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HÉRÁNY FERENC

Kereszténység és erQs antropocentrizmus?

Vajon a kereszténység képes-e megalapozni egy olyan magatartást és nevelési célt, amely 
érdemben hozzájárulhat az emberi környezetszennyezés mérséklésére, netán megállí-
tására? A válaszkeresés nemzetközi folyamatába kívánok bekapcsolódni e tanulmány-
nyal, melyben Jr. Lynn White (1907–1987) Az ökológiai válságunk történeti gyökerei 
cím_ híres tanulmányát és a Newcastle-i Egyetem kutatója, Jan Deckers, Kereszténység 
és ökológiai etika: A folyamatgondolkodás jelentQsége és az erQs antropocentrizmus 
pánexperiencialista kritikája cím_ tanulmányát veszem górcsQ alá. MindkettQ határozott 
nemleges választ ad, bár tesznek javaslatot arra, hogy a kereszténységet hogyan lehet-
ne környezetfilozófiailag elfogadhatóvá tenni. Azonban ezekben olyan változtatásokat 
kérnek, amelyek a mainstream keresztényéggel összeegyeztethetetlenek. White minden 
teremtmény egyenlQségének elfogadását kéri a kereszténységtQl1, Deckers pedig az ame-
rikai filozófus, Whitehead (1861–1947) folyamatgondolkodásából kiinduló holisztikus 
világnézetre való áttérést, amelyben Isten nem abszolút létalap, hanem egy olyan létezQ, 
amely – akárcsak a többi létezQ – nem önállóan, hanem más létezQtQl függQen létezik.2 
A terjedelem szabta keretben a két tanulmány kereszténység-újító javaslatai további 
részletezésétQl eltekintek, s csak a keresztény antropocentrizmussal szembeni kritikáikra 
fókuszálok.

(Alapfogalmak)
(i) Antropocentrizmus:
A kortárs környezetetika diszciplína a fogyasztói társadalmunkat átható 

antropocentrizmussal szembeni kihívásként jött létre az 1970-es években, mivel abban 
vélte felfedezni a környezeti krízishez vezetQ arrogáns emberi viselkedés filozófiailag 
megragadható okát. Az antropocentrizmus szellemi gyökereként pedig a hagyományos 
nyugati gondolkodást jelölte meg, melynek antropocentrikussá válásáért leginkább a ke-
reszténységet okolta.3

(ii) ErQs és gyenge antropocentrizmus:
Az erQs antropocentrikus ideológiák csak eszköz-értéket látnak a nem-emberi léte-

zQkben, így az ember–természet viszonyának minden erkölcsi vonatkozását tagadják.4 
A gyenge vagy relatív antropocentrikus elméletek távolságot kívánnak tartani az erQs 
antropocentrizmustól, de az ember természet feletti uralmát elfogadják. Amíg az erQs 
jelzQ pejoratív értelm_, mondhatni a szélsQséges szinonimája, addig a gyenge többnyire 
pozitívan értékelt, felvállalt jelzQ, például a mérsékelt, relatív vagy akár a prudenciális, 
körültekintQ szinonimája. Amíg egyetlen szerzQ sem minQsíti saját megközelítését erQs 
antropocentrikusnak, addig a gyenge antropocentrizmus felvállalt irányzat. A keresztény-
ség erQs antropocentrikussá nyilvánítása végsQ soron az iménti kérdésre való nemleges 
válasznak felel meg.

(Módszer) Két fejezetben fejtem ki mondanivalóm. Az elsQben White tanulmányának 
antropocentrizmus-kritikáját mutatom be, majd javaslatot teszek a white-i kritika keresz-
tény horizontú kritikájára. A másodikban Deckers tanulmányának antropocentrizmus-
kritikáját mutatom be szintén a kritika keresztény horizontú kritikájára tett javaslatommal. 
A két fejezet szerkezetét a következQ vázlattal szemléltetem:



2 HÉRÁNY FERENC: KERESZTÉNYSÉG ÉS ERPS ANTROPOCENTRIZMUS?

Valóság ザ 2016. június

ElsQ fejezet: White keresztény antropocentrizmussal szembeni kritikája
  A white-i kritika
  A white-i kritika keresztény horizontú kritikája
   (i) Pozitív kritika
  (ii) Dekontextualizálás utáni pozitív kritika

Második fejezet: Deckers kereszténységkritikája
  (i) Deckers Platón-kritikája
  A deckersi kritika keresztény horizontú kritikája

• A hedonizmus elutasítása
• Az igazságtalanság elutasítása
• A kapzsiság elutasítása

  (ii) Deckers Tamás-kritikája
• Tamás teleologikus világértelmezésének deckersi kritikája
• Tamás teleologikus világértelmezése deckersi kritikájának ke-

resztény horizontú kritikája
  Tamás isteni mindentudásra való reflexiójának deckersi kritikája
  Tamás isteni mindentudásra való reflexiója deckersi kritikájának ke- 

  resztény horizontú kritikája

(ElsQ fejezet: White keresztény antropocentrizmussal szembeni kritikája)
A white-i kritika:
White kijelenti, hogy a környezeti krízisre azért nem remélhetünk egyelQre semmiféle 

megoldást, mert a mai tudományunk és technológiánk át van itatva a természettel szembe-
ni ortodox keresztény arroganciával.5 Konkrétan nem használja az erQs antropocentrizmus 
kifejezést, de a kereszténységrQl alkotott véleménye megfelel a kereszténység erQs antro-
pocentrikussá nyilvánításának.

Eszmetörténeti folyamatok feltárásával bizonyítja, hogy a judaizmus teremtéstörténete 
egyedülállóan tér el a görög mitológia kozmogóniai6 felfogástól. Amíg a görög mítoszt 
ciklikus, repetitív idQfelfogással együtt járó kezdetnélküliség jellemez, addig a judaiz-
must lineáris idQfelfogás, amelyben a látható világ történetének konkrét kezdete van – 
mutat rá White.7 A minden létezQn szuverén módon uralkodó s még az idQ „kezdetérQl” is 
rendelkezQ, zsidó-keresztény TeremtQ által elrendezett hierarchikus világban, a szélsQsé-
ges alá-fölé rendeltség révén sokkal legitimebb az egyik lény totális uralma a másik felett, 
mint a kevésbé hierarchikus, a változóság jegyeit az emberhez hasonlóan magukon viselQ 
antik istenek által áthatott egalitáriusabb világban. Amíg a zsidó-keresztény lelkiség arra 
biztatja az embert, hogy tegyen meg bármit a nem-emberi természettel, ami csak eszébe 
jut, addig a görög mítosz arra tanítja az embert, hogy alkalmazkodjon a nála erQsebb és 
változó természethez, valamint a változó természetet megtestesítQ isteni lényekhez.

A white-i kritika keresztény horizontú kritikája:
(i) Pozitív kritika:
Keresztény horizontban is értelmezhetQnek és elfogadhatónak tartom White eredmé-

nyeit, amelyekre a zsidó-keresztény hagyomány és a görög mítosz szemlélete közötti 
különbségek kutatása során jutott. Érvként további bizonyítékokat kínálok White éleslátó 
különbségtétele mellett.

– Amíg a mítoszból nem lehetséges absztrahálni egy olyan feltétlen létezQ személyes 
isteni létalapot, amelynek a világ a létét köszönheti, addig a judaizmus teremtéstörténe-
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te épp egy ilyen feltétlen és abszolút értelemben létezQ Istenre apellál, aki az egyetlen, 
ex nihilo (a semmibQl) teremtQ Isten, aki még az anyagnak is létesítQ és rendezQ oka.8 A 
mitológiában az anyag nem teremtett, hanem eleve adott, öröktQl fogva létezQ fundamen-
tum, s a létezQk egyike sem lehet a világ rendjének egyetlen, mindenható ura, legfeljebb 
bizonyos idQtartamra lehet valamely fQisten a világ élén. A kezdet nélkül létezQ, alaktalan, 
z_rzavaros, kaotikus anyagot, Hésziodosz Theogóniája9 Khaoszban, az Qsi, rendezetlen 
anyag istenében személyesíti meg, aki soha sem teremtett semmit, hanem „megszülte” 
Ereboszt és Nüxöt, s Gaiáról még csak azt sem tudhatjuk meg, hogy Kháosz gyermeke-e, 
hanem mindössze annyit tudhatunk Gaia eredetérQl, hogy egyszer_en „követte” Gaia 
Kháoszt. Kháoszból végül is nem teremtés által, hanem automatikusan alakulnak ki a 
formátlan anyagnál rendezettebb létezQknek megfelelQ isteni lények.10

– A judaizmusban Jahvénak, a világ egyetlen, örök szuverén Urának nagyságrendekkel 
nagyobb autoritása van a benne hívQk körében, mint mitikus figuráknak az Qket tisztelQ 
közösségekben.11 Ugyanis amíg a politeista hívQknek az istenség iránti tisztelete több 
isten irányába osztódik szét, addig a monoteizmusban az egyetlen Isten irányába kon-
centrálódik, így a judaista monoteizmus Istenének tulajdonított kinyilatkoztatás sokkalta 
imperatívabb, mint a politeista hitvilág bármely istenének tanácsa vagy parancsa. 12 A 
judaizmus Istenében való hit fényében a transzcendens szféra így sokkalta transzcenden-
sebbnek mutatkozik, s ettQl elválaszthatatlanul, mintegy szükségszer_ tükörképként, az 
immanens szféra pedig sokkalta immanensebbnek.

– White a keresztény kutatókkal összhangban mutat rá a judaista teremtéstörténetben 
leledzQ demitizálásra, amely során már nincs minden kis pataknak, hegynek, fának, for-
rásnak külön-külön genius loci-ja (védQszelleme).13

(ii) Dekontextualizálás utáni pozitív kritika:
A White melletti érvek után azokra a momentumokra fókuszálok, amelyek a keresztény 

horizontban ugyan problematikusak, de mégis találhatók bennük keresztény horizontban 
alkalmazható tanulságok.

– A kereszténység legantropocentrikusabb vallássá nyilvánításának értékelése: 
Keresztény horizontban elfogadhatatlan White konklúziója, miszerint a kereszténység 
a világ valaha volt legantropocentrikusabb vallása. Ugyanis a kereszténység valójában 
sosem fogadta el, hanem a mai napig rendre elutasítja a szélsQséges antropocentrizmust, 
amelytQl a keresztény vallási vezetQk óvva intik a híveket. Azonban meglátásom sze-
rint, ha White konklúzióját kiragadjuk a maga eredeti szövegkörnyezetébQl (szándéko-
san dekontextualizáljuk), s az antropocentrizmusnak nem az erQs, vagy ha tetszik, nem 
a szélsQséges válfajára gondolunk, hanem a keresztény horizontban leginkább értel-
mezhetQ ’ember’ és ’központ’ fogalomból alkotott „emberközpontúságnak” megfelelQ 
antropocentrizmusra, White megállapítása – hogy a kereszténység a világ valaha volt leg-
antropocentrikusabb vallása – keresztény horizontban is elfogadható.14 Ennek érdekében 
most gondolatban végezzünk el e dekontextualizálást, vagyis az emberközpontúság alatt 
most egy olyan antropológiai szemléletet értsünk, amelynek nem az emberi faj felsQbb-
rend_sége az elsQdleges jelentése, hanem az, hogy valamennyi emberi személy méltósága 
egyformán a legfontosabb tényezQ az élQvilágban! Nézetem szerint egy ilyen értelemben 
vett antropocentrizmus azonkívül, hogy keresztény horizontba vállalható, annál stabilabb 
etikai alapjává válhat a környezetvédelemnek, minél következetesebben (minél erQsebb 
értelemben) alkalmazzuk a profitcentrizmus ellensúlyozására, hiszen a profitcentrizmus 
a rá épülQ uralkodó gazdasági struktúrákkal együtt sokban tehet a környezeti problémák-
ról. Erre bizonyítékként szolgál például az a tény, hogy a tudomány mai állása szerint 
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mára már kétségtelen, hogy a klímaváltozásra kedvezQtlenül ható üvegházhatású gázki-
bocsájtással járó energiatermelés sokkal környezetterhelQbb, mint az olyan energia alkal-
mazása, amelyet nem üvegházhatású tüzelQanyagok égetése során nyernek. A fennálló 
profitcentrikus gazdasági struktúrákon kívül nehéz okot találni arra, hogy az emberiség 
mégis miért kénytelen elt_rni azt a helyzetet, hogy nincs kellQképp kihasználva az üveg-
házhatású gázkibocsájtás-mentes energiatermelésben rejlQ lehetQség az emberi eredet_ 
üvegházhatású gázképzQdés visszaszorítására.15 Vagy gondoljunk a csomagolótechnoló-
gia túlzott alkalmazására, például a nem visszaváltható italpalackok végeláthatatlan gyár-
tására, s még rengeteg példát lehetne találni arra, hogy egy adott eredményt sokkal kevés-
bé környezetterhelQbb technológiával is el lehetne érni, mint a megszokott módszerrel. Ha 
nem a profit, hanem valamennyi személy méltósága lenne az elsQdleges, akkor lehetQleg 
senkit sem hoznának abba a megalázó helyzetbe, hogy felesleges környezetterhelés árán 
gyártott terméközön kínálatában találja magát a globális piacon.

– „A kereszténység… hangsúlyozta azt is, hogy Isten akarata szerint való, hogy az 
ember a természetet a maga céljaira kihasználja.”16 − áll a tanulmányban. White olyan 
természet-kihasználásra gondol, amely összeegyeztethetetlen az ökológiai fenntartható-
sággal, az ember célja kifejezéssel pedig olyan emberi célokra gondol, amelyek ártanak 
az ökológiai egyensúlynak. EbbQl látszik, hogy az emberi élet bibliai célját az ember 
ökoetikailag sz_klátókör_ céljai, tehát az ember anyagiakra korlátozott céljai között látja. 
White történelemszemléletét ismerve ez nem meglepQ, hiszen még a marxizmust és az 
iszlámot is lényegileg zsidó-keresztény eretnekségnek nevezi, s szerinte ma is ugyanúgy, 
mint 1700 éve, a szekularizáció dacára a keresztény alapelvek összefüggésében élünk a 
nyugati világban.17 White-tal ellentétben a keresztény szerzQk a jelenkori válságjelensé-
geket – az ökológiai válságot is beleértve – épp az elvallástalanodásra és az agnosztikus 
materializmus térhódítására vezetik vissza.18

Ha azonban ismét egy dekontextualizálást hajtunk végre úgy, hogy a maga céljai kife-
jezés alatt keresztény értelemben vett célokat értünk (melyeknek lényege a teremtményeit 
szeretQ Istennel való együttm_ködés), s közben a kihasználja igébQl eltávolítjuk a szót 
pejoratívvá tevQ ki igekötQt, újfent egy olyan mondatot kapunk, amely nem áll szemben 
sem a kereszténységgel, sem az ökológiai fenntarthatósággal. Íme a mondat átalakítás 
utáni változata: „A kereszténység hangsúlyozta azt is, hogy Isten akarata szerint való, 
hogy az ember a természetet a keresztény kinyilatkoztatás szerinti céljaira használja.” 

Az ember öncélkövetése csakis abban az esetben káros a környezetre, ha az ember a 
Kinyilatkoztatás által megadott céloktól eltér, s helyettük olyan célokat kezd követni, 
amelyek legfeljebb sz_klátókör_ haszonelv_ség alapján igazolhatóak, viszont keresztény 
horizontban b_nös és kerülendQ célok.19 Ilyen sz_klátókör_ haszonelv_ségre lelhetünk 
például a klasszikus közgazdaságtan dualista paradigmájában, miszerint az egyik oldalon 
az emberek vannak, akiket gazdasági céljaik vezérelnek, a másik oldalon pedig minden 
más, amely csak annyiban érdekes, amennyiben eszközként szolgálhat az ember közgaz-
daságtani értelemben vett céljai eléréséhez.20 (Keresztény horizontban is méltányolásra 
valók az ember közgazdaságtani értelemben vett céljai, de azzal a megszorítással, hogy a 
gazdasági célok mindig alárendelQdnek az ember számára Isten által tervezett szeretetci-
vilizáció megvalósulása céljának.)

A dekontextualizálások során kapott eredményekbQl arra következtetetek, hogy White 
keresztény horizontban is elfogadhatóan mintegy indirekt módon képes mindnyájunk fi-
gyelmét felhívni arra, hogy ha a keresztény Kinyilatkoztatás emberrQl szóló tanításából 
csak azt a részt fogadjuk el, hogy a Földön minden nem-emberi élQlény és élettelen dolog 
az ember céljait hivatott szolgálni, viszont az emberi célokat nem a Kinyilatkoztatásnak 
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megfelelQen, hanem a profitcentrizmus kontextusában értelmezzük, ökológiailag egy 
igen kártékony felfogásra jutunk, amelytQl a keresztényeknek tartózkodniuk kell. A 
Ferenc pápa által nemrég kibocsátott ökoenciklika, a ’Laudato si’ ugyancsak ismeri en-
nek veszélyét, persze amíg az enciklika kerülendQ téveszmének tartja az így félreértett 
antropocentrizmust, addig White a kereszténység lényegi sajátosságának tekinti azt. Az 
enciklika így fogalmaz: „A keresztény antropológia elégtelen bemutatása vezethetett ah-
hoz, hogy az ember világhoz f_zQdQ kapcsolatának téves felfogása terjedt el. Sokszor a 
világ feletti uralom prométheuszi álmát adták tovább, ami azt a benyomást alakította ki 
az emberekben, hogy a természetvédelem a gyengékre jellemzQ.”21

(Második fejezet: Deskers kereszténységkritikája)
Amíg White tanulmányában ténylegesen nem szerepel az erQs antropocentrizmus kifeje-
zés, addig Jan Deckers értekezésében igen. A keresztény antropocentrizmus erQs mivoltá-
ra az ember természeten belüli helyzetének keresztény értékelésbQl következtet, amelyet 
egy olyan szubjektum-objektum dualizmussal jellemez, mely alapján egy átjárhatatlan 
választóvonal mentén osztható ketté a világ szubjektumokra és objektumokra. A szubjek-
tumok az emberek, míg az objektumok a nem-emberi létezQk. Deckers szerint e felfogás 
arra késztet bennünket, embereket, hogy kényünk-kedvünk szerint önzQ módon tárgyia-
sítsuk és használjuk ki az objektumokat.22 

Deckers kereszténységkritikájában Platón, Arisztotelész, Aquinói Szent Tamás (a to-
vábbiakban: Tamás) és Szent Ágoston kereszténységre való hatását hangsúlyozza ki.23 
A terjedelem szabta korlátra tekintettel a platóni és a tamási hatás deckers-i kritikájának 
elemzésére szorítkozom.

