapokat. De tényleg függQségek ezek? Mi a különbség a szenvedély és a füg-
gQség között? Írásunkban egy viszonylag új kutatási területet, a viselkedési függQségek 
jelenségét járjuk körül.

(Mindennapi megküzdés módok) Életünk során folyamatosan kisebb-nagyobb nehézségek-
kel találjuk szemben magunkat, melyek valamilyen megoldást kívánnak. Többnyire kétfé-
leképpen járhatunk el: a problémára vagy az érzelmeinkre összpontosítva. A probléma-fó-
kuszú megküzdés során számba vesszük a rendelkezésünkre álló eszközöket, és megoldási 
terveket dolgozunk ki a frusztrációt okozó helyzet megszüntetésére (például munkatervet 
készítünk a szoros határidQ közeledtével). Az érzelmi megküzdés során ezzel szemben elsQ-
sorban a figyelmünk elterelésére, a feszültség csökkentésére, illetve a kellemesebb hangulat 
elQidézésére törekszünk (például odabújhatunk kedvesünkhöz egy ölelésért). Ilyenkor a 
stressz csökkenhet, miközben az azt okozó probléma továbbra is fennmarad. Mindkét mód 
számtalan konkrét cselekvést takar, a fQ különbség közöttük az, hogy szembe szállnak-e a 
stressz forrásával, vagy annak az egyénre gyakorolt hatását kívánják-e csökkenteni. Érzelmi 
megküzdésnek számítanak a szenvedélybetegségek is, vagyis az alkohol, gyógyszerek, 
drogok és – mint látni fogjuk – bizonyos viselkedések is, hiszen a probléma feltérképezése 
– megoldása és a konfliktusforrás kezelése – helyett az általa kiváltott érzéseket (pl. szo-
rongás, aggodalom, b_ntudat) enyhítik. Az érzelmi megküzdés kezdetben enyhít ugyan a 
nyomáson (fQleg ha a stressz forrás nem befolyásolható), hosszú távon azonban hátrányos 
lehet, hiszen a kiváltó ok nem sz_nik meg, erQforrásaink pedig szétforgácsolódhatnak a po-
zitív hangulat fenntartásáért folytatott küzdelemben.

(Hogyan válik a megküzdés függQséggé?) Az, hogy egy külsQ ingert milyennek ész-
lelünk, az agyi jutalmazó központunk ítéletén múlik. LegfQképp a dopamin nev_ 
neurotranszmitter mennyisége határozza meg, hogy mennyire érezzük kellemesnek az 
adott tevékenységet. A dopamin, nyugalmi helyzetben is megtalálható a központi ideg-
rendszerben, mennyisége pedig izgalmi állapotot kiváltó szituációban fokozódik, gondol-
junk csak egy igazán jó beszélgetésre, vagy egy jól sikerült ping-pong partira. Ezt a hatást 
bizonyos kémiai szerek is kiválthatják, illetve tovább fokozhatják. A termelQdés effajta 
mesterséges fokozása azonban hosszú távon a belsQ (természetes) termelés csökkenésé-
hez vezet, hiszen a szervezet észleli a magas dopamin szintet, ezért kevesebbet termel. 
Ugyanakkor a mesterségesen bevitt neurotranszmitterek gyorsan kiürülnek a szervezet-
bQl, és mivel a természetes alapszint idQközben lecsökkent, ezért összességében egyre 
kevesebb dopamin lesz jelen a szervezetben. Ez a csökkent mennyiség pszichológiai 

DOKTORANDUSZ 
CIKKPÁLYÁZAT
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szinten szorongást és ürességérzetet eredményez, valamint sóvárgást kelt egy újabb dopa-
min-adag iránt. Ez a mechanizmus azonban nem csak a kémiai szerek (alkohol és egyéb 
pszichoaktív szerek) esetében jellemzQ, hanem minden olyan viselkedés esetén is így van, 
melynek az egyén számára jutalmazó értéke van. Ezért válthat ki a például a vásárlás, a 
szex, a szerencsejáték, de akár a sport és a munka is függQséget bizonyos embereknél.

A mesterségesen megnövelt dopamin és szerotoninmennyiség tehát megtéveszti az 
agyi jutalomközpontot, elhiteti az idegrendszerrel, hogy valami igazán jó és hasznos (az 
alkalmazkodást segítQ) dolog történt velünk, ezért részesülünk a boldogság érzésében. 
Alkalomadtán, kis mennyiségben, ezzel nincs is semmi baj, sQt, akár fontos is lehet azok-
ban az esetekben, ahol a probléma-fókuszú megküzdésnek nincs tere. Ahogy egy-egy 
pohárka bor elfogyasztásától sem válik senki alkoholfüggQvé, úgy egy-egy jól sikerült 
vásárlás-túra vagy videojáték-parti sem fog függQséget kiváltani. A probléma akkor kez-
dQdik, amikor ezek a viselkedések válnak a stresszre adott elsQdleges vagy kizárólagos 
reakcióvá, miközben a negatív érzéseket kiváltó problémával az egyén nem próbál meg 
megküzdeni. A pillanatnyi jutalmazó értékkel bíró viselkedések által kiváltott extra dopa-
min ugyanis viszonylag gyorsan kiürül a szervezetbQl, ezért gyakori „használat” esetén 
dopamin-hiány lép fel, azaz a kellemes érzéseket felváltja a b_ntudat és az elemi erQvel 
visszatérQ szorongás (sóvárgás), akárcsak az alkohol- vagy drogfüggQség esetén.

A továbbiakban azokat a viselkedéseket mutatjuk be, amelyek tudományos megfigye-
lések alapján is gyakran töltik be a stresszre adott elsQdleges válaszreakció szerepét, és 
ezért függQséget válthatnak ki.

(FüggQségre hajlamosító viselkedések) Miért játszanak bizonyos viselkedések hatékony 
szerepet a feszültség csökkentésében, míg mások kevésbé?

A szenvedélyes vásárlók a kellemes érzést annak köszönhetik, hogy kielégült az evolú-
ciósan beléjük ivódott, egykoron létszükséglet_ gy_jtögetési, szerzési vágyuk. A szexua-
litás szaporodáson túli funkciója a párok közötti kötQdés erQsítése, valamint a „vadászat” 
terepe – elsQsorban a férfiaknál. A video- és szerencsejátékok a kikapcsolódás mellett a 
gyQzelem/nyereség élményét nyújtják. A közösségi oldalakon eltöltött idQ pedig a szoci-
ális környezettel való erQsebb kapcsolódáshoz járul hozzá. ElsQsorban azok a jutalmazó 
értékkel bíró viselkedések válthatnak ki tehát függQséget, amelyek kis mennyiségben az 
adaptációt szolgálják.

A szenvedélybetegségrQl elsQsorban az alkohol és az egyéb pszichoaktív szerek 
által okozott problémák jutnak eszünkbe, ami nem véletlen, hiszen ezek alaposabban 
dokumentált jelenségek, mint a viselkedési függQségek. Utóbbiak csupán az elmúlt év-
tizedekben váltak a tudományos érdeklQdés tárgyává. Annak ellenére, hogy már a 20. 
század elején leírtak bizonyos viselkedéseket, melyek hasonló jegyekkel bírtak, mint 
a szerfüggQség, a viselkedési addikciók szisztematikus vizsgálatára csupán az utóbbi 
20-30 évben került sor.

A viselkedési addikciók közös jegye a kényszeresség, a ciklikusság, valamint a 
repetitív és ártalmas jelleg. Az ártalmas jellegen az alapvetQ életterületek – mint amilyen 
a munka, a szociális kapcsolatok, és a szórakozás – szélsQséges besz_külését értjük. Más 
szóval ezeket a viselkedéseket olyan, az adott tevékenységre irányuló erQteljes sóvárgás 
jellemzi, amely meggátolja a személyt az egészséges életvitelben. A kényszeres vásár-
lók például több idQt töltenek annak alapos átgondolásával, hogy milyen ruhát és cipQt 
vesznek fel aznap, hová mennek vásárolni, és melyik bankkártyával fognak fizetni, mint 
amennyi ideig maga a vásárlás tart. A háttér motiváció alapvetQen kétféle: egyrészt az él-
vezet maximalizálása, másrészt a viselkedés hiányával járó szorongáscsökkentés. Vagyis 
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egy játékfüggQ egyaránt játszik azért, hogy élvezetesen töltse el az idejét, és azért, mert 
ha nem játszana, az jelentQs mérték_ szorongással járna számára. A viselkedési addikciók 
egyaránt kényszer-, illetve impulzuskontroll-zavarok, habár bizonyos viselkedések esetén 
inkább az egyik, más viselkedések esetén pedig inkább a másik dominál. A kényszerbe-
tegség vezetQ tünete a szorongáscsökkentés, vagyis a viselkedés elsQsorban a kellemetlen 
állapot megszüntetését szolgálja. A viselkedési addikciók ugyanakkor impulzuskontroll-
zavarok is, azaz a személy nem tudja megállni, hogy játsszon, vásároljon vagy szexuális 
aktust kezdeményezzen. A viselkedéssel járó felhangolt és eufórikus állapotot az egyén 
jutalomként éli meg. Mind a szorongáscsökkentés, mind pedig az önjutalmazás erQsen 
hozzájárul a viselkedés hosszú távú fennmaradásához. 

Kényszerbetegség például az anorexia nervosa (kóros soványsággal járó evészavar), a 
kényszeres haj- és szQrtépegetés, és részben a kényszeres vásárlás is. Ezeknek a viselke-
déseknek közös jellemzQje a konkrét félelem (például az elhízástól, az Qsz hajszálaktól, 
vagy a nem megfelelQ megjelenéstQl), azaz a kényszergondolat és az automatikus, is-
métlQdQ jelleg. Azokat a viselkedéseket, amelyek esetén inkább az impulzivitás dominál, 
a kontrollvesztés, a tervezés, valamint a negatív következmények figyelembevételének 
hiánya jellemzi. Erre példa a kleptománia (beteges lopási hajlam), a különbözQ önsértQ 
magatartásformák, valamint a kóros játékszenvedély. Amennyiben a jelenségre önszabá-
lyozási deficitként tekintünk, a kényszeres magatartás félreszabályozásként, az impulzív 
viselkedés pedig alulszabályozásként fogható fel. A „félreszabályozás” arra utal, hogy 
a személy az adott viselkedéssel,pl. vásárlással, próbálja szabályozni belsQ problémáit 
ugyanúgy, ahogy például az alkoholproblémával küzdQ személy alkoholfogyasztással 
„kezeli” belsQ feszültségét. Ezzel szemben az „alulszabályozás” arra utal, hogy a személy 
képtelen ellenállni az adott cselekvésre irányuló kísértésnek. Ebben a megközelítésben a 
kényszer – a pszichoaktív szerekkel kapcsolatos függQségeknél leírt – öngyógyító esz-
közként is értelmezhetQ, megerQsítve azt az elképzelést, hogy a kémiai és viselkedési 
addikciók hátterében közös pszichés mechanizmusok húzódnak meg.

A függQségi kört a sóvárgás, a tolerancia, és a megvonás tartja fenn. A sóvárgás foko-
zódó vágyat jelent a szerfogyasztásra, illetve az adott cselekvésben történQ elmélyülésre. 
Ilyen például mikor a kényszeres vásárlónak már munka közben is a vásárlás jár a fejében: 
megtervezi, hogy hová megy, mit fog venni, stb. JellemzQ a hosszas tervezgetés, az epi-
zód elQzetes kiszínezése, a vágyott hangulat elQrevetítése. A cselekvés megkezdéséhez az 
egyre erQsödQ sóvárgás vezet, a fenntartását pedig a már említett pozitív (izgalom) vagy 
negatív (szorongástól való megszabadulás) megerQsítQ tényezQk biztosítják. Ezen a pon-
ton még nem beszélhetünk függQségrQl, az alkalomszer_ élvezeti tevékenység a normális 
életvitel része, az addikciót a hozzászokást jelzQ emelkedQ dózis mélyíti el. Tolerancia 
alatt a viselkedési függQségek esetében azt értjük, hogy a kívánt állapot eléréséhez gya-
koribb vagy intenzívebb viselkedés szükséges. Például egyre több túlóra, gyakoribb és 
extrémmebbé váló szexuális együttlétek, irreálisan hosszabbodó vagy intenzívvé váló 
edzésterv, szerencsejáték esetén egyre nagyobb összegek elköltése, vagy a szinte folya-
matossá váló videojáték-használat. A függQségek további tipikus jellemzQje a megvonási 
tünetek megjelenése, azaz a kényszerpihenQ alatt tapasztalt növekvQ intenzitású szoron-
gás, nyugtalanság, alvás- és hangulatzavar, illetve sóvárgás. Ilyenkor a személy szorong, 
sQt szenved, ha valami miatt nem tud túlórázni, szexuális aktust létesíteni, vagy játszani.

(Tudományosan vizsgált viselkedési függQségek) Melyek azok a magatartásformák, 
amelyek képesek elterelni a figyelmet a szorongáskeltQ problémákról, és így sikerrel 
követelnek maguknak kizárólagos helyet az érintettek életében? A leggyakoribb a kó-
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ros játékszenvedély, a videojáték-függQség, a testedzésfüggQség, a munkafüggQség, a 
hiperszexualitás, és a kényszeres vásárlás, melyek a nevükben is jelzik a patológiát. Az 
adott tevékenységet akkor tekinthetjük abnormálisnak, ha az jelentQs mértékben besz_kíti 
az adott személy életterét, közvetett vagy közvetlen módon negatívan befolyásolja társas 
kapcsolatait, illetve munkahelyi és anyagi problémákhoz, és/vagy lelki szenvedéshez 
vezet.

Az alábbiakban négy viselkedést, a munkafüggQséget, a videojáték-függQséget, a kény-
szeres vásárlást, valamint a szexuális addikciók jelenségét vesszük górcsQ alá.

(MunkafüggQség) A munkafüggQséget számtalan homályos és jobbára téves vélekedés 
övezi. Talán jelen sorok olvasói számára is meglepQ, hogy nem feltétlenül azt az embert 
tekintjük munkafüggQnek, aki szereti a munkáját és képtelen elszakadni tQle, de még 
csak nem is azt, aki rendszeresen napi 10-12 órát dolgozik. Azokat pedig végképp nem, 
akik túlzott stresszre panaszkodnak a munkahelyükön, esetleg a kiégés jeleit mutatják. A 
munkamániás továbbá nem a kálvinista munkaetika megtestesítQje, nem a család hQse, és 
nem is termel kiemelkedQ hasznot az Qt foglalkoztató vállalat számára. A munkafüggQt 
éppen az élvezet hiánya különbözteti meg keményen dolgozó, ám produktív társaitól. 
Bár mindkét csoport érezhet erQs késztetést a tevékenység végzésére és teljesen be is 
vonódhat abba, a munkafüggQ számára azonban a munka nem nyújt örömet. Ráadásul 
alapvetQen fél attól, hogy nem felel meg a mindennapok kihívásainak, ezért kizárólag a 
munkájának szenteli gondolatait, míg nem függQ (ám akár ugyanannyit dolgozó) társai 
az élet további területeit is vonzónak találják. A függQ számára viszont nincs pihenés, 
nincs hobbi, nincs izgalmas délutáni idQtöltés, hiszen Q akkor is dolgozik fejben, amikor 
éppen nem tartózkodik a munkahelyén. Teljesítményét a munkával töltött idQben méri, 
nem pedig annak színvonalával, mivel számára az az igazi elismerés, hogy ha felettesei 
és munkatársai kiemelik szorgalmát és kitartását. Ez a motiváció fontosabb, mint az hogy 
mennyit keres, ami ismét aláhúzza azt a szempontot, hogy a munkafüggQ nem a megél-
hetése érdekében dolgozik rendkívül keményen. Ennek ellenére a betegség nem kizárólag 
a felsQ-közép osztályra jellemzQ. Gyakorlatilag bármilyen szocioökonómiai státusszal 
rendelkezQ személy érintett lehet, akit alacsony önértékelése, kényszeres hajlama, és ki-
fejezett perfekcionizmusa arra sarkall, hogy jól szervezettségét, munkabírását és tökéle-
tességét folyamatosan bizonyítsa környezetének.

A kényszerbetegséghez hasonlóan a munkafüggQ gondolatai szüntelenül a munka kö-
rül forognak. Nehézséget jelent számára nem dolgozni vagy más élethelyzetekben nem a 
munkára gondolni, így aztán családtagjait is elhanyagolja. Hasonlóan a többi viselkedési 
addikcióhoz, a munkafüggQséget is sóvárgás, tolerancia, valamint megvonási tünetek 
jellemzik. Sajátos jegyei továbbá a gondolatok besz_kültsége, az alacsony önbecsülés, a 
negatív vagy differenciálatlan énkép, a másokra is kiterjesztett merev gondolkodásmód és 
szabályrendszer, és a probléma tagadása. A negatív énkép valószín_leg kiemelten fontos 
szerepet játszik a zavar fennállásában: az önmagával elégedetlen munkafüggQ minden-
áron a környezetétQl igyekszik elnyerni az elismerést, ennek eszköze pedig a kiemelkedQ 
munkamorál. EbbQl a szempontból a munkafüggQség kompenzáló mechanizmusnak te-
kinthetQ amellett, hogy lehetQséget nyújt a valóságtól való elmenekülésre, és az önérté-
kelés pillanatnyi növelésére is.

A munkafüggQk hajlamosak egyéb, perfekcionista vonásokon alapuló zavarokra is, 
elsQsorban kényszerességre és anorexia nervosára. JellemzQen magas depresszió és szo-
rongás szintet mutatnak, illetve a túlterheltség miatt veszélyeztetettebbek a szív- és ér-
rendszeri megbetegedések szempontjából is.
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A tartós túlhajszoltság a munkateljesítményt is kikezdi, a krónikus fáradság szindrómá-
ig fokozódó fizikai tünetek a betegség elQrehaladtával kevésbé kreatív, alacsony színvo-
nalú munkához és hibás döntésekhez vezetnek, így a beteg sorozatos kudarcélményeknek 
van kitéve. Mindez nem tesz jót az amúgy is ingatag lábakon álló önbizalmának, ezért sok 
esetben teljes szociális visszahúzódáshoz, és/vagy családjával szembeni túlkontrolláló 
attit_dhöz vezet. A rideg és mindent a saját irányítása alatt tartó házastárs vagy szülQ el-
hanyagolja a vele együtt élQk érzelmi szükségleteit, elQsegítve ezzel depresszív, szorongó 
tendenciáikat, illetve gyermekek esetében a túlságosan komoly, kényszeres, önkritikus, 
haragtartó, önmarcangoló személyiség kialakulását. A leromlott teljesítmény mellett a 
diszfunkcionális családi állapotok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a személy vagy a család 
segítséget kérjen.

Általában éppen a párkapcsolat válsága indukálta párterápia keretében kerül a beteg 
kapcsolatba az ellátórendszerrel, míg a bekerülés másik általános módja a szomatikus 
kezelés során kiderülQ pszichológiai háttérprobléma. A jellemzQ társadalmi-gazdasági 
beállítódás elfedi a munkafüggQség jelenségét, és ha mégis napvilágra kerül a betegség, a 
túlzott munkát övezQ pozitív viszonyulás megóv a stigmatizációtól. Terápia során alapve-
tQ az ártalmas következmények tudatosítása, és a támogatás elfogadásának megtanulása. 
Ezek után mind a családterápia, mind pedig a csoportterápia megfelelQ színtere lehet a 
személyiségjegyek kibontakozásának és elfogadásának, a munkán kívüli tevékenységek-
be való bevonódásnak, a kapcsolódás és az empátia fejlesztésének, így végsQ soron egy 
kiegyensúlyozottabb életmód kialakulásának.

(JátékfüggQség) A személyi számítógépek, valamint az internet elterjedése a számos 
egyértelm_ pozitívum mellett nem várt problémákat is szült. A játékosok egy kis cso-
portjánál ugyanis függQség-jelleg_ tünetek jelentkeztek. Bár a viselkedési függQségek 
közül jelenleg egyedül a szerencsejáték-függQség szerepel a Mentális Rendellenességek 
Diagnosztikai és Statisztikai Kézikönyvében, az internetes játékfüggQség jó eséllyel be 
fog kerülni a következQ kiadványba. Ehhez azonban további kutatásokra van szükség, 
és törekedni kell egy egységes szakmai álláspont kialakítására, amelytQl egyelQre távol 
állunk.

Jelenleg ugyanis nincs egyetértés abban, hogy mi számít játékfüggQségnek, és hogyan 
lehet a problémát megállapítani. Amiben mégis megegyeznek a szakemberek, az az, hogy 
a játékosok egy kis része olyan mértékben túlzásba viszi a játékot (legyen az számítógé-
pes offline vagy online, valamilyen konzolon vagy mobileszközön játszható játék), hogy 
az meggátolja Qket az életben való egészséges m_ködésben. A játék válik életük központi 
tényezQjévé: amikor csak tehetik, játszanak, amikor pedig nem tehetik, a játékra gon-
dolnak, és ez lassan kiszorítja a többi kedvelt és elvégzendQ tevékenységet az életükbQl. 
Elhanyagolják tanulmányi vagy munkahelyi teendQiket, de személyes kapcsolataikat is, 
ezért folyamatosan konfliktusba kerülnek környezetükkel, és gyakran önmagukkal is. Ha 
valamilyen okból kifolyólag nem játszhatnak, megvonási tüneteket tapasztalnak: nyug-
talanná és feszültté válnak, ingerlékenyek lesznek, dühösek vagy éppen lehangoltak és 
szomorúak.