(i) Deckers Platón-kritikája: 
Deckers Platónnal kapcsolatban felfigyel a vegetarianizmus filozófiai vonatko-

zásait vizsgáló Daniel Dombrowski megállapítására, hogy bár Platón a vegetáriánus 
pythagóreusok hatása alatt volt, mégsem kifogásolta a hús fogyasztását.24 Ebben annak 
gyakorlati következményét látja Deckers, hogy Platón úgy tekintett az emberre, mint 
amely az úgynevezett eszes lélekkel rendelkezik, s emiatt felsQbbrend_ a nem-emberi lé-
nyekhez képest.25 A Timaiosz cím_ dialógusra hivatkozik, amelyben Szókratész háromféle 
lélekrQl beszél, az elsQ a halhatatlan eszes lélek, amellyel csak az ember bír, a második 
olyan halandó lélek, amilyennel az állat is rendelkezik, a harmadik pedig olyan lélek, 
amilyennel állat, növény, ember egyaránt rendelkezik. Az eszes lélek által az ember képes 
szert tenni az ideák világáról való tudásra, s ez a tudás különbözteti meg leginkább az 
embert az állattól.26 A lélektípusoknak ezt a felosztását fejlesztette tovább Arisztotelész.

Platón antropocentrizmusának jellemzésében továbbá arra mutat rá Deckers, hogy 
Platón szerint a négylábú és a tengerben élQ állatok az embernél csakis alacsonyabb ren-
d_ek lehetnek, hiszen az ideák mennyei világától szemmel láthatólag messzebb van az 
eszük, hiszen alacsonyabban hordják fejüket, mint az emberek.27

MindebbQl Deckers arra jut, hogy Platón az emberiség és a nem-emberi élQlények kö-
zött olyan különbséget tett, amellyel a nem-emberi lények iránti közömbösségünk mag-
vait hintette el, s amelynek romboló gyümölcsei a kereszténységben értek meg annyira, 
hogy végül a ma ismert ökológiai krízishez vezetettek.

A deckersi kritika keresztény horizontú kritikája: 
Bár Deckers tanulmányában alig egy oldalnyi terjedelemben foglakozik a keresztény 

antropocentrizmus platóni szálával, a kritika kritikájához bQvebb kifejtésre van szükség.
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Platón azzal a tanításával, hogy a földi lények közül kizárólag az ember rendelke-
zik az eszes lélekkel, valóban az ember élQvilágon belüli felsQbbrend_ségét alapozta 
meg. Azonban a platóni antropocentrizmussal (és dualizmussal) kapcsolatban azt is 
figyelembe kell venni, hogy Platón csak olyan emberi felsQbbrend_ségben hitt, amely-
lyel lehetetlenség a természet emberáltali mohó rombolását igazolni. Platón nemcsak 
a Deckers által hivatkozott módon osztályozta a különféle lélekfajtákat, hiszen az 
Államban kimondottan az emberi lélek összetevQit (lelkeit) elemezte ugyancsak hár-
mas felosztásban, mely szerint az emberben háromféle lélek lakozik, az eszes lélek, 
a vágyódó lélek és a harag lelke. Az eszes léleknek az a funkciója, hogy a két másik, 
egymással folyton ellenkezni próbáló emberi lélekrészt, a materiális, érzéki élvezetekre 
irányuló vágyódó lelket és a becsvágy vagy harag lelkét kordában tartsa, hogy az eszes 
lélek az ideák világát minél inkább megközelítse. Platón allegorikusan az eszes lelket 
egy kocsishoz hasonlítja, aki a két másik lelken úgy uralkodik, mint ahogy egy kocsis 
két egymással ellentétes irányba húzó lovon. A legfQbb jó ideájának eszes lélek általi 
megközelítése az ember legfQbb célja. Nézetem szerint keresztény horizontban az em-
beri felsQbbrend_ség Deckers által idézett eszméje inkább akkor rejtene magában öko-
lógiailag fenntarthatatlan ideológiai veszélyt, ha az Államban elemzett három lélekrész 
közül nem az eszes lélek kapta volna Platóntól a fQszerepet, hanem a kereszténységben 
a torkosságnak és a bujaságnak nevezett b_nnel összefüggQ érzéki vágyakat azonnal, 
bármi áron kielégíteni siettetQ vágyódó lélek, vagy a kereszténységben kevélységnek 
nevezett b_nre emlékeztetQ, az agresszív indulatot, illetve a büszke öntetszelgés és ha-
talom utáni éhséget rendületlenül stimuláló harag lelke.

Környezetetikai szempontból el kell fogadnom Deckers meglátását, hogy a platóni 
antropocentrizmus korrelál a keresztény antropocentrizmussal. Csakhogy Deckers-szel 
ellentétben, e korrelációból nem a platóni és keresztény antropocentrizmus környezeteti-
kai tarthatatlanságára, hanem nélkülözhetetlenségére következtetek, mivel mind Platón 
filozófiája mind pedig a kereszténység alacsonyrend_nek láttatja, és elutasítja azokat az 
emberi hajlamokat, amelyek az ember környezettel szembeni arroganciájához vezetnek. E 
hajlamok az ember hedonizmusra, kapzsiságra és igazságtalanságra való hajlama. Ezek 
elutasítása pedig nemhogy nincs ellentétben a környezettudatos mentalitással, hanem el-
lenkezQleg: az ökológiai fenntarthatóság elengedhetetlen feltétele.

– A hedonizmus elutasítása: 
A Timaioszban így jellemzi Platón a hedonista életcélt, a gyönyört (a hédonét): „a 

gyönyör, a rossz legerQsebb csalétke”,28 illetve: „a túlságos gyönyöröket és fájdalmakat 
a lélek legnagyobb betegségeinek kell tartani. Mert az ember túlzott örömében vagy fáj-
dalmában nem a kellQ idQben igyekszik valamit elérni, mást pedig kerülni; semmit sem 
képes helyesen meglátni vagy meghallani, hanem magánkívül van, és megfontolásra a 
legkevésbé sem képes.”29

A hedonizmus, vagyis a kizárólagos örömszerzésre alapozott életvitel keresztény 
horizontban szintén elutasítandó önmegvalósítási mód, mivel mértéket nem ismerQ 
fogyasztásra, kizsákmányolásra, s szegényebb kultúrák megkárosítására vezet.30 II. 
János Pál pápa Evangelium Vitae enciklikájában a hedonizmust az egyén önzésével 
és a haszonlesésével együtt a gyakorlati materializmus következményének,31 Ferenc 
pápa pedig az egyén önzésével összefüggésben a globális közöny egyik okának tart-
ja.32 A hedonizmustól elválaszthatatlan az a túlfogyasztási vágy, amely elsQdlegesen 
a pénzügy és a fogyasztás szolgálatába állítja az embert, s azt eredményezi, hogy a 
Föld, amelyen élünk, kevésbé gazdaggá, kevésbé széppé, s egyre korlátozottabbá és 
szürkébbé váljon.33
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– Az igazságtalanság elutasítása: 
Platón igazságosság-elképzelése feltárásához az Állam cím_ m_ve segít bennünket. 

Ami ebbQl környezetetikailag leginkább érdekes az, hogy Platón elutasítja az erQsebb 
javát igazoló igazságosságot, amelyet például így mutat be:34 „…egyik mesterség sem 
keresi a maga hasznát, hanem csak gondozottja javát munkálja-rendeli … annak mint 
gyöngébbnek a javát szolgálja és nem az erQsebbét.”35

A keresztény igazságosság-felfogásában ugyancsak lényeges elem az erQsebb javára 
sz_kített igazságosság-koncepció vagy másképp fogalmazva a gyengék (pl. betegek, 
idQsek, szegények, magzatok) kiselejtezésének elutasítása. A kiselejtezés kultúrájának 
leváltása nélkül nem lehetséges a környezetrQl való gondoskodás kultúrájának megva-
lósítása. Másképp fogalmazva: ökológiai fenntarthatóság nem képzelhetQ el addig, amíg 
belenyugszunk a társadalmi kirekesztés szélsQséges és botrányos formáiba.36 Ferenc pápa 
egy homíliájában egy igazságosabb és testvéribb világ építésének eshetQségeirQl beszélt, 
ahol minden személy, minden teremtmény békében él Isten eredeti teremtésének a har-
móniájában. Beszédében határozott nemet mondott az emberi hatalmaskodásra. „Hogyan 
lehetséges, hogy az erQsebb továbbra is megalázza a gyengébbet, és a világunk legelha-
gyatottabb peremére taszítsa Qt?” − tette fel tiltakozó kérdését.37 Ha az emberek közötti 
igazságtalanság megsz_nne, a természettel szembeni agressziót a természettel való öko-
lógiailag harmonikus bánásmód váltaná fel. EbbQl érthetQ, hogy az egyházfQ az erdQirtás 
vagy az elsivatagosodás elleni küzdelmet az igazságtalanság megszüntetésével együtt kéri 
az emberiségtQl.38

– A kapzsiság (anyagi javak birtoklására korlátozódó önmegvalósítás) elutasítása: 
Platón Phaidroszában így fohászkodik Szókratész: „Ó, kedves Pán, és ti többi istenek, 

akik csak itt lakoztok, adjátok meg nekem, hogy szép legyek belül; s ami külsQ birtokom 
van, baráti összhangban legyen a belsQkkel. A bölcset tartsam gazdagnak; s aranyam pe-
dig csak annyi legyen, amennyit senki más nem tud magával vinni, csak a józan belátású 
ember.”39

A Szókratész védQbeszéde cím_ dialógusában pedig a halálbüntetését elfogadó 
Szókratész ezt kéri hallgatóságától: „Ha majd a fiaim fölserdültek, Qrajtuk álljatok bosz-
szút, férfiak, szakasztott úgy bántsátok Qket, mint ahogy én bántottalak benneteket, ha 
látjátok, hogy pénzzel vagy bármi mással inkább törQdnek, mint az erénnyel”40

A kereszténység ugyancsak ellentétesnek tartja a kapzsiságot a már említett profitcent-
rizmussal összefüggésben az ember sajátos méltóságával. Szabó Ferenc neves teológus a 
társadalmi válságok (élelmiszerválság, rosszul tápláltság, ill. éhínség, járványos betegsé-
gek stb.) eszkalálódását arra vezeti vissza, hogy a közjó keresése és a szolidaritás helyett 
az önzQ kizsákmányolás és a pénzimádat igazgatja a világgazdaságot.41

Ferenc pápa pedig azon gazdasági és politikai tervek ellen emeli fel hangját, ame-
lyeknek nem ritkán az a célja, hogy némelyek megszerezzék vagy megtartsák a hatalmat 
vagy a gazdagságot, akkor is, ha ennek érdekében lábbal kell tiporniuk mások jogait vagy 
alapvetQ szükségleteit.42 A környezettel szembeni emberi agresszió okaként a Laudato si 
enciklika tizenötször említi a profitot, tulajdonképpen mint a kapzsi, s ezért téves erköl-
csiség iránynormáját.43

(ii) Deckers Tamás-kritikája:
Deckers szerint a merQ tévedésen alapuló platóni–arisztotelészi antropocentrikus fel-

fogás élt tovább Szent Ágoston és Tamás antropológiai szemléletében, amely a mai na-
pig meghatározza a kereszténység antropológiai felfogását, illetve antropocentrizmusát. 
Deckers Tamás antropológiai nézeteit két szempontból vette kritika alá, egyrészt a terem-
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tett világ teleologikus (célszer_ség elv_) értelmezése, másrészt az isteni mindentudásra 
való reflexiója szempontjából.

Tamás teleologikus világértelmezésének deckersi kritikája: 
Deckers szerint Tamás antropológiai felfogása azon alapul, hogy Isten olyan ontológiai 

viszonyt hozott létre a teremtmények között, amelyben a létezQk belsQ teleológiáját egy-
fajta külsQ teleológia árnyékolja be. (A kontextusból adódóan pejoratív overshadow igét 
használja, amelynek jelentése: beárnyékol, háttérbe szorít, elhomályosít.44) BelsQ és külsQ 
teleológia: Egy adott létezQ saját, a többi létezQtQl független önálló célja általi megha-
tározottságát belsQ teleológiának (célszer_ségnek) nevezzük. Például egy fejes káposzta 
egyed belsQ teleológiája mutatkozik meg abban a folyamatban, amely során a káposz-
tamag elültetését követQ második évben kivirágzik, és magokat hoz. KülsQ teleológia 
alatt pedig egy adott létezQnek valamely más rajta kívül álló létezQ célja általi meghatá-
rozottságát értjük. A káposztafejek külsQ teleológia áldozatává válnak, amikor az ember 
leszüreteli Qket, még mielQtt magokat hoznának.45 Deckers a kereszténység teleologikus 
gondolkodásának természetelnyomó mivoltát azzal igazolja, hogy a kereszténység szerint 
minden létezQ legvégsQ célja, a létezQk hierarchiája csúcsát jelentQ Isten, aki anyagtalan, 
külsQ (external), változatlan TeremtQ, mindennek a kezdete és vége.46 A természeti entitá-
sok belsQ céljait kiváltképp használati értékük határozza meg abban az Isten által rögzített 
szent rendben, amelyben a tökéletlen állatok (irracionális teremtmények) a tökéletesebb 
és értelmes létezQk kedvéért egzisztálnak. Tamás e tétele Deckers szerint azon premisszá-
ra alapul, hogy minél tökéletesebb egy létezQ, annál inkább elkülönül az anyagvilágtól.47

Tamás teleologikus világértelmezése deckersi kritikájának keresztény horizontú kritikája: 
Egyetértek Deckers-szel abban, hogy Tamás görög filozófiából importált teleologikus 

szemlélete nagy hatással van a mainstream kereszténységre mind a mai napig. Például a 
világhír_ kortárs jezsuita misztikus teológus Henri Boulad hasonló gondolatot fogalmaz 
meg, amikor azt mondja, hogy az ember feladata az ember alatti világ asszimilálás általi 
átemberiesítése, s ezáltal átszellemiesítése. Több alkalmi fabulát talált ki ennek szemlélte-
tésére. Egy elQadása alkalmával egy olyan fáról mesélt fabulisztikusan, amelyet kivágott 
egy favágó, a f_résztelepre továbbította, ahonnan a fából való deszkák az asztalosm_hely-
be kerültek, s végül elkészült belQle az asztal, amelynél épp Boulad ült azon az elQadáson, 
amelyen ezt a történetet elQadta. Boulad allegorikusan úgy fogalmazott, hogy ha megkér-
dezték volna a fát, hogy szívesen feláldozta volna-e erdei életét, hogy belQle asztal készül-
hessen, készséggel beleegyezett volna. Ha ugyanis a fa az emberek kezén átalakul, akkor 
feljut az emberi világba és részt vesz benne. ElQbb csak szép fa volt, semmi több, az átala-
kítás után pedig EMBER, hiszen részévé válik életünknek, s így belép az ember szellemi 
világába, kimenekült fa-sorsából, amely sehová sem vezette volna tovább.48 Továbbá egy 
másik példaként a római katolikus teológust, a Deckers által is idézett Michael Schlitt-et 
említem, aki úgy gondolja, hogy a nem-emberi természet_ entitások az emberiség javára 
egzisztálnak, mivel a természet végcélja az ember java.49 Schlitt meggyQzQdése, hogy a 
nem-emberi természet egy meghatározott (deterministic) rendszer, amelyben a növények 
és állatok szerepe abban áll, hogy az emberiséget szolgálják, az emberiségnek pedig az a 
feladat adatott, hogy a világnak értelmet adjon.50

Viszont nem értek egyet a teleológiák Deckers által alkalmazott külsQ és belsQ teleoló-
giára való osztásával, mivel a tamási korpuszt áttanulmányozva számomra meggyQzQbbek 
azok a keresztény horizontban is értelmezhetQ elemzések, amelyek egy belsQ és kétféle 
nem-belsQ, tehát összesen háromféle célirányosságról számolnak be.51 A háromféle célirá-
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nyosságról Turay Alfréd, IstenkeresQ filozófusok cím_ monográfiája ad részletes ismertetést 
magyar nyelven.52 A belsQ célirányosság (finalitas intrinseca) tamási értelemben vett fo-
galma megfelel a Deckers által említett belsQ teleológiának. A hierarchikus célirányosság 
(finalitas hierarchica) pedig arra utal, hogy egy létezQ belsQ célja sosem önálló, független 
cél, hanem az univerzum Isten által meghatározott célja alá rendelt cél, amely által egy 
létezQ belsQ célja mindig valamely magasabb rend_ célra irányul. A káposztafej belsQ cél-
ja − hogy a második évben magokat terem − részcélja a fejes káposzta faj fennmaradása 
hierarchikusan magasabb céljának, a fejes káposzta faj fennmaradása pedig szintén hierar-
chikusan magasabb célokat szolgál, például a káposztát fogyasztó állatok, emberek fennma-
radását, így az ökológiai egyensúly fennmaradását, végsQ soron az Isten által teremtett világ 
harmóniáját. A külsQ célirányosság (finalitas extriseca) tamási értelemben vett fogalma 
pedig megfelel a Deckers által említett külsQ teleológia fogalmának.

Ha azt fogadjuk el, hogy Tamás nem kétféle, hanem háromféle célirányosság-foga-
lommal dolgozik, Deckers azon állítása is problematikus, hogy a belsQ célirányosságot 
a külsQ célirányosság árnyékolja be. Tamás a belsQ célirányosságot a hierarchikus cél-
irányosság alá rendeli, a hasznossági szempontból érdekes külsQ célirányosságnak pedig 
nem tulajdonít különösebb filozófiai jelentQséget. Egy létezQ hierarchikus célja pedig a 
külsQ céljától eltérQen sosem áll szemben belsQ céljával, ugyanis egy hierarchikus cél a 
felé irányuló belsQ célokat nem kioltja, hanem magába építi.53 A különféle célok hierarchi-
ájának csúcsát az univerzum rendje54, másképp mondva végsQ és legnemesebb tökéletessé-
ge (nobilissima perfectio) jelenti.55 A Bouladtól idézett fabula mondanivalója ugyanezzel 
a megközelítéssel érthetQ. Ebben a megközelítésben pedig az a logikus, hogy Tamás nem 
a külsQ, hanem a hierarchikus célirányosság megnyilvánulását látja abban az arisztotelé-
szi gondolatban is, hogy a növények az állatok végett vannak, az állatok pedig az ember 
végett, s hogy a természet semmit sem tesz hiábavalóan.56

A hierarchikus célirányosságot úgy lehet megkülönböztetni a külsQ célirányosságtól, 
hogy amíg a hierarchikus célmegvalósulások során ontológiai többlet keletkezik, vagyis 
ontológiailag tökéletesebb állapot jön létre, mint a megelQzQ állapot, addig a külsQ cél-
megvalósulások során nem.57 Ontológiai többlet pedig csak valóságos ontológiai lépés 
eredményeképp jöhet létre, a valóságos ontológiai lépéseket pedig arról lehet felismerni, 
hogy az univerzum végsQ és legnemesebb tökéletessége vagy másképp mondva az evan-
géliumi értelmében vett boldogság felé irányulnak. „A dolgokban létezQ legfQbb jó a 
világegyetem rendjének a java.” − így Tamás.58

Joggal merülhet fel a kérdés, hogyan alkalmazható e különbségtétel a gyakorlatban. 
Például a káposzta magzás elQtti betakarítása megfelel a hierarchikus célszer_ségnek, ha a 
káposzta belsQ célját felülíró cél az emberek megfelelQ élelemellátása, illetve a káposztát 
termesztQ családi gazdaságok vagy földmunkások tisztességes megélhetése, vagy akár a 
káposztát fogyasztó ugyanakkor a bioszféra harmóniájához nélkülözhetetlen nem-emberi 
élQlények (kecske, nyúl, stb.) fennmaradása. Ez esetben a káposzta belsQ célja − hogy a 
második évben magot teremjen − a hierarchikusan magasabb rend_ célok alá rendelQdik, 
s ennek köszönhetQen sosem válik a Föld káposzta életkörülményeit biztosítani képes ha-
talmas zónái homogén káposztamezQkké, hiszen a káposztának a magtermésre való belsQ 
irányultsága arra korlátozódik, hogy csak a káposzta faj fennmaradását garantálja. Ha a 
káposzta belsQ célmegvalósítási folyamata nem épülne be abba a hierarchikus célmeg-
valósítási folyamatba, amelyre például a táplálékkörforgás biológiai szabályai utalnak, 
aránytalanul óriási káposztamezQk keletkeznének, amelyek olyan ökológiai kárt okoz-
nának, amely végzetes lenne magának a káposzta fajnak is, vagy mondhatjuk, egy mind 
filozófiailag mind biológiailag értelmezhetetlen állapotra konkludálhatunk.
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A káposzta magzás elQtti betakarítása viszont nem csak hierarchikus, hanem a külsQ 
célirányosság érvényesülését is jelentheti. Ebben az esetben a káposztafejeket például 
olyan külsQ célok érdekében áldozzák fel, mint a tisztességes megélhetést már jócskán 
maga mögött hagyó mohó haszonhalmozás, amely az embert a másik emberrel, s a ter-
mészettel is konfliktusba hozza. Olyan külsQ célok nyomása alatt, mint például bizonyos 
makrogazdasági struktúrák m_ködése, elkeseredett kisgazdák kerülhetnek olyan helyzet-
be (például túltermelési helyzetbe), hogy kénytelenek leszüreteltetni és megsemmisíttetni 
a káposztafejeket, még mielQtt élelmiszer gyanánt azokat bárki felhasználná. Ugyancsak 
nem hierarchikus, hanem a külsQ célmegvalósítás nyomát viselik magukon azok a gaz-
dasági struktúrák, amelyek milliárdok éhezésével, élelmiszerpazarlással, családi gazdasá-
gok tönkretételével, háborúkkal és drámaian súlyos környezetterheléssel járnak, de sem-
miképp sem ontológiai többlettel. S bár a túltermelést és túlfogyasztást környezetetikai 
szempontból erQs antropocentrikus megnyilvánulásnak tartják, alapvetQen nemcsak kör-
nyezetellenes, hanem emberellenes gyakorlat is, ha az ember fogalom jelentését a White-
tanulmány elemzése során alkalmazott módon minden személyre, a kárvallott emberek 
tömegeire is következetesen kiterjesztjük, melybQl paradox módon egy emberellenes 
emberközpontúság fogalmat kaphatunk.59

Tamás isteni mindentudásra való reflexiójának deckersi kritikája: 
Deckers bravúros szillogizmusokkal bizonyítja, hogy Tamás egy személyben volt 

a szabad akarat élharcosa és a szabad akaratot kizáró determinizmus indirekt ter-
jesztQje is, s mindkét megnyilvánulásával az ökológiai egyensúlyra kártékony erQs 
antropocentrizmushoz járult hozzá. Deckers a következQképp érvel:

Tamás hitt az ember szabad akaratában, és abban, hogy a földi lények közül csak az 
ember képes szabadon cselekedni.60. De abban is hitt, hogy Istennek van egy örökkévaló 
tudása a teremtett kontingens létezQk teljes történetérQl, a történetek azon részleteirQl is, 
amelyek emberi szempontból nézve majd csak a jövQben következnek be. (Keresztény 
horizontban Istenen kívül minden entitás kontingens, vagyis esetleges létezQ, mivel léte-
zése nem szükségszer_, hanem más létezQknek, illetve végsQ soron a végsQ létalapnak, 
Istennek köszönheti létezését.) A Summa Theologiae alapján, amíg mi nem tudjuk, hogy 
ki van elQttünk, és ki van mögöttünk egy hosszú úton, Isten tudja, mert Q átlátja az egész 
utat. Tehát mindaz, amit mi szukcesszíve ismerünk meg, Isten együtt látja az örökkévaló-
ságból.61 Ez azonban Deckers szerint egy önellentmondás, hiszen ha Isten már elQre tud-
ja, hogy mit fogok tenni a jövQben néhány vagy inkább az összes esetben, kételkednünk 
kell abban, hogy bárki képes-e olyan döntést hozni, amely valóban az Q saját döntése. 
Dombrowski érvét is felhasználja, miszerint ha Isten elQre tudja minden jövQbeli eshe-
tQség végkimenetelét, akkor az eshetQségek nem is igazán eshetQségek, hanem az isteni 
szellemben már elQre aktualizálódott – végsQ soron determinált – események.62 Deckers 
mindebbQl arra jut, hogy ez az indirekt, de mégis hathatós tamási determinizmus vezetett 
a XVII. században virágzó szaktudományok m_veléséhez elengedhetetlen módszertani 
determinizmushoz, amely a nem-emberi természetet egy nagy mechanikus rendszernek 
tüntette fel megfosztva minden szubjektivitásától, kreativitásától és belsQ teleológiájától. 
E módszertani determinizmus következtében a tudományok fejlQdését elQmozdító újkori 
ember a lehetQ legerQsebb antropocentrikus módon, minden gátlás nélkül avatkozott bele 
a természetbe saját kényelmi vagy jólléti céljait követve akár érzéketlen állatkísérlete-
ket alkalmazva akár mezQgazdasági vagy ipari célú féktelen erdQirtást folytatva – így 
Deckers.63
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Tamás isteni mindentudásra való reflexiója deckersi kritikájának keresztény horizontú 
kritikája:

Deckers a tamási filozófia indirekt determinizmusának feltárásával hasonló problé-
mát érint, mint a XVI. századra visszanyúló úgynevezett tomista-molinista vita, jóllehet 
Deckers e vitáról nem tesz konkrét említést a tanulmányban. A molinisták a spanyol 
jezsuita Luis de Moligna (1535–1600), a tomisták pedig a spanyol domonkosrendi 
Domingo Báñez (1528–1604) álláspontját védték. AlapvetQen mindkét iskola Tamást kí-
vánta követni, csak egymással épp ellentétesen interpretálták Tamás felfogását arról, hogy 
Isten hogyan ismeri meg a teremtmények jövQbeni szabad tetteit.

A molinisták szerint Isten nem önmagától, hanem a szabad akaratra képes teremtmé-
nyektQl (emberek, angyalok) tudja, hogy a jövQben milyen szabad döntéseket hoznak. 
A tomistáknak pedig az lett a véleménye, hogy Isten öröktQl fogva tudja, hogy a szabad 
akaratra képes lények mit fognak tenni.

A molinista nézet azért problematikus, mert keresztény horizontban elfogadhatatlan, 
hogy Isten bármilyen ismeretre ne Önmagától tegyen szert, így az is elfogadhatatlan, hogy 
Isten kénytelen teremtményeitQl, az emberektQl tájékozódni, hogy majd mire használják 
szabad akaratukat. A tomista nézet pedig azért problematikus, amit Deckers is megfogal-
mazott, hogy egy tévedhetetlenül m_ködQ isteni elQrelátás vélelmezése összeegyeztethe-
tetlen a valódi teremtményi szabad akarat vélelmezésével.

Deckers okfejtése a tomista magyarázathoz áll közelebb, keresztény horizontban 
azonban mindkét magyarázat egyformán csekély jelentQséggel bír. 1607-ben V. Pál pápa 
(1605–1621) regnálása alatt a Szentszék mindkét félnek megtiltotta, hogy egymást eret-
nekséggel vádolják. A vita a mai napig sem csitult el teljesen, és egyik iskolának sem 
sikerült kielégítQ megoldást találni. Ami a dilemma jelentQségének csekélységét illeti, 
manapság már mindkét álláspont a köztük levQ vitákkal együtt a kortárs teológiában 
a „megmerevedett álláspontok és viták” körébe tartozik, így a probléma napjainkra – 
Hilberathot idézve – már kikerült a keresztény horizontú teológiai problematika elQteré-
bQl.64 Ez azonban nem meglepQ, hiszen a teológiának az a fQ feladata, hogy a hívQ ember 
hittapasztalatáról a lehetQ legtöbb értelmes állítást tegyen, s nem az, hogy minden egyes 
hitbeli kérdésre egzakt feleletet kreáljon. A hittapasztalat tartalma ugyanis mindig több, 
mint ami emberi nyelven elmondható. A szabad akarattal kapcsolatban a szabad akaratban 
hagyományosan hívQ (katolikus, ortodox) keresztény felekezetek híveinek és teológu-
sainak csupán annyi fontos, hogy sem Isten abszolút transzcendenciáját, sem az emberi 
akarat szabadságát ne tagadják.

Nézetem szerint keresztény horizontban a vita Isten téves antropomorfizálásának ered-
ménye. A téves antropomorfizálás pedig ott érhetQ tetten, hogy a molinista oldal egy olyan 
Istent képzel el, aki az emberhez hasonlóan csak azt ismerheti meg, ami elQre kiszámít-
ható, a tomista oldal pedig egy olyan Istent, aki nem képes szabadon úgy dönteni, hogy 
bizonyos ismeretekre a teremtményein keresztül jusson. KellQ dezantropomorfizálással 
Isten mindkét korlátozás alól felmenthetQ, persze az, hogy Isten melyik metodikával biz-
tosítja a szabad akaratot, továbbra is kideríthetetlen és lényegetlen marad.

Deckers az általa erQsnek titulált keresztény antropocentrizmus hatásának tudja be, 
hogy a tudományok fejlQdését elQmozdító újkori ember a lehetQ legerQsebb antropocent-
rikus módon, minden gátlás nélkül avatkozott bele a természetbe. Azonban keresztény 
horizontban nemhogy ebbQl az instabil megalapozottságú indirekt tomista determiniz-
musból, de még a protestáns megigazulás-tan direkt determinizmusából (predesztináció-
tanából) sem lehetséges a természetbe való gátlástalan emberi beavatkozás legitimálására 
következtetnünk. (Például Luther bár az ember halál utáni üdvössége szempontjából az 
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ember szabad tettei jelentQségét elvetette, tanaiból mégsem az következik, hogy bárki 
pillanatnyi kedve szerint bármit gátlástalanul megtegyen, hiszen a Lélek gyümölcseiként 
hitbQl fakadó tetteket − ha nem is az üdvözülés eszközeinek −, de mindenképpen a hit 
valódiságának bizonyítékainak és ezért szükségesnek tekintette.65 Albert mainzi érsekhez 
címzett levelében írja, hogy minden püspök elsQrend_ és egyetlen kötelessége, hogy a nép 
az evangéliumot és Krisztus szeretetét tanulja meg.66)

(Konklúzió) Kereszténység és erQs antropocentrizmus? A kereszténységet erQs 
antropocentrizmussal vádoló szerzQk egyfajta leegyszer_sítéssel viszonyulnak a keresz-
ténységhez, hiszen szekuláris-agnosztikus megértési horizontjukhoz illQen nem abban a 
tágabb látókörben szemlélik a hitigazságokat, mint azok, akik jelentQséget tulajdoníta-
nak bensQleg megélt hittapasztalatuknak, amely által könnyebben találják meg az ösz-
szefüggéseket a hitigazságok szekuláris-agnosztikus horizontban igen szövevényesnek 
látszó s_r_jében. A szekuláris kritikai szerzQk viszont abban nyújtanak többet, hogy 
általában könnyebben tapintanak rá a kereszténység torzításából adódó hibákra vagy 
hibalehetQségekre, hiszen nem köti le reflexió-kapacitásukat belsQ hittapasztalat. ErQs 
antropocentrizmussal való vádjuk a kereszténység iránt érdeklQdQket − akár hívQket, akár 
nem hívQket − a hittanításokkal kapcsolatos felfogásuk megtisztítására motiválhatja, mely 
által ki-ki el tudja választani a hittanítások ökológiailag káros félreértelmezését attól az 
egyetemes szeretetüzenettQl, amely a mainstream kereszténység lényege és az ökológiai 
fenntarthatóság egyik lehetséges hathatós etikai alapja.
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DR. PRUGBERGER TAMÁS

Milyen kalandor nagyhatalmi és titkos politikai 
erQk irányítják a jelenlegi migránsáradatot?  
Mi húzódik meg a színfalak mögött  
és mi lehet az ellenszer?