A probléma elterjedtségérQl – egységes diagnosztikus kritériumok és reprezentatív fel-
mérések hiányában – sajnos egyelQre nem rendelkezünk megbízható adatokkal. Az eddigi 
nemzeti szint_ kutatások, amelyek mindegyike serdülQ mintákon készült néhány száza-
léknyi problémás játékost állapított meg, de az egyes kutatások eredményei között jelen-
tQsek az eltérések. Egy németországi vizsgálatból például az derült ki, hogy a kilencedik 
osztályos fiúk 3%-a, a lányok 0,3%-a problémás videojáték használó, és további 4,7%-nyi 
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fiú és 0,5%-nyi lány veszélyeztetett ebbQl a szempontból. Az általunk készített magyar-
országi felmérés szerint a tinédzserek (16 évesek) 4,6%-a veszélyeztetett a problémás 
játékhasználat szempontjából. Egy egyesült államokbeli vizsgálat viszont, mely a 8–18 
éveseket mérte fel jóval magasabb, 8,5%-os gyakoriságot talált. A felmérések többsége 
szerint, a férfiak körében gyakoribb ez a probléma, illetve a sztereotipikus elképzeléssel 
szemben a rendszeres játékosok nagy része felnQtt, és csak kisebb része serdülQ.

A médiában terjesztett rémhírek ellenére a szakma határozott véleménye, hogy a prob-
léma kialakulásáért nem (csak) a játékok felelQsek. A többi függQséghez hasonlóan itt is 
számos tényezQ játszik közre a függQség kialakulásában. Igaz ugyan, hogy a játékgyártó 
vállalatok üzleti érdekeket követve igyekeznek a pszichológiai ismereteket felhasználva 
minél „addiktívabb” játékokat fejleszteni, azonban ez általában akkor eredményez prob-
lémákat, ha a játékokat pszichológiai szempontból sérülékeny játékosok játsszák. Ezalatt 
azt értjük, hogy a játékos nehézségekkel küzd, pl. szorong, depressziós vagy magányos, 
esetleg családi problémái vannak, és ezért hajlamos a játékot használni arra, hogy elterelje 
a figyelmét a valódi nehézségekrQl. Egy idQ után aztán észrevétlenül a játékok rabjává 
válik, és hiába próbálja csökkenteni a játékra fordított idQt, nem sikerül neki. A játékfüg-
gQség viszont tovább fokozhatja a pszichológiai természet_ és kapcsolati problémákat, 
létrehozva így egy ördögi kört.

Mivel a probléma rendkívül új, a kezelése és a megelQzése is gyerekcipQben jár egyelQ-
re. A legfontosabb próbálkozások közé tartoznak az interneten m_ködQ (elsQsorban angol 
nyelv_) segítQ fórumok, illetve a fQleg Ázsiában m_ködQ kezelQközpontok, amelyekben 
elsQsorban pszichoterápiás gyógymódokat alkalmaznak. Ezeknek a központoknak egy 
része az egészséges mérték_ játszást, másik részük viszont a hagyományos függQségek-
nél megszokott teljes absztinenciát t_zi ki célul, vagyis, hogy a játékos örökre szakítson 
a játékokkal. A számítógépek munkaeszközként való használatának elterjedtsége miatt 
azonban valószín_síthetQ, hogy az elsQ célkit_zés lesz a célravezetQ.

(Kényszeres vásárlás) „Anyu sokszor felbosszantott otthon, s én ilyenkor inkább elmen-
tem vásárolni, mert attól megkönnyebbültem. Anyu mindig a barátai lányaihoz hasonlított 
engem, és nagyon magas elvárásai voltak felém. Szerettem volna átjelentkezni másik isko-
lába, ahol alacsonyabbak a követelmények, de nem engedte. A második félév után inkább 
úgy döntöttem, hogy többet nem járok iskolába. Mikor ezt megtudta, nagyon ideges lett. 
Azt hiszem ekkortájt kezdtem használni a hitelkártyámat.”

A történet egy 24 éves koreai lánytól származik, aki a kezelésbe kerülést megelQzQ 
kilenc hónap során 17 ezer dollárnyi adósságot halmozott fel. Édesanyja igen magas elvá-
rásokat támasztott a lányával szemben, és gyakran meg is verte Qt. A lány édesapja pedig 
az otthoni és munkahelyi rossz légkör miatt gyakran nyúlt alkoholhoz, hogy a rá nehezedQ 
nyomást el tudja viselni. A lány végül a vásárlásba menekült, mely pillanatnyi megnyug-
vást biztosított számára, ám igen komoly anyagi következményekkel járt, melyek tovább 
rontották fontos kapcsolatait.

A kényszeres vásárlás jelensége csupán az elmúlt évtizedekben került a média, majd a 
tudományos figyelem fókuszába. Tudjuk például, hogy Todd Lincoln (Abraham Lincoln 
amerikai elnök felesége), és a mindig csinos Diana hercegnQ egyaránt hajlamos volt idQn-
ként költséges vásárló-túrákra menni. Egy másik elnökfeleség, Jacqueline Kennedy is 
híres volt a m_vészetek és az antikvitás iránti csillapíthatatlan vágyáról, melynek anyagi 
vonzatait mindkét férje nehezményezte. Bár az elsQ leírás óta több száz, a zavar termé-
szetét feltárni kívánó kutatás látott napvilágot, a vásárlási kényszer ma hivatalosan nem 
diagnosztizálható zavar.
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De mit is értünk vásárlási kényszer alatt? Ahhoz, hogy a szenvedély kórosnak számít-
son a vásárlásra való késztetés leküzdhetetlen kell, hogy legyen, továbbá maga a vásárlás 
olyan jelleg_ pénzköltéssel járjon, ami a személyre kirívó anyagi terheket ró. A vásárlás 
tipikusan hosszabb ideig tart, mint azt az egyén eredetileg tervezte, illetve olyan hirtelen 
felindulásból megvásárolt tárgyak beszerzésével jár, melyekre a személynek nincs szük-
sége. Fontos, hogy a kóros viselkedés negatív eseményekre és/vagy érzelmekre adott 
válaszként jelenik meg. Mivel szégyellik, a vásárlási kényszertQl szenvedQk számos ha-
zugságba hajszolják magukat, melyek rombolóan hatnak családi és baráti kapcsolataikra. 
A magatartás kiváltotta b_ntudat és szorongás újabb vásárlási epizódhoz vezet, ezért fo-
lyamatosan ismétlQdik a vásárlás–b_ntudat–vásárlás ciklus.

Mivel a kényszeres vásárlók vásárlási magatartását nem a tényleges tárgyi szükségle-
tek, hanem belsQ feszültségeik irányítják, sokkal többször költenek pénzt olyan termékek-
re, amelyekre valójában nincs szükségük. A tárgyak feleslegessége abban is megmutatko-
zik, hogy vásárlás után sokszor egyáltalán nem használják azokat, illetve a megvásárolt 
tárgyakat ki sem veszik a csomagolásból, szatyorból. SQt, az is elQfordul, hogy otthagyják 
a boltban fizetés után. A kényszeres vásárlók fQként saját maguknak vesznek valamit, és 
általában egyedül mennek vásárolni. Nagymértékben hatnak rájuk a külsQ ingerek: a szí-
nek, a hangok, az anyagok, a világítás, a kirakat berendezése.

Habár a vásárlási kényszer meglétének pontos okai ismeretlenek, azt tudjuk, hogy a 
zavar kialakulásában genetikai, nevelési, személyiségbeli és társadalmi tényezQk egyaránt 
szerepet játszanak. Fontos azonban, hogy a zavart nem lehet örökölni, csupán a hajlamot, 
mely bonyolult környezeti hatások esetén (úgy mint a nevelés, stressz, veszteségek stb.) 
eredményezhet némely esetben vásárlási kényszert. A perfekcionista, kényszeres, alapve-
tQen szorongó-depresszív hajlamú személyek, valamint azok, akiknek különösen fontosak 
a pozitív visszajelzések, megerQsítések, nagyobb eséllyel válnak kényszeres vásárlókká.

A zavar 100 emberbQl 2-8-at érint a világon, Magyarországon az alsó határt súrolja: az 
emberek 1,9%-a kényszeres vásárló. Saját kutatásainkból azt is tudjuk, hogy a plázákban 
100-ból 8 plázalátogató átélt legalább egy kényszeres vásárlási epizódot életében. A nQk 
némileg hajlamosabbak a vásárlási kényszerre, mint a férfiak, akik inkább elektronikai 
és m_szaki cikkekre költenek szívesen. Minél fiatalabb valaki, annál nagyobb az esélye a 
zavar jelenlétének. A sztereotípiákkal ellentétben az iskolai végzettség nem befolyásolja, 
hogy valakibQl kényszeres vásárló lesz-e vagy sem.

A kényszeres vásárlás kezelésére jelenleg nem létezik általánosan elfogadott kezelési 
mód. Ami fontos, az a probléma felismerése, a tagadás feloldása, valamint annak átgon-
dolása, hogy vajon mi váltotta ki az egyes „vásárlótúrákat”. Ezután lehet az adott problé-
mát (pl. családi konfliktus, munkahelyi stressz) feltárni, és megoldani (akár pszichoterá-
piásan), melynek eredményeképp jó eséllyel a vásárlási kényszer is megsz_nik.

A vásárlási kényszer alapja a termék, és a termékre irányuló szükség egymástól való 
elkülönülése, vagyis az erQs vágy megjelenése olyan termékek iránt, melyekre alapvetQ-
en nem lenne szükségünk. A kényszeres vásárlás okozta kár azonban nem csak az egyént 
érinti, hanem a családját és az egész közösséget is, amelynek tagja. A kényszeres vásárlás 
felismerése, kezelése illetve megelQzése tehát éppúgy egyéni, mint társadalmi érdek.

(Szexuális addikciók) ElsQre talán meglepQnek t_nik, de nemcsak a vásárlással, a vide-
ojátékokkal, és a munkával lehet visszaélni, hanem az egyik legnagyobb élvezeti érték-
kel bíró tevékenységgel, a szexszel is. A hiperszexualitás (vagy szexfüggQség) azonban 
a gyakori szexuális tevékenység ellenére pontosan a szex élvezeti értékének jelentQs 
csökkenésével jár. A magatartás akkor számít kórosnak, mikor a szexuális viselkedés 
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meghaladja a hétköznapi aktív szexuális élet határait: kontrollvesztéssel jár, rögeszme 
vagy megszállottság hívja életre, valamint nyilvánvaló ártalmas következményei elle-
nére is fennmarad (például fizikai sérülés, házastárs elvesztése, jogi szankciók, anyagi 
nehézségek). Ellentmondásos vonása, hogy a rendszeres orgazmus ellenére folyamatos 
kielégületlenség érzés keríti hatalmába az érintetteket. A szexuális függQségtQl szenvedQk 
számára a szexuális vágy sokszor kellemetlen, szégyenteljes, valamint én-idegen, vagyis 
olyan, mintha az adott pillanatban nem is Qk hajtanák végre a cselekedetet. A szexfüggQ 
magatartása nélkülözi továbbá az intimitást, az érzelmi közelséget, és tárgyiasítja a part-
nert, aki ezáltal könnyen felcserélhetQvé válik. A hirtelen jött késztetésnek való ellenállás 
képtelensége miatt a hiperszexualitás esetén inkább az impulzivitás, és kevésbé a kény-
szeresség dominál.

Bár a szexuális addikciók közé tartozó hiperszexualitás a kényszeres vásárláshoz és a 
munkafüggQséghez hasonlóan nem egy hivatalos diagnosztikus kategória, mégis viszony-
lag jól körülhatárolható zavart takar. Hiperszexuálisnak tekinthetQ minden olyan szexuális 
magatartás, melyet az érintett úgy él meg, hogy nem tudja kontrollálni a viselkedését, és 
a magatartás káros következményekkel jár, melyek ellenére sem tud az illetQ megálljt 
parancsolni vágyainak. Vagyis a hiperszexualitással küzdQ ember tudja, hogy „nem kel-
lene”, de mégis megteszi. A szexet követQen azonban a kielégülés érzése helyett üresség 
és b_ntudat keríti hatalmába. A túlzott szexuális étvágy számos megjelenési formáját 
tolerálja a társadalom, úgymint a kényszeres önkielégítést, az aktív fantáziaszexet, vagy 
a partnerek gyors váltogatására épülQ anonim szexet. Ezzel szemben léteznek illegális 
megnyilvánulási módjai is, mint bizonyos kultúrákban a szexuális szolgáltatás árusítása, 
illetve még szélesebb körben azok a tevékenységek, melyek során a szexuális viselkedés 
másokra is kiterjed azok bevonása vagy megfigyelése által. Ekkor a szexfüggQség kilép a 
„magánügy” kategóriájából. FüggQségtQl függetlenül szintén törvénybe ütközQnek tekint-
hetQ a szexuális magatartás akkor, ha az érintett felek nem adják beleegyezésüket a rész-
vételhez, vagy nem tudják, pontosan mihez adják beleegyezésüket (például a gyerekek 
esetén). Ugyanakkor a szexuális magatartás mindaddig nem kóros, míg minden résztvevQ 
fél beleegyezik és örömét leli a tevékenységben.

A hiperszexualitás nemcsak viselkedési, hanem gondolati szinten is megnyilvánulhat. 
Gyakori például, hogy élénken megjelenik az érintettek fantáziájában, ahogy erQszakos 
nemi aktust hajtanak végre valakin, perverz fantáziáik vannak, és bár nagyon szeretnének 
megszabadulni a gondolatoktól, mégsem sikerül. A fantáziákat ebben az esetben sohasem 
kíséri szexuális izgalom, és nem is vezetnek cselekedethez, mégis, betolakodó jellegük 
miatt rendkívül zavarják a személyt.

A téma érzékenysége, valamint az egészséges és patológiás tevékenység közötti kes-
keny határvonal miatt kevés kutatási adat áll rendelkezésre a zavar elterjedtségét illetQen. 
Egyes becslések szerint a népesség 3-5%-a átélt már hiperszexualitásra utaló epizódot 
élete során. Nagyjából 3-5-ször több férfi érintett, mint a nQ.

A hiperszexualitás sokszor társul egyéb problémákhoz, különösen veleszületett és szer-
zett (pl. baleset során) neurológiai zavarokhoz. Bár a szexuálisan leginkább aktív (20–40 
éves korosztály) körében fordul elQ leggyakrabban a zavar, megesik, hogy idQs korban 
kezdQdik, mikor a gátló funkciók hanyatlásnak indulnak (pl. demenciában).

MitQl függ tehát, hogy kinél alakul ki hiperszexuális viselkedés és kinél nem? Ennek 
a kérdésnek a megválaszolására többféle elképzelés is létezik. Egyesek szerint a szex 
a valamilyen okból kifolyólag alulm_ködQ jutalom-rendszer, azaz a mezolimbikus 
dopaminrendszer, stimulációjára szolgálhat, vagyis a szex tulajdonképpen egy öngyó-
gyítási kísérlet, mely (ideiglenesen) növeli az örömérzetet. Egy másik elképzelés szerint 
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inkább az érzelmi szabályozás zavara állhat a háttérben, melyet azok az adatok is alátá-
masztanak, melyek szerint a viselkedést igen gyakran kíséri érzelem- és/vagy hangulat-
zavar, mint például bizonyos személyiségzavarok, depresszió, vagy kóros felhangoltság, 
azaz mánia. Utóbbi elképzelés középpontjában elsQsorban egy, a hangulatért felelQs 
neurotranszmitter, a szerotonin áll, melyet alátámasztanak azok a kutatási eredmények, 
melyek szerint a túl sok szerotonin csökkenti a szexuális izgalmat, valamint az orgazmus 
készséget.

(Kitekintés: a modern kor vívmányai) Az eredeti szándékuk szerint mindennapjainkat 
színesebbé, információgazdagabbá és kényelmesebbé  tevQ információtechnológiai esz-
közökrQl gyakran esik szó a függQségekrQl szólva. Az, hogy a mobiltelefon, internet, 
közösségi hálók, és különbözQ készülékek pontosan mely jellemzQjével kapcsolatban 
alakulhat ki függQség, még vitatott kérdés.

Már a kommunikációs eszközökkel való foglalatosság optimális idQtartamát is kö-
rülményes megállapítani, tekintve, hogy a korábban megszokottól gyökeresen eltérQ 
életmódot eredményeztek. Míg néhány évvel ezelQtt egy e-mail nem feltétlenül jelentett 
villámgyors információcserét, manapság elvárható, hogy telefonhívással egyenérték_ként 
kezelje a fogadó és rövid idQn belül válaszoljon rá. A folyamatos online jelenlét tehát nem 
tekinthetQ elégséges kritériumnak a függQség fennállásához, sokkal inkább az elQzQekben 
vázolt besz_külés esetén merülhet fel az addikció. De besz_kül-e valakinek az élettere, 
ha a folytonos online jelenlét mellett tevékenységei nem szenvednek csorbát, mert ki-
elégítQ mértékben ellátja munkáját, ápolja kapcsolatait, bevásárol, sQt ki is kapcsolódik 
– ám mindezt az internet segítségével teszi? Szenved-e attól az illetQ vagy környezete, 
hogy ilyen módon éli életét? Ezek a szempontok mind óvatos mérlegelés alá kell, hogy 
essenek, mielQtt messzemenQ következtetéseket vonunk le egy életmód káros voltával 
kapcsolatban.

MásfelQl túlzott ragaszkodás esetén szintén gondot okoz megfelelQen mérlegelni, 
hogy pontosan az eszköz mely tulajdonsága a függQség sarokköve. Számtalan motiváció 
ültethet le a készülékek elé, például az adott gép vagy telefon vonzó külseje, az állandó 
„matatás”, egy adott játék, az információ, pornográf tartalmak, munkavégzés, netán kap-
csolatok kialakításának vagy fenntartásának vágya, nem beszélve ezen tényezQk végtelen 
számú kombinációiról.

Valószín_leg meglepQdnénk, ha megkérdeznénk ismerQseinket, mennyi volt a leghosz-
szabb közösségi oldal vagy e-mail fiók nézegetés nélkül töltött idQ az elmúlt hónapban, 
de talán még ennél is jobban meglepne minket, ha a saját „fogyasztásunkat” tennénk 
megfigyelésünk tárgyává. Ugyanakkor többnyire hasznos, produktivitásunkra és kreativi-
tásunkra kedvezQen ható formában használjuk fel a technológia nyújtotta lehetQségeket, 
ezért fel sem merül, hogy abnormálisnak címkézzük a világhálón töltött – akár – tetemes 
idQt.

Az internettel és elektronikus eszközökkel kapcsolatos kutatások java még várat magá-
ra. A helyzet objektív leírását nehezíti, hogy a jelenség szerves résztvevQiként igyekszünk 
megfigyeléseket tenni, ezért körülményes elkülöníteni a mindennapi élet „természetes” 
változását az „egészségtelen” egyéni használati formáktól.

(Záró gondolatok) Látható tehát, hogy bármely olyan viselkedés lehet visszaélés tárgya, 
amely a kielégülést keresi, valamint a belsQ feszültségtQl való megszabadulást szolgálja. 
Ugyanaz a viselkedés tehát egyaránt lehet szenvedély és függQség, a határt nem a szex 
mennyisége, a videojátékkal töltött idQ vagy a túlórák száma fogja meghatározni, hanem 
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az, hogy a tevékenység gazdagítja-e az életünket, avagy tönkreteszi azt. Abban az esetben 
tekintünk egy viselkedést túlzónak és kórosnak, amikor az adott viselkedés problémát 
(b_ntudatot, szorongást vagy ürességérzetet) okoz a személynek és/vagy a környezetének, 
például nem tudja ellátni családi vagy munkahelyi teendQit, mivel éjszakákon át dolgozik 
vagy játszik. Ezzel ellentétben, ha a tevékenység semmilyen téren nem gátolja egészsé-
ges életvitelünket, sQt valódi örömöt nyújt, akkor töltsünk vele bármennyi idQt, nem kell 
aggódnunk miatta.

A túlzott mérték_ viselkedést nehéz felismerni, hiszen az alkohollal vagy droggal 
szemben nem lehet „túladagolni”, és következményei kevésbé szembeötlQek, ezért a 
környezet számára gyakran rejtve marad a probléma. Mivel az érintettek titkolni is igye-
keznek viselkedésüket, gyakran kényszerülnek hazugságokba, hogy leplezzék magatar-
tásukat. Emellett, rendszerint eredménytelenül ugyan, de megpróbálnak gátat szabni vi-
selkedésüknek, ami sokszor b_ntudatot és szégyent okoz. Ez a kompenzációs magatartás 
pedig igen gyakran és igen rövid idQ alatt szociális elszigetelQdéshez vezet.

A szenvedély tehát ott ér véget, a függQség pedig ott kezdQdik, ahol az adott viselkedés 
már nem nyújt valódi örömöt, hanem uralni kezdi a mindennapi életet.



EPRY ÁRON

„A meglevQ valóság volt célkit_zéseinek kerete” – 
portré Várady ImrérQl

Nagytisztelet_ Qsök lappangó írásos hagyatéka, a leszármazottak felelQs Qrzése, egy elhi-
vatott és érzékeny családtag történelembúvári igyekezete – mind-mind egy nemes recept 
hozzávalói, amelynek legújabb remekét kétfogásos tálalásban ízlelheti meg az olvasói 
rétegközönség határon innen és túl. Várady Imre Napló-kötetei (a hivatkozásokban N-I 
és N-II) egy egymás után több politikai színtéren is figyelemreméltó eredményeket elérQ 
jogászember életére nyitnak ablakot, aminek párkányára könyökölve nekünk is érdemes 
szétnéznünk politizáló munkásságának mezején. A személyes dokumentumok most ol-
vasható végsQ formájukat egy családi megkeresés nyomán nyerték el, ugyanis 1948-ban 
kérték fel, írja meg „földi élete folyását” az utódok számára (N-I: 11.). A Napló I. „sajátsá-
gos, felbontott, meg-megszaggatott idQrend” (Kocsis Árpád) mentén idézi fel életírássze-
r_en az 1910-ig terjedQ életszakaszt, míg a Napló II. 1943-tól veszi fel újra a fonalat, hogy 
azt majdnem élethosszig memoárcetlikkel felülírt naplójegyzetekkel göngyölítse tovább. 
Feladatunk ezúttal, hogy ne hagyjunk lyukat az életrajzon, és lehetQleg Várady Imre saját 
szófordulatainak fokozott illusztráló erejével igyekezzünk úgy-ahogy hézagmentesen re-
konstruálni politikai pályájának intézménytörténetét és fQbb gondolatait.