Ma már egyértelm_vé vált, hogy a menekültáradat elindítója nemcsak közvetett módon az 
USA, hanem közvetlenül is. A menekültáradat elQidézésének oka ugyanis az, hogy az USA 
az „arab tavasszal” nem demokráciát, hanem anarchiát hozott létre és a civilizált polgári 
demokrácia helyett a korábbi kiszámítható diktatúrák megdöntését elQsegítve, hatalomra se-
gítette a szélsQséges muszlim vallási fanatikusokat, akik terrorista diktatúrákat hoztak létre, 
amelyek Allah és Mohamed nevében gyilkolják az ottani keresztényeket és nem az általuk 
vallott muszlim irányzatot követQ arabokat, menekülésre kényszerítve Qket. Ezek azok a 
politikai menekültek, akiket az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata értelmében a 
civilizált államoknak be kell fogadniuk. Nem kötelezi azonban eme államokat az ún. gaz-
dasági menekültek befogadására, akik a jobb élet reményében indulnak útnak. Márpedig 
Líbiából a Földközi-tengeren Olaszországba, Irakból, Afganisztánból, Pakisztánból és 
Szíriának a kormányerQk által ellenQrzött területeirQl érkezQ migránsok jelentQs része nem 
politikai menekült, hanem a növekvQ munkanélküliségbQl fakadó és terjedQ szegénységbQl 
kívánnak a jobb élet reményében Európában szerencsét próbálni. Ma már azonban a mig-
rációval érintett egyes európai államok, különösen az osztrák titkosszolgálat felderítései 
és a migránsok egy részének elmondása nyomán egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az USA 
által, részben Soros György közrem_ködésével létesített liberális alapítványokon keresztül 
pénzeli az embercsempészeket és a migránsokat, mobiltelefonokkal is felszerelve Qket. 
ErrQl nyíltan szó esett 2013 októberében a HÍR Tv. „Civil Kaszinó” cím_ m_sorában. A 
YouTube-on arról is láthatunk a világhálón tudósítást, hogy az embercsempész-hálózat 
megszervezése, valamint a hajóknak nevezett óriáscsónakok rendelkezésre bocsátása mö-
gött is az USA áll. Az USA e közrem_ködése mögött a legegyszer_bb magyarázatként az 
állhat, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a menekültáradat ne Amerikába, 
hanem a közelebbi Európába vegye az irányt. Azonban ennél bonyolultabb a helyzet. Az 
USA így kívánja Európa nemzeti, nemzetállami gyökereit szétzilálni annak érdekében, 
hogy minél elQbb a jelenlegi többségében kozmopolita neoliberális USA-barát komprador 
EU-bizottság és különösen korábbi luxemburgi miniszterelnökként korrupciós botrányba 
keveredett (Reuters+The Independent, 11 July 2013) elnöke, Jean Claude Juncker segít-
ségével életre hívhassa az USA adminisztrációjához hasonló Egyesült Európai Államokat. 
Az Európai Egyesült Államok élére az USA prezidenciális elnökként Junckert ültetné, aki 
miniszterelnökivel összekapcsolt államfQi jogkörrel bevezetné a transznacionális szabadke-
reskedelmi és beruházási, valamint szolgáltatási egyezményt, amellyel gazdasági hatalmát 
teljessé tenné Európa felett, mintegy gyarmatává lesüllyesztve azt. Ehhez a körhöz tartozik 
még Verhofstatt belga miniszterelnök is. Az Q miniszterelnöksége is közrejátszik abban, 
hogy egy egész arab negyed alakult ki a belga fQvárosban, Brüsszelben, ahonnan szervezték 
a múlt év novemberi párizsi merényletsorozatot és valószín_leg azt a hannoveri merénylet-
kísérletet is, amelyet a biztonsági szolgálatnak sikerült felderíteni és meghiúsítani. Mind a 
kettQre a késQbbiekben még visszatérek.
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Utólag gondolkozva, felvetQdött bennem a „New Age” irányzatnak részben a 
„Bilderberg-csoporthoz” f_zQdQ kapcsolata, amely erQsen ritkítani akarja a Föld lakossá-
gát. ElképzelhetQ, hogy Afrika és ElQ-, valamint Kis-Ázsia életrevalóbb mobil lakosságát 
át akarja telepíteni e népességritkító irányzat Európába, hogy az Afrikában visszamaradó 
kevésbé életképes és teljesen képzetlen primitív lakosságát biológiai eszközökkel mes-
terséges járványokat elQidézve kiirtsák vagy ismét gyarmati rabszolgaságba sülyesszék. 
Afrikát ilyen módon kiürítve vagy lakosságát erQsen gyérítve, ásványi kincseihez, külö-
nösképpen olajkútjaihoz egészen olcsón, szinte ingyen hozzájuthassanak. Lehet, hogy 
e nagy menekülQ tömegnek Európára eresztését is egy járványt-kirobbantási szándék 
vezérli, hogy a lakosság Európában is jelentQsen megritkuljon. A holland Barnard her-
ceg, a Bilderberg-csoport megalapítója rokonszenvezett a hitleri náci eszmékkel. Így a 
Bilderberg-csoporttól nem lehet idegen a világ lakosságának jelentQs megritkítása azzal, 
hogy akik ezt túlélik, megjön részükre a Kánaán. Nyilván ez a megfontolás mozgatta a 
transzatlanti politikát abban, hogy az iszlám hitvallás síita és szunnita egymással szem-
ben álló irányzatából fakadóan is az afrikai Ruandában élQ hutuk és tuszik között kitört 
háború következményeként 1994 áprilisa és júliusa között bekövetkezett közel egymillió 
ember áldozatával járt tömegmészárlást is tétlenül nézze és csak amikor már jól meg-
ritkították egymást, akkor avatkozzon csupán közbe. A beavatkozással azonban tartós 
nyugalom nem alakult ki, mivel az ellentétek újból felerQsödtek, és könnyen lehet, hogy 
a harcok ismét fellángolnak. Hasonló volt a helyzet a délszláv háborúban. Az USA itt is 
csak azt követQen avatkozott közbe, amikor már több éven keresztül egymást ritkították 
a horvátok és a szerbek, valamint a bosnyákok, az ENSZ békefenntartó katonai egységei 
pedig Srebrenicánál közbeavatkozás nélkül tétlenül nézték végig a szerbek által a horvát 
lakossággal szemben elkövetett tömegmészárlást. Lehet, hogy Amerika a „New Age” és a 
Bilderberg irányvonallal összhangban akkor akar majd csak beavatkozni a jelenlegi hely-
zetbe, amikor az Iszlám Állam és az agresszív szunnita szélsQségesek a Közel-Keleten 
terrorjukkal és esetleg még Európában is elkövetett egyre s_r_bb merényleteikkel meg-
ritkították a Föld lakosságát. A New Age irányzat és a Bilderberg-csoport tagjai között, 
miként ezt a Bilderberg konstanzi ülésérQl szóló tudósítások jelezték, olyan nagynev_, 
Nobel-díjjal kitüntetett közgazdászok voltak a megbeszéléseken aktívan jelen, akik zseni-
ális szakmai és politika-szociológiai tudásuk és felkészültségük mellett pszicho-, vagy el-
mepatológiai elferdülésben szenvedtek (Magyar Nemzet és Magyar Hírlap, 2012. június).

Az itt leírt feltételezések után rátérve a szikár tényekre, az USA, részben a német szö-
vetségi kormány közrem_ködésével meg tudta buktatni Afrikában és Kis-Ázsiában azokat 
a diktatórikus rezsimeket, amelyek nem voltak tovább hajlandók az USA-nak, Európában 
pedig Németországnak és Franciaországnak a tényleges értékénél jóval alacsonyabb 
áron eladni az olajat. Az e miatt az USA által az olajnak érték alatti áron történQ elszál-
lítását megtagadó diktátorok eltávolítása Egyiptomban csak fél-sikerrel járt, Szíriában 
viszont eddig eredménytelen maradt. Amikor Bassár el Aszad, apja halála után átvette a 
hatalmat Szíriában, uralkodását az USA irányába történQ közeledéssel kezdte. Szíriából 
Magyarországra és Németországba elszármazott értelmiségiek elmondása szerint Aszad 
demokratikusan kezdett el kormányozni és reformokat is végrehajtott. Ennek ellenére 
Aszad közeledését az USA részben retorzióként az arab világ irányába elindított „demok-
rácia export-láncolatának” megszakítása miatt, részben pedig Izrael kívánságára elhárítot-
ta. Ugyanis Izrael és Szíria hosszú idQ óta ellenséges viszonyban áll egymással. Itt azon-
ban mind az USA, mind Izrael politikája rövidlátásról tesz tanúságot. Az USA annak érde-
kében, hogy Aszadot megbuktassa, hatalomra kerülését követQen néhány hónapon belül 
a kormány ellen tüntetést provokált ki, az akkor ott szolgálatot teljesítQ és e küldetését 
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követQen Magyarországra is hasonló célból kiküldött André Goodfriend hathatós segítsé-
gével. Végül is sikerült az USA-nak a jelenlegi Iszlám államhoz tartozó al-Kaida vezetés_ 
szunnita ellenzékkel polgárháborút kirobbantatnia, aminek eredményeképpen Szíriának 
és az USA által korábban Szaddam Husszein megbuktatásával szintén anarchikussá tett 
Irán határmezsgyéjét felezQvonalként felfogva, két és félszeres magyarországnyi te-
rületen kalifátusként megalakult az Iszlám Állam, amely Izraelt, Boszniát, Szerbiát és 
Horvátországot is okkupálni akarja és újra kívánja osztani a Közel-Keletet. SQt, miként 
ez az Iszlám Állam (ISIS) írásban lefektetett titkos, de kiszivárgott programjából kit_nik, 
mindazokat a területeket meg akarja hódítani – mint írja: visszafoglalni –, amelyek a 
történelem során iszlám fennhatóság alá tartoztak. Így a török hódoltság alatt állt terüle-
teket, ide értve a Kárpát-medence nagy kiterjedés_ középsQ részét, ami Magyarországot 
és Romániát egyaránt érintené. De ezen kívül még érintené az Ibériai-félsziget déli részét 
is, amit a középkorban a mórok birtokoltak.

MinderrQl az írott és az elektronikus sajtón kívül Loretta Napoleoni „Az iszlamista fQ-
nix” c. könyve is tudósít (HVG könyvek, 2014), amelyben a szerzQ leírja, hogy az Iszlám 
állam az általa meghódított és az amerikai beavatkozások által teljes anarchiába döntött 
területeken helyrehozta az infrastruktúrát, és azon muszlimok részére, akik alávetették 
magukat az iszlám szunnita irányzatú törvényeinek, szociális biztonságot kíván nyújtani. 
Ugyanakkor viszont elvárja, hogy azok, akik elismerik az új kalifátus fennhatóságát, az isz-
lám törvényei szerint éljenek. Akik viszont erre nem hajlandók és nem muszlimok, azokat 
a legkegyetlenebbül kiüldözi vagy kivégzi. Azok, akik emiatt menekülnek e területekrQl, 
valóban politikai és/vagy vallási okokból üldözöttek. Igen sokan azonban olyan gazdasági 
menekülQk, akiknek egzisztenciáját az Iszlám Állam által még meg nem hódított területe-
ken dúló amerikai beavatkozásoknak köszönhetQ anarchia és szétesett államisági szervezet 
okozta munkanélküliség és létbizonytalanság okozta elszegényedés vagy egyszer_en a 
már említett nagyhatalmi politika által felvázolt európai jólét indít útnak. Ugyanakkor az 
sem kizárt, hogy az Iszlám Állam által Európába küldött alvó terroristák és titkos szervezQ 
ügynökök is a menekültek közé vegyülnek, kiknek feladatuk az Európában élQ muszlim 
lakosság radikalizálása, valamint az európai kultúra és állami rend szétverése. Érdemes e 
szempontból komolyan venni Bayer Zsoltnak a Magyar Hírlap augusztus 22-i számában 
„Folyamatban” címen megjelent írását, amelyben a londoni iszlám közösség által szervezett 
„béketüntetésrQl” szólt, amelynek jelmondatai az iszlám megsértQinek megölésére, lemé-
szárlására, lefejezésére, Európa lebontására és meghódítására, valamint bosszúra buzdítot-
tak. Mindez kísértetiesen hasonlít az Iszlám Állam célkit_zéseihez. Könnyen lehet, hogy a 
menekülQ áradattal az Iszlám Állam által küldve olyanok is jönnek, akiknek feladatuk olyan 
európai fiatalok beszervezése, akik merényletekkel mindezt Európa különbözQ államaiban 
végrehajtják. Miként az eddigiek is mutatják, az USA-ból elindult az a szélsQségesen neoli-
berális globalizált gazdaságpolitika, amely szétroncsolta az európai államok szociális piac-
gazdasági rendszerét, kilátástalan munkanélküliségbe sodorta a fiatalok tömegeit, amelyek 
ilyen célra könnyen mobilizálhatók. Ugyanakkor az USA és nyilván a hatására a NATO 
sem hajlandó szárazföldi harcot indítani a vallási fanatizmusból felbecsülhetetlen ókori 
kulturális és muzeális örökségeket is megsemmisítQ Iszlám Állammal szemben, hanem 
csak bombázza állásait, miközben azok rugalmasan áthelyezQdnek. A bombázás tehát sok 
eredményt nem hoz, ugyanakkor a szíriai kormánycsapatok a szárazföldi harchoz sem az 
USA, sem a NATO hadseregétQl nem kapnak támogatást. Az USA ugyanis nyilván azért, 
hogy Izrael melletti demonstrációját kinyilvánítsa, elhatárolódik Aszadtól. Ezt Izrael az 
izraeli–szír ellentét okán megelégedéssel vette tudomásul. Ugyanakkor mind az amerikai, 
mind az izraeli politika sz_klátókör_ségérQl tanúskodik annak nem észrevétele, hogy az 
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Iszlám Állam – a már említettek szerint – Izrael területére is aspirál, azokon a területeken 
pedig, amelyeket meghódít, azonnal megszüntet minden állami szervezetet, és bevezeti az 
iszlám törvényhozást és állami szervezetrendszert. Az általa meghódított területeken pedig 
– miként errQl Loretta Napoleoni tudósít – nincs helye sem síitának, sem zsidónak, sem ke-
reszténynek, sem ateistának, csak szunnitának. EbbQl kiindulva gyilkolja az Iszlám Állam 
az általa meghódított szíriai és iraki területeken a nem szunnitákat, míg a szunnitákat a maga 
céljaira mobilizálni tudja. Az Iszlám Állam sikerét még az is elQsegít, hogy Törökország 
az attól való félelmében, hogy a területén élQ és az Iszlám Állam ellen harcoló kurdok 
területi autonómiára törekednek, velük szemben is harcol, Izrael pedig el van foglalva az 
ismét kiújuló gázai övezeti konfliktussal. Ugyanakkor az sem megnyugtató esemény, hogy 
2015. december végén a Hormuzi-szorosban Irán a nemzetközi kötelezettségvállalásaival 
szemben amerikai és francia hadihajók közelében ballisztikus rakétarobbantást hajtott végre 
(Magyar IdQk, 2016. jan. 2.). Ez a tény viszont alátámaszthatja és indokolttá teszi az izraeli 
miniszterelnök, Benjamin Netanjáhú fenntartásait az USA-nak Iránnal szembeni konfliktus-
kerülQ politikájával szemben.

Az ijesztQen nagyméret_, népvándorlással felérQ migráció 2015 késQ tavaszán, kora 
nyarán indult el. Magyarország a késQ nyári – kora Qszi idQszakra a szerbiai déli határán 
felépítette a kerítést és b_ntetté minQsítette a kerítés megrongálását, valamint a határon 
történQ illegális átmenést. Ugyanerre került sor több héttel késQbb a horvát–magyar ha-
táron a migránsáradatnak a horvátok részérQl a korábbi szerbiaihoz hasonló tömeges 
átengedése miatt. Majd ezt követQen Szlovénia is kerítést épített magyar segítséggel, 
tekintettel arra, hogy Horvátország a vele közös határon történt magyar kerítés felállítá-
sa miatt regisztrálás nélkül Szlovéniába kezdte irányítani a migránsok tömegét. Mivel a 
magyar kormány kezdeményezésére indult el a schengeni határok megvédése, a magyar 
miniszterelnököt az Európai Bizottság elnökétQl, JunckertQl és az EU azon tagállamaitól, 
amelyeket liberális kormányok irányítanak, így különösen a francia miniszterelnöktQl és 
az osztrák kancellártól, valamint a horvát kormányfQtQl nemtelen kritikák zúdultak Orbán 
Viktorra, embertelennek minQsítve Qt, aki megszegi a menekültek befogadásával kapcso-
latos nemzetközi egyezményeket és európai uniós elQírásokat. Az EU-nak és tagállamai 
egy részének bal-liberális vezetQi ugyanis rejtetten összejátszva az USA-ból irányított 
pénzügyi hatalommal, Junckerral és Angela Merkellel az élen minden migránst, a gaz-
daságit is be kívánják engedni a skandináv államok szintén liberális kormányaihoz ha-
sonlóan, hogy közülük a negatív demográfiai mutatókból eredQ szellemi és szakmunkási 
munkaerQt pótolhassák. Legalább is ez a hivatalos magyarázat. Merkel kijelentette, hogy 
akiket erre alkalmasnak találnak, kétéves tanfolyammal megtanítják németül és szakmát 
is el kell sajátítaniuk. Mindennek ellentmond azonban az, hogy legtöbbjük analfabéta, 
vagy aluliskolázott. Sem szakmát elsajátítani, sem dolgozni, sem pedig németül megta-
nulni nem akarnak. Ezt közülük többen egyértelm_en ki is jelentették. A merkeli elképze-
lés ellenére nem némettel kívánnak házasodni, hanem saját maguk fajtájával, és utódaikat 
a muszlim elQírások szerint kívánják új hazájukban is felnevelni, sQt hozni akarják hátra-
maradt hozzátartozóikat is. Merkel és az Európai Bizottság, valamint a többi demográfiai 
összeroppanás elQtt álló állam bal-liberális kormánya úgy képzeli, hogy a minden évben 
nagy számban érkezQ és válogatás nélkül befogadásra kerülQ migránsok közül a munka-
erQ-utánpótlásnak megfelelQket megtartják, a többit pedig szétosztják kvóták szerint a 
tagállamok között, mely kvótákat minden évben újólag megállapítanák.

Ma már köztudott, hogy az Iszlám Államnak részben már korábban megérkezett 
és Brüsszel iszlám negyedében megtelepedett, valamint a nyár folyamán illegálisan a 
szerb–magyar határt átlépve frankofón földre megérkezett alvó terroristái szervezték meg 
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és bonyolították le 2015. november közepén a már említett párizsi vérengzést, amelyet 
néhány nappal késQbb a hannoveri futballstadionban akartak megismételni, amire csak 
az idQbeni felderítés alapján történt nemzetközi futballmérkQzés lefújása hiúsított meg. 
Mindez egy rövid idQre elgondolkodásra késztette az EU és bal-liberális tagállamainak 
vezetQit. Kezdtek igazat adni a magyar miniszterelnöknek, Orbán Viktornak. Ez azonban 
csak rövid ideig tartott. Az elmúlt év decemberi brüsszeli miniszterelnöki csúcson az 
egymással együttm_ködQ és a kvóta elfogadásától elzárkózó „Visegrádi 4-ek”-et most 
mentesítették a migránsok tagállamok közötti szétosztása alól, azonban ez a mentesítés 
nincsen biztosítva a jövQre vonatkozóan. Ráadásul a visegrádi csoportot (V4) kizárták a 
kvótaelosztással kapcsolatos további tárgyalásokból. Így nem lehet tudni, hogy a többiek 
a zárt ajtók mögött a jövQt illetQen mit határoztak.

A „Visegrádi 4-ek” álláspontja, Magyarországgal az élen, – helyesen – a kvóták elfo-
gadásától való elzárkózás, amelyhez úgy t_nik, hogy Románia és Bulgária is csatlako-
zik. Helyénvalóként járt el Szlovákia és Magyarország, amikor megtámadta az Európai 
Bizottságnak a migránsok javára a tagállamok részérQl kötelezQen elvállalandó kvóta-
rendszerérQl meghozott, azonban a Római és a Lisszaboni SzerzQdésbe, vagyis az Unió 
jogi normáiba ütközQ határozatát az Európai Bíróságnál. Továbbá az is helytálló, hogy 
a magyar kormány a Lisszaboni SzerzQdéssel összhangban tiltakozó aláírásgy_jtéssel 
is kívánja eredményesen meggátolni a kötelezQ migránselosztási rendszer hatálybalép-
tetését. RemélhetQleg ezek a körülmények, valamint az is befolyásolhatja az Európai 
Törvényszéket, és talán a Bizottságot is az eddigi migránspolitikájának átértékelésére 
készteti, hogy a múlt év december elején az új tagállamok együttm_ködése létrehozta a 
„Schengen barátai” együttm_ködést, amelyhez jó volna, ha minél több józanul gondolko-
dó kormány által irányított tagállam csatlakozna. A Schengen barátai együttm_ködést a 
visegrádiak arra reagálva hozták létre, hogy a hollandok egy olyan javaslattal álltak elQ, 
miszerint egy belsQ schengeni övezetet kellene létrehozni azon tagállamok külsQ határai-
nál, amelyek a kvótaelosztással egyetértettek. E belsQ schengeni határvédelem következ-
tében a külsQ schengeni határokon akadálytalanul beáramló migránsok kiválogatás nélkül 
azokban a tagállamokban maradnának, amelyek a kvótarendszerrel szemben foglaltak 
állást. Eme cinikus holland tervet húzta keresztül a magyar miniszterelnök és a többi 
közép-európai új tagállam a „Schengen barátai” együttm_ködés létrehozásával, amely a 
valódi, azaz a „külsQ” schengeni határok megvédésére irányul. Ennek érdekében javasol-
ja, sQt igényli a magyar miniszterelnök kezdeményezésére ez az együttm_ködés Bulgária 
felvételét a schengeni rendszerbe, valamint a görög–macedón határt schengeniként meg-
erQsíteni és a szelektálást ott elvégezni, szükség esetén kerítés létesítése mellett. Csak így 
lehetne rászorítani az EU Bizottságát arra, hogy jogellenes kvótaelosztási határozathoza-
tal helyett jogszer_ határozathozatallal szerezzen érvényt annak, hogy azok az országok, 
amelyek schengeni határral rendelkeznek, csak regisztráció és annak kivizsgálása mellett 
engedjenek be olyan menekültet, akit vallási okból vagy politikai nézetei miatt valóban 
üldöznek, a gazdasági migránsokat pedig szigorúan visszairányítsák.