Választásunk önkényes, de magyarázható: a naplóíró és visszaemlékezQ Várady Imre 
bevallottan legfQbb életszerepe a közéleti buzgólkodás volt. Ennek során várospatriótá-
nak és tájhazafinak is bizonyult, amennyiben sz_kebben hol Nagybecskerek (げëñ゛íÖóÖ 
[Zrenjanin], korábban ゑñ¿ó¡ó ゐñô¡ñëñ¡ [Veliki Bečkerek]) ügyeinek, hol a korábbi 
DélvidékbQl lett Vajdaság (ゑÜ？çÜÑóÖí [Voivodina]) boldogulásának próbált hatékony 
szószólója lenni.

A három gyermekhalott nQvére után világra jött Várady Imre (1867–1959) jogásznak 
tanul Budapesten, közben katonai önkéntes évét Triesztben tölti 1887-ben, és akkori ön-
maga a szolgálatot „iszonyúan kiállhatatlannak” találja, ahol nincsen „semmi, de semmi 
szép” (N-I: 62.). Majd „jogtudorrá” avatásán elQször „a hazai törvények, a fejedelem 
és honpolgárok jogai épségben” megtartására esküszik (N-I: 67.), hogy ezután ügyvédi 
diplomát is szerezzen és odahaza, Becskereken nyisson irodát és tevékenykedjen majd 
juristaként.

Ekkorra, 1893-ra datálja azt is, hogy „megkezdQdött a vidéki városok élete iránti, s 
majdan mind élénkebbé fejlQdQ, közéleti érdeklQdése idQszaka” (N-I: 70.). ElsQ nyilvános 
politikai beszédére a millenniumi ünnepségsorozat ad alkalmat, majd nemsokára – fQként 
a németlakta részek szavazatával – a megyebizottság ellenzéki tagja lesz Torontálban. 
Az intézményes politikai kritikát – sok száz kormánytámogató tag ellenében – hetedma-
gával fejthette ki a grémiumban, akik között csak Q nem volt „Mózes hit_” (N-I: 73.). 
Függetlenségi beállítottságának további fórumait maga teremti meg: a XX. század elsQ 
évtizedében elQbb a Nagybecskereki Hírlap elindítójaként – az elsQ vezércikk és ErnQ 
fia egyazon órában születik meg (N-I: 75.) –, majd a Délvidéki Újság élén t_nik ki poli-
tikaalakító személyiségként. (De további két német nyelv_ újság szerkesztése is a nevé-
hez f_zQdik.) A lapok a Torontál vármegyei igazgatás, a fQispáni hivatali m_ködés „sok 
felderített visszásságát” (N-I: 77.) teregették ki, a pénzügyileg-hadügyileg önálló(bb) 
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Magyarországért szálltak síkra, az államszervezet politikai osztráktalanítását, de a nem-
zetiségekkel való mértéktudó együttm_ködést szorgalmazták. (Várady Imre cikkeibQl 
kevéske ízelítQ újságkivágatként jut a Napló-kötetekbe is, de úgy érezhetQ, hogy né-
hány megmentett lapszámból jól jött volna még teljesebb és hosszabb forrásközlés, akár 
csak függelékbe raktározottan.) A megyében Q lesz az „ellenzéki szellem bátorodásá-
nak” egyik felcsiholója; ezekben az években mentik fel tisztségébQl az addigi fQispánt, 
utódja – az új megyei fQjegyzQvel egyetemben – már legalábbis ellenzéki érzelm_. 
Közben a Függetlenségi és 48-as Párt javára – unokabátyja érdekében – „korteskedQ 
forgolódásból” is kiveszi a részét. KövetkezQleg pedig, 1905-ben, már Várady Imrét 
választja meg a párt jelöltjeként a választókerület. Helyi kampányában segítségére sie-
tett maga Apponyi Albert is – „varázslatos fuvolahangjával” –, vagy éppen Hock János 
– „az aranyszájú népszónok”.

A nevezetes földindulásszer_ ellenzéki sikert hozó választások után egy évig rá is 
a királyi elnapolások meddQsége vár, hogy aztán 1906-ban új választáson fölényesen 
erQsíthesse meg a mandátumát. Az „újból kerékvágásba jött parlamenti élet” évente egy 
Várady-felszólalást hallhat, amelyek írásos kérvényekkel kiegészítve a Nagybecskereken 
„Qt környezQ” egy-egy társadalmi csoport érdekbeszámításáért folyamodnának a par-
lamenti döntéshozatalban. Akár a helyi tanítók, akár a délvidéki gazdák „tolmácsául 
szegQdik”, a „megbízói óhajoknak” saját meggyQzQdésével is egyezQ részét adja elQ, 
amelyekrQl tehát maga is úgy tartja, hogy „méltó elbírálást igényelnek” (1909). A szabad 
mandátum elvét semmiképpen sem radikalizálná, nehogy „hermeticze elzárkózva” találja 
magát a képviselt lakosságtól. Felszólalásaihoz nemegyszer módosító javaslatok is kap-
csolódnak, különösen, amikor a torontáliaknak a saját bQrükön kell tapasztalniuk, hogy a 
rugalmatlan jogalkalmazás folytán „nem a törvény szelleme, de bet_je vétetik”, nem véve 
figyelembe, hogy „az élet milyen alakulatokat hozott létre” helyi szinten (1908).

A leginkább programszer_en összetett beszédét egy adóreform vitájában mondja el: 
ebbQl nem hiányzik az általános politikai bírálat és vízióadás sem. Az egyik végen a 
földtelenség szociális hiánybetegségével sújtott „parasztosztályt” látja, akiknek kivándor-
lási tendenciája valamilyen „földjuttatással” feltétlenül visszafordítandó volna. A másik 
társadalmi végpontként az „anti-adómoralista” nagybirtokosokat azonosítja, akik teher-
lerázó kibúvóikkal csak fokozzák az „agráriusok és merkantilisták” közötti „felszálló 
ellentéteskedést”. Az említett Qszinte politikai prókátorsággal ugyanakkor az is összefért 
nála, hogy a társadalmi állására nézve a képviselQtársi közeg önjogúságát, exkluzivitását 
öntudatos distanciálódással is kimutassa a választóközönségtQl. Például az egyes egyen-
lQtlenségek tüneti orvoslását a „feljajduló osztályok” kedélynyugtatására is tanácsolja, 
hogy a „fiskális” mellett „pszichológiai momentumokkal” is érveljen politikustársai elQtt. 
Összességében – az „elQbbrehaladt külföld” mintája szerint – számára az átalakulás irá-
nya nem is lehet kérdéses: a „mezQgazdasági állapotú” állam a fejlettebb „ipari állapotot” 
kell célba vegye. Ez esetünkben még az „Ausztriával való gazdasági harczot” is involvál-
ja, amelyhez fQ ütQerQink, a kereskedQk és iparosok is hathatósabban „felfegyverzendQk”, 
méghozzá „instituczionális intézkedésekkel”. Azonkívül az egyházi javak elQbbre moz-
dítandó szekularizációját is szorgalmazná, méghozzá a szerbség példája alapján. (Mind 
1909, részben idézve N-I: 117–118.)

A politikai gyakorlathoz számára elengedhetetlen hozzáállást is ezekben az években 
határozza meg – az önm_velés szükségességében: „tanulni, sokat kell tanulni; mert a küz-
delemben csak úgy állhatok helyt, ha lelkem izzó szenvedélyét komoly tanulmányokkal 
táplálom” (1909, N-I: 116.). Megtett erQfeszítéseinek egyik tanúsítványa lehet a parla-
menti könyvtár személyéhez kapcsolt 1906-os kimutatása: ebben az évben számos kora-



EPRY ÁRON: „A MEGLEVP VALÓSÁG VOLT CÉLKIT^ZÉSEINEK KERETE” 105

beli retorikai és bölcseleti irodalmat kölcsönzött ki. De a képviselQségtQl való búcsúzása 
után sem gondolkodik másképp, sQt: „Rendszeresen dolgozni, tanulni akarok. ElQkészülni 
arra, hogy ha a sors újabban valamely küzdelem élére szólítana, úgy felfegyverzetten ké-
szen álljak.” (1911, N-I: 121.)

Nos, politikai rátermettségét szülQföldjének 1918–19-es „államfordulat” utáni helyzete 
hamar megpróbálja majd. Ahogy egyik küzdQtársa, Deák Leó tekintett vissza 1943-ból: 
„Hiába a zsíros termQföld, hiába a munkához szokott, edzett karok és hiába az akarás, a 
magyarság fájáról a Délvidékre szakadt ág csak nem tudott talajba kötni, életre kapni. […] 
Mint szárazra vetett hal, kapkodtunk levegQ után.” A felocsúdó önszervezQdés valóban 
késett az immár vajdasági magyarság körében. A kisebbségi ügyek és sérelmek állammal 
szembeni képviseletére önálló, nemzetiségi alapokon álló politikai szervezQdésüket 1922 
szeptemberében alakítják meg – sereghajtó aktusként mind a („jugoszláviai”) Német- és 
Sokác-bunyevác Pártokhoz – tartományuk társkisebbségeihez –, mind a többi elcsato-
lásra került magyarságrész saját pártalapításaihoz képest. De Várady Imre a Vajdaság 
etnokulturális trializmusában addig is mély gyökerekkel bírt – folyékonyan beszélte a 
német és a szerb nyelvet is –, tagja is lett a zászlót bontott Magyar Párt elnökségének. 
A szervezetnek azonban sem az 1923-as, sem a ’25-ös elQrehozott választásokon nem 
sikerülhet a mandátumszerzés – elQbbin indulni sem tudnak még, utóbbin a magyarság 
választási passzivitása és átszavazó magatartása hiúsítja ezt meg. 

Ezen a ponton közbevetQleg Várady Imre politikusi arcélének – mai kifejezéssel élve – 
inkluzivitási vonására érdemes összpontosítanunk. Várady nexuskeresQ politikáját a kevert 
nemzetiség_ közösségek hagyományosan kiegyensúlyozott párbeszédképessége jellemezte. 
Az egyes népcsoportok ha számon is tartották egymás tagjainak nemzetiségi hovatartozá-
sát, a régió két háború közti sovinisztoid államideológiáitól eltérQen ez a gyakorlat nem 
lett feltétlenül etnonacionalista beszédmóddá (Trencsényi Balázs) a mindennapjaikban. 
Az adott politikai konstelláció tárgyalási helyzeteiben Várady Imre mindvégig a szerb-
ség Qszinte barátjaként nyilvánult meg, politikai képviselQikkel sem volt rest „amicális 
conversatiokat” folytatni. A visszaemlékezésekben ezt Q maga a következQképpen határozta 
meg: „a szerbekkel való megértés keresése, az én ismert liberális felfogásom” (N-II: 55.). 
Az utókor instant hírlapi ítélkezése már kapkodhatna is olyan elhamarkodó értékárnyalatok 
után, mint: önfeladó, opportunista, pragmatikus, vagy éppen reálpolitikus. Egyik vajdasági 
magyar ellenfele nem is átallotta „politikai strébernek” titulálni. És az esetek többségé-
ben a mindenkori magyarországi kormányzat bizony tényleg saját rövidebb pórázán fogta 
volna, valamint egyfej_ és önálló politizálásra kapacitálta az ennél heterogénebb politikai 
hajlandóságú „jugoszláviai” magyarságot. A BudapestrQl delegált hivatalos kapcsolattartók 
olykor még „hazafiatlan magyarnak” is bélyegezték a különutas felfogásokat. A szabadkai 
születés_ Kosztolányi DezsQvel szólva azonban utóbbi bírálatokat kénytelenek vagyunk a 
„vértelen és agyalágyult hazafias tirádák” közé sorolni. Várady Imre csak természetes em-
beri nyitottságát terjesztette ki politizálására. Annyi bizonyos, hogy voltak nála behódolóbb 
és vaskalaposabb magyar politikustársak is.

Várady mindenesetre a Szerb Radikális Párttal folytatott együttm_ködési tárgyalásokat, 
remélve „a testvéri barátság beteljesedését”. A Magyar Párt vezetQ tisztségviselQje lévén, 
annak politikai szövetségkötési elképzelései között több ízben szerepel is a szerb radiká-
lisokhoz való közeledés, ami a magyar anyaországgal nemegyszer „mechanikus súrló-
dást” (Deák Leó) is eredményezett – egy idQre fel is adták ezt az irányt. Tulajdonképpeni 
pártlapjuk, a szabadkai Hírlap pozíciója ugyanakkor idQközben megerQsödött. Várady 
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Imre aztán 1927 elején az oblast(Üß¿íïö)-választásokon a Bánáti/Bánsági Magyar Párt 
elnök-listavezetQjeként tartománygy_lési helyet szerez – egyazon frakcióba („klubba”) 
kerülve a radikális pártiakkal és németség képviselQivel. A magyar nagykövet nem is 
késik „szabadkQm_vesnek és zsidóbarátnak” címkézni Qt és szintén bekerült magyar 
társait. Még azév szeptemberben a Magyar Párt a radikálisok listáján sikerül kialkud-
jon helyeket az országos választásokra, ahonnan Streliczky Dénes mellett Várady Imre 
is bejut a szkupscsinába – sQt, egy évre rá még Nagy Ödön is. Novemberben aztán a 
vajdasági községi választásokon is jelentQs magyar gyQzelmek születnek. Várady Imre 
képviselQként egy országos hatókör_ gazdaszövetkezetet indítványozna Nagybecskerek 
központtal, és Streliczkyvel Budapestre is meghívást kapnak. Bethlen István a Német 
Párttal való szorosabb szövetkezésért cserébe a déli részekre juttatott „államsegély” 
emelését ígérné.

Hamar elkövetkezik azonban az 1929-es diktatórikus fordulat, majd „a parancsura-
lom dekretálta 1931. szeptember 3-i alkotmány” (Prokopy Imre). A betiltott magyar 
pártiakat állandó rendQri zaklatás és fokozott útlevél- és kiutazásellenQrzés veszi kö-
rül, a közösség számára pedig fQként az egyedüliként nem betiltott Bánáti Magyar 
Közm_velQdési Egyesület (BMKE) jelenti a túlélést. Várady Imre Szenteleky Kornél 
elparentálásában jelzi is: az adott politikai atmoszférában „az irodalmi utódlás kérdése 
… a köznek nagy ügye” a magyarságon belül. Kulturális megmaradás és önfejlesztés 
a minimális cél, de nem zárványszer_en, hanem „az új haza kultúrmozgalmaival” való 
jó viszonyt, „élQ kapcsolatot” ápolva, méghozzá „az önérzetes kultúrparitás alapján” 
(1933). A vajdasági magyar irodalmi és kritikai folyóirat, a Kalangya megerQsítendQ 
értékét szintén kiemelte, amellett, hogy az „nem lehet párttusák porondja, de mint ma-
gyarságunk reprezentatív megnyilvánulása, [… l]ehetetlen némán maradnia, amikor oly 
hangosan kiált népünk nyomasztó helyzete.” (Idézet egy 1935-ös betiltott számba írt 
cikkébQl.) A vezetQ magyar kisebbségi politikusokkal mindenesetre folytatólagosan si-
kerül megszervezniük a – stratégiailag fontosnak tekintett – belgrádi magyar tanítókép-
zQ és annak internátusának fenntartását. Várady Imre élénken közrem_ködik még pél-
dául vajdasági magyar írók magyarországi körutaztatásában is. Hamarosan aztán a ne-
héz helyzet ellenére sem feladott „belgrádi orientációja” meghálálásaképp – a korábban 
vétózó befolyásos magyar ellenlábas pozíciógyengülésével – szenátori kinevezést nyer el 
1939-ben. A magyarságra nehezedQ politikai nyomásban némi enyhülést hozó tisztséget 
annak egyszeri megújítását követQen majd a II. Petár-féle állampuccsig töltheti be.

A magyar uralom visszatérése Várady sz_kebb pátriájára nem terjed ki, így a német 
fennhatóság alatt híres tárgyalóképessége, közvetítQi szerepe tovább kamatozhat majd 
földijei javára. Közben „Budapest” „nemzetiségi nemtörQdömsége” (N-II: 21.) okán 
elkövetkezQ tragikus újvidéki razzia után kormányközi csatornákat próbálna nyittat-
ni kiengesztelQ gesztusok céljára. SzülQföldjén pedig marad a BMKE az egyetlen 
legális és hivatalos kapcsolattartó szervezet a helyi magyarság körében, Váradyval a 
vezetQségében. 1944-tQl aztán legnagyobb erQkkel a Szovjetunió lesz jelen, rövidre 
zárva az addigi német nemzetiszocialista dirigizmust. Várady a frontok átvonulása-
ikor megélt atrocitások, a szovjet megszállás nyomában járó rémes túlkapások kap-
csán kell megállapítsa, hogy „megsz_nt a szabadság szeplQtelen fogadtatása” (N-II: 
53.) a területen. Naplói késQbb is visszautalnak a faramuci helyzetre, amikor imigyen 
emlegetik: „az orosz felszabaDÚLÁS” (N-I: 35.) – „az úgynevezett felszabadulás” 
(N-II: 343.). SzéttekintQ helyzetelemzéseire legjobb források ekkortól már a szem-
lézett kötetek. Magyarország sorsát kommentálva például az alábbi szemelvényeket 
találhatjuk Várady tollából:
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1944 – Élre tör a „Szálasi banda, s dönti végromlásba Magyarországot.” (N-II: 55.)
1945 – „Szertefoszlott a nagy-magyarországi álomkép.” (N-II: 132.) 
1946 – A „világbéke szerkesztQinek komoly kuruzslói [… s]zétzúzzák ezt a szerencsét-

len agyonsanyargatott kis Magyarországot.” (N-II: 207. és 205.); Közben az országban: 
„szónokok undok demagógiája” hallatszik. – „A nép, mindent a nép által, mindent a né-
pért. – Hangzatos jelszavak. Mi minden m_ködik mögöttük.” (N-II: 181. és 193.)

1947 – Magyarország az „orosz megszállás rémnyomása alatt senyved” – „ezredéves 
múlt irányával szakítva” a „szláv-keleti szférába sodródott” (N-II: 245.).

1949-tQl – „Orosz mintára egyetlen párt dirigál.” Nem maradt más, csak „országgy_lési 
választásnak nevezett kinevezési komédia” és „magyar kommunista vészuralom” (N-II: 
276., 281. és 298.) Odakinn pedig: „a világhelyzet erQsen borul” (N-II: 299.).

Majd még egyszer szorongva kell figyelje az 1956 októberét követQ „magyarországi 
rémes történésekrQl” kerülQutakon érkezQ híreket.

De visszatérve még röviden saját életalakulására: 1945-ben is folytatja közbenjárási, 
mediálási kísérleteit becskereki elhurcoltak felmentéséért. Az éledezQ helyi közéletben 
aztán meg kell állapítsa, hogy „a mai összejövetelek rákfenéje, a vég nélküli hossza-
dalmasság. […] Nagy közéleti betegséggé fajul a folytonos gy_lésezés” (N-II: 163.). 
Közben kezd maga is megfáradni, annál figyelmesebben és bizakodóbban szemléli 
maga elQtt József fia meginduló politikai szerepvállalásait. Pt magát idQközben a né-
met megszállás alatti idQre vonatkozóan az ügyvédi kamarában is átvilágítanák, sQt 
kisvártatva kollaboráció gyanújával népbírósági vád alá is helyezik és „feltételesen” 
(felfüggesztve) el is ítélik. Minden téren csüggesztQ képet lát maga elQtt: „Pusztul, 
elmúlik minden, ami a régi világhoz tartozott” (N-II: 237.). Azért tartalmi egyezést is 
talál a let_nt és az épp kezdQdQ jugoszláv érában, ha a frazeológia változott is: míg a 
korábbiban „elagrárreformálták” a volt családi birtokot (N-I: 25.), addig az újban az 
üzemeket „elbolsevizálják”, a földeket pedig „kommunizálják” (N-II: 170.). Minthogy 
már 1945-tQl megcsillanni érezné magán „a közeledQ koporsó zúzmaráját” (hogy az ez 
év elején haldokló Szabó DezsQtQl is merítsünk), új, visszafogottabb „életberendezési 
elgondolásokkal” kezd a jövQbe tekinteni. Ezek között szerepel csakhamar a közéletbQl 
való retirálás lépése, még, ha az ebbe való beletörQdésre még jócskán adatnak is élet-
évek a számára.