A migrációval kapcsolatos legújabb fejlemények teljesen igazolják a V4-ek aggodal-
mát és Orbán Viktor már közel egy évre visszamenQ elQrelátó politikáját és azt az együtt-
m_ködést, amely a „Schengen barátai” együttm_ködésben résztvevQ új tagállamok között 
létrejött. Szilveszter–újév éjjelén arab migránsok szervezett csoportjai több nyugat-eu-
rópai állam, így Németország, Ausztria, Finnország és Svájc nagyvárosai közterületein 
ünneplQ, szerintük hitetlen lányok csoportjait támadták meg és inzultálták szexuálisan, 
sQt erQszakoltak meg vagy vertek össze egyazon idQben. Ezek a muszlim migránscso-
portok egymással országok és települések közötti mobiltelefon-összeköttetésben állva, 
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minden valószín_ség szerint központi irányítás és felsQ utasítás mellett jártak el. Ahogy 
ez az egyes vallomásokból kit_nik, a cél a saría szellemében az európai kultúra és divat 
szerint élQ gyaur európai nQk megbüntetésének örve alatt az ifjú arab migránsok szexuális 
feszültségei intézményes levezetésének a megszervezése lehetett egy vagy több radiká-
lis iszlám szervezet részérQl. Eme országok hatóságai és rendfenntartó szervei ahelyett, 
hogy azonnal körbekerítéssel összefogták és letartóztatták, valamint végleges kitiltással 
egybekötve hazájukba történQ visszatoloncolásuk eljárását elindították volna, még fedez-
ték Qket, szabad folyást adva az eseményeknek. Mind a vezetQ német politikusok, mind a 
rendvédelmi hatóságok vezetQi, mind a kölni polgármester, mind pedig a sajtó igyekezett 
eltusolni az ügyet. Csak akkor léptek napokkal késQbb a nyilvánosság elé a hírközléssel 
együtt, amikor a közfelháborodás ezt kikényszerítette. A kölni polgármesterasszony és 
a rendQrkapitány is csak azonosíthatatlan észak-afrikai idegenekrQl beszélt, elhallgatva, 
hogy ezek valamennyien a tömeges népvándorlás során Németországba jött fiatal musz-
lim migránsok voltak. A tüntetések és a közfelháborodás hatására kénytelen volt a német 
kancellár a nyilvánosság elé lépni és bejelenteni a szigorú kivizsgálás elindítását és a 
tömeg-garázdálkodásban országszerte részt vett migránsok kiutasítását, a törvények jövQ-
beli megszigorítását és a hasonló esetekre a jövQbeli szigorú elbírálást a végleges kiutasí-
tással együtt. A belügyminiszterrel közösen tett az a kijelentése viszont elgondolkoztató, 
hogy mindezt a német kormány „a német állampolgárok és a migránsok védelme érde-
kében” teszi meg, amibQl arra lehet következtetni, hogy a hivatalos álláspont nemcsak a 
migránsokat okolja a történtek miatt, hanem minden alap nélkül a saját állampolgárait is. 
EbbQl arra is lehet következtetni, hogy a német politika még mindig hintapolitikát folytat, 
ami könnyen a kancellárnQ ellehetetlenüléséhez vezethet, még annak ellenére is, hogy 
b_nbakként nyugdíjazták a kölni rendQrkapitányt, aki csak a hivatalos központi politikai 
elvárásoknak tett a rendQrséggel és a sajtóval együtt eleget. Az elsQ reakció ugyanis az 
volt, hogy a német nQk tartsák távol magukat a migránsoktól és így védjék magukat, ahe-
lyett, hogy az állam védené meg Qket. E defenzív politikai magatartáshoz viszonyítva még 
gyávább és elszomorítóbb a skandináv államok, ide értve Finnország viszonyulása is az 
ottani hasonló történésekhez, ahol a migránsoknak arra történQ tanfolyamok szervezését 
és tartását hangsúlyozza a politika, amely megismerteti velük a náluk lévQ kulturális és 
magatartási elvárásokat, ide értve a nQkhöz való viszonyulást is. Ezt az elvet vallotta és al-
kalmazta már jóval a szilveszteri események elQtt a német politika is. És mire ment vele?

Az eddigi események azt mutatják, hogy mindazokat az intézkedéseket, amelyekrQl 
eme szilveszteri-újévi incidens leírását megelQzQen szó esett, a legsürgQsebben szüksé-
ges megvalósítani és végrehajtani, mert most már látható, ahogy növekszik Európában a 
számuk, úgy vállnak egyre agresszívabbá és egyre követelQzQbbé. Egyre kierQszakoltab-
ban a saját, sok szempontból az európai kultúrával, életmóddal és morállal ütközQ, vala-
mint a társadalmi kapcsolatok terén deviánsnak minQsülQ közösségi értékeik elismerését 
igénylik, ide értve a többnej_ségük elfogadását, a nQnek a férfihez viszonyított alárendelt 
helyzetét, amibe belefér sokuk szerint az Qslakos nQk szexuális zaklatása is, amire az itt 
leírt szilveszteri eseményeket megelQzQen is több esetben sor került Németországban és 
a skandináv államokban egyaránt. Kritizálják a szálláshelyeiket és az óvodai, valamint 
az iskolai élelmiszerellátással azonos minQség_ ingyenes ellátásukat. Ezen kívül pedig 
felháborodtak amiatt, hogy szállásaik takarítását a helyi polgármesteri hivatalok nem 
vállalják szintén ingyenesen. Nem véletlen, hogy egyre több rendQrségi összeütközésre 
és rendészeti intézkedésre kerül sor csoportosan és szervezett formában erQszakosan fel-
lépQ muszlim migránsokkal szemben. Eklatáns eset erre, hogy Hollandiában az elmúlt 
évben nem sokkal a karácsonyi ünnepek elQtt egy agresszíven fellépQ muszlim migráns 
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csoportosulással szemben kellett a rendQrséget kivezényelni, amely a kivezényelt rend-
Qrök csoportos megtámadása miatt könnygáz és vízágyú bevetésével tudta csak a rendet 
helyreállítani, miközben több rendQr sérüléseket is elszenvedett (forrás: Magyar Hírlap, 
Magyar IdQk, Magyar Nemzet és Metropol). Lehet, hogy ez volt a fQpróbája a több or-
szágra kiterjedt elQbb bemutatott szilveszteri eseményeknek. Mindezek miatt az EU léte 
és az európai civilizált kultúra, valamint az európai nemzeti államok fennmaradása szem-
pontjából alapvetQ szempont, hogy az EU és valamennyi európai nemzeti állam számsze-
r_ségében is uralni képes legyen a menekültek csoportjait, mert ha erre nem lesz képes, 
átmenetileg párhuzamos társadalom alakul ki, amit rövid idQn belül felvált egy európai 
muszlim kulturális és hatalmi dominancia.

A szigorú szelektálás tehát Európa számára létkérdés. Kérdés azonban, miként történ-
jen a szelektálás. Úgy t_nik, hogy mindazok, akik az Iszlám Állam területérQl érkeznek, 
politikai menekültek, kivéve azokat, akik szunniták. Ugyanis esetükben tartani lehet attól, 
hogy Qk az Iszlám Állam Európába küldött ügynökei. A szunniták ugyanis – miként ezt 
már kimutattuk – az Iszlám Állam által vallási okokból nem üldözött személyek. Úgy 
t_nik, hogy a már vázolt atrocitások és követelések hatására az Európai Bizottságon és a 
tagállamokon belül a nem fundamentalista és/vagy az USA-nak elkötelezett bal-liberális, 
hanem józanul gondolkodó politikusok kezdik komolynak érezni a problémát. Azonban a 
szocialistákkal koalícióban kormányzó kereszténydemokrata német kormány a többi, kü-
lönösen az új tagállamok érdekeivel ellentétben, azokat a migránsokat, akiket elöregedQ 
társadalmában aggok gondozásra és a németek által elutasított alacsonyabb rend_ mun-
kákra már elhelyezni nem tud, arányosan kívánja még mindig elosztani a tagállamok kö-
zött. A hivatalos politikában a magyar kormány és a többi európai posztkommunista állam 
vezetQi – a horvát vezetés kivételével – helyesen látják, hogy ez által olyan al-Kaida és 
iszlám állambeli ügynökök maradnának nagy számban Európában, amely magát Európát 
komolyan veszélyeztetné. Ezt Németországon belül a bajor kormány és miniszterelnö-
ke jól látja. ErQsen kritizálja is Merkelt, aki egészen a legutóbbi idQkig a felsQ határok 
számszer_ rögzítése nélkül volt kész a migránsok befogadására. 2015. december végétQl 
kezdve azonban már ellentmondásosan úgy nyilatkozik, hogy a Szíriából érkezQ mene-
külteket meg kívánja sz_rni, hogy valóban azok, nem pedig gazdasági bevándorlók. Arról 
azonban már hallgat, hogy mit kíván tenni azokkal, akik már Németországban vannak és 
akik még Németországba fognak jönni és a német munkaerQpiac számára feleslegesek? 
Nagy a gyanú, hogy ezeket kívánja központilag megállapított kvóták szerint folyamatosan 
elosztani az EU tagállamai között.

Merkellel szemben ma már egyre több uniós és tagállami vezetQ politikus a befoga-
dás felsQ határainak a rögzítését igényli. A kvóta szerinti elosztást ellenzQ államok és 
Magyarország szempontjából ha ezt sikerül elérni, már az is bizonyos fokig eredmény. Ez 
ugyanis maximálná a befogadásokat is azokban a tagállamokban is, amelyek a kvóták sze-
rinti elosztást megszavazták és az elosztás szerinti befogadásra elkötelezték magukat. Ha 
viszont azokra az államokra is esetleg európai törvényszéki ítélet birtokában a Bizottság 
rákényszerítené a bizonyos menekült-kontingens kvóta szerinti elosztás alapján történQ 
befogadást, amelyek ezzel nem értettek egyet, akkor az ide tartozó Magyarországgal 
együtt egyes országoknak ki kell majd válogatni közülük a gazdasági migránsokat, to-
vábbá a regisztrációs eljárás megkerülésével, az azonosító iratok nélkül, valamint más 
határsértQ módon az EU területére érkezetteket, és azonnal szükséges lenne Qket vissza-
toloncolni Görögországba. Ugyanis Görögország az a schengeni határbirtokos, amelynek 
kötelessége lett volna szelektálás alapján megakadályozni a gazdasági migránsoknak az 
EU területére történQ belépést, amely kötelezettségét viszont durván megszegte. Úgy kel-
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lene velük szemben eljárni, miként ezt Macedónia teszi, melynek kormánya a gazdasági 
migránsokat nem engedi tovább, hanem visszairányítja Qket Görögországba. Eme eljárás 
sikere érdekében a kvóták szerinti elosztást meg nem szavazó EU-tagállamoknak még a 
saját határaikon kellene ezt a szelekciót megtenni és a fenti kritériumok szerint kiutasí-
tandókat azonnal Görögországba visszairányítani.

Annak érdekében, hogy ez megvalósítható legyen, továbbá abból a célból is, hogy 
újabb migránstömegek Kelet-Európa felöl se érkezhessenek, jó volna, ha Bulgária és 
Románia is a schengeni barátok államainak közrem_ködQ segítségével kerítést és ellen-
QrzQ kapukat létesítve lezárná déli és keleti határait Szlovéniához hasonlóan, és annak 
szigora szerint járna el az esetleg ott megjelenQ migránsáradattal szemben. Ha pedig erre 
Romániát, valamint Bulgáriát nem lehetne rávenni, mivel határaik nem schengeniek, ak-
kor Magyarországnak, Szlovákiának és Lengyelországnak kell mindezt megtennie, mivel 
Romániával és Ukrajnával szomszédos keleti határai schengeniek. Egy ilyen következe-
tes eljárás példával szolgálna ama államok polgárai számára is, amelyeknek filantróp, 
bal-liberális és/vagy transzatlanti érzelm_ kormányai megszavazták a befogadást és a 
befogadottak kvóta szerinti elosztását. Ez a példamutatás könnyen alulról elinduló nyo-
másgyakorlássá válhat, ami könnyen és érthetQ módon elindíthat egy leváltási-lecserélési, 
vagy tisztulási folyamatot az EU és az érintett tagállamok vezetésében.

A már fentebb említett múlt év novemberi párizsi merényletsorozatot és hannoveri me-
rényletkísérletet követQ decemberi EU-csúcson elhatározásra került, hogy az EU megteszi 
a szükséges intézkedéseket a schengeni határok védelmére a fokozódó migrációs nyomás-
sal szemben. Ezen a téren azonban eddig érdemi intézkedés nem történt. Folyamatos az 
érkezés továbbra is a Földközi-tengeren keresztül Olaszországba és Görögországba. Mint 
már szó esett róla, sz_réssel feltartóztatva csak az utóbbi útvonalon van ez az áradat, de 
nem az EU, hanem Magyarország segítségével a macedón–szerb határon. Hatékony meg-
oldás az lehetne, ha a parti Qrség mind a két államban meghatározott kikötQkbe irányítaná 
a migránsokat szállító hajókat és csónakokat és ott történne meg a már említettek szerinti 
sz_rés, beengedés, illetve a visszaszállítás Afrikába vagy a Közel-Keletre.

Hogy ezt el lehessen érni, valamennyi európai tagállamnak elemi érdeke lenne, hogy 
felsorakozva Orbán Viktor és a „Schengen barátai” szövetség mellé, David Cameron 
brit miniszterelnökkel együtt nyomást gyakoroljon az EU Bizottságára, hogy az EU-nak 
az angolok által igényelt megreformálása keretében uniós költségvetésbQl erQsítsék meg 
a schengeni határokat egész szárazföldi hosszában kerítés létesítésével és európai határ-
Qrség létesítésével. Ez akár úgy is kivitelezhetQ, hogy a schengeni határ-menti államok 
kapnák meg az ehhez szükséges pénzeket és az egyes schengeni határ-menti államok köte-
lezettsége lenne a védQkerítéseknek tömegfeltartóztatásra megfelelQen alkalmas egységes 
szabvány szerinti felállítása, amit még kiegészítene minden tagállamban megfelelQ felsze-
reléssel ellátott nemzeti határQrség megszervezése is. Minderre európai rendeletet kellene 
hozni. Ezzel együtt ugyancsak EU-rendeletben kellene minden tagállamot, és különösen a 
schengeni határ-mentieket arra kötelezni, hogy azokat a migránsokat, akik okmányaikat 
eldobva érkeznek a határokra, valamint azokat, akik a zöld határon keresztül illegálisan 
érkeztek az EU területére, mindenféle regisztráció nélkül az adott állam határQrsége visz-
szairányítani legyen köteles. Ugyanígy kellene valamennyi tagállamból véglegesen kiuta-
sítani mindazon migránsokat, akik munka nélkül lézengnek vagy illegálisan dolgoznak, 
csakúgy, mint azokat is, akik bármilyen b_ncselekményt követnek el. Európai rendelettel 
elQ lehetne írni, hogy a tagállamok büntetQ törvénykönyveiket azonnali határidQn belül 
egészítsék ki olyan büntetési móddal, miszerint a migráns b_nelkövetQ elzárás helyett 
kerítésépítési közmunkában való részvételre legyen kötelezhetQ a kiutasítást megelQzQen. 
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Uniós rendeletet kellene hozni arról is, hogy azok a tagállamok, amelyeknek szükségük 
van a népesség-, és a munkaerQfogyás pótlására, az e célból megkeresett államban – azzal 
szerzQdést kötve – toborozzanak, ne pedig az Unió területére történQ tömeges migráns-
beengedéssel. Amiatt pedig, hogy ez a menekülési áradat az USA elhibázott közel-keleti 
és muszlim politikájának köszönhetQ, az EU-nak nyomást kellene gyakorolnia az USA-ra, 
hogy segítse elQ a be nem fogadott migránsoknak hazájukba történQ szociálisan és egzisz-
tenciálisan is biztonságos visszatelepítését és addig, amíg ez meg nem történik, a jelenleg 
titokban folyó transzatlanti szabadkereskedelmi és beruházási, valamint szolgáltatási 
egyezmény megkötésérQl folyó tárgyalásokat függessze fel.

Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Szlovénia és – úgy t_nik – 
Románia és Bulgária is eltökélt ilyen megoldásokra. Ha ezekre nem kerül sor – miként 
ezt a legújabb németországi fejlemények mutatják –, a szélsQjobboldal egyre erQsebb 
pozíciókat szerez, ami nemcsak Angela Merkel e kérdésben „totojázó” kormányát, ha-
nem a jelenlegi neoliberális többség_ Európai Bizottságot is eltakaríthatja az útjából. 
Fennáll a remény, hogy a bal-liberális EU és a tagállami bizottság- és kormányalakító 
tényezQk eltakarítására szélsQséges jobbratolódás nélkül is sor kerülhet, mivel egyre 
több tagállam lakosságának egyre növekvQ többsége látja hasonlóan a helyzetet, ahogy 
azt Orbán Viktor elsQként látta és látva hirdeti kormányával, valamint ma már a közép-, 
és kelet-európai, valamint a balkáni államok többségével együtt. Ezt prognosztizálják 
a múlt év decemberében Franciaországban megrendezett önkormányzati választá-
sok, ahol nem Marine Le Pen szélsQjobboldali Nemzeti Front pártja, hanem Nicolas 
Sárközy jobbközép-pártja szerezte meg a szavazatok többségét a jelenleg kormányzó 
szocialistákkal szemben. Ha pedig mégsem, vagy láthatóan csak késQn kerülne egy 
ilyen jobbközép eltakarításra a sor, Európának, azaz az európai nemzeti államoknak az 
Egyesült Királyság David Cameron által vezetett konzervatív kormányához csatlakozva 
a népszavazás kilátásba helyezésével kellene az uniós reformot és a migrációs politika 
gyökeres megváltoztatását kikényszeríteni – ide értve a közép-, a kelet- és a dél-európai 
posztkommunista államok történelmileg kialakult civilizációjának, népességi szerkezeti 
jellegének és államiságának a megmentését. Abban az esetben pedig, ha mindez ennek 
ellenére sem következne be, a népszavazást meg is kellene valósítani. Nagyon helyesen 
járt el Orbán Viktor ebbQl a szempontból, hogy a múlt évi decemberi EU-csúcson külön 
tárgyalt Cameronnal.

Annak érdekében viszont, hogy a kelet-közép-európai és a balkáni államok ezt a har-
cot eredményesen megvívhassák az EU jelenlegi vezetésével szemben, vagy ha az Unió 
széthullana, vagy pedig ha egy esetleges népszavazás eme államokat az Unióból való 
kiválásra ösztönözné, hogy gazdaságilag és politikailag egyaránt sikeresen fenn tudjanak 
maradni, együtt kell m_ködniük. Ez viszont stabil, belsQ feszültségektQl mentes társa-
dalmi és politikai viszonyokat követel meg. Ehhez a munkabékén, gazdasági és szoci-
ális elégedettségen kívül e régió államaiban a történelmileg kialakult soknemzetiség_ 
keveredésbQl eredQen minden államban az államalkotó „európai gyöker_” nemzet és a 
mellette megtalálható szintén „európai gyöker_” nemzeti kisebbségek megbékélését és 
jó közérzetét, valamint összedolgozását biztosítani szükséges. Ennek elQfeltétele, hogy 
e régió valamennyi állama és államalkotó nemzetisége elismerje az ott élQ kisebbségek 
kollektív jogait, ide értve az egy tömbben élQ nemzeti kisebbségek területi önigazgatását, 
autonómiáját is. Annak érdekében pedig, hogy egyik ország se gyanakodjon a másikra és 
meglegyen a kölcsönös bizalom egymás iránt, e térség mindegyik alkotmányába, alap-
törvényébe foglalva kellene ratifikálni az egyes országokon belüli kisebbségi nemzetek 
kollektív jogok és autonómia iránti jogosítványait és azok tényleges kialakítását annak a 
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kinyilvánításával, hogy mind az ún. „anyanemzet” állama, mind pedig annak kisebbsége 
elismeri és meg nem változtathatónak tartja a jelenlegi államhatárokat.

Megnyugtató és tökéletes megoldás azonban az arab világban a gyarmati idQszakban 
kialakított országhatároknak a nyugat-, és a kelet-európai, valamint a transzatlanti és az 
ázsiai nagyhatalmak bevonásával tárgyalásos úton olyan újrarendezése lenne, amely egy 
államba tömörítené az azonos vagy hasonló vallású és/vagy nemzetiség_ közösséghez 
tartozó arab populációt. Ha pedig ez ellenállásba ütközne, akkor az egyes arab államok-
ban mindenképpen ki kellene alakítani az egy tömbben élQ azonos vallásúak vagy nem-
zetiség_ek autonómiáját annak érdekében, hogy így elkerülhetQk legyenek az összet_zé-
sek. Emellett minden nyugat-, és kelet-európai gazdasági nagyhatalom meg tudná Qrizni 
gazdasági befolyását e térségben. Ezt a kérdést bQvebben kifejtettem a Polgári Szemle 
2015/1–3. számában „A jogi értékek jelentQsége és idQszer_sége” címen megjelent tanul-
mányomban (163. és 168. o.).



EDVI ILLÉS PÁL

Tiszta energia

Jó néhányan kételkednek abban, hogy lehetséges-e az ipari államok energiaellátását valaha 
is kizárólag megújuló energiaforrásokból biztosítani. Erre a kérdésre ad egyértelm_ választ a 
JARA nev_ kutatóközpont tudományos csoportja. A „Jülich Aachen Research Alliance” név alatt 
m_ködQ német csoportban 193 professzor dolgozik, összesen 4000 tudományos munkatárssal.

Ide tartozik az RWTH Aachen (az Aacheni Egyetem nemzetközi elitakadémiája), melynek 
tudósai a szomszédos jülichi kutatóközponttal egyre szorosabban m_ködnek együtt az oktatás, 
kutatás és fejlesztés terén a legkülönbözQbb diszciplínákban. Az egyetemisták bepillantást nyer-
hetnek az aktuális folyamatokba, kutatási projektekbe és aktív részesei is lehetnek azoknak. A 
JARA alapelvéhez tartozik, hogy a sikeres tudományos kutatások alapja a jó minQség_ kiképzés. 
Így hát Európa egyik legnagyobb nemzetközileg elismert kutatóközpontjáról beszélhetünk.

JelentQs elQnyt nyújt számukra az interdiszciplináris együttm_ködés lehetQsége, amit 
többek között egy JUROPA nev_ Supercomputer Centrum biztosít, melyen új techno-
lógiák széleskör_ szimulációját lehet rövid idQ alatt lebonyolítani. Nemrég alapkutatást 
indítottak mintegy 500 millió € büdzsével a fenntartható energiák megvalósíthatóságáról, 
„Shaping the Future” – alakítsuk a jövQt címmel.

Az elektromos áram elQállítása – mint legmagasabb érték_ energiaforrásunk – elméletileg 
már ma lehetséges fosszilis források felhasználása nélkül is.

Az egyre inkább elQtérbe kerülQ környezetvédelmi szempontok mellett minden résztvevQ 
számára az elsQ fQkérdés a gazdaságosság megállapítása. A fosszilis, nukleáris és megújuló 
energiaforrások közül a tudósok megállapítása szerint a nukleáris – a máig is vitatott hulla-
déktárolás figyelembevételével – a legdrágább, tehát ezt a módszert a jövQben eleve kizárták.

Számításaik alapján abban is megegyeztek, hogy a modern környezetbarát sziszté-
mákra való átállás kerek 60 milliárd €-ba fog kerülni. Ezzel szemben, a jelenlegi állapot 
további változatlan fenntartása az importköltségeket beleértve 80–100 milliárd €-t venne 
igénybe (a fosszilis alapanyagok áralakulásának függvényében).

A fogyasztóigények 2050-ig való becslésénél elQvigyázatosan jósoltak. A jelenlegi cca. 600 
TW/h/a fogyasztásból kiindulva a jövQ fogyasztását 400–800 TW/h/a között tételezték fel.

Ezzel a távlati keret meg lenne határozva. Nem valószín_, de ha az évek során a ten-
dencia valamelyik irányban túllépni ígérkezne a kereten, akkor ahhoz mérten igazítani 
kell a terveken.

De hogy is néz ki a helyzet rövid távon? Köztudott, hogy egyrészt az áramigény is in-
gadozik (éjszaka a legalacsonyabb és általában délben nagyobb, mint délután) másrészt a 
megújuló szél- és napenergiák betáplálása az idQjárási viszonyok függvénye.

Egy fontos nagyságrend az ún. „residual” teher (= fennmaradó energiatöbblet). Ez a 
teher, a fogyasztásra kerülQ és a nem flexibilisen szabályozható erQm_vek (szén, atom) 
teljesítménye közötti villamos-teljesítményt jellemzi.

Ennek fedezésére szükségesek és kiválóan alkalmasak a 
• hQerQm_vek
• vízerQm_vek
• geotermikus erQm_vek 
• szivattyús tározók

M^HELY
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• modern akkumulátorok
• biogázas áramszolgáltatók, valamint az áramimport és -export.
Az idQjárástól függQ ingadozások továbbá nagyobb régiók áramcseréjével is elkerül-

hetQek. Mindennek következménye, hogy a betáplálási menedzsmentnek alkalmazkodnia 
kell a növekvQ fluktuációhoz.

Egy m_ködQképes, tehát gazdaságilag is elfogadható megoldás szükségessé tette a me-
teorológusok bevonását is. Empirikus adatok alapján meg kellett határozni, hogy mennyi 
idQt kell legrosszabb esetben áthidalni, amikor egy adott régióban teljes szélcsend van 
és a nap sem süt. Ezt az idQszakot empirikus alapon megint csak nem túl sz_ken, három 
hétben határozták meg.

Itt röviden ki kell térni a németországi „energiafordulat” keretében beindított teherve-
zérlés és az intelligens keresletvezérlés fogalmára. Angolul demand-side management 
(DSM), ill. demand-side response (DSR). Cél az energiarendszer biztonsága, a CO2 és a 
károsanyag-kibocsátás csökkentése, valamint a rendszerárak és áramingadozások szintjé-tás csökkentése, valamint a rendszerárak és áramingadozások szintjé-
nek alacsonyan tartása. Ily módon a szükséges tartalékteljesítmény (pozitív vagy negatív 
irányba történQ) készenlétbe helyezése válik lehetQvé. Míg az idQbeli tehereltolódás miatt 
a napi összteher változatlan marad.

A globális fenntarthatóság fejlesztése érdekében az IEA (Nemzetközi Energiaügynökség) 
15 országgal (köztük Svájc, Ausztria, Olaszország) indított kutatási programot, melyek 
jelenleg folyamatban vannak.

Bár a módszer nem teljesen új, a megújulóenergia-források rohamos terjedésével pár-
huzamosan nQ a jelentQsége.

A könnyebb érthetQség kedvéért néhány példa:
Bizonyos készülékek rendszerszer_ távirányítással való ideiglenes be- és kikapcsolása 

a fogyasztóval való megegyezés alapján már több német városban (például Saarbrücken) 
évek óta m_ködik. A hQszivattyús f_tés_ magánháztartásokban a szivattyúk megszakítha-A hQszivattyús f_tés_ magánháztartásokban a szivattyúk megszakítha-Qszivattyús f_tés_ magánháztartásokban a szivattyúk megszakítha-ivattyúk megszakítha-
tóak, vagy a szupermarketek mélyh_tQszekrényei bizonyos idQre kikapcsolhatóak.

Utóbbi estben a termosztátok elQzQleg úgy lesznek beállítva, hogy az élelmiszert valamivel 
alacsonyabb hQmérsékleten h_tik, illetve fagyasztják. Ha tehát az áramfolyást a szolgáltató 
megszakítja, az 1-2 órán át úgy maradhat anélkül, hogy az élelmiszer felolvadna. Az említett 
fogyasztók csúcsterhelési idQben történQ teherkiesés-felvállalása, az ún. „negatív szabályozó 
teljesítmény” (a fogyasztók  hálózati túlterhelés esetén, naponta egy elQre meghatározott idQ-
szakra elfogadják az áramszolgáltatás szüneteltetését) felvállalása ellenében természetesen 
árkedvezményeket vehetnek igénybe. A decentrális energiaellátás folytán egyre fontosabbá 
válik tehát a gyors rugalmasság, ami szervesen összefügg a tárolhatóság lehetQségével is.

A jövQ energiaellátását tehát teljesen újra kell gondolnunk. A fogyasztóból egyenrangú 
szolgáltató is lesz, a szolgáltatóból pedig egyenrangú fogyasztó.

Az energiatárolásban a jövQben az elektroautók is nagymértékben részt fognak 
venni. Hiszen autóink naponta átlagosan csak 1½ órát lesznek használva, és ezalatt 
80%-uk nem tesz meg többet 150 km-nél. A maradék 22,5 óra alatt a megújulóenergia-
többlettermelésbQl tetszés szerint feltölthetQk.

Esetenként ez közvetve, éjjel is megtörténhet a garázsban vagy pincében elhelyezett 
nagyteljesítmény_ akkumulátorokból. Nemcsak magánautóknál, hanem taxik, vállalati 
autók és nyilvános közlekedési eszközök esetében is. Ilyen akkuk már vannak a piacon, 
egyelQre magáncélra még nem elég kiforrottak, de neves konszernek dolgoznak a fejlesz-
téseken, és a tömeggyártás bevezetésével hamarosan esni fog az áruk, aminek következ-
tében széles körben elterjedhetnek.
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Ez az energiaforradalomnak nevezett jelenség a küszöb elQtt áll, visszaszorítja a nagy-
erQm_veket, az évtizedek óta megszokott centrális energiaellátást.

LehetQvé válik tehát számos köz- és magánépület energiaszükségletének részleges 
vagy a geográfiai helyzetétQl függQ teljesen önállóan történQ fedezése.

Klasszikus szinergia jön létre, a környezet az ökonómia és szociológiai elQnyök ösz-
szeadódnak és széles tömegek számára biztosíthatják az általános jólétet. A gáz- és vil-
lanyszámla nem esetenként fog csökkenni, hanem végül szinte teljesen meg fog sz_nni.

ElképzelhetQ egy bizonyos, fogyasztástól független kontingens eladása, a mobiltele-
fon-szolgáltatók mintájára egy bizonyos (mondjuk 1 €/nap) egységáron.

Természetesen nem máról holnapra, de ha az irányt minél több régióban betartjuk, ez 
a vízió egyre több földlakó számára valósággá válhat.

A nap nem küld számlát! Hirdetik a zöldek, sok energiamulti nemtetszésére.
Mint mindig, a legfontosabb a politikai akarat, a vezetQk gyors és helyes döntése. Az 

irány globálisan adott, aki más irányban próbál meg haladni, az visszafelé halad – és a 
kezdetben említett tudományos kutatás értelmében – végül is drágán fog fizetni érte.

Mit értünk pontosan fenntarthatóság alatt?
Németország fenntarthatósági stratégiája négy vezérvonalra oszlik:

- Generációs igazságosság, ez alatt az értendQ, hogy minden generációnak a saját 
problémáit kell megoldani, és nem háríthatja azokat a következQ generációkra. Egyben 
gondoskodnunk kell a jövQben belátható terhelések elkerülésérQl. (Kiegyensúlyozott ál-
lamháztartás stb.)

- ÉletminQség, melynek fQbb szempontjai a környezetkímélQ mobilitás és a levegQmi-
nQség.

- A szociális összetartás, az üzemzárások következményeinek átképzéssel való elkerü-
lése.

- A nemzetközi felelQsség mint a bolygónkon meglévQ flóra és fauna sokrét_ségének 
tartós megQrzése.

A vezérvonal részletesen 21 területen 38 célt nevez meg, melyeknek nagy része meny-
nyiségi indikátorokkal van ellátva. Ezek felsorolása túllépné a megadott keret határait.

A fenntarthatóság célháromszöge végül a szociális a környezeti és gazdasági szempon-
tok relatív határvonalaiból tevQdik össze.

Az abszolút határ az életbázis fenntartása az említett szempontok optimalizálásához 
szükséges intézkedések segítségével.

Tehát a fenntarthatóság nem fejezhetQ ki egy határozott nagyságrendben, hanem in-
kább egy állandó folyamatot jelent, melynek alakítását és alakulását rendszeresen érté-
kelni, esetenként módosítani kell.

Milyen új tárolási szisztémákra lesz szükség a decentrális ökoáram (megújuló energia-ökoáram (megújuló energia- (megújuló energia-
források) tárolására?

Egyik lehetQség az említett elektromobilitás bevonása. Az elektrokémiai tároló akku-
mulátorok erre a viszonylag magas energia- és teljesítménys_r_ségük miatt különösen 
alkalmasak.

Másrészt legalább ugyanakkora szerepet játszik majd a stacioner tárolás, melynek vég- tárolás, melynek vég- vég-
sQ célja: ökoáram a nap 24 órájában.

Ennek a tárolási módszernek fontos tényezQi: az energiamennyiség és a ciklusszám. A 
költségek elfogadhatósága pedig a különbözQ idQ-skálabeosztás szerint lesz prognoszti-
zálva (másodperc – perc / perc – nap / hónap – év).
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A differenciált követelmények miatt tehát nem várható egy egységes technológia 
érvényesülése, hanem inkább több, az egyedi feltételeknek megfelelQen, speciálisan opti-
malizált technológia érvényesülése várható.

Különbséget kell hát tennünk ebben az összefüggésben az alacsony energiamennyiség 
tárolására szükséges rövidtávú tárolók között, melyek magas ciklusszámot feltételeznek, 
és a szezonális (hosszútávú) tározók között, melyek rendszerszinten is nagy energiameny-
nyiséget képesek tárolni, de alacsony ciklusszámmal.

A nemzetközi kutatások az utóbbi években a következQ, három nagy csoportra osztható 
tárolási lehetQségekre fókuszálnak:

1. Lítiumion (Li-ion) akkumulátor
A hagyományos ólomakkumulátorral szemben a lítiumion bázisú szisztémák csak két 

éve vannak a piacon. Ez az oka annak, hogy még nem rendelkeznek általánosan elismert 
minQsítéssel. AlapvetQen rövidtávú stacioner energiatárolásra alkalmasak.

Nagy elQnyük, hogy jóval robusztusabbak mély lemerülések (DoD = Depth of 
Discharge) esetén is. Magas raktározási s_r_ségük és ciklus-állóképességük 3-as faktorral 
jobb az ólomakkunál. Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a beszerelt kapacitás az ólomakku-
mulátornál háromszoros súllyal és háromszoros térfogattal jár. Összhatásfokuk 90–96% 
között van, önlemerülésük évi 2% százalékkal extrém alacsony.