Valamifajta összegzés gyanánt végül érdemes megpróbálkozni Várady Imre politikusi 
habitusának és vezetQelveinek megragadásával. Részben talán szerzett vonása is lehetett, 
amit a címünkben szereplQ meghatározás mond el róla – még ha eredetileg Q maga fogal-
mazott is így a meggyászolt Szenteleky Kornélról 1933-ban. Ám kétségkívül ráillik, hogy 
„a folyton hullámzó politikában” elfogadta a mindenkori adottságokat maga körül, mint 
kiindulási alapot, és annak talajáról tágította volna a kereteket a kívánatosnak tekintett 
mértékben és irányban. Ez a felfogás mondathatta vele 1933 Jugoszláv Királyságában, 
hogy „ifjú államunk békéje, konszolidációja és fejlQdése: legtermészetesebb elQfeltétele 
itt élQ magyarságunk gazdasági és kultúrai fejlQdésének is”. Ezen szemüvegen át egyik 
harcos politikai végletbQl sem kért volna sem régi, sem új „hazájának” szélsQségeitQl: 
„amennyire áldást hozó a nemes hazaszeretetben kulmináló, igaz nemzeti érzés: a józan 
nacionalizmus; annyira romboló ennek visszája, a türelmetlenségében tobzódó soviniz-
mus begombolkozott hallgatagságával” (1934). És bizonnyal végigkísérte politizálá-
sát egyik fQ „czinozurája”, azaz zsinórmértéke: a közösségi önkormányzás, a politikai 
autonomizmus, a saját vezetQkrQl való döntéshez való jog. Lett légyen az tehát helyi fog-
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lalkozási csoport, vagy maga a saját nemzetiség kollektívuma, egyhangú követelésként 
azt hirdette a nevükben, hogy a sajátosan rájuk tartozó dilemmákban határozás legyen 
„egyedül a mi autonóm belügyünk” (N-II: 37.). Mai szavakkal élve az önrendelkezés és a 
szubszidiaritás apostola volt. Érdemes ugyanakkor még azon meggyQzQdése szerinti 
fejlQdésmodelljét is citálni, ami az elQbbiek hatásdinamikájáról vall: „Az egészséges, 
a tartós, az elfogadható jövQ kiépítése, mindenkép a múlt hagyományaiból kell, hogy 
kifejlQdjék. […] Csak a természetes átmenet útján haladó fejlQdés lehet megbékítQ, 
lehet tartós, lehet nyugodt lélekkel követhetQ. […] Minden nemzetnek, minden nép-
nek, országnak, saját talaján kinQtt, saját útjai a megfelelQek. […] Az idegen talajban 
csak a csemetekorban ott elültetett, lassan felnövekvQ növény lesz életképes.” (egy 
1945-ös levélbQl, N-II: 157.)

Várady Imrét mint idQskori visszaemlékezQt és naplóírót az érdeklQdQ legfrisseb-
ben az igényesen szerkesztett, fényezett papírra nyomott, befényképezett dokumen-
tumokkal gazdagított és szemléletes magyarázatokkal ellátott Naplókból ismerheti 
meg. A publicistai irályában egykoron míves véset_ mondatokban fogalmazó, kinyúj-
tózó trópusokkal, emelkedetten, de lényegre törQen deklamáló politikus ugyanakkor 
ezekben már alig van jelen. Hiszen az átérzett kiáltványiságra nincs többé szükség, 
a nyelvezett letisztulhat, díszes kiöblösödéseit nyugodt szívvel elvesztheti. S_r_, de 
egyszer_bb és informatívabb lesz, és egy közokirati dokumentum irodalmi nullfoká-
hoz képest kellemesen olvasmányos stílusával ringatja el az olvasót – különösen, ahol 
nagyobb teret nyit magának az emlékezQ. A majdani töredezQbb és abruptabb napló-
folyamatosság pedig inkább az aggkori embert mutatja meg közelrQl.

(Várady Imre: Napló I. 1867–1910. Forum Könyvkiadó, Újvidék (ぞÜçó でíÑ [Novi Sad]), 
2011, 126 p.

Várady Imre: Napló II. 1943–1957. Forum Könyvkiadó, Újvidék (ぞÜçó でíÑ [Novi Sad]), 
2012, 390 p.)
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A rendszerváltó rektor gondolataiból 
Réthelyi Miklós írásaiból, beszédeibQl, leveleibQl, 1990–2010

A rendszerváltás 25. évfordulóján különbözQ visszapillantó programok indultak a rádió-
ban, a televízióban, különbözQ terjedelm_ visszaemlékezések jelentek mg nyomtatásban. 
Van mirQl beszélni: a bizakodások-félelmek ötvözetében lefolyt kerekasztal-tárgyalá-
sokról és a megegyezésekrQl, amelyek több vonatkozásokból bírálnak, gyakran olyanok 
is megszólalnak, akik akkor nem látták világosan a veszélyforrásokat. A tét nemcsak a 
hatalomváltás, a folyamatok békés levezetése, hanem a megtervezett jövQ megvalósítása. 
Ehhez nemcsak elszánás, hanem a végrehatáshoz alkalmas emberek is kellettek. Az elsQ 
évtized valóban az átalakulás, a teljes átformálás korszaka lett, olyan vezetQkkel, akik 
nem szolgai módon formálták át – például egy egyetemet – a feladatnak adott intézményt, 
világosan látták a célt és az egész szakterületet. Az 1990-es évek legelején nemcsak a 
tanszabadság érvényre juttatása volt a cél, hanem például a felsQoktatás, az egyetemek 
átszervezése, korszer_sítése. Ilyen nagy korszakot élt át a Semmelweis Orvostudomány 
Egyetem az 1990-es évtizedben, amikor az egyetem élén Réthelyi Miklós rektorként 
állt, akinek – ahogy Széll Ágoston, az egyetem jelen rektora írja – „szinte saját magának 
kellett kialakítania a pozíció új tartalmát”. Nem meglepQ tehát, hogy az egész egyetem 
megújításának idején napi rendszerességgel kellett megnyilvánulnia, méghozzá úgy, hogy 
hallgatósága az egyetem összes diákja, oktatója és dolgozója volt.

Réthelyi Miklós egész szakmai pályafutása az egyetemhez kötQdik, itt lett egyetemi 
tanár, viselt különbözQ egyetemi méltóságokat, 2010 után két esztendeig miniszter is volt. 
Önmagáról Réthelyi Miklós a következQket írja: „Teljes pályámon a mai Semmelweis 
Egyetemen dolgoztam. Az anatómia, szövet- és fejlQdéstan oktatójaként a leendQ orvosok 
és fogorvosok egyetemi tanulmányainak egyharmadára kiterjedQ – úgy gondolom, szá-
mukra meghatározó – idQben végeztem a munkámat, oktattam, éltem tanári életemet. Így 
érkeztünk el 1989 szabadságot, új lehetQségeket, új világot hozó évéhez.

Szinte váratlanul – a hallgatók és a fiatal oktatók jelöltjeként – úgy választottak meg a 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem rektorának 1991-ben, hogy elQtte hónapokon át 
a Népjóléti Minisztérium Oktatási FQosztályát vezettem. Olyan kivételes két, majd még 
egyszer két rektori év következett, amikor egyetemünk – párhuzamosan az országban zaj-
ló változásokkal – radikálisan újhatott meg. Alig volt olyan eleme az egyetem életének, 
amit érintetlenül lehetett hagynunk, ámde eközben az egyensúlyi helyzet fenntartása felett 
is gondosan kellett Qrködni. Egyetemünknek – ennek a hatalmas szervezetnek – átalaku-
lása hihetetlen gyorsasággal és intenzitással indult meg. A megújulásban vetett hit légkör-
ében rengeteg jó gondolat, elQrevivQ törekvés valósulhatott meg akkor – természetesen 
sokszor nehéz küzdelmek és egyeztetések árán.

A második rektori idQszak vége egybeesett az Anatómiai, Szövet- és FejlQdéstani 
Intézet igazgatójaként folytatott tíz év kezdetével. Közben az egyetem kötelékében ki-
alakított Egészségügyi MenedzserképzQ Központ igazgatója és tanára is voltam. Elnöke 
voltam a – sajnos kérész élet_ – Magyar FelsQoktatási Egyesületek Szövetségének. 
Ebben az idQben vezetQ feladatot láttam el a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, 
a Testnevelési FQiskola és egyetemünk közti integráció szervezésében. Miniszter fel-
kérésre, néhány hónapot dolgoztam az Oktatási Minisztériumban, a Tudományos 
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Ügyek FQosztálya vezetQjeként. Az Alapítvány a Magyar FelsQoktatásért és Kutatásért 
Kuratórium elnökeként a Magyary Zoltán posztgraduális ösztöndíjasok kiválogatását 
irányítottam. A Magyar Anatómusok, Hisztológusok és Embriológusok Társaság el-
nökeként kiálltam a tantárgy vitathatatlan elméleti és klinikai jelentQsége mellett. Az 
MTA-KOKI kutatóival együttm_ködve megszerveztem és vezettem a Szentágothai János 
Idegtudományi Doktori Iskolát. Alapító, majd elnökségi tagja voltam az elsQ magyaror-
szági civil szervezetek között 1989-ben megalakult Keresztény Orvosok Magyarországi 
Társaságának.” Ezt a széles tevékenységet egészít ki – bár errQl e kötetben még nincs szó 
– az Emberi ErQforrás Minisztérium vezetésében eltöltött két esztendQ, miniszteri mun-
káját biztos segítette az addigi sokoldalú, egyidQben több területen történQ tevékenység.

Szakmai pályafutása és munkásságának értékelése külön kötetet érdemel, de a 
Semmelweis Kiadó jóvoltából kiadott könyv Réthelyi professzor közéleti tevékenységé-
nek 1990-tól kezdQdQ két évtizedét öleli fel. Nagyon is érdekfeszítQ korszak, amelyben 
nemcsak a törvények érvényre kerülésének folyamatát kell figyelnünk, hanem az embert 
– ebben az esetben a rektort – kell középpontba állítani, vizsgálva megnyilvánulásait. 
Izgalmas feladat, amit több módon lehet „megoldani”: a kutató „beveszi” magát az egye-
temi levéltárba, mindent átnéz, sok dokumentumot állít sorrendbe, végül az értékelést az 
olvasóra bízza. Létezik egy egyszer_bb megoldás, amely számos vonatkozásban széle-
sebb képet ad: a sajtóban megjelent – idevágó! – írások közzététele, legyenek ezek be-
szédek, levelek, interjúk, az érintett személy írásai, publicisztikája. A Semmelweis Kiadó 
által nyomdai napvilágot látott kötet ezt a módszert választotta, amelynek jobb címet nem 
adtatott volna: Ezredforduló a Semmelweis Egyetemen.

A Semmelweis Egyetem életében rendkívül lényeges átalakulási folyamat középpont-
jában Réthelyi Miklós rektor állt, aki hallatlan nyugalommal, szilárd tudással és nyuga-
lommal vitte végig az átalakítás talán legnehezebb szakaszát.

A kötet alapgondolatát adja Réthelyi Miklós rektori programbeszédében található 
idézet: „Mi a Semmelweis Orvostudományi Egyetem alapképlete, vagyis m_ködésének 
lényege? Válasz: egyetemi oktatók megtanítják az egyetemi hallgatóknak mindazt, amire 
orvosi, fogorvosi és gyógyszerészi munkájuk során szüksége lesz. Az egyetemen dolgozó 
valamennyi alkalmazott, minden intézmény és maguk a betegek is ebben a munkában 
segítenek. Az egyetem lényege forog kockán, ha mi, oktatók nem tudjuk a hallgatóknak 
nagyra törQ, értelmes és igényes társként elfogadni abban a vállalkozásban, amit a tudás 
és a tapasztalatok átadása-átvétele jelent.

Fontosnak tartom ezt az egyáltalán nem új és nem eredeti megállapítást azért, mert 
az új, a demokráciát hozó szeleket csak akkor tudjuk a vitorlánkba fogni, ha túl tudunk 
lépni az orvostársadalomra és így az egyetemre is kórosan jellemzQ hierarchikus tekin-
télyi szemléleten. Az egyetem rektora, a tanársegéd és egy frissen felvett gólya az egye-
tem rendszerének eltérQ pontjain helyezkednek el. Más a feladatok és más kötelességek 
várnak rájuk. Életkoruk, lehetQségeik és meghatározottságaik szerint is különböznek. 
Mindhárman, s mondhatnám, mindannyian az egyetem felelQs felnQtt polgárai vagyunk, 
akik egymást komolyan veszik, s akik elQtt a tekintély a tudáson, a nyitottságon és lelke-
sedésen alapszik.”

 E kötetben nemcsak hivatalos – évnyitó, rektori székfoglaló, egyetemi ünnepélyeken 
elmondott, stb. – beszédek sorozata, hanem az egyetemi élettel kapcsolatos írások és meg-
emlékezések is helyet kapnak. A már idézett Széll Ágoston rektor jellemzi a legjobban 
Réthelyi Miklós beszédeit: „Réthelyi Miklós professzor gondolataira és egész stílusára a 
rendkívül világos megfogalmazások, a nem ritkán tanárosan precíz utalások és kijelenté-
sek a jellemzQek. Mindez beszédein is tükrözQdik, és ezeket a beszédeket a Semmelweis 
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Kiadó jóvoltából most mindannyian újra elolvashatjuk, átélhetjük és élvezhetjük. …
izgalmasnak találom ezeket az olvasmányokat, hiszen valamennyi egy-egy nevezetes 
eseményt örökít meg, amelyre – ha a beszédek nem maradnak fenn – talán már nem is 
emlékeznénk.”

Az biztos, aki a Semmelweis Egyetem történetét meg akarja írni, annak nem szabad 
Réthelyi Miklós gy_jteményes kötetérQl megfeledkezni.

(Réthelyi Miklós: Ezredforduló a Semmelweis Egyetemen. Írások, beszédek, levelek, inter-
júk. 1990–2010. Budapest, Semmelweis Kiadó, 2014, 270 p.)



Simon Callow

Isten árulói: reformáció és ellenreformáció 
Angliában

Jessie Childs: God’s Traitors: Terror and Faith 
in Elizabethan England (Bodley Head, 2014, 
464 oldal) cím_ könyvének bemutatása

Mi, akik katolikusként nQttünk fel az 1960-as 
évek Angliájában, tudtuk, hogy nem vagyunk 
teljesen olyanok, mint a többiek. Nem voltunk 
semmibQl kizárva – eltekintve attól a csekély-

ségtQl, hogy vallásunk miatt nem kerülhettünk 
az angol trónra – és háborítatlanul vehettünk 
részt az istentiszteleteinken. Ugyanakkor kö-

rülvett minket egy furcsa aura, egyfajta másság 
vagy idegenség légköre, ami elválasztott minket 
anglikán szomszédainktól, akik – bár mindig 
kedvesek voltak hozzánk – kissé gyanúsnak 
találtak bennünket, kicsit rosszallóan néztek 
ránk. Mi viszont Qket szántunk, és éjjelente – de 
minden különösebb sietség nélkül – imádkoz-

tunk a katolikus hitre való visszatérésükért és 
minden keresztény újraegyesüléséért a katoli-
kus Anyaszentegyház égisze alatt.

Imáink latin nyelv_ek, a papjaink ruhái pe-

dig színesek és gazdagon hímzettek voltak. A 
templomi levegQt betöltötte a tömjén súlyos 
illata és áthatotta a gregorián ének tiszta rezgé-

se. Megvoltak a magunk hQsei és hQsi halottai 
(a helyi plébániatemplomot például az Angol 
Mártírokról nevezték el), és végül ott volt a 
szentatya, a tévedhetetlen és mindent ellenQrzé-

se alatt tartó római pápa. Kicsit olyan volt, mint-
ha egy különös, régimódi klub tagjai lennénk. 
Senkire nézve nem jelentettünk veszélyt, és mi 
sem éreztük, hogy bárki vagy bármi fenyegetne 
minket.

Jessie Childs könyvének oldalait olvasva 
azonban szembesülünk vele, hogy mennyire 

nem voltak egyértelm_ek ezek a dolgok valaha. 
Olyan történet ez, amit már sokszor elmeséltek. 
Elmondták az Erzsébet-kori államgépezet szem-

pontjából és elmondták katolikus szemszögbQl 
is, de a protestáns vallásra áttérni nem akaró 
katolikusok tapasztalatait soha nem mesélték el 
olyan részletgazdagon, ahogy azt Childs teszi.

A szerzQ elsQsorban a Vaux nemesi család 
tagjainak élményeire összpontosít. Okos vá-

lasztás; nemcsak azért, mert a család története 
rendkívül jól dokumentált, hanem azért is, mert 
a família különbözQ tagjai – William báró; Sir 
Thomas Tresham, az Q veszélyes, de éles elméj_ 
sógora; Henry, a báró rettenthetetlen legidQsebb 
fia; illetve Anne, Eleanor és Elizabeth, a báró 
lányai – nagyon eltérQ módokon reagáltak a 
válságos helyzetre. A választás többé-kevésbé 
elkerülhetetlen következményeként Childs szin-

te kizárólag az arisztokráciával foglalkozik, és 

figyelmen kívül hagyja a reformáció forradalmi 
hatását a középosztályra, illetve a társadalom 
alsóbb rétegeire. Bár megjegyzi, hogy „VI. 
Eduárd alattvalói közül sokak számára jó hír 
volt az »oltárok lecsupaszítása«” (nos, ez alig-

hanem meglepi majd Eamon Duffy-t, a camb-

ridge-i vallástörténet-professzort), a könyvben 
gyakorlatilag egyáltalán nem találunk az alacso-

nyabb osztályokhoz tartozók életérQl szóló be-

számolókat. Ugyanakkor szinte lépésrQl-lépésre 
nyomon követhetjük a Vaux család tagjainak 
meredek zuhanását a jámbor lelkeknek (legye-

nek azok akár protestánsok, akár katolikusok) 
abba a rémálmába, ami a Tudorok Angliája volt.

VIII. Henrik (1509–1547) idején, akinek 
alakját Childs olyan ragyogóan megvilágította 
Surrey grófjáról szóló könyvében,1 megválto-

zott a status quo. Ez inkább politikai, semmint 
vallási átalakulás volt, és nem a vallási tanításo-

1 Jesse Childs: Henry VIII’s Last Victim: The Life 
and Times of Henry Howard, Earl of Surrey 
(Thomas Dunne Books, 2007, 416 oldal).

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
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kat, hanem a hatalmat érintette. De a fiúkirály, 
VI. Eduárd (1547–1553) trónra lépésével meg-

kezdQdött az anglikán egyházra való áttérés. 
„Tudor tálibok” valóságos seregei járták a vidé-

ket, szétzúzva a szentképeket és összetörve az 
oltárokat. Az ellenállást brutálisan elfojtották. 
A 17 évesen elhunyt Eduárdot nQvére, Mária 
(1553–1558) követte, aki ismét a katolicizmust 
tette államvallássá. Az inga a másik irányba 
lendült: immár a protestánsok voltak azok, aki-
ket kíméletlenül üldöztek. 280 férfi és nQ égett 
el elevenen a máglyákon. Az angol autodafék a 
spanyol inkvizíció legszörny_bb tetteivel is fel-
vették a versenyt. „Sokáig élt az emlékezetben 
a testekrQl csöpögQ zsír, víz és vér látványa; az 
ajkaké, amelyek addig mormolták némán az 
imákat, amíg a hQségtQl az ínyekre égtek.”

Mária alig öt évet töltött a trónon, s halála után 
az a nQ követte, akit Q maga fattyú féltestvérének 
nevezett. I. Erzsébet (1558–1603) tanácsadói 
biztatása ellenére kezdetben ellenállt annak, hogy 
visszavágjon a katolikus lakosságnak. Csakhogy 
1570-ben V. Piusz pápa – II. Fülöp spanyol 
király, Mária özvegye unszolására – kiadta a 
Regnans in Excelsis kezdet_ bullát, amelyben 
eretnekké nyilvánította Erzsébetet, és megtiltotta, 
hogy bármely katolikus fQrend vagy alattvaló 
neki vagy bármilyen törvényének, parancsának 
engedelmeskedjen. A bulla kiadása véget ve-

tett minden toleranciának. KötelezQvé vált az 
anglikán egyház tanainak és gyakorlatának el-
fogadása. Az ellenszegülQket súlyos büntetések 
fenyegették. A katolikus papokat szám_zték: 40 
napot kaptak, hogy elhagyják az országot.

A katolikusok egy megoldhatatlan dilem-

mával néztek szembe: választhattak, hogy ka-

tolikusok vagy angolok lesznek. Dönthettek 
úgy, hogy „engedelmeskednek a királynQnek 
és ezzel kárhozatra ítélik a lelküket”, vagy 
úgy, hogy „engedelmeskednek a pápának és 
ezzel átadják testüket az világi hatóságok általi 
büntetésnek”. Sokan, köztük a Vaux család-

tagok is, hányódnak aközött, hogy megtartsák 
katolikus hitüket, miközben h_ek maradnak a 
koronához, és aközött, hogy összejátszanak más 
hatalmakkal, elsQsorban Spanyolországgal az 
igaz hit helyreállítása érdekében. Megpróbáltak 
fellebbezni a királynQhöz: „Ne engedd – írták 

–, hogy mi legyünk a világ egyedüli számkive-

tettjei és megtagadottjai. […] Ne hagyd, hogy 
katolikusnak született és engedelmes alattvalóid 
nagyobb veszélyben forogjanak a katolikus 
vallás gyakorlása (méghozzá a legnagyobb ti-
tokban való gyakorlása) miatt, mint a törökök 
katolikus alattvalói, akik a legnagyobb nyil-
vánosságban gyakorolják a vallásukat, mint a 
[…] zsidók, akik nyíltan járnak a zsinagógáikba 
egyes keresztény királyok országaiban, vagy 
mint a protestánsok, akik különbözQ katolikus 
királyok és hercegek alatt csendesen tartják az 
összejöveteleiket.”

A szívhez szóló szavak álcája mögött azon-

ban sok nagy angol katolikus család kapcso-

latban állt az Anglia elleni invázióra készülQ 
Spanyolországgal. A nemrég megalakult, de 
máris nagy hatalomra szert tevQ Jézus Társasága, 
azaz a jezsuiták pedig szorgosan képezték ki az 
angol ordinánsokat, hogy beszivárogjanak a szi-
getországba, szolgálják a nyájaikat, besorozzák 
az újoncokat és nyitva tartsák a kommunikációs 
csatornákat Rómával.

Lord Vaux egy kedves, kétbalkezes ember 
volt, mintha csak Emsworth grófja lépett volna 
ki P. G. Wodehouse regényeinek oldalairól. 
Megrázták az események, a bírságokra ráment 
az egész vagyona, többször is börtönbe vetet-
ték, újra és újra megtámadták a házait, és két 
gyermekét is halálra ítélték hazaárulás miatt. 
Ám mindezek ellenére egyszer sem ingott meg 
a hitében vagy az odaadásában.

A lányai, Eleanor és Anne – egy özvegy és 
egy sz_z – fáradhatatlanul, ötletesen és bátran 
segítették az üldözött katolikus papokat. Nem 
politikai okokból bújtatták el Qket a házaik-

ban, hanem azért, hogy áldozhassanak és lelki 
útmutatást kapjanak. Pedig a hitben, amit oly 
rendíthetetlenül magukénak vallottak, nem telt 
sok örömük. Mindennapjaik szerves része volt 
az absztinencia és a böjt, a „megpróbáltatások 
és a test sanyargatása”. Imáikat egy reggeli és 
egy éjszakai órába s_rítették, a napi elmélkedé-

seik pedig, írja Childs, a múlt b_neire (hétfQ), 
a jelen b_neire (kedd), a halálra (szerda), az 
utolsó ítélet napjára (csütörtök), a pokolra (pén-

tek), az ég örömeire (szombat) és a hálaadása 
(vasárnap) összpontosultak. Ez nem a „Boldog 
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Anglia” (Merrie England) félig pogány hitére 
való visszatérés volt, hanem egy új katolicizmus 
a reformáció ellensúlyozására.

A katolikus papok a bátorság, a szellemi 
és lelki hajthatatlanság és az akciófilmbe illQ 
virtus rendkívüli kombinációjáról tettek tanúbi-
zonyságot. Sokat közülük olyan brutális módon 
kínoztak meg, hogy szinte elviselhetetlen a 
kínvallatásaikról szóló leírásokat olvasni. A buj-
kálni kényszerülQ papok apró „paplyukakban”, 
a házak rejtett, titkos szobácskáiban rejtQztek 
el, lehetetlennek t_nQ szökéseket vittek véghez, 
illegális nyomdákat üzemeltettek és álöltözetbe 
bújtak, hogy álcázzák magukat. „Színészek csa-

pata, ami oly képzett – mondta róluk az egyik 
brosúraíró –, hogy saját társulatot hozhatnának 
létre maguknak, ami biztosan elcsábítaná a kö-

zönséget a Fortune, a Red Bull, a Cockpit vagy 
akár a Globe színháztól.”

Az 1605-ben leleplezett lQpor-összeesküvés 
utóhatásaként sokukat bíróság elé állították. 
Henry Garnet-et, a lelkiismeretes jezsuitát el-
fogták és börtönbe vetették, mint egy olyan 
terv szerzQjét, ami „olyan embertelen, annyira 
barbár, annyira átkozott és olyan utálatos, ami-
rQl még sosem olvastak vagy hallottak, és még 
az elképzelhetQ leggonoszabb ember fejében 
sem fordult volna meg.” Végül (rendkívül két-
értelm_ bizonyítékok alapján) halálra ítélték: 
felakasztották, holttestét egy ló után kötve kör-
bevonszolták, majd felnégyelték.

Childs részletgazdag, magával ragadó könyve 
igazán különleges karaktereket vonultat fel, és 
csokorba gy_jti az Erzsébet-, illetve Jakab-kor 
prózájának gyöngyszemeit. Nagy kár, hogy 
a jezsuiták leginkább latinul írtak, és meg 
kell elégednünk szavaik meglehetQsen lapos 
újkori angol fordításaival. A könyv legvégén 
Childs felidézi azt a hátborzongató álmot, ami-
rQl Robert Wintour, a lQpor-összeesküvés egyik 
letartóztatott tagja mesélt Guy Fawkes-nak. 
Wintour látott „egy sebhelyes várost, ledQlt 
templomtornyokkal és elszenesedett, eltorzult 
arcokkal”. Az ember csodálkozik, hogy ilyen 
dolgok megtörténhettek Angliában. Lehet, hogy 
ismét megtörténnek…

(The Guardian)

Rosemary Hill

Új világkép a viktoriánus kor hajnalán

James A. Secord: Visions of Science: Books and 
readers at the dawn of the Victorian age (Oxford 
University Press, 2014, 320 oldal) cím_ könyvé-
nek bemutatása

A 19. századról a brit köztudatban élQ képben 
van egy fehér folt valahol az 1820-as és a 30-as 
évek környékén. Úgy t_nik, mintha a Régensség2 

és Viktória királynQ (1837–1901) trónra lépése 
között a történelem szívverésében kimaradna egy 
dobbanás. A Büszkeség és balítélet illedelmes és 
provinciális, közép- és felsQosztálybeli férfiak-

kal és nQkkel teli világa hirtelen átadja helyét 
a dickensi London nyüzsgQ utcáinak és villó-

dzó gázlámpáinak, amelyek a házfalakra vetítik 
Uriah Heep és Fagin3 szörny_ árnyékát.

A gázvilágítás éppúgy ezeknek a köztes évek-

nek a terméke volt, mint a választási rendszer vagy 
a vasút. Ha a György-évtizedek utolsó évei nem 
hagytak összefüggQ, koherens benyomást maguk 
után, az nem azért van, mert ekkoriban túl kevés 
történt, hanem éppen ellenkezQleg: túlságosan is 
sok olyan dolog történt, amit nem könny_ egyik 
vagy másik kategóriába beskatulyázni. Ami ne-

künk – James Secord könyvének alcímét kölcsön-

véve – a „viktoriánus kor hajnalának” t_nhet, az a 
kortársak számára egy önálló korszak volt, amit Az 
Értelem menetelése (The March of the Intellect) cí-

m_ 1828-as karikatúra egy gigantikus, gQzhajtású 
gépemberként jelenít meg, ami a kezében tartott 
óriási sepr_vel félresöpri a fennálló rendet és így 
vagy úgy, de mindent megváltoztat.

Az új, gQzgépekkel hajtott nyomdagépek 
olcsó olvasnivalót biztosítottak az egyre né-

pesebb olvasóközönség számára, és a megvá-

sárolható vagy kölcsönözhetQ könyvek között 
több új tudományág alapm_ve is megtalálha-

tó volt, a pszichológiától kezdve a fizikáig. 

2 Régensség (angolul: The Regency): a brit történe-
lem 1811–1820 közötti szakasza, amikor a gyámság 
alá helyezett III. György király helyett György 
régensherceg (a késQbbi IV. György) uralkodott.

3 Uriah Heep (itt): Dickens Copperfield Dávidjának 
egyik szereplQje. Fagin: a Twist Olivér egyik sze-
replQje, aki utcagyerekekbQl szervez tolvajbandát.
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Secord belegázol az ötletek forgatagába, és 
hét olyan m_vet választ ki, amelyek a ma-

guk idejében rendkívül nagy hatást gyakorol-
tak az olvasóközönségre. Ahogy a Victorian 
Sensation (Viktoriánus szenzáció) címet viselQ 
könyvében tette, James Secord cambridge-i 
professzor itt is abból a feltevésbQl indul ki, 
hogy egy könyv jelentQségét éppúgy kell mér-
ni azzal, hogy ki olvassa, mint azzal, hogy ki 
írta. Robert Chambers Vestiges of the Natural 
History of Creation (A teremtés természettörté-
netének nyomai) cím_ könyve, amely meghatá-

rozta az evolúció mellett szóló érveket, a maga 
idejében népszer_bb – és még sokkolóbb hatá-

sú – volt, mint Charles Darwin korszakalkotó 
könyve, a 15 évvel késQbb megjelent Origin of 
Species (A fajok eredete). Ám Chambers köny-

ve idQvel feledésbe merült, és ezzel megfeled-

keztünk nemcsak akkori jelentQségérQl, hanem 
a magára Darwinra gyakorolt hatásáról is.

A Secord által bemutatott munkák az idQ 
múlásával éppúgy kihullottak az emlékeze-

tünkbQl, mint A teremtés természettörténetének 
nyomai még ha a címeik ismerQsen csengenek 
is, a könyveket magukat csak alig-alig olvassák. 
Secord nemcsak olvassa Qket, hanem figyelmet 
szentel a külsQ megjelenésüknek, a formátu-

muknak, az áruknak, a papír minQségének és 
az olvasóközönségüknek is. Vizsgálódásainak 
eredménye egy élénk bepillantás a „jelek és 
csodák” eme viharos korába.

Ha volt olyan kérdés, ami az 1830-as évek 
gondolkodó emberét minden másnál jobban 
foglalkoztatta, akkor az az idQ volt. Newton 
már rég megnyitotta a tér korlátait, de az idQ 
továbbra is a bibliai kronológia csapdájában 
vergQdött, ami úgy tartotta, hogy a Föld 
körülbelül 6000 éves.4 Egyre inkább egyér-
telm_vé vált, hogy ennyi idQ még ahhoz sem 

4 James Ussher ír püspök 1650-ben megjelent 
Annales Veteris Testamenti, a prima mundi 
origine deducti, una cum rerum Asiaticarum et 
Aegyptiacarum chronico, a temporis historici 
principio usque ad Maccabaicorum initia 
producto cím_ m_vében jutott arra a következ-
tetésre, hogy Isten Kr. e. 4004-ben teremtette a 
világot. Az Ussher által meghatározott évszámot 
kiegészítve John Lightfoot, a cambridge-i egye-
tem alkancellárja úgy vélte, hogy a Teremtésre 
október 23-án reggel 9 órakor került sor.

elég, hogy az emberiség történelmét beles_rít-
sék, de még sokáig váratott magára egy alter-
natív elmélet megfogalmazásához szükséges 
bizonyíték. A bizonyítékot végül az egyik 
új tudományág kutatásai hozták el, amikor 
1831-ben megjelent Charles Lyell Principles 
of Geology (A geológia alapjai) cím_ könyvé-

nek elsQ része. Lyell elméletei a Föld kialaku-

lásáról megtörték az idQ korlátjait, a könyve 
pedig – ahogy Darwin mondta – „megváltoz-

tatta az ember elméjét”. Sok elme változott 
meg a megfelelQ idQben, de Secord világossá 
teszi, hogy a folyamat fokozatos volt, a vál-
tozások pedig különbözQek. Akadtak, akik-

nek mindez Isten halálát jelentette. (Charles 
Southwell, az ateista radikális gondolkodó 
például A geológia alapjai-ért küldetett, mi-
után istenkáromlás miatt 1842-ben egyéves 
börtönbüntetésre ítélték.) A kortársak közül 
azonban sokan úgy olvasták Lyell könyvét, 
mint egy lehetséges módot a fosszilis tárgyi 
bizonyítékoknak a lassan kibontakozó isteni 
tervvel való összeegyeztetésére.

Secord igyekszik kiigazítani a történeti 
visszatekintés egy másik (mellék)hatását is; 
azt a tendenciát, hogy a tudomány történetét a 
feltartóztathatatlan haladás és az egymást kö-

vetQ, a dolgokat hirtelen átalakító felfedezé-

sek ötvözeteként ábrázolják. Secord világossá 
teszi, hogy egy felismerés vagy felfedezés 
nem feltétlenül vezetett a következQhöz. Lyell 
például nem hitt az evolúcióban. A fajok 
közötti „transzmutációról” szóló, akkoriban 
már ismert elméletek megdöbbentették Qt. A 
jegyzetfüzetei tanúskodnak az elszörnyedés-

rQl, amit az a gondolat váltott ki benne, hogy 
az ember csak egy „továbbfejlesztett” majom, 
egy olyasféle állat leszármazottja, ami már 
az akkoriban megnyílt Londoni Állatkertben 
is látható volt. Az Értelem menetelése a va-

lóságban az ismeretlenbe vezetett rohamok 
sorozata volt, amelyek közül sok zsákutcába 
vezetett.

Secord arról is beszámol, hogy még az általá-

nos szellemi lelkesedés közben is megmaradt az 
egészséges szint_ szkepticizmus és humor. Az 
új tudományágak között ott volt pl. a frenológia, 
ami éppen annyira érdekelte a kor emberét, mint 
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a geológia. A ma már áltudománynak tekintett 
frenológia az emberi koponya alakjából igye-

kezett következtetni az emberi személyiségre. 
A maga idejében népszer_ elmélet volt, és kiin-

dulási pontként szolgált a késQbbi vitákhoz az 
elme és az agy természetérQl. A György-kor tu-

dományos-fantasztikus irodalma pedig megala-

pozta a jövQre vonatkozó soha be nem teljesülQ 
elQrejelzések kiagyalásának hagyományát, az 
önjáró házaktól kezdve az emberi erQvel hajtott 
repülQgépeken át a minden feladat elvégzésére 
alkalmas gépekig.

Karikatúrák ábrázolták az olvasásba túlságo-

san is belemerült embereket, akik nem tudják, 
hogy merre járnak, és figyelmetlenségükben 
pincékbe esnek vagy összeütköznek a töb-

bi olvasóval. A „mentális csömör” ugyancsak 
megszokott problémának számított akkoriban. 
Alighogy befejezte Mary Somerville On the 
Connexion of the Physical Sciences (A fizikai 
tudományok kapcsolatáról) cím_ könyvének ol-
vasását, a regényíró Maria Edgworth azt mond-

ta, hogy úgy érzi magát, mint egy óriáskígyó 
„egy kiadós étkezés után”.

Lyell azzal igyekezett palástolni a Principles 

által sugallt zavaróbb következtetéseket, hogy 
munkáját John Murray-nél, Walter Scott ro-

mantikus regényeinek kiadójánál jelentette 
meg, így a könyv megnyugtatóan tekintélyes 
külsej_ és drága lett. Somerville viszont olyan 
széles nyilvánosságot akart elérni, amilyet csak 

lehetett, könyvét ezért hatpennys kötetekben 
adták ki. A könyv megjelenése a természetfilo-

zófia fizikává való átalakulásának egyik fontos 
mérföldkövét jelölte, a célba vett közönség 
pedig lelkesnek bizonyult. A természettudo-

mányok terén alkotó sikeres nQi szerzQként 
Somerville kétségkívül szokatlan jelenség volt, 
ám korántsem Q volt az egyetlen nQ, aki ezen a 
területen alkotott, és a nQk az olvasók körében 
is fontos részét képezték a piacnak. Az alsó-
középosztályból származó, illetve a kenyerüket 
kézm_vesként keresQ férfiakkal együtt, akik 
hozzájuk hasonlóan nem juthattak be az egye-

temekre és a tudományos társaságokba, meg-

ragadták a lehetQséget, hogy csatlakozzanak a 
vitákhoz, amelyekbe tájékozott résztvevQkként 
léphettek be.

Mivel ilyen sok új tudományág jelent meg, 
új definíciókra is szükség volt. Samuel Taylor 
Coleridge és a filozófus William Whewell is 
azon dolgozott, hogy „kicsalogassa” a régi 
természetfilozófiát az újfajta tudományból. A 
könyvek, amelyek a formálódó elképzeléseket 
hirdették, maguk is hasonlóan átmeneti, hibrid 
m_fajúak voltak. Az ebben rejlQ lehetQsége-

ket felfedezték és kihasználták a kiadók is. A 
Longman például 1830-ban három különbözQ 
címlappal adta ki John Herschel Preliminary 
Discourse on the Study of Natural Philosophy 

(BevezetQ értekezés a természetfilozófia ta-
nulmányozásába) cím_ munkáját, a vásárlóra 
hagyva annak eldöntését, hogy önálló munka-

ként vagy egy sorozat részeként (akár Lardner 
Cabinet Cyclopaediájának következQ darabja-

ként, akár egy új, speciális természetfilozófia-
sorozat elsQ köteteként) tekint-e a könyvre. Míg 
a Discourses-t ma általában filozófiai m_nek 
tekintjük, a legtöbben eredeti olvasóinak tízez-

rei közül, állítja Secord, egészen másként, egy-

fajta viselkedésbeli útmutatóként viszonyultak 
hozzá. Az empirikus vizsgálat, a valódiság, a 
következetesség és az erkölcs alapelvei voltak 
az úriembernek éppúgy, mint a társadalom sze-

gényebb rétegeibQl származó, önmagukat képzQ 
férfiaknak és nQknek, akik egyaránt törekedtek 
tudásra és finomságra.

Csak megerQsíti Secordnak a kor különleges 
szellemérQl szóló érveit, ha rámutatunk arra, 
hogy a György-kor végén élQ emberek idQvel 
kapcsolatos megszállottsága éppannyira érdek-

lQdQvé tette Qket a múlt, mint a jövQ iránt, és 
hogy ezekben az években nemcsak a fizika és 
a geológia tudománya született meg, hanem 
ekkor fedezték fel újra a középkort és ekkoriban 
vált sajátos angol nemzeti stílussá az újjászületQ 
gótika is.5 A Visions of Science egy csodálatosan 
tiszta beszámoló egy komplex és gyakran félre-

értett korszakról, ami fontos kérdéseket vet fel 
a tudománnyal és a történelemmel kapcsolatos 
felfogásunkról is.

(The Guardian)

5 Angliában az 1830-as évekre tehetQ az ún. Gothic 
Revival, azaz az újjászületQ gótika kibontakozá-
sának korszaka.
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Steve Coll

Egy médiabirodalom királya

Gabriel Sherman: The Loudest Voice in the 
Room: How the Brilliant, Bombastic Roger 
Ailes Built Fox News—and Divided a Country 
(Random House, 2014, 560 oldal) cím_ könyvé-
nek bemutatása

Amikor a 2012-es választásokon Barack Obama 
legyQzte Mitt Romney-t, diadalát azoknak a vá-

lasztóknak köszönhette, akik minden bizonnyal 
a jövQbeli elnökválasztásokra is döntQ befolyást 
gyakorolnak majd. Obama kapta a nQk szava-

zatainak 55%-át, a spanyolajkú amerikai sza-

vazók voksainak 71%-át, és az ázsiai-amerikai 
választópolgárok 73%-a is az újraválasztásáért 
induló elnököt támogatta. Ez egyrészt azért 
fontos, mert a közvélemény-kutatások szerint 
a nQk a férfiaknál nagyobb arányban mennek 
el szavazni, másrészt azért, mert az amerikai 

lakosságon belül folyamatosan nQ a latin, illetve 
ázsiai származású választópolgárok aránya. A 
30 évnél fiatalabb választók 60%-a Obamára 
szavazott, Romney viszont az idQsebb, fehér 
bQr_ szavazók körében teljesített nagyon jól. A 
tartósan magas munkanélküliség miatt voltak 
pillanatok, amikor úgy t_nt, hogy Romney meg-

nyerheti a 2012-es elnökválasztásokat, ám végül 
nemcsak veszített, de veresége egyben megle-

hetQsen lehangoló képet festett a Republikánus 
Párt jövQjérQl is.

Egy hónappal a választás után Reince Priebus, 
a Republikánus Nemzeti Bizottság elnöke meg-

bízást adott arra, hogy készítsenek egy, a bukás 
okait feltáró jelentést. Az elkészült tanulmány 
szerzQi nem nevezték meg a Fox News-t név sze-

rint, azt azonban világossá tették, hogy úgy gon-

dolják, a csatorna polemikus, a republikánus sza-

vazóbázist célba vevQ m_sorstruktúrája jelentQs 
részét képezte a problémának. „A Republikánus 
Pártnak fel kell hagynia azzal, hogy önmagához 
szól – írták. – ErQsek lettünk abban, hogy ide-

ológiai támaszt adjunk a hasonló gondolkodású 
embereknek, de látványosan gyengültünk ab-

ban, hogy meggyQzQek, de barátságosak legyünk 
azokkal, akik nem értenek egyet velünk.”

Azóta, hogy 1996-ban Rupert Murdoch mé-

diabirodalma, a News Corporation egyik ága-

ként megalapították, a Fox News ideológiai 
„munícióval” látta el a hasonló gondolkodású 
konzervatívokat. Bár közönségének átlagélet-
kora egyre emelkedik, a nézQk száma pedig 
csökkenni látszik, a Fox News továbbra is 
messze a legjelentQsebb amerikai televíziós 
hírcsatorna. A Pew Research Center szerint a 
csatorna nyeresége 2012-ben csaknem egymil-
liárd dollár volt. A Fox sikere nem kis részben 
Roger Ailesnek köszönhetQ; az egykori repub-

likánus média- és kampánytanácsadónak, aki 
a csatorna elsQ és máig egyetlen elnöke, és aki 
Gabriel Sherman újságíró alapos kutatómunká-

ra épülQ The Loudest Voice in the Room: How 
the Brilliant, Bombastic Roger Ailes Built Fox 
News—and Divided a Country (A leghangosabb 
hang a teremben. Hogyan épített fel a briliáns 
és lehengerlQ Roger Ailes egy hírcsatornát – és 
hogyan osztott meg egy egész országot) cím_ 
életrajzának alanya.

A demokraták – különösképp George W. 
Bush elnöksége alatt – gy_lölték Ailes-t, mert 
úgy vélték, hogy az általa irányított Fox News 
a republikánus párt hosszú távú uralmát segíti 
elQ. Az aggodalomnak valóban volt némi 
alapja. Sherman elmondása szerint például 
a 2004-es elnökválasztási kampány utolsó 
fázisában Ailes-nek jelentQs szerepe volt a 
Swift Boat cím_ politikai hirdetés elkészítésé-

ben és sugárzásában. A hirdetés célja az volt, 
hogy megkérdQjelezzék John Kerry (akkori 
szenátor és demokrata elnökjelölt) szavahihe-

tQségét. A vietnami háború idején az akkor al-
hadnagyi rangban szolgáló John Kerry néhány 
hónapon át egy gyorsnaszádon teljesített szol-
gálatot, amely során többször megsebesült, és 
helytállásáért kitüntetéseket kapott. A szóban 
forgó hirdetést feladó veterán egyesület tagjai 
viszont azt állították, hogy Kerry nem méltó 
a kitüntetéseire, és megkérdQjelezték a hábo-

rús részvételére vonatkozó állításait, illetve 
elítélték azt a háborúellenes tevékenységet, 
amit Kerry a hazatérése után folytatott. Az 
ügy vélhetQleg részben hozzájárult ahhoz, 
hogy Kerry elveszítette a 2004-es választá-

sokat.
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Bár a Fox News rengeteg profi, objektivitásra 
törekvQ riportert foglalkoztat, Ailes általános 
formulája nagymértékben támaszkodik a ter-
mészeténél fogva polemikus, fQm_soridQben 
sugárzott véleményformáló talk show-ra. Bill 
O’Reilly és Sean Hannity, a csatorna legnép-

szer_bb m_sorvezetQi például ünnepelték a Tea 
Party mozgalom radikalizmusát, az ugyancsak 
rendkívül népszer_ Glenn Beck (aki 2011-ben 
elhagyta a Fox-ot) pedig egyre-másra han-

goztatta a legkülönbözQbb összeesküvés-elmé-

leteket. Még a híradó is jelentQs részt szánt 
m_soridejébQl a Sarah Palinhoz (Alaszka ko-

rábbi kormányzója) vagy Herman Cainhez (a 
Godfather’s Pizza étteremlánc egykori igaz-

gatója) hasonló ellentmondásos republikánus 
figuráknak.