A cellák le vannak plombálva, tehát a talajvizet nem veszélyeztetik, és egy aktív szel-
lQztetQ-rendszer sincs elQírva (az ólomakkumulátorral ellentétben).

A naptári öregedés nemcsak a töltöttségi állapotuktól, hanem a környezet hQmérsék-
letétQl és a fel- és letöltési teljesítménytQl is függ. A katód anyaga szén, az anódanyag 
többféle fém-összetevQbQl állhat.

A legrobusztusabbnak ígérkeznek a LiFePO (lítium-vas-foszfát), vagy újabban az NCA 
(nikkel-kadmium-alumínium) anódos technológia. Ezek naptári élettartama állítólag 15-
20 év, utóbbinál a 30 évet is felülmúlja.

De itt vigyázni kell a fogyasztónak, mert a ciklusállóság is meg van adva, és a rendszer 
élettartalmát a két adat összege szabja meg. Tehát ha a gyártó által pld. 6000 ciklus és 20 
év élettartam van megadva, akkor 3000 ciklusnál a tartalék fele elhasználódott.

Ugyanez történik 10 év leteltével is. A kettQt összeadva 10 év elteltével nem áll több tar-
talék rendelkezésre. Gazdaságosság szempontjából jelenleg 10 év a minimálkövetelmény.

Ezen a téren még széleskör_ kutatások folynak, bár a jó minQség_ rendszerek nagyrészt 
már ma is kifizetQdQek, az általános elterjedésükhöz szükséges árcsökkenés még néhány 
évig eltarthat.

2. Nátrium-kén vagy Redox Flow
Néhány éve kaphatóak a 10-100 megawattórás kapacitással rendelkezQ ipari nátrium-

kén vagy Redox Flow elemek. Leginkább elterjedt a Vanádium Redox (VRB) elem, mely-
nél az oldatként tartályokban lévQ nehézfém reakciója elektródák segítségével történik.

A teljesítmény az elektródák nagyságától, míg a tárolási kapacitás a tartályok nagyságától 
függ. Az üzemi hQmérséklet 300–350 °C között mozog, úgy hogy ilyen rendszerek csak egy 
viszonylag magas ciklusfrekvencia esetében alkalmasak. Különben a m_ködési hQmérsék-
let fenntartásához szükséges energiafogyasztás lényegesen csökkentené a hatékonyságot. A 
tárolási költségek (cca. 30 cent/KWh) ennél az elemtípusnál még amúgy sem gazdaságosak.

Biztatóbbnak t_nik a legújabb nehézfém és mérgezQ anyagok nélkül m_ködQ sósvizes 
akkumulátor, mely egy pennsylvaniai gyártótól származik. Az anód szén, a katód 
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mangánoxid. Ezek lemezformában lesznek egymásra helyezve és pamutfilc szeparátorok 
segítségével elválasztva. A kémiai reakció pedig sósvíz-elektrolit segítségével történik.

Ennek a rendszernek legfQbb elQnye, hogy egyszer_, robusztus és alig igényel kar-
bantartást. A tárolási költségek jelentQs csökkenése a gyártó (AHI) szerint 2019 végétQl 
válhat (a jelenlegi ár ¼-ével) gazdaságossá. Jelenlegi ára 450 $ / kWh beszerelt kapa-¼-ével) gazdaságossá. Jelenlegi ára 450 $ / kWh beszerelt kapa--ével) gazdaságossá. Jelenlegi ára 450 $ / kWh beszerelt kapa-ével) gazdaságossá. Jelenlegi ára 450 $ / kWh beszerelt kapa-vel) gazdaságossá. Jelenlegi ára 450 $ / kWh beszerelt kapa- / kWh beszerelt kapa-/ kWh beszerelt kapa-
citásonként. További fontos elQny, hogy ez a technológia jól kombinálható az elsQként 
említett lítium akkuval, és ellentétben azzal, 100 százalékig lemeríthetQ. Tehát nem kell 
túldimenzionálni, mert ez esetben a bruttó- megegyezik a nettókapacitással.

A sósvízakku gyártása (a lítiumakkuhoz mérten) relatív egyszer_, azon kívül rendelkezik az 
ún. „Cradle to Cradle” inkább az angolszász területen elterjedt (’bölcsQtQl a bölcsQig’) minQsí-n. „Cradle to Cradle” inkább az angolszász területen elterjedt (’bölcsQtQl a bölcsQig’) minQsí- bölcsQig’) minQsí-’) minQsí-
téssel. Ez annyit jelent – és szerintem akkumulátorokra vonatkoztatva ez az igazi innováció –, 
hogy minden összetevQje fenntarthatóan lesz alkalmazva, mint egy végtelen körforgalomban. 
A körforgás (recycling) témájára általánosan a késQbbiekben még külön kitérek.

3. Kémiai energiatárolás: power-to-X, power-to-Gas, Power-to-Fuels
Ökoáramból energiaszolgáltató „nyersanyag” is nyerhetQ, mint például gQz, metángáz, 

metanol vagy hidrogén. A rendszer lényege, hogy a fölösleges (többlet) ökoáram és egy 
innovatív, ún. protoncsere-membránból álló (PEM) elektrolizáló cella (stack, máglya) 
segítségével felbontja a vizet hidrogénre és oxigénre.

A hidrogén az árammal ellentétben tovább és elQnyösebben tárolható. A folyamat ha-
tásfoka a legújabb kísérletek alapján eléri a 75 százalékot. A maradék negyed energia 
– „hulladékhQ” – szintén hasznosítható, meglévQ (vagy létesíthetQ) távhQhálózatokban, 
illetve vidéken, hozzákapcsolt biogáz- vagy egyéb berendezések f_tésére.

A tárolt hidrogén több módon is felhasználható: magához a biogázhoz 30% hidrogént 
lehet hozzákeverni, ami ezáltal 30:70 keverékarányban különösen hatékonyan égethe-
tQ el az úgynevezett blokk-hQerQm_vekben (robbanómotorral m_ködQ áramgenerátor 
segítségével). Ezúton egy 100%-ig megújuló energiából származó rugalmas energiaellá-Ezúton egy 100%-ig megújuló energiából származó rugalmas energiaellá-
tás biztosítható. Ezt tanúsítják példaként a dán határ közelében lévQ Reußenköge faluban 
létrehozott pilótaprojekt eddigi eredményei.

Az ökogázt nem kell feltétlenül újra árammá alakítani. Az ipar több ágában is nagy 
szükség van a hidrogénre. A máglyák tömegelállítása csökkenteni fogja a tárolási költsé-
geket, melyek jelenleg kilowattóránként 8–12 centbe kerülnek.

Csak az elQállítási költséget 2020-ig 2-3 eurócentre akarják csökkenteni, amihez az 
áramszolgáltatói díjakat még hozzá kell adni. Ezen az áron már versenyképes lehet a mo-
bilitási piacon és a kémiai iparban is.

A JARA csoport szerint, ha ezt a költséget azzal hasonlítjuk össze, ami akkor vár ránk, 
ha így folytatjuk 2020-ig, ugyanis akkorra 6-7 cent / kWh lehet ez az ár, akkor még ked-
vezQbb a helyzet.

A ma felhasznált (például m_anyaggyártáshoz szükséges) hidrogén elsQsorban 
földgázból lesz elQállítva. Csak Németország évente 8 milliárd m³ földgázt használ föl 
hidrogéngyártásra. Tehát a hidrogéngáz vételárára (az elQállítás során) még jelentQs 
emissziós terhek is rakódnak.

Ha a hidrogén mint hajtóanyag egyelQre kezdeti fázisban is van, létezik már a piaca 
teherautóknál, buszoknál és villástargoncáknál.

Konklúzió
A Németországban 2050-re kit_zött 80%-os megújuló energia-keverékarány becsvágyó 
cél, de elérhetQ. Az ehhez szükséges 4 Terawattóra tározókapacitás jelentQs részének 
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megvalósulása csak 2040 utánra várható. Így hát rendelkezésre áll még 10-20 év az 
alapkutatásokra és az egymástól eltérQ szisztémák gyakorlati próbaüzemeltetésére is.

Ennek ellenére intenzíven ki akarják használni ezt az idQt a különbözQ kezdeményezé-
sek üzem alatti vizsgálatára és innovatív anyagok és komponensek fejlesztésére.

A jövQ megújuló energiaellátásának tehát egyik lényeges oszlopa abból fog állni, hogy 
egy ún. intelligens rendszerben („smart grid”) több decentrális berendezés egy virtuális 
erQm_vé lesz összekapcsolva.

Azt, hogy mindez nem utópia, hanem már létezik, vagy belátható idQn belül megvaló-
sítható, kontinensünkön is számtalan példa bizonyítja.

Nézzünk meg néhányat közelebbrQl, kezdve közvetlen szomszédunknál!

Ausztria: Salzburg, Graz, Wels
Aki Salzburgra gondol, annak elQször is Mozart, vagy a róla elnevezett kis marcipángo-
lyók jutnak az eszébe.

Viszont az, hogy a hasonló nev_ tartomány az energiafordulatra vonatkozóan egy am-
biciózus célt t_zött ki, kevésbé ismert. A kormány 2015 októberében döntött úgy, hogy a 
tartomány 2050-ig az áramellátást autonóm és klímaneutrális alapokra helyezi.

ElsQ lépésben az elektrovoltaikus berendezések 2020-ig történQ 112 megawattra való 
kiépítését szorgalmazzák. Ez csupán számtanilag 22 400 db öt kilowatt teljesítmény_ 
naperQm_rendszer létesítését jelenti, nagyságrendileg bQségesen fedezve egy átlagos 
családi ház energiaszükségletét.

Ennek elérése céljából Ausztria eddigi legnagyobb támogató kezdeményezése indult 
be. Salzburg egy napberendezés (1–3 kW közötti nagyságrendben) beszerelését 600 euró-
val támogatja kilowattonként. Invesztíciós hozzájárulást ad továbbá ipari célú napenergia-
berendezésekre 100 kW-os nagyságrendig. Ennek ugyan legalább 60%-os önfogyasztási 
arány a feltétele.

A tározók szubvencionálásában is elöl járt a tartomány. Már 2014-ben indítottak éllo-
vasként egy elQmozdító programot az energiatározók beépítésének ösztönzésére.

Bécs és Steiermark szintén támogatják a tározók telepítését még 2016 végéig. Családi házak-
nál a névleges kapacitás 5 kWh, a társasházakat és ipari üzemeket Bécs 10 kWh nagyságrendig 
támogatja. A tározó lehet nagyobb is, de a támogatás csak a megadott kapacitásig lehetséges.

Bécs 500 € kezdeti ösztönzést nyújt egy kWh létrehozott kapacitástelepítésért, de ez az 
összeg a támogatható önköltségnek csak maximálisan 40%-áig vehetQ igénybe. A juttatást 
összesen 100 szisztémára terjesztik ki.

Graz egyelQre felsQ határ nélkül szabott ki 200 €-t, mellyel a hagyományos ólomakkuk 
kW-onként számított bruttó tározó kapacitás betelepítéséhez járul hozzá. Az illetékesek a 
nagy érdeklQdésre való tekintettel jelenleg a programok felújítását veszik fontolóra.

Az eredmények értékelésével a welsi „Asic” (Austria Solar Innovation Center) lett 
megbízva, akik a tározók és a beszerelés minQségét is ellenQrzik.

Az eddigi vizsgálatok azt mutatják, hogy a tározók hatásfoka a felsQ-ausztriai Welsben, 
ideiglenes kiértékelések alapján 97-98 százalékos. Tehát az önfogyasztásuk viszonylag 
alacsony. Sokkal fontosabb viszont hogy a szolárenergia-termelésük önfogyasztási aránya 
a tározó használatbavételével kb. 飴-ról 絢-ra nQtt.

Az elsQ adatértékelés alapján a termelt ökoáram önfelhasználási aránya a tározóknak 
köszönhetQen jelentékenyen, éves átlagban 70 százalékig növekedett. Most már csak az 
árakat kell gazdaságossá tenni!
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A jelenlegi tározási költség túl magas, (a lítiumakkuknál) 1000 € / kWh beszerelt ka-ítiumakkuknál) 1000 € / kWh beszerelt ka-) 1000 € / kWh beszerelt ka-
pacitás. Tehát 3000 teljes ciklusnál a kilowattórára mért áram költsége 32 centet tesz ki.

A tározó gazdaságos üzemeltetéséhez Németországban ennek az árnak 20 cent alá kell 
kerülni ahhoz, hogy a piaci árakhoz viszonyítva legalább paritást érjen el. Ez beszerelt 
kapacitásonként 750 €-t jelent. Ausztriában, ahol még olcsóbb az áram, a gyártóknak 500 
€-s szintet kell elérniük.

SzakértQk meggyQzQdése alapján az árdegresszió a napenergia-berendezésekhez ha-árdegresszió a napenergia-berendezésekhez ha- a napenergia-berendezésekhez ha-
sonlóan a tározás terén is be fog következni.

A szolárenergia (6 cent) és a tározási energia (10 cent) költsége összesen 16 centtel már 
Ausztriában is kifizetQdQvé válhat.

Alpesi szomszédunk persze szerencsés helyzetben van, mert sok könnyen szabályoz-
ható vízerQm_vel rendelkezik. A megújuló energiaforrások aránya náluk összesen 67%, 
ebbQl csak a vízenergia 56 százalékot tesz ki. (Az EU átlaga kb. 17%.) Viszont ugyanúgy, 
ahogy Magyarország is, rá van kapcsolva az összeurópai hálózatra.

Ha tehát Németország (ahogy egyre gyakrabban elQfordul) fölöslegesen sok ökoáramot 
termel, és azt részben ingyenesen Európa-szerte továbbadja, akkor a szomszédos Ausztria 
vagy bármelyik európai ország számára a tározókapacitási (legyen az szivattyús vagy ak-ármelyik európai ország számára a tározókapacitási (legyen az szivattyús vagy ak- a tározókapacitási (legyen az szivattyús vagy ak-
kumulátoros) tartalékok külön-készpénzt jelentenek, és idQvel 4-5-szörösen térülnek meg. 
A megújuló energiafogyasztás aránya Németországban tavaly érte el a 30%-ot.

Az Európa-szerte növekvQ ökoáram-termelés tehát feltétlenül indokolttá teszi a magán 
és ipari, kis és középnagyságú tározók telepítésének a kezdeti fellendítését. Paksról jelen-
leg Ausztriába szállítanak éjszaka olcsó áramot szivattyús tározók m_ködtetésére.

Belgiumban pedig, ahol hasonlóan 50 százalék körüli az atomenergia aránya, mint ná-
lunk, éjszaka kivilágítják az autópályákat. Így nyújt a kis Belgium a világ_rbQl nézve a 
kínai nagyfalhoz egyedülállóan hasonló látványt.

Indokoltnak t_nik még két nagy európai ország álláspontjának rövid ismertetése:
Olaszország: nem közvetlen szomszédunk ugyan, de talán érdemes néhány adatot megem-
líteni az ország energiaszolgáltatásával kapcsolatban. Már csak azért is, mert legnagyobb 
szolgáltatójuk az ENEL, mint nemzetközi konszern, a magyar piacon is jelen van.

Az olasz cég vezetQi több okból is nyugodtabban tudnak aludni, mint a német RWE 
vagy E.ON vezetQi, akik az atomenergiából való kiszállás költségei miatt kemény idQket 
élnek meg. A lakosság persze ezért nem túlzottan sajnálkozik, jól tudva hogy az Q bQrén 
hosszú éveken át már sok milliárdot kerestek.

A legfQbb ok, hogy az olaszoknak atom- és jelentQsebb szénerQm_veik nincsenek.
E mellet az olasz cég nem rég megegyezett az algériai beszállítójával, hogy a gáz 

jelenleg hátrányos, hosszú távú, olajárhoz való kötését a szerzQdés lejárta után meg 
fogják változtatni.

A cég az elkövetkezQ években 20 milliárd eurót invesztál a megújuló energiákba. Új kon-Új kon-j kon-
vencionális erQm_veket nem építenek, sQt jó néhány erQm_vet lekapcsolnak a hálózatról. 
Az állam egyre hatékonyabban gazdálkodik az energiával, így hát a fogyasztás csökken.

A megújulók aránya 2014-re a tervezettnél jobban, 26% helyett 28%-ra növekedett. 
Megújuló pilótaprojektekbe hasonló nagyságrendben fektetnek be, mint Németország.

Az intelligens mérQórák (smart metering) otthonokba való példátlan nagyságrend_ 
90%-os (40 millió készülék) beépítése után, most az intelligens hálózatok (smart grid) fej-
lesztésébe invesztálnak a legtöbbet. Csak ezen a téren 2020-ig 60 milliárd euróra taksál-
ják a piaci befogadóképességet. Az ún. intelligens mérQórák teszik lehetQvé a fogyasztó 
számára legelQnyösebb áramtarifa kiválasztását.
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A decentrális megújuló energiaforrásokban központi helyet foglal el a biomassza. 
Olaszországban 2012-ben 580 biomassza-berendezés m_ködött közel 900 MW teljesít- közel 900 MW teljesít-zel 900 MW teljesít-
ménnyel. Ebbe a kategóriába sorolhatók a hulladékégetQk és a pelletkazánok is.

Az olasz nemzeti energiastratégia célja a megújuló energiaforrások kiépítése mellet a 
hagyományos gázerQm_vek modernizálása. A hatékonyabb technológiák forszírozása és 
az energiaimport visszaszorítása révén bekövetkezQ tartós árcsökkentés.

Logikus tehát, hogy az ipar versenyképességének további növelése érdekében a meg-
újuló forrásokra vonatkozó új célt 2020-ig 35–38% részarányban határozták meg.

Franciaország: hogy viselkednek a franciák, ahol jelenleg 75 százalékkal a legmagasabb 
az atomenergia aránya?

Az utóbbi években Franciaország is kedvet kapott a zöld energiára. A környezet-
védelmi miniszterasszony, Ségolène Royal rajong a tiszta energiáért. A kormány az 
atomenergia arányát 10 éven belül radikálisan 50 százalékra akarja csökkenteni. A 
megújulók aránya akkorra a mostani 14-rQl 23 százalékra fog emelkedni. Az energia-
fogyasztást pedig 2050-re még radikálisabban, 50 százalékkal szándékozzák csökken-
teni. Egyben a jelenleg Németországból és Svájcból történQ áramimport csökkenését 
is szeretnék elérni.