Sherman szerint Ailes személyesen is felelQs 
volt ezért a rosszul kigondolt stratégiáért. A Fox 
hetvenkét éves, gazdag és elszigetelt vezetQje 
a jelek szerint arra a következtetésre jutott, 
hogy Obama elnök vezetése alatt az Egyesült 
Államok rossz irányba halad. Ailes ezért ra-

gaszkodott ahhoz, hogy a Fox News egy sajá-

tos „America-in-danger” (Amerika veszélyben) 
narratívát hirdessen. Ebben a történetben az 
ország szenved a fékevesztett kormányzati ha-

talomtól, az erQsödQ faji konfliktusoktól, a ke-

reszténységgel szembeni ellenségességtQl és az 
ellenQrizhetetlen bevándorlástól. A választókat 
azonban, mint utóbb kiderült, az elmúlt hetven 
év legsúlyosabb recessziója után más problé-

mák foglalkoztatták: sokkal inkább érdekelte 
Qket a munkahelyteremtés, a kiegyensúlyozott 
kormányzati irányítás és az elszámoltathatóság.

Ailes megértette, hogy ha a Republikánus 
Párt meg akarja nyerni a 2012-es választáso-

kat, akkor a pártnak egy mérsékeltnek t_nQ 
jelöltet kell indítania. Ezért megpróbálta bizal-
masan megnyerni Chris Christie-t (New Jersey 
kormányzóját) és David Petraeus tábornokot 
(2010-11-ben az Afganisztánban állomásozó 
amerikai erQk parancsnoka; 2012 végéig a CIA 
igazgatója) is. Ám ezek a pragmatikus ösz-

tönök, ahogy Sherman mondja, ellentétesnek 
bizonyultak azzal az „élénk politikai komé-

diával, amit a Fox gyakran m_sorára t_zött”. 
Végül a 2012-es választás bizonyítani látszott, 

hogy „Ailes képtelen arra, hogy pártja célját, az 
ingadozók megnyerését fontosabbnak tartsa a 
személyes véleményénél.”

Tényleg ez a legjobb módja annak, hogy 
megértsük a kapcsolatokat Ailes, a Fox és a 
Republikánus Párt között, 2016 felé és azon 
túlra tekintve? Természetesen igaz, hogy a Fox 
News öregedQ és döntQ többségében fehér kö-

zönsége – és a könyörtelen támadások Obama 
elnök ellen, amikrQl úgy t_nt, hogy a leginkább 
felkorbácsolják a közönség érzelmeit – hozzájá-

rult a Republikánus Párt választási elszigetelQ-

déséhez. Sherman leírja, hogyan kelt ki egyszer 
Karl Rove, aki George W. Bush 2000-es és 
2004-es kampányát is irányította, Ailes ellen:

„Miért hagyja, hogy Sarah Palin vigye a szót 
az interjúban? Miért hagyja, hogy megjelenjen a 
csatornája m_során, és azt mondja, amit mond? 
És Glenn Beck? Ezek alternatív figurák, akiket 
soha nem fognak megválasztani, nekünk viszont 
óriási kárt okoznak.”

Pedig Rove biztosan tudta a válaszokat a saját 
kérdéseire. A Fox elsQsorban egy médiavállalat. 
Miközben hatalmas profitgépezetét építgette, a 
csatorna beleszeretett az „élénk politikai komé-

diába”. Ha fel akarjuk mérni a Fox News erejét 
az amerikai médiában és politikában, fontos, 
hogy ne csak Ailes szerepét értsük meg, hanem 
nyomon kövessük a pénz útját is.

Roger Ailes 1940-ben született, és egy Ohio 
állambeli kisvárosban nQtt fel. Amikor kisfiú 
volt, az apja büntetésként kegyetlenül verte Qt 
a nadrágszíjával, pedig tudta, hogy a vérzé-

kenységben szenvedQ Ailes bármilyen vérzQ 
sebbe belehalhat. Sherman idézi Ailes bátyjá-

nak, Robertnek a szavait az apjukról: „Rojtosra 
verte a nadrágunkat azzal a szíjjal. Csak vert és 
vert bennünket… A verések mondhatni minden-

napos kellékei voltak a gyermekkorunknak.” 
Talán nem meglepQ, hogy felnQttként Ailes 
baljóslatú, dreiseri aurát sugárzott magából. 
Sherman elmondása szerint gyakran indulatos 
az irodájában, haragtartó és rendszeresen bosz-

szút fogad az ellenségei ellen.
Ailes a The Mike Douglas Show-ban 

kezdte televíziós pályafutását, késQbb pe-

dig a Broadway-n is dolgozott producerként. 
Megbukott a Mother Earth-tel (Földanya), amit 
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Sherman „fura, környezetvédelmi témájú rock-
musicalként” ír le, de késQbb sikert aratott 
Lanford Wilson The Hot L Baltimore cím_ 
darabjának színpadra vitelével. Ailes legna-

gyobb tehetsége azonban, ahogy az késQbb 
bebizonyosodott, az volt, hogy tanácsokat adjon 
az idQsebb, luddita republikánusoknak azzal 
kapcsolatban, hogyan kell használni a televíziót 
a szavazók befolyásolására. Ezt a képességet 
elQször 1968-ban, Richard Nixon szolgálatában 
vetette latba. Ailes egy rövid kijelentésével 
„adta el” magát Nixon segítQinek. „A televízió 
egy üss-és-fuss típusú médium”, írta. A politikai 
viták és talk show „közönségének legnagyobb 
része egyszer_en nem elég kifinomult ahhoz, 
hogy megeméssze a válaszokat.” Nixonnak 
ezért „leíróbb, vizuális stílusú kifejezéseket” 
kellene használnia, és a nyilatkozatait „csatta-

nókkal” kellene befejeznie.
Némi szorongással ugyan, de Nixon csapata 

végül az akkor 28 éves Ailes-nek adta a munkát. 
Az 1960-as elnökválasztási kampány idején 
rendezték meg az elsQ olyan nyilvános vitát a 
két elnökjelölt között, amelyet nemcsak a rádió, 
hanem a televízió is közvetített. A vitában leg-

inkább belpolitikai kérdések kerültek szóba, és a 
rádióhallgatók többsége úgy vélte, hogy Nixon 
szerepelt jobban. A televíziónézQk szimpátiáját 
azonban egyértelm_en a demokrata elnökjelölt, 
azaz John F. Kennedy nyerte el. (Valószín_leg 
nem kis részben azért is, mert Kennedy, aki a vi-
ta elQtt a napfényes Kaliforniában kampányolt, 
sokkal jobban mutatott a képernyQn, mint az 
elQzQ két hetet térdm_téte miatt kórházban 
töltQ Nixon.) Ilyen elQzmények után érthe-

tQ, hogy a televízió kissé elbizonytalanította 
Nixont. SegítQi úgy gondolták, hogy egy fiatal, 
önbizalommal teli tanácsadó talán segíthet az 
elnökjelöltnek abban, hogy kiismerje a médium 
rejtelmeit. Ailes valóban hozzájárulhatott ah-

hoz, hogy Nixon jobban teljesítsen a kamerák 
elQtt, de nem játszott meghatározó szerepet 
a kampányban. A legokosabb húzása az volt, 
hogy csendben együttm_ködött Joe McGinnis 
újságíróval a The Selling of the President 1968 

(Hogyan adjunk el elnököt 1968-ban?) cím_ 
rendkívül nagy siker_ könyv megírásában. A 
McGinnis által Ailes-rQl a közvélemény mani-

pulátoraként festett portré némi félelmet keltett 
a közönségben a televízió manipulatív hatalma 
miatt.

Nixon gyQzelme után Ailes latba vetette a hír-
nevet, amit McGinnis könyve adott neki annak 
érdekében, hogy politikai tanácsadói megbízá-

sokat kapjon. Soha nem jutott be Nixon legbelsQ 
munkatársainak körébe, de sikeres lett a tanács-

adás és más republikánusoknak készített hirde-

tések terén. A tehetség, amit Ailes abban az idQ-

ben mutatott, hasonló volt ahhoz, amirQl késQbb 
a Fox News-nál tanúbizonyságot tett. Amikor 
mások már hezitáltak, Q hajlandó volt elmenni 
a végsQkig, ugyanakkor volt humorérzéke is, és 
intuitív képessége arra, hogy vegyítse a politikai 
üzenetküldést a népszer_ szórakoztatással.

Az 1970-es években Ailes rövid ideig egy 
konzervatív sörgyáros, Joseph Coors által ala-

pított új tévécsatornát vezetett. A terv az volt, 
hogy megszerezzék azokat a nézQket, akik 
bizalmatlanok voltak a három nagy csator-
nán sugárzott hírek iránt. A vállalkozás végül 
csQdbe ment, mert akkoriban (a kábeltelevízió 
elterjedése elQtt) Coors és partnerei nem tudtak 
elég amerikai tévékészüléket elérni ahhoz, hogy 
gazdaságosan üzemeltethessék a vállalkozást.

Ez a kudarc elQrejelezte azt a jelentQséget, 
amivel egy sokcsatornás kábeltévé-világ ren-

delkezhet majd a konzervatív média számára. 
Egyes republikánus stratégák megértették, hogy 
amikor beköszönt a kábeltechnológia kora és 
több választási lehetQséget (azaz több csatornát) 
biztosít az amerikai háztartásoknak, az végül 
meghozza ideológiai táboruknak az esélyt, hogy 
kézben tarthassák és terjesszék a saját híreiket. 
De a csQdbe ment Coors-csatorna idején ez még 
csak egy futurista vízió volt. Sherman idéz egy 
tanulmányt, ami 1973-ban készült a Fehér Ház 
kabinetfQnöke, H. R. „Bob” Haldeman számára. 
Az írás szerzQje azt jósolta, hogy „tíz évre vagy 
hasonló idQre” lesz szüksége a kábeltechnológi-
ának ahhoz, hogy „jelentQs hatással” legyen az 
amerikai otthonokban elérhetQ televíziós csa-

tornák számára. Nos, az elQrejelzés nagyjából 
pontosnak bizonyult…

Sherman életrajzának korlátja az, hogy túl-
ságosan is sok olyan állítást tartalmaz, amelyek 

eltúlozzák Ailes szerepének jelentQségét (pl. 
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hogy az Obama-adminisztráció idején Ailes vált 
„gyakorlatilag a legerQsebb ellenzéki alakká 
az országban” vagy hogy „segített átalakítani 
a politikát tömeges szórakoztatássá, méghozzá 
nagyobb mértékben, mint bárki más az Q gene-

rációjából”). Az ilyen túlzásokra nincs szükség; 
Ailes enélkül is rendkívül izgalmas és fontos 
téma. Nem von le Sherman munkájának je-

lentQségébQl, ha elismerjük, hogy a Fox News 
felemelkedése végsQ soron nem is annyira Ailes 
m_sorigazgatói zsenialitásának, mint inkább 
a kábeltévé tágabb értelemben vett sikerének 
köszönhetQ.

A kábeltelevíziózás korai, analóg korszaká-

ban a legtöbb szolgáltató csak nagyjából har-
minc csatornát tudott eljuttatni az otthonokba. 
(Az ötszáz csatornás digitális kábeltévé korsza-

ka, amit ma ismerünk, a 2000-es évet követQen 
köszöntött be.) Ted Turner megalakította az 
elsQ kábeltelevíziós hírcsatornát, és elnevezte 
Cable News Network-nek (CNN). Az ESPN 
sportcsatorna és az MTV zenecsatorna hasonló-

an nagy korai siker volt. Miközben a kábeltévé 
átalakította a televíziózás üzleti formáját, Ailes 
az NBC-hez szerzQdött, hogy segítse a hálózat 
beruházásainak irányítását. Nem sokkal ez-

után azonban vesztesként került ki egy hatalmi 
harcból. Az NBC úgy döntött, hogy támogatni 
fogják az MSNBC-t, egy feltörekvQ csatornát, 
amit nem Ailes fog irányítani. Ailes egymillió 
dolláros végkielégítéssel távozott az NBC-tQl. 
Két héttel késQbb, 1996 elején Rupert Murdoch 
társaságában jelent meg egy sajtótájékoztatón, 
ahol bejelentették a Fox News indítását. Ailes 
számára ez volt a revans pillanata, és egyben 
olyan motiváció, ami a késQbbiekben is ösztö-

nözte a munkáját.
A nagy kérdés, amivel a Fox News elindítá-

sakor szembetalálta magát, az az volt, hogy el 
tud-e jutni elég amerikai háztartásba (és tévéké-

szülékre) ahhoz, hogy nyereséges legyen – azaz 
úrrá tud-e lenni azon a problémán, ami korábban 
a Coors-csatorna vesztét okozta. Murdoch-nak a 
monopolisztikus helyzetben levQ kábeltulajdo-

nosokkal kellett errQl tárgyalnia. Egy népszer_ 
csatornának, mint az ESPN-nek elQnye volt az 
ilyen tárgyalásokon, ám egy, a Fox-hoz hasonló 
gyakorlatlan hálózat gyenge pozícióból indult. 

Ez olyan feladatnak bizonyult, amit Murdoch 
képességeire mértek. Általában a kábeltévé-tár-
saságok fizetnek a csatornáknak a jogért, hogy 
átvegyék a m_soraikat. Murdoch megfordította 
a dolgot, és felajánlotta, hogy Q fizet a kábel-
szolgáltatóknak, ha segítenek neki elindítani a 
Fox News-t. 1996 végén Murdoch ismeretlen 
összeget (a pletykák szerint mintegy 200 millió 
dollárt) fizetett John Malone kábelmogulnak, 
hogy megkezdjék a Fox News sugárzását (mint 
utóbb kiderült, az MSNBC kárára) Malone ká-

beltévé-rendszerén. Abban az idQben úgy t_nt, 
hogy az üzlet csak Murdoch pénzének esztelen 
pazarlása.

Ailes tanult a CNN hibáiból, és a Fox érté-

kelései mindössze hat éven belül felülmúlták 
a nagy rivális nézettségi stb. adatait. Hogy 
mindezt hogy sikerült elérnie? Nos, elQször is 
felfigyelt arra, hogy a közvélemény-kutatások 
szerint mekkora azoknak az amerikaiaknak a 

száma, akik bizalmatlanok a CBS, az NBC, az 
ABC és a CNN hírcsatornák iránt, mert balol-
dalinak tartották Qket. Ailes ezt az elégedetlen 
közönséget vette célba olyan marketingszöve-

gekkel, hogy – „Igazságos és kiegyensúlyozott” 
(„Fair and Balanced”) vagy „Mi tudósítunk, Ön 
dönt” („We Report, You Decide”) –, amelyek a 
nézQk saját ítéletének jelentQségét igyekeztek 
hangsúlyozni.

Másodszor, azzal, hogy fQm_soridQre üte-

mezett provokatív, konzervatív talk show-kat, 
Ailes egy olyan közönséget hozott létre, amely-

nek tagjai átkapcsoltak a csatornájára akkor is, 
amikor a klasszikus értelemben vett hírciklus 
csendes volt – vagyis a háborúkról, termé-

szeti csapásokról és elnökválasztásokról szóló 
hírek között, ami a CNN specialitása volt. 
Harmadszor, Ailes kerülte, hogy elképesztQ 
összegekért jól bevált sztárm_sorvezetQket szer-
zQdtessen, és helyettük belülrQl építette ki a 
saját tehetséges gárdáját, amit a saját ízlése és 
politikai meggyQzQdése szerint tudott formál-
ni. Végül negyedszer, a Fox vezetQjének volt 
néhány bulvársajtó-showbiznisz stílusú ötlete a 
kábelhírekre vonatkozóan, amik újnak hatottak. 
Ilyen volt például a platinaszQke nQi m_sor-
vezetQk feltétlen elQnyben részesítése és az, 
hogy a m_sorok közben folyamatosan a hírek 
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fQcímeibQl összeállított címsor futott a tévékép-

ernyQ alján.
A Fox News mögötti alapvetQ m_sorszerkesz-

tési gondolatok valójában egyáltalán nem vol-
tak eredetiek. A konzervatív–populista amerikai 
rádióm_sorok már addig is számos példával 
szolgáltak az ilyen megoldásokra. Az Egyesült 
Államokban sugárzott kereskedelmileg sikeres, 
népszer_ hír-talk Charles Edward Coughlin 
lelkész nevéhez köthetQ, aki az 1930-as évek-

ben több tízmillió hallgatóból álló közönséget 
épített ki a New Deal elleni kirohanásaival. 
Néhány évtizeddel késQbb a megnyerQ hangú 
Paul Harvey-hoz hasonló konzervatív rádióm_-

sor-házigazdák ugyancsak jelentQs hallgatótá-

borokra tettek szert. A legnagyobb csillagoknak, 
akiket Ailes a Fox News-nál alkalmazott és 
támogatott – Bill O’Reilly, Glenn Beck és Sean 
Hannity – úgyszintén voltak tapasztalatai a 
konzervatív rádiós beszélgetQm_sorok terén. 
Ha Ailes és Murdoch nem hozza létre a Fox 
News-t, akkor valaki más alkalmazta volna a 
konzervatív rádió jól bevált módszerét a kábel-
tévére.

A Fox News elsQ évtizedének vége felé az 
ötszáz csatornás kábel-rendszerek terjedése to-

vább erQsítette az ún. réteg-programszervezést 
(vagyis azt, amikor egy csatorna nem egy minél 

szélesebb nézQközönséget akar megnyerni és 
ennek rendeli alá a m_sorstruktúráját, hanem 
egy sz_kebb, létszámát tekintve kisebb, de sok-

kal homogénebb nézQi csoportot vesz célba), 
különösen, ha az szenvedélyt és erQs azonosu-

lást váltott ki a közönség tagjaiból. Ugyanaz 
a m_sorszerkesztési modell, ami végsQ soron 
olyan sikeressé tette az NFL Networköt és 
a Food Networköt, egyúttal az ideológiailag 
homogén hírcsatornáknak is kedvezett. Nem 
feltétlenül számított, hogy egy hírcsatorna né-

zQközönsége nagy volt-e vagy sem, ameddig 
elkötelezett maradt egy téma iránt.

A Fox News üzleti modelljének egyik legiz-

galmasabb tulajdonsága az, hogy hogyan for-
málódik a közönségének lelkesedése, és hogy 
emeli a hálózat nyereségét. Általában ha egy 
médiavállalat közönségének átlagéletkora olyan 
magas, mint a Fox esetében (a felmérések 
szerint meghaladja a hatvanöt évet), akkor az 

üzlet nyereségessége kérdéses lehet. Ez azért 
van, mert a fiatalabbak vásárolják a legtöbb 
fogyasztási cikket, és a hirdetQk inkább Qket 
(vagyis az olyan csatornákat, akiknek fQleg 
fiatalabbakból áll a nézQközönsége) részesítik 
elQnyben. Csakhogy a Fox News pénzének leg-

nagyobb része nem a reklámbevételekbQl ered. 
A Pew Research Center szerint a csatorna be-

vételének körülbelül 60%-a – évente több mint 
egymilliárd dollár, vagyis nagyjából az adózott 
eredménynek megfelelQ összeg – azokból a jog-

díjakból származik, amiket a kábeltévé-társasá-

gok fizetnek a csatornának a jogért, hogy a Fox 
News m_sorait átvegyék. A kábelszolgáltatókat, 
akik ezeket a díjakat fizetik, nemigen érdekeli, 
hogy a Fox nézQi fiatalok vagy öregek, többet 
törQdnek azzal, hogy olyan nézQik legyenek, 
akik eléggé „kábeltévé-függQk” és minden hó-

napban lelkiismeretesen kifizetik a havi elQfi-
zetési díjat.

A Fox News közönségének buzgalma azt is 
biztosítja, hogy ha egy kábeltelevíziós társaság 
megpróbálná kidobni a Foxot a rendszerébQl 
vagy csökkenteni a jogdíjakat, akkor az üzemel-
tetQ heves tiltakozásra számíthat. Tekintsük ezt 
akár egyfajta erQfölénnyel visszaélésnek, akár 
üzleti stratégiának, de ennek eredményeként a 
Fox News ma havonta 94 centet kap minden 
egyes kábeltévé-elQfizetQ után, ez pedig kiugró-

an magas (egyharmaddal nagyobb annál, amit a 
CNN kap, és több mint kétszerese annak, amit 
az MSNBC-nek fizetnek). A Fox magas díjai 
fQként a csatorna kiváló értékeléseinek tulaj-
doníthatók, de – ahogy azt egy szakmai elemzQ 
tavaly elmondta –, a „lelkesedés és elkötelezett-
ség szintje” a Fox nézQi körében szintén emelte 
a bevételeket.

Itt rejlik a probléma az Ailes által a Fox 
News és a Republikánus Párt között kiépített 
szövetségben. A Fox ilyen mérték_ nyereséges-

ségét részben a legszenvedélyesebb, sQt legel-
vakultabb közönségszegmensének köszönheti. 
Ugyanakkor ahhoz, hogy gyQzelmet arasson 
az elnökválasztásokon, a Republikánus Pártnak 
meg kell nyernie a mérsékeltebb, etnikailag sok-

szín_ és független szavazókat. Sokféleségük és 
változatos nézeteik miatt az ingadozó szavazók 
nem jelentenek könny_ célpontot a televízió 
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számára. Csakhogy az a fajta hír- és beszélgetQs 
m_sorokból álló program, ami a leginkább vonz 
egy nagyszámú és összességében mérsékelt 
nézQközönséget – híradók, idQjárás, rendQrségi 
hírek és sport, illetve emellett esetleg bal- és 
jobboldali képviselQket egy asztalhoz ültetQ vi-
tam_sorok – lényegében a CNN formulája, amit 
a Fox oly látványosan elutasított.

Sherman munkája és egy másik könyv6 szerint 

Murdoch, Ailes fQnöke idQnként bosszankodott 
a Fox News demagógabb talk show házigazdái 
miatt. A Fox News azonban olyan bQségesen jö-

vedelmezQ pénzforrás, hogy Murdoch nemcsak 
arra nem volt hajlandó, hogy változtatásokra 
kényszerítse Ailes-t, hanem 2016-ig meg is 
hosszabbította a szerzQdését. A Fox News ve-

zetQjeként Ailes javadalmazása több tízmillió 
dollárra rúg. Karl Rove azt kiabálhat Ailes-ra, 
amit akar, a Fox News nyereségessége és az 
érték, amit a News Corporationnek teremt, egy 
számottevQ erQ a választási politikában.

Könyvének vége felé Sherman megírja Ailes 
„Lear-éveinek” krónikáját. 2008-ban Ailes és 
harmadik felesége, Elizabeth vásároltak egy hét-
végi házat a Manhattantól nagyjából 45 mér-
földre északra levQ Garrison nev_ kisvárosban. 
„Minden, amit valaha is akartam – mondta 
Ailes abban az idQben – az volt, hogy egy szép 
helyen éljek, nagy családom legyen és békésen, 
álmomban haljak meg.” De itt sem tudott kibújni 
a bQrébQl: tulajdonrészt vásárolt a helyi újságban, 
és elkeseredett harcokat indított helyi politikusok 
ellen a területrendezési problémák kapcsán.

Sherman minden igyekezete és az általa ké-

szített több száz interjú ellenére van valami 
Ailes karakterében, ami megfoghatatlan ma-

rad. Ailes egyaránt megjelenik mélységesen 
dühös, szeszélyesen elragadó és kreatívan hu-

moros emberként, de az olvasó nehezen tud 
pontos egyensúlyt kialakítani ezek között az 
erQk között. Egy alkalommal például, miközben 
épp egy garrisoni politikus irodájában lobbizik, 
Ailes kinyomtatott táblázatokat dob le az író-

asztalra, és minden különösebb apropó nélkül 
megkérdezi:

6 Lásd Michael Wolff: The Man Who Owns The 
News: Inside the Secret World of Rupert Murdoch 
(Broadway, 2008).

– És mit szól ehhez? […] A Fox értékelései 
felülmúlják minden más kábeltévés hírcsatorna 
statisztikáit!

– Nos, egy csomó hülye van odakint – mond-

ja a politikus.
– Ha! – válaszolja erre Ailes. – Egy barátom 

is ezt mondta…
Történjék az akár a 2016-os választások 

elQtt, akár késQbb, de egy napon mindenképp 
véget ér Ailes vezetésének korszaka a Fox 
News-nál. Nagy a kísértés azt képzelni (és úgy 
t_nik, Sherman is ezt hiszi), hogy a Fox News 
és Roger Ailes eredményei elválaszthatatla-

nul összekapcsolódnak egymással. Ám való-

szín_bbnek látszik, hogy a csatorna program-

díjakból eredQ nyereségessége, a konzervatív 
retorika jól bevált hatalmával párosulva még 
sok évig biztosítja a Fox befolyását. Az adókkal, 
a bevándorlókkal, a kormány bQvítésével és a 
melegek jogainak elfogadásával kapcsolatos 
ellenérzések mélyen gyökereznek az amerikai 
lakosság egyes részeiben, és nem fognak el-
t_nni. A Fox News bQséges bevétele azt jelenti, 
hogy a csatorna Ailes utáni m_sorigazgatóinak 
sok-sok pénze lesz arra, hogy új ötletekbe, új 
technológiákba és új, karizmatikus m_sorhá-

zigazdákba fektessenek be, és célba vegyék a 
fiatalabb nézQket is. Az ilyen innováció vég-

eredményben sokkal hatékonyabban is segítheti 
a Republikánus Pártot, mint azt Ailes tette a 
maga idejében. Mindenesetre a demokraták 
már számos alkalommal tettek tanúbizonyságot 
arról, hogy alábecsülték a Fox News-t és a csa-

torna nézQközönségét.
Ha a Fox News hatalma veszélyben van, az 

azért van, mert maga a kábeltelevíziózás van 
veszélyben. Az interneten keresztül terjedQ in-

gyenes hírek felszámolták a napilapok kvázi-mo-

nopolhelyzetét. A Netflix-hez és az Amazonhoz 
hasonló online szórakoztató hálózatok bQvíté-

se ugyanígy megdöntheti a kábeltévé uralmát, 
méghozzá hamarabb, mint sokan gondolnák. A 
Comcast, a legnagyobb amerikai kábeltelevízi-
ós társaság jelenleg (azaz a cikk megírásának 
idQpontjában) épp azon van, hogy felvásároljon 
egy másik nagy szolgáltatót, a Time Warner 
Cable-t. Brian Roberts, a Comcast vezérigaz-

gatója nemrégiben azt mondta: „Azt hiszem, 
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hogy a televízió többet fog változni a következQ 
öt évben, mint amennyit az elmúlt ötven évben 
összesen változott.” Eszerint a jóslat szerint a 
nézQk tömegesen pártolhatnak át a Netflixhez 
hasonló szolgáltatókhoz, hogy kedvenc m_sora-

ikat okostelefonon vagy táblagépen nézhessék. 
Roberts elQrejelzését lehet elfogultnak tekinteni 
(mivel fel lehet használni annak igazolására, 
hogy a Comcast bekebelezi a Time Warnert), de 
aligha fantazmagória. A kábeltévé piaci helyze-

tének összeomlása az internetre csatlakoztatható 
tévékészülékek miatt éppolyan gyorsan erodál-
hatja a Fox News politikai hatalmát, mint ahogy 
a kábeltévé gyQzelme alig két évtizeddel ezelQtt 
lehetQvé tette, hogy befolyást szerezzen. A szá-

mítástechnika ilyen szédítQ ütem_ fejlQdése mel-
lett a legtöbb médium sikere mulandónak t_nik.

Úgy látszik, hogy Roger Ailes jól kezeli az 
effajta bizonytalanságot. „Nem érdekel, hogy 
mit hagyok az utókorra – mondta Ailes, miután 
Obama megnyerte a 2012-es választásokat is, és 
ezért részben a Foxot hibáztatták. – Túl késQ. Az 
örökségemet az ellenségeim fogják megterem-

teni.” Egy másik riporternek Ailes elmondta, 
hogy szerinte hogy fog kinézni a temetése: 
„Hosszas méltatásokat közölnek majd rólam, de 
az emberek már azelQtt át fognak lépni a holt-
testemen, mielQtt még kih_lne…”

(The New York Review of Books)

Ian Thomson

Az angol titkosszolgálatok Mussolini ellen

Roderick Bailey: Target: Italy. The Secret War 
Against Mussolini 1940-1943 (Farber & Farber, 
2014, 464 oldal) cím_ könyvének bemutatása

1934 tavaszán Mussolinit arról tájékoztatták, 
hogy lelepleztek egy „zsidó összeesküvést”, 
melynek célja a fasiszta kormány megdöntése 
lett volna. Egy Sion Segre Amar nev_ olasz 
zsidót letartóztattak, miközben feketeinges-
ellenes propagandaanyagot próbált Torinóból 

Svájcba juttatni. Amar az Igazság és Szabadság 
(Giustizia e Libertà) nev_ britbarát mozgalom 
tagja volt, amely elégedetlen katolikusokat, zsi-
dókat, a hadseregbQl kilépett katonákat és egy 
maroknyi indulatos kalandort tömörített. A szer-
vezet tagjait a mozgalom nevének kezdQbet_i 
(G és L) után giellistinek nevezték. Összesen 17 
giellisti aktivistát vettek Qrizetbe és hallgattak 
ki Torinóban, köztük Carlo Levi orvos-festQt 
is, aki késQbb a Krisztus megállott Ebolinál7 

(Cristo si è fermato a Eboli) cím_ regény szer-
zQjeként vált híressé.

Bár végül csak három giellistát állítottak bí-
róság elé és ítéltek el, az ügy mégis azzal fenye-

getett, hogy meggyengíti és megosztja az olasz 
zsidóságot, méghozzá épp egy olyan pillanatban, 
amikor az olasz állam és a hitleri Németország 
elQkészületei miatt már érezhetQ volt a fenyege-

tettségük. (Az összeesküvQket ugyanis egy, a fa-

sisztákkal szimpatizáló olasz zsidó árulta el; már-
pedig az olasz ellenállásban, ahol az árulás koc-

kázata állandó volt, létfontosságú volt a bizalom 
és az együvé tartozás érzése.) Miután Hitler 1943 
novemberében megszállta Észak-Olaszországot, a 
Mussolini elleni politikai mozgalom – szerencsé-

re – gyári munkások, parasztok és értelmiségiek 
szervezett tömegévé alakult. Az olaszoknak most 
már választaniuk kellett: vagy Németország ellen 
vannak, vagy mellette állnak ki…

A Target: Italy (Célpont: Olaszország), 

Roderick Bailey oxfordi történész könyve 
azt vizsgálja, hogy milyen szerepet játszott 
1940–1943 között a brit kormány az olaszor-
szági antifasiszta tevékenység ösztönzésében. 
Nagy-Britannia eleinte támogatta Mussolinit 
és a ducismo kultuszát. Az 1930-as évek elején 
az olasz diktátort (aki ekkoriban V. György 
(1910–1936) brit királlyal is jóban volt) még 
meglehetQsen pozitív színben tüntette fel a brit 
sajtó legnagyobb része. Az angol–olasz kapcso-

latok akkor romlottak meg, amikor 1935-ben 
Olaszország megszállta Abesszíniát és erre vá-

laszul Nagy-Britannia váratlanul kemény szank-

ciókat vezetett be Mussolini Itáliája ellen.

7 A regény magyarul is megjelent (Krisztus megál-
lott Ebolinál, illetve Ahol a madár se jár címmel), 
sQt 1979-ben Francesco Rosi rendezésében film 
is készült belQle (utóbbit nálunk Krisztus megállt 
Ebolinál címmel vetítették).
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1940 júniusában Mussolini is hadat üzent Nagy-
Britanniának, és ettQl kezdve a két ország már 
nemcsak a harcmezQkön küzdött egymás ellen. Az 
Egyiptomban és Líbiában elfogott olasz hadifog-

lyok, illetve a nagy-britanniai és egyesült államok-

beli olasz bevándorló közösségek tagjai közül válo-

gatták ki azokat a jelentkezQket, akiket késQbb a brit 
Különleges Hadm_veletek Végrehajtó Egysége8 

(Special Operations Executive, SOE) kiképzett 
az ellenséges vonalak mögött végzett zavarkeltQ 
tevékenységre és szabotázsakciók végrehajtására.

A SOE eleinte meglehetQsen kevés eredményt 
tudott felmutatni. Az Igazság és Szabadság 1937-
ben illegalitásba kényszerült, miután Carlo és Nello 
Rossellit, a szervezet alapító tagjait holtan találták 
egy normandiai út szélén. A francia emigráció-

ban élQ testvérpárt az OVRA (Opera Volontaria 
per la Repressione dell’Antifascismo), Mussolini 
titkosrendQrségének ügynökei kutatták fel és gyil-
kolták meg. A megmaradt olaszországi giellisti 
tagok azonban 1942-ben újjászervezték soraikat, 
és létrehozták a Cselekvés Pártját. A szervezet a 
Risorgimento nagy alakja, Giuseppe Mazzini által 
alapított Partito d’Azione után kapta a nevét. A 
tagok ezután a SOE segítségével fegyvert ragadtak, 
és harcoltak a náci megszállók és a német egyenru-

hába bújt olasz fanatikusok ellen.
Bailey szerint a SOE olasz újoncainak csak 

elenyészQ kisebbsége került ki a kalandorok és 
zsoldosok közül. Fortunato Picchit, a londoni 
Savoy 43 éves egykori fQpincérét például a szö-

vetségesek ügye iránti kötelességtudat motiválta, 
amikor jelentkezett a feladatra. Picchit és 34 
másik SOE-ügynököt 1941 februárjában dobták le 
ejtQernyQvel Nápoly térségében. A pincérbQl lett 
partizán feladata az lett volna, hogy felrobbantson 
egy Nápoly melletti vízvezetéket, de fennakadt a 
náci-fasiszta besúgóhálózatban. Elfogták, és bár 
brit egyenruhát viselt, a nyakában pedig ott lógott 
a hivatalos angol katonai azonosító (azaz a „dög-

cédula”), végül mégis kivégezték. Az ítélet végre-

hajtásakor egy székhez szíjazták, és a kivégzQosz-

tagnak háttal ülve érték a halálos lövések; ez volt 
az „árulók” ártalmatlanításának fasiszta módja… 
Nagy-Britanniában azonban hQsként ünnepelték 

8 A magyar szak- és ismeretterjesztQ irodalom-
ban elQfordul Különleges Hadm_veletek 
Parancsnoksága fordításban is.

Picchit (Értünk halt meg a Savoy Hotel pincére 

írta a Daily Express), a Hadügyminisztérium pedig 
még azt is tervbe vette, hogy filmet forgatnak róla.

Picchi egyike volt annak a 18 000 olasznak, 
akik a becslések szerint abban az idQben Nagy-
Britanniában éltek. Sokan közülük olyan zsidók 
voltak, akik az 1938-as olasz zsidótörvények elQl 
menekültek el, és a fasiszta Olaszország bukását 
kívánták. Mussolini ólmosbotos bandái együttm_-

ködtek a nácikkal, és több mint 6800 olasz zsidót 
deportáltak Auschwitzba és más haláltáborokba.

Sok más antifasiszta olasz zsidóhoz hason-

lóan Giacomino Sarfatti is egyfajta „második 
Risorgimentónak” tekintette az ellenállási moz-

galmat, amely – mint az elsQ Risorgimento az 
1861-es olasz egyesítés elQtt – arra törekedett, 
hogy megszabadítsa Olaszországot egy idegen 
hatalom uralmától. Sarfatti agrármérnöknek tanult 
a Readingi Egyetemen, amikor a SOE rátalált és 
kiképezte rádiósnak. 1942 decemberében dobták 
le a németek által megszállt Lombardia fölött, ahol 
elkezdte az üzenetek továbbítását és dekódolását, 
illetve igyekezett kapcsolatokat kiépíteni a giellisti 
mozgalommal és más, a tengelyhatalmak ellen 
küzdQ partizánokkal. Túlélte a háborút, és késQbb 
a Sienai Egyetem botanikaprofesszora lett.

Vitatható, hogy mennyire sikerült a SOE-
nek elQmozdítani az ellenállást a háborús 
Olaszországban. Genovát és más észak-itáliai 
városokat például önerQbQl, a SOE vagy a 
szövetségesek segítsége nélkül szabadították fel 
az olasz partizánok. Annyi azonban bizonyos, 
hogy a SOE szimbolikus reményt és erkölcsi 
támogatást nyújtott az olasz hazafiaknak a né-

metek és Mussolini fasisztái elleni harchoz.
Roderick Bailey-t 2012-ben David Cameron 

brit miniszterelnök bízta meg azzal, hogy meg-

írja ezt a hivatalos történetet. Bailey, aki ku-

tatásaihoz korábban hozzáférhetetlen, sokáig 
titkosnak minQsülQ dokumentumokat is felhasz-

nált, végül egy olvasmányos, sodró tempójú 
elbeszéléssel állt elQ, ami tovább bQvíti azt, amit 
David Stafford 2011-ben megjelent Mission 
Accomplished (Küldetés teljesítve) cím_, ugyan-

csak Olaszországról és a SOE-rQl szóló könyvé-

bQl megtudhattunk.

(The Guardian)
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Pete Millwood9

Moszkva és az ázsiai országok kapcsolatai 
a hidegháború utolsó évtizedében

Sergey Radchenko: Unwanted Visionaries: The 
Soviet Failure in Asia at the End of the Cold 
War (Oxford University Press USA, 2014, 400 
oldal) cím_ könyvének bemutatása

Unwanted Visionaries: The Soviet Failure in Asia 
at the End of the Cold War (Nem kívánt látnokok: 
a Szovjetunió ázsiai kudarca a hidegháború végén) 

cím_ könyvében Szergej Radcsenko orosz történész 
azt vizsgálja, hogy milyenek voltak a Szovjetunió 
diplomáciai kapcsolatai (más) ázsiai országok-

kal az ország felbomlását megelQzQ tíz évben. A 
Radcsenko könyvében bemutatott „látnokok” közül 
Mihail Gorbacsov a legfontosabb, a könyv maga 
pedig tulajdonképp az egykori pártfQtitkár nagy 
reményeinek és még grandiózusabb hibájának tör-
ténete: azé a kudarcra ítéltetett kísérleté, hogy azzal 
könnyítse meg a peresztrojka sikerre vitelét, hogy a 
külpolitikai hangsúlyt az országától keletre és délre 
található, akkoriban feltörekvQnek számító hatal-
makra helyezi. A narratíva szinte kontrafaktuálisnak 
(tényellentétesnek) t_nik: ha a Szovjetunió nem 
omlott volna össze, akkor Radcsenko kötete a mo-

dern Ázsia eredetének története lenne, a Kremllel 
a középpontjában. Gorbacsov szinte végig nem a 
rövid távú haszonszerzésre törekedett, hanem azt 
akarta elérni, hogy Moszkva álljon egy új regionális 
nemzetközi rendszer élén, amelyet arra szántak, 
hogy még a 21. században is fennmaradjon.

Radcsenko könyve részletesen feltérképezi a hul-
lámzó kapcsolatokat a Szovjetunió, illetve Japán, 
Kína, India, Vietnam és a két Korea között. A 
szerzQ változatos és ellenséges régióként mutatja 
be az 1980-as évek, illetve az 1990-es évek ele-

jének Ázsiáját, melynek országai számtalan szál-
lal kötQdnek egymáshoz. Ez a legfontosabb oka 
annak, hogy Gorbacsov álma nem valósult meg: 
Ázsia túlságosan is többpólusú volt ahhoz, hogy a 
Szovjetunió minden országával szövetséget köthes-
sen. A kísérleteket, melyek célja az volt, hogy ráve-

9 Pete Millwood a London School of Economics 
nemzetközi történelem doktori iskolájának 
PhD-hallgatója.

gyék Pakisztánt a szovjet csapatok Afganisztánból 
való kivonásának megszervezésére, lehetetlenné 
tették az Indiával fenntartott kötelékek. Vietnam 
szovjet támogatása késleltette Moszkva közeledését 
Kínához; Gorbacsov ötletét egy Moszkva–Delhi–
Peking biztonsági háromszögrQl pedig éppúgy ko-

molytalannak tartotta Rádzsiv Gandhi, mint Teng 
Hsziao-ping. Gorbacsovnak akkoriban vajmi kevés 
esélye volt arra, hogy meggyQzze az ázsiai veze-

tQket arról, hogy egyesüljenek az általa vezetett 
szuperhatalom mögött.

A hidegháború frontvonalai elmosódottaknak 
t_nhettek, de Amerika erQsebb és harciasabb 
volt, mint a kubai rakétaválság óta eltelt idQben 
bármikor. Radcsenko beszámolója komoly bizo-

nyíték Washington szinte mindenütt jelenlevQ be-

folyására abban az évtizedben, amely megelQzte 
Amerika hiperhatalomként való megjelenését.

A kínai és indiai gazdaság gyors fejlQdése fel-
keltette Moszkva figyelmét, ugyanakkor szorosan 
az amerikai támogatáshoz kötötte a két országot: 
csak Washington és szövetségesei biztosíthatták a 
folyamatos gazdasági növekedéshez szükséges új 
technológiákat és anyagi forrásokat – egy szovjet 
gyengeség, amit ékesen példáz a Kreml vágya 
az amerikai export iránt. Amikor India és Kína 
nyitott a Szovjetunió felé annak érdekében, hogy 
még nagyvonalúbb amerikai segítséghez jusson, 
a Reagan elnök által vezetett harcias Fehér Ház 
több mint hajlandónak mutatkozott arra, hogy be-

lemenjen a játékba. Eredetileg még a kínai–szovjet 
közeledés gondolata – a szovjet külpolitika talán 
legjelentQsebb, vitathatatlan sikere az 1980-as 
években – is Teng Hsziao-ping agyában fogant 
meg, aki így akarta jobb belátásra bírni az együtt 
nem m_ködQ amerikai vezetQket.

Ha az amerikai tQke hatalma ebben a történet-
ben elQrejelzi a hidegháború utáni világot, így 
van ez a konfliktus kútforrásaival is. Radcsenko 
beszámol mind a kínai-vietnami tengeri csatáról 
a Dél-kínai-tengeren, mind arról az észak-koreai 
fenyegetésrQl, hogy atomfegyverekhez nyúlnak, 
ha Moszkva túlságosan közel kerül Szöulhoz.

Az ideológia, bár nem hiányzik a szerzQ elbe-

szélésébQl, kevésbé t_nik fontosnak, mint azok 
a megosztó történelmi hagyatékok, amelyek ma 
is éreztetik hatásukat. A szovjet-japán kapcsola-
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tok megfeneklettek, amikor Moszkva megtagadta, 
hogy megfontolja a négy legdélebbi Kuril-sziget 
fölötti fennhatóság visszaadását Japánnak. A kér-
dést, állította a Kreml, egyértelm_en eldöntötték a 
II. világháború utolsó napjaiban. A szovjetek által a 
legyQzött ellenfél iránt érzett megvetés olyan nagy 
volt, hogy 1991. áprilisi Japánban tett látogatása 
alatt a pénztelen szovjet pártfQtitkár nem fogadta 
el azt az 1,6 milliárd dolláros segélycsomagot, 
amit a japánok gyakorlatilag már igénybe is vettek. 
A gazdasági és a politikai reform a könyv egyik 
jelentQs témája. Kiábrándító szembesülni azzal, 
hogy az 1980-as években a változás szükségessége 
iránt Ázsia-szerte kifejezett követelések mennyire 
hasonlóak azokhoz, amelyek ma megválaszolatla-

nul maradnak. Különösen érdekes szála Radcsenko 
nemzetközi narratívájának a moszkvai, pekingi 
és hanoi vezetQk által mutatott tudatosság azok 
iránt az erQfeszítések iránt, amelyekkel a saját, 
belföldi rendszereiken igyekeztek javítani. A pár-
huzamok nemcsak a visszatekintésben rajzolódnak 
ki: Gorbacsovot folyamatosan bosszantotta, hogy 
a kínaihoz és a vietnamihoz képest mennyire kor-
látozott a szovjet gazdasági reform sikere (ezért 
a „lusta bürokratákat” okolta), míg a sikertelen 
1991-es szovjet puccs résztvevQi, írja Radcsenko, a 
Tienanmen téri véres leszámolás példáját követték, 
amit viszont az motivált, hogy Pekinget megrémisz-

tették a kelet-európai változások.

Sajnálatos, hogy Radcsenko munkájának egyéb-

ként kiváló minQségét beárnyékolja egy, az 1989-
es kínai vérengzésrQl szóló szakasz. A szerzQ az 
Amerikai Egyesült Államoknak a mészárlásra 
adott reakciójáróval kapcsolatban megjegyzi: az-

zal, hogy olyan nyilvánosan és hevesen elítélte 
a kínai vezetést, az idQsebb Bush által vezetett 
Fehér Ház feláldozta a szorgos és kitartó mun-

kával Pekingben felhalmozott befolyását, amit 
produktívan lehetett volna használni mind az 
amerikai külpolitikai érdekek elQmozdítására, 
mind Kína belföldi magatartásának alakítására.

Úgy t_nik, hogy Radcsenko elemzése kizárólag 
a mészárlásra adott amerikai reakció stratégiai kö-

vetkezményeivel foglalkozik: „kínosnak” nevezi 
az akkori pekingi amerikai nagykövet, Winston 
Lord (Kissinger egykori jobbkeze, akit aligha 

lehetett volna ügyetlen diplomatának nevezni) 
erQfeszítéseit, hogy az emberi jogokat napirenden 
tartsák Bush 1989. februári pekingi látogatása 
alatt. Továbbá azt állítja, hogy a vérengzésnek az 
elnök általi elítélését kizárólag az motiválta, hogy 
megfeleljenek az elítélQ amerikai közvélemény-

nek, és egyáltalán nem az az undor, amit Bush 
esetleg érzett vagy érezhetett a vérontás miatt.

Ez azonban csak egy kis része az átfogó és gon-

dos kutatómunkára épülQ könyvnek, amely új be-

pillantást kínál nemcsak az ázsiai szovjet külkap-

csolatokba, hanem a régió szélesebb értelemben 
vett, hidegháború végi nemzetközi történetébe is.

Az epilógusban a szerzQ azon elmélkedik, 
hogy vajon a Kreml külföldi kapcsolatai jobbak-e 
ma, mint Gorbacsov idején voltak. Egyrészt 
akkoriban Oroszországnak jobb kétoldalú kap-

csolatai voltak a régió szinte minden nagyobb 
hatalmával. Másrészt viszont ma Oroszország 
maga is regionális hatalom, ami még csak nem is 
vágyik arra, hogy vezetQ szuperhatalom legyen. 
Moszkva természetesen ma is fontos tényezQ – 
mint ahogy az is fontos, hogy megértsük a mai 
orosz külpolitika szovjet gyökereit.

(The Asian Review of Books)

Glyn Ford10

Észak-Korea egykor és ma

Paul French: North Korea: State of Paranoia: 
A Modern History (Zed Books, 2014, 480 oldal) 
cím_ könyvének bemutatása

Észak-Korea korai gazdasági sikerei az 1970-es 
évekig gazdagabbá tették az országot déli szom-

szédjánál. Az iparfejlesztés szénre és betonra, acélra 
és vasútra összpontosító sztálinista modellje eleinte 

10 Glyn Ford (a brit Munkáspárt tagjaként) több 
mint 25 éven át, 2009-ig volt az Európai 
Parlament képviselQje. A North Korea on the 
Brink: Struggle for Survival (Pluto Press, 2007, 
272 oldal) cím_ könyv szerzQje.



sikeres volt, de a szovjetekhez hasonlóan az észak-
koreaiak sem voltak elég rugalmasak ahhoz, hogy 
késQbb a nehéziparról a könny_iparra helyezzék át 
a hangsúlyt. Észak-Koreában rendelkezésre álltak 
az emberek és a szakképzettség, de a rendszer 
stabilitásának megzavarásától való félelem meg-

akadályozta, hogy használják Qket. Akár úgy is 
mondhatnánk, hogy ez volt a Needham-probléma11 

észak-koreai változata…
Az 1980-as évek végére összeomlott a szov-

jet birodalom. Mivel gyakorlatilag megsz_nt az 
Oroszországgal folytatott kereskedelem, Kína pe-

dig keményvalutában igényelte az Észak-Koreába 
irányuló export ellenértékét, minden feltétel adott 
volt a gazdasági összeomláshoz, amire nem is kel-
lett sokáig várni. ElQbb súlyos áradások okoztak 
humanitárius katasztrófát, majd több százezer (ha 
nem több millió) észak-koreai halt lassan éhen.

Közel húsz év kellett ahhoz, hogy mutatkozza-

nak a gazdasági fellendülés igazi jelei. Napjainkra 
egy, a korábbitól nagyon különbözQ gazdaság nQtt 
és nQ ki az összeomlás romjaiból; a fellendülés 
azonban mind földrajzilag, mind az egyéni élet-
színvonal tekintetében egyenetlen. (A fejlQdés 
fQleg Phenjanra és környékére összpontosul, az 
ország Gini-együtthatója12 pedig évrQl-évre kö-

zeledik ugyan Kínáéhoz, de még mindig jócskán 
elmarad az amerikai számok mögött.)

French követi azt az utat, amit Észak-Korea 
a japán gyarmatosítás alóli felszabadulástól, a 
hidegháborús megosztottságtól és a polgárhá-

borútól kezdve a gazdasági fellendülésen át a 

11 A Needham-kérdés vagy Needham-probléma (ese-
tenként – pontatlanul – Needham-paradoxonként 
is utalnak rá) a Joseph Needham (1900–1995) 
történész-sinológus által a Science and Civilisation 
in China cím_ könyvsorozatban és más publiká-
ciókban megfogalmazott kérdés: a kezdeti sikerek 
ellenére (a puskapor, az irányt_ vagy a papír és a 
könyvnyomtatás feltalálása évszázadokkal azelQtt, 
hogy azok Európában megjelentek volna) miért az 
európai civilizációban fejlQdött ki a modern tudo-
mány, és miért nem a kínaiban (vagy az indiaiban)? 
Miért elQzte meg a kínai tudomány fejlQdését a 
reneszánsz után az európai tudomány fejlQdése?

12 A Corrado Gini olasz statisztikus és szocioló-
gus által kidolgozott Gini-együttható (más néven 
Gini-index vagy Gini-koefficiens) a statisztikai 
eloszlások egyenlQtlenségének mértékét mutatja. 
Általában a jövedelem és a vagyon eloszlásának 
mérésére használják.

gazdasági összeomlásig bejárt egy olyan ideo-

lógiai keretben, amely arra kényszerült, hogy 
a kínai–szovjet rivalizálás feszültségének ár-
nyékában fejlQdjön. Az eredmény az lett, hogy 
a gazdasági determinizmust a „szabad akarat” 
(dzsucse) váltotta fel, az erQforrások hiányát 
pedig a szakértQi és forradalmi akaraterQvel 
igyekeztek pótolni.

Észak-Korea csodákat m_velt, de nem va-

lósíthatta meg a lehetetlent. Dél-Korea katonai 
kiadásai már 1976-ban is kétszer akkorák voltak, 
mint az északiak. A Szöul–Phenjan szakadék azóta 
évrQl-évre szélesedik, ami megmagyarázza – bár 
nem szolgál mentségül rá –, hogy miért fordult 
Észak a nukleáris fegyverek felé az 1980-as évek-

ben. Egy újságíró (nem is annyira Kim Dzsong 
Unra, hanem inkább Kim Dzsong Ilre utaló) 
szavait idézve:

„Az igazi kérdés nem az, hogy Kim elég Qrült-e 
ahhoz, hogy nukleáris arzenált halmozzon fel, ha-

nem az, hogy elég Qrült-e ahhoz, hogy megfossza 
magát az egyetlen alkualapjától.”

French könyvébQl olyan apróságokat is meg-

tudhatunk, hogy melyek a legkedveltebb ke-

rékpármárkák az országban vagy hogy az autó-

vezetés közbeni dohányzás nem egészségügyi 
vagy biztonsági okokból tilos, hanem inkább 
azért, mert a füst szaga elvonhatja a vezetQ 
figyelmét, aki így nem figyel fel a motor vagy a 

sebességváltó problémáira. Megtudhatjuk, hogy 
még Enver Hodzsa Albániájának polgárai is egy 
„hihetetlenül zárt társadalomnak” tekintettek 
Észak-Koreát.

Észak-koreai pilóták által vezetett MiG-
ek vívtak légiharcot amerikai vadászgépekkel 
Észak-Vietnam egén, miközben Dél-Koreában a 
Forradalmi Párt az Újraegyesítésért13 (FPÚ) azon 
dolgozott, hogy kiépítse a népi Korea titkos támo-

gatói bázisát. (Egyébként 1999-ben Dél-Koreában 
szabadon bocsátották az FPÚ néhány olyan geril-
láját, akiket – gyakran megfosztva a külvilággal 
való érintkezés minden lehetQségétQl – harminc 
évig vagy még tovább tartottak fogva.)

A késQbbi kínai események fényében érdekes 
az utalás Jang Ping (a Szinidzsu különleges 

13 A párt neve 1985-ben Dél-Koreai Nemzeti 
Demokrata Frontra, 2005-ben pedig Anti-
imperialista Nemzeti Demokrata Frontra változott.



gazdasági övezet egykori vezetQje)14 és Po Hszi-
laj (a kegyvesztetté vált és tavaly életfogytig 
tartó szabadságvesztésre ítélt egykori magas 
rangú kínai politikus) kapcsolataira. Az ország 
liszenkóista mezQgazdasági gyakorlatáról szóló 
részeket olvasva az ember csodálkozik azon, 
hogy miért maradtak meg Észak-Koreában ezek 
a módszerek még azután is, hogy a liszenkóizmus 
1962-ben kikerült a moszkvai ideológiai kánon-

ból. (Ugyanakkor matematikai és politikai szem-

pontból egyaránt valószín_tlennek t_nik az az 
ehhez kapcsolódó állítás, miszerint az 1946-os 
földreform után 5 millió „nagygazdát” engedtek 
Észak-Koreából Dél-Koreába vagy más orszá-

gokba áttelepülni.)
Még French könyvében is olvashatunk arról, 

hogy Észak-Koreában alig-alig látni mobiltele-

font, illetve gyakorlatilag ismeretlen a bankkártya 
és a (kereskedelmi célú) reklám fogalma. Az utób-

bi néhány évben azonban sokat változott a helyzet. 
Olyannyira, hogy már egy észak-koreai fejlesztés_ 
„iPad” is létezik: a Szamdzsijon SA-70-es tábla-

14 Kína és Észak-Korea 2002-ben kísérletet tett 
egy különleges gazdasági övezet kialakítására a 
kínai–koreai határ közelében található Szinidzsu 
(Sinuiju) nev_ városban, de a projektet félbehagy-
ták, miután Kínában letartóztatták Jang Pinget, a 
projektet vezetQ holland-kínai üzletembert.

gépre gyárilag telepítik Kim Ir Szen m_veit, még-

hozzá úgy, hogy azokat késQbb ne lehessen letö-

rölni a készülékrQl. (Ez egyébként nem kizárólag 
Észak-Koreában alkalmazott módszer; az Apple 
iPhone-jairól például ugyanígy nem távolítható el 
a Stocks (Részvények) nev_ alkalmazás.)

Paul French North Korea: State of Paranoia: 
A Modern History cím_ könyve egyszerre átfogó 
és részletes alkotás, melynek szerzQje nem foglal 
állást sem egyik, sem másik oldal mellett. Sajnos az 
„új” könyv valójában csak kis mértékben frissített 
változata French 2005-ben megjelent munkájának, 
amelynek címe (bizonyos földrajzi engedékeny-

séggel élve) North Korea: The Paranoid Peninsula 

(Észak-Korea: a paranoid-félsziget) volt. Egész 
oldalak és bekezdések maradtak változatlanul, az 
irodalomjegyzékben felsorolt több mint 350 hivat-
kozás között pedig csak két olyan munkát találunk, 
ami 2004 után jelent meg. A kiadó nem tett jó 
szolgálatot a szerzQnek, aki 2012-ben megjelent 
Midnight in Peking (Éjfél Pekingben) cím_ köny-

véért méltán számít elismert szakembernek. Jobb 
megoldás lett volna, ha inkább a könyv eredeti 
változatát adják ki újra egy új elQszóval és egy 
hosszú záró fejezettel, ami beszámol az elsQ kiadás 
megjelenése óta eltelt eseményekrQl.

(The Asian Review of Books)

Albert Zoltán Máté, a PPKE végzett törté-
nész hallgatója, Budapest
Balogh Tibor habil. D. Sc., Szeged
Bódi Stefánia egyetemi docens, Budapest
EQry Áron politikatörténeti kutató, doktori 
hallgató (KRE-BTK TDI), Budapest
Hende Borbála doktorandusz, ELTE PPK 
Pszichológia Doktori Iskola, Budapest
Huhák Heléna történész, muzeológus, 
Dövény

Kapronczay Károly történész, Budapest
Király Orsolya doktorandusz, ELTE PPK 
Pszichológia Doktori Iskola, Budapest
Magyari Beck István prof. em. gazda-
ságpszichológus, kreatológus (BCE 
Politikatudományi Intézet Filozófia 
Központ), Budapest
Maráz Anikó doktorandusz, ELTE PPK 
Pszichológia Doktori Iskola, Budapest
Pap Krisztián könyvtáros, író, Budapest

E SZÁMUNK SZERZPI:



A Tudományos IsmeretterjesztQ
Társulat havi folyóirata

2014. augusztus; LVII. évfolyam 8. szám

SzerkesztQség
1088 Budapest,
Bródy Sándor u. 16.
Postacím:
1428 Budapest, Pf. 51
Telefon: 327-8965
Fax: 327-8969
E-mail: valosag@mail.datanet.hu
Internet: www.valosagonline.hu

Kiadja
a Tudományos IsmeretterjesztQ 
Társulat
FelelQs kiadó
Piróth Eszter igazgató
1088 Budapest,
Bródy Sándor u. 16.

Nyomás
iPress  Center Hungary Kft.
FelelQs vezetQ
Lakatos Imre 
vezérigazgató

Index: 25 865

ISSN 0324-7228

ElQfizethetQ a Magyar Posta Zrt.-nél: 06-80-444-444, hirlapelofizetes@posta.hu,
illetve a Tudományos IsmeretterjesztQ Társulatnál: 327-8965, titlap@telc.hu.

Árusításban megvásárolható a Lapker Rt. árusítóhelyein.

TARTALOMJEGYZÉK

Magyari Beck István: Egy elkésett pillantás a m_vészetre,  
  a kultúrára és a civilizációra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Történelemtudat a Délvidéken
  Beszélgetés Mák Ferenc irodalomtörténésszel 
  Készítette: Albert Zoltán Máté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

SZÁZADOK
Pap Krisztián: Bártfa város visszafoglalása 1914 telén
  Konfliktusok és súrlódások a központi hatalmak hadvezetései között  . . . . . .  24

Huhák Heléna: A pártakarat vizualizálása 
  SzemléltetQ agitáció a Rákosi-korszakban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61

M^HELY
Dr. Bódi Stefánia: A gyülekezési jog szabályozása és gyakorlati problémái 
  Nagy-Britanniában és Észak-Írország területén  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Balogh Tibor: Egyaránt távol a szabadságtól: autoriter és szabados . . . . . . . . 87

DOKTORANDUSZ CIKKPÁLYÁZAT
Hende Borbála – Maráz Anikó – Király Orsolya: Túlzásba vitt örömök
  A viselkedési addikciók nyomában  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93

NAPLÓ ÉS KRITIKA
EQry Áron: „A meglevQ valóság volt célkit_zéseinek kerete” –
  portré Várady ImrérQl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Kapronczay Károly: A rendszerváltó rektor gondolataiból
  Réthelyi Miklós írásaiból, beszédeibQl, leveleibQl, 1990–2010 . . . . . . . . . . . . . . . 109

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL: Simon Callow: Isten árulói: reformáció és 
ellenreformáció Angliában (112) Rosemary Hill: Új világkép a viktoriánus kor 
hajnalán (114) Steve Coll: Egy médiabirodalom királya (117) Ian Thomson: Az 
angol titkosszolgálatok Mussolini ellen (123) Pete Millwood:.Moszkva és az ázsiai 
országok kapcsolatai a hidegháború utolsó évtizedében (125) Glyn Ford: Észak-
Korea egykor és ma (126)

KÉPEK:
Károlyi András graikái

FQszerkesztQ
TQkéczki László

SzerkesztQk
Cseresnyés Márk
Kengyel Péter
Kucsera Tamás Gergely

SzerkesztQségi irodavezetQ
Lukács Annamária

SzerkesztQbizottság
BenkQ Samu
Bogár László
D. Molnár István
Harmati István
Kapronczay Károly
Pomogáts Béla
Simon Tamás
Tardy János
Tellér Gyula
Zoltán Zoltán



V
A

L
Ó

S
Á

G
 2

0
1

4
/0

8

Ára: 750 Ft • ElQfizetéssel: 580 Ft

     m_vészetre, a kultúrára és a civilizációra

Történelemtudat a Délvidéken
      Beszélgetés Mák Ferenc
      irodalomtörténésszel 
     Készítette: 

Bártfa város visszafoglalása 

A pártakarat vizualizálása 
  SzemléltetQ agitáció a Rákosi-korszakban

 A gyülekezési jog szabályo-
      zása és gyakorlati problémái Nagy-

Britanniában és Észak-Írország területén

Egyaránt távol 
     a szabadságtól: autoriter és szabados

Túlzásba vitt örömök
      A viselkedési addikciók nyomában

EQry Áron: „A meglevQ valóság volt célkit_zé-
seinek kerete” – portré Várady ImrérQl

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL

Tisztelt ElQizetQink!

A Tudományos IsmeretterjesztQ Társulat 1841-ben jött létre a tudományos ismeretek nép-
szer_sítésére, a magyar társadalom tudásszintjének emelésére. Ennek szolgálatában indította 
el a Társulat sok évtizede ismeretterjesztQ folyóiratait, melyek nélkülözhetetlenné váltak az 
utóbbi fél évszázad iskolai oktatásában, a tudományos igény_, korszer_ ismeretközlésben. 
A természettudományi és társadalomtudományi tudás terjesztése céljából, mindent megte-
szünk annak érdekében, hogy lapjaink minél szélesebb közönséghez és minél kedvezQbb 
áron jussanak el. Ezt szolgálja 2014. évi akciónk, melynek keretén belül a Tudományos 
IsmeretterjesztQ Társulat által kiadott lapok – az Élet és Tudomány, a Természet Világa és 
a Valóság – együtt kedvezményesen izethetQk elQ. Célunk, hogy ElQizetQink minél kisebb 
ráfordítással jussanak hozzá a tudomány legújabb eredményeihez, több lap együttes elQi-
zetése csökkenti az Önök eddigi költségeit.

A következQ elQizetQi csomagokat ajánljuk:

Élet és Tudomány, Természet Világa és Valóság együttes elQizetés:
Egy évre: 25440 Ft helyett 18000 Ft
Fél évre: 12 720 Ft helyett 9000 Ft

Élet és Tudomány és Természet Világa együttes elQizetés:
Egy évre: 18480 Ft helyett 14000 Ft

Fél évre: 9240 Ft helyett 7000 Ft

Élet és Tudomány és Valóság együttes elQizetés:
Egy évre: 18960 Ft helyett 14000 Ft

Fél évre: 9480 Ft helyett 7000 Ft

Természet Világa és Valóság együttes elQizetés:
Egy évre: 13440 Ft helyett 9000 Ft
Fél évre: 6720 Ft helyett 4500 Ft

Akciónk a 2014. évre szóló, egyéves és féléves elQizetésekre érvényes!

A TIT-lapok elQizethetQk a Magyar Posta Zrt.-nél:
• személyesen a postahelyeken és a kézbesítQnél

• zöldszámon: 06-80-444-444
• e-mailen: hirlapeloizetes@posta.hu

• faxon: 06-1-303-3440
• levélben: MP Zrt. Hírlap Üzletág, Budapest 1008.


	valosag_2014_08_borito
	Valosag_2014-08_beliv
	valosag_2014_08_borito
	valosag_2014_08_borito