A francia–német határ közelében fekvQ Fessenheim melletti atomerQm_ helyére egy 
1000 MW-os (egy gigawatt) nagyságrend_ naperQm_vet terveznek, ily módon új perspek-
tívát teremtve az európai fotovillamos iparágban. Ebben a földrengésveszélyes övezetben 
1977–78-ban adtak át két nukleáris blokkot, melyeket Hollande elnök bejelentése szerint 
idén, 2016-ban elQvigyázatosságból leállítanak.

A körforgás (Recycling)
Minden energiaszolgáltató eszköznél fontos szempont az újrafelhasználhatóság, illetQleg 
körforgás (újrahasznosítás) lehetQségeinek és költségeinek a kérdése. A gondos újra-örforgás (újrahasznosítás) lehetQségeinek és költségeinek a kérdése. A gondos újra-(újrahasznosítás) lehetQségeinek és költségeinek a kérdése. A gondos újra-
felhasználás vagy megsemmisítés a tiszta energiaellátás szerves része kell legyen, úgy, 
ahogy ez az évekkel ezelQtt bevezetett Recycling módszer például a zseblámpaelemeknél 
már általánosan ismert és jól bevált módszer. Ezek a szigorú elQírások ugyanúgy vonat-
koznak az új lítium-tározókra is.

A technikai lehetQségek fejlesztése immár lehetQvé teszi a fotovoillamos elemek 95%-
os újrahasznosítását.

Az EU már 2003-ban kötelezte az elektromos készülékek gyártóit, azok ingyenes visz-
szavételére. (Vö. WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment.) Azóta az összes 
piacra hozott készüléket kötelezQen regisztrálni kell.

A WEEE irányvonal 2012-es novellálása szerint erre a fotovillamos elemek forgalma-
zói is kötelezve lettek. 

A törvény szerint ez alól nincs kibúvó, mivel Németországban a kereskedQtQl kezdve 
az importQrön keresztül az internetes kereskedQkig kivétel nélkül mindenkire vonatkozik, 
aki az árut piacra hozza.

Így a kötelezQ recycling újabb piacot is teremtett. Az European Recycling Platform 
(ERP) nev_ Európa-szerte m_ködQ szolgáltatói hálózat már 2002-ben létrejött. 
Feladata egy szolárberendezés minden elektromos összetevQjének a visszavétele 
és innovatív menedzselése. Ez a törvényileg meghatározott irányelvek alapján lét-
rehozott stratégia biztosítja a fogyasztó, a vállalkozó és a környezet védelmét is. 
Németországban ez a törvényjavaslat röviddel az érvénybe léptetés elQtt áll, tehát 
egyelQre még önkéntes alapon történik.
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Konklúzió magyar vonatkozásban – milyen lenne a helyes energiapolitika?
Az ökoáram technológiák ily mérték_ fejlQdését és térnyerését 10 évvel ezelQtt még el-
képzelni sem lehetett. Sallefeald, Harrisburg, de fQleg Csernobil és Fukushima után nem 
fog sok ideig tartani, amíg a nukleáris energia történelem lesz.

A technológiai környezet az utóbbi években rohamosan megváltozott, és ez a fo-
lyamat napjainkban sem lassul. Az innovatív megújuló decentrális energiaforrások 
jelentQs árcsökkenése kihúzza a talajt a megainvesztícióval járó központi energia-
források alól.

Ezek az olcsóbb technológiák jóval gyorsabban megvalósíthatók, csökkentik a nagy 
távolságra történQ szállítás vezetékköltségeit, új munkahelyeknek adnak lehetQséget és 
kímélik a természetet is. Tehát esedékes a paradigmaváltás!

Magyarországon a megújulók aránya az Eurostat szerint 2014-ben 9,5% volt (a teljes 
energiafelhasználás százalékában). Az ország ezzel jóval a lehetQségei alatt maradt. Az 
EU átlaga ugyanakkor 16% volt. Mi hátulról a harmadik helyen állunk.

Az európai gazdasági rendszer az energiapiacon is nyílt határokat teremtett. Ha nem 
állunk át idQben, akkor egyre nagyobb árat kell fizessünk érte.

Az atomenergiát a magas elQállítási költségek és az esetlegesen végzetes 
következményekkel járó balesetveszély mellet, a mai napig tisztázatlan tárolási mód és 
annak horribilis költségei teszik elfogadhatatlanná.

Mi a cél ?
A leírt lehetQségek és tapasztalatok alapján a cél világos és egyértelm_:

Magyarországnak a megújuló energiaforrások részesedését, a jelenleg üzemelQ 4 paksi 
blokk kifutási idejével párhuzamosan kell fejleszteni, azaz a 30-as évek közepéig meg-
sz_nQ, kereken 50 százalékos nukleáris kapacitást kell pótolni.

Ennek a 2012 óta stagnáló 9,5 százalékos aránynak ilyen jelentQs lépték_ távlati nö-
velésére független energiaszakértQk bevonásával új tartóssági stratégiát kell kidolgozni.

Hogy nézhet ki az új stratégia?
• A már korábban fontolóra vett, és a Duna Bizottság által elfogadott, Adonynál és 

Fajsznál kijelölt környezetkímélQ vízerQm_vek létesítését is felül kellene vizsgálni.
Vízenergiával a szakértQk szerint az éves magyarországi villamosenergia-fogyasztás 
kerek 10 százalékát fedezhetnénk.

• A termálvizek áramtermelésre és f_tésre való hasznosítása lokálisan nagy potenciált 
jelent. Az ország ¾ részén a geotermikus gradiens kétszerese az európai átlagnak.

• Energiaszükségletünk további 25-30 százaléka fedezhetQ biogáz, szél- és fotovillamos 
erQm_vek létesítésével. Az Alföld Németország legdélibb tartományainál is jobb be-
napozási területnek számít.

• Magas hatásfokú modern gázerQm_veinkre, jelenleg meghatározhatatlan ideig tovább-Qm_veinkre, jelenleg meghatározhatatlan ideig tovább-m_veinkre, jelenleg meghatározhatatlan ideig tovább-
ra is szükség lesz.

• Végül, de nem utolsósorban, a legjobb energiaforrás a megtakarításban rejlik. 
Ezen a téren elsQsorban az épületszigetelés, f_tés- és ablakcsere támogatásával az 
építQiparnak adhatunk új impulzusokat. Az izzócsere lehetQségeire és a háztartási 
gépek lecserélését is figyelembe véve (a német energiahivatal számításait alapul 
véve és hozzávetQlegesen átszámítva a magyar energiaviszonyokra) 10-15 éven 
belül ily módon 30-40% energiát lehetne megspórolni. A kiesQ paksi kapacitás 
pótlása tehát 20 éves távlatban elméletileg elérhetQ.
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A váltás ésszer_, és elQnyös lenne a fogyasztó, a népgazdaság és a klíma számára is.
A már meglévQ tározók az ökogáz térnyerésével különös elQnyt jelentenek az ország 

energiafüggQségének csökkentése szempontjából.
Jó példák már vannak: a Mátrai ErQm_ Zrt. például megértette az idQk változását. 

Néhány hónapja adtak át egy 15 megawattos teljesítmény_ 30 hektáros szolármezQn lé-
tesített napenergiaparkot� Közép-Európa legnagyobb kapcsolt szén- és megújulóenergia 
erQm_vét. GyQrben a PannErgy nev_ cég pedig geotermikus energiával fedezi az Audi 
teljes hQ-szükségletének hatvan százalékát. Bízzunk benne, hogy sok követQre találnak.



WIRTH GÁBOR

A Velencei-tó fejlesztésének lehetQségei

(Bevezetés) Az 1980-as években még Magyarország legsikeresebben fejlesztett üdü-
lQhelyei közé tartozott Velencei-tó turizmusában az 1990-es évektQl nagy visszaesés 
figyelhetQ meg, ami a vendégéjszakák és az átlagos tartózkodási idQ csökkenésében, 
az 1960-as évektQl sikeresen fejlesztett kempingturizmus hanyatlásában és a turisz-
tikai infrastruktúra folyamatosan romló állapotában nyilvánult meg. A térség problé-
máival számos szervezet, önkormányzat és vállalkozás foglalkozik, az utóbbi évek-
ben egyre fontosabb szereppel bírnak a lokális fejlesztések is, amit a nagyobb helyi 
beruházások és a TDM-szervezetek tevékenysége is mutat. A helyi gazdaságfejlesztés 
céljainak és eszközrendszerének meghatározását jelentQsen nehezíti, hogy a fejlesz-
tésben résztvevQ folyamatok szereplQi, „a tudományos élet képviselQi, a szakpolitikai 
vezetQk és a HGF (helyi gazdaságfejlesztési) szakemberek más-más prioritások alap-
ján döntenek.” MindezekbQl az következik, hogy a helyi gazdaságfejlesztési stratégia 
legyen alapos, átfogó, ami nem csak a helyi viszonyokból következik, és mindemel-
lett egyszer_ (egyszer_en kommunikálható) és átlátható. (RAPKAY B. et al. 2013) A 
jövQ helyi gazdaságfejlesztésének a Velencei-tó térségében is az lesz az egyik legfon-
tosabb feladata, hogy az említett három célrendszer nemcsak elméleti síkon, hanem a 
gyakorlatban is megvalósuljon.

(Célok, módszerek, források) Tanulmányom célja feltárni a Velencei-tó településeiben 
lezajlott társadalmi és gazdasági folyamatokat, és választ kapni arra a kérdésre, hogy 
milyen típusú fejlesztések jelenthetik a térség jövQjét. Az elemzés során a Velencei-tó 
tágabb településkörnyezetével foglalkoztam, mivel így lehetQségem volt feltárni a tele-
pülések kapcsolatrendszerét, másrészt a közigazgatás és a területfejlesztés egyes össze-
függéseit is. Megítélésem szerint a járási rendszer hatékony m_ködése jelentQs hatással 
lehet a Gárdonyi járás településeire. A szakirodalom feldolgozása és a statisztikai ada-
tok összegy_jtése kutatásom nélkülözhetetlen kiindulópontját jelentette, különös tekin-
tettel a KSH és a TeIR adatokra. A demográfiai és gazdasági folyamatok elemzésében 
és megjelenítésében a Geomarket GIS térinformatikai szoftvert használtam fel. A jövQ 
lehetséges település- és területfejlesztési irányvonalainak felvázolásához feltétlenül 
szükséges az említett települések gazdasági funkcióinak vizsgálata. Az elemzés során 
differenciáltabb képet kaptam a Gárdonyi járás településeinek a térségben betöltött 
gazdasági szerepérQl.

A Velencei-tó településein a kisvállalkozások a nagyobb méret_ vállalkozásokhoz 
viszonyítva többségben vannak. Ezek a vállalkozások rendkívül érzékenyen reagálnak 
a gazdasági folyamatokra, ezért az Q tapasztalataikra és benyomásaikra támaszkodva 
alkottam képet a Velencei-tó helyi gazdaságának m_ködésérQl, helyzetérQl és lehet-
séges fejlQdési irányairól. A Velencei-tó kisvállalkozásainak helyzetét a Velencei-tó 
partján fekvQ településeken – Gárdonyban, Velencén, Sukorón, Pákozdon –, valamint 
a Velencéhez szorosan kapcsolódó Kápolnásnyéken m_ködQ 60 kiskereskedelemben, 
illetve vendéglátásban tevékenykedQ kisvállalkozás tulajdonosával, illetve üzletveze-
tQjével készített kérdQíves kutatáson keresztül vizsgáltam. A TeIR adatbázisból nyert 
információk alapján az említett 5 településen a vizsgált üzlettípusok számát az alábbi 
táblázat mutatja:
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Üzlet típusa száma

kiskereskedelmi üzlet 300

étterem és büfé 180

zöldség-gyümölcs szaküzlet 10

palackozott italok üzlete 10

sportszerüzlet 15

cukrászda 28

könyvszaküzlet 1

ruhaüzlet
vegyesiparcikk üzlet

összesen

19
12

592

1. táblázat: a vizsgált kiskereskedelmi egységek típusa és száma a Velencei-tó part-
ján fekvQ településeken. Forrás: saját szerkesztés a TeIR adatai alapján.

A statisztikai adatok alapján a vizsgált kereskedelmi egységek száma összesen 592, 
amibQl a 60 fQs, 10 százalékot meghaladó mintavétel reprezentatív, statisztikailag meg-
bízható eredményhez vezetett. A 60 kérdQívet az üzletvezetQk és tulajdonosok körében 
töltettem ki. A kérdQív 12 kérdésbQl állt, amelyek a helyi gazdaságra, a vállalkozások tér-
beli kapcsolataira, valamint a turizmus helyzetére és hatásaira vonatkoztak. A kérdQíves 
kutatást a július 16-tól augusztus 9-ig tartó idQszakban kijelölt munka- és szabad-, illetve 
munkaszüneti napokon végeztem el, amelyek a turisztikai fQszezonba estek.

Terepmunkám során azokkal a személyekkel és vállalkozásokkal készítettem struktu-
rált interjút, amelyek meghatározzák a Velencei-tó településeinek gazdasági fejlQdését. 

A kutatási eredmények elemzése után SWOT-analízissel tártam fel a térség erQsségeit, 
gyengeségeit, valamint az ezekhez kapcsolódó lehetQségeket és kockázatokat.

A kutatási eredmények gyakorlati hasznosíthatóságát a vizsgált települések fejlesz-
tésében szerepet vállaló valamennyi cég, szervezet, vagy döntéshozó szempontjából is 
fontosnak tartom.

(A Velencei-tó településeinek helyzete a szakirodalom tükrében) A Velencei-tó legna-
gyobb települése az 1989-ben városi rangot kapott Gárdony. A „Velencei-tó fQváros-
aként” ismert járásszékhely három településbQl jött létre: Gárdonyon kívül az 1930-as 
évektQl kiemelt nyaraló település, Agárd, valamint a Dinnyés-Kajtori-csatorna talál-
kozásánál fekvQ Dinnyés tartozik a városhoz. Gárdony ahhoz a 9 városi rangú telepü-
léshez tartozik Magyarországon, melyeknek „vezetQ s majd egyedüli funkciója az ide-
genforgalmi szerepkör (ez a városok 4,5%-a)”. (BELUSZKY P. 2003: 424) Az eredetileg 
mezQgazdasági funkciójú települések, Gárdony és Agárd, a turizmusnak köszönhetQen 
fejlQdött várossá. A turizmus megjelenése nemcsak a település(ek) arculatát, hanem 
gazdasági szerkezetét is átformálta. Gárdony, mint üdülQváros dinamikus elemét képezi 
a magyarországi városállománynak, a vállalkozók lakossághoz mért száma magas, la-
kosságszáma folyamatosan növekszik, szerepköre gazdagodik. (BELUSZKY P. 2003: 427) 
A Gárdonyi járás másik jelentQs települése Velence, amit 2004-ben nyilvánítottak vá-
rossá. A városi cím adományozásában nagy szerepet játszott a település idegenforgalmi 
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funkciója. A szakirodalom Velence kapcsán kiemeli, hogy településhálózatban betöltött 
szerepe alapján, betöltött városi funkcióit és külsQ képét vizsgálva kevés „városias 
jegyet” mutat. (Beluszky P. – gyPri r. 2006) A Velencei-tó turisztikai szerepkörének 
tárgyalásakor meg kell említenünk, hogy kiemelt üdülQkörzeteink közül a Velencei-tó 
rendelkezik a legkisebb településállománnyal. (DÁVID L. 2006) A szuburbanizáció fo-
lyamata és a turisztikai szerepkör felértékelQdése döntQen megváltoztatta a Velencei-tó 
partján fekvQ települések kiterjedését és szerkezetét. A települések beépített területei 
ma már összeérnek. (TAMÁSKA M. 2006) Tamáska kutatásaira támaszkodva a Velencei-
tó falvainak építészeti, társadalmi és gazdasági változásaira is következtethetünk. A 
térség falvainak képét az 1950-es évekig a paraszti életformára jellemzQ hagyományos 
hosszúházak határozták meg. A mobilitás elsQ lépcsQfokát, a mezQgazdaságból az ipar-
ba történQ átmenet korszakát a városiasodó parasztházak megjelenése és kockaházak 
elterjedése jelzi. A második generáció tagjai már a családi házat, illetve napjaink épüle-
tét részesíti elQnyben, mivel Qk már az ipar helyett a szolgáltató szektorban dolgoznak. 
Az 1990 utáni idQszak épületeire a posztmodern társadalom és a harmadlagos mobilitás 
nyomta rá a bélyegét. A rendszerváltás után a m_vészeti folklórizmus (felújított paraszt-
házak) mellett napjaink épülettípusai dominálnak. (TAMÁSKA M. 2006) A Velencei-tó 
tóparti településeire a 21. század elsQ éveitQl nagyon látványos beköltözés jellemzQ. 
Sukorón például a lakosság döntQ többsége más településen töltötte gyerekkorát. A be-
költözQk végzettségét vizsgálva megállapították, hogy „a közép és felsQfokú végzettsé-
g_ek abszolút mértékben felülreprezentáltak.” (TAMÁSKA M. 2006: 53–54) A településre 
költözQk fQként új építés_ nagy házakban és felújított parasztházakban laknak. Azok a 
kiköltözQ városi rétegek, akik a népi hagyományokhoz kevésbé kötQdnek, Gárdonyban 
vagy Velencén kerestek megfelelQ ingatlant. (TAMÁSKA M. 2006)

A Velencei-tó községeinek fejlQdésének és funkcióinak vizsgálatában nagy segítséget 
nyújt a Sikos és Beluszky által kidolgozott falutipológia. A tó északi partján fekvQ Pákozd 
a jó munkaerQ-piaci helyzet_, stabil társadalmú kisfalvak csoportjába tartozik, melyek 
meghatározó lakó szerepkörrel rendelkeznek. A 2001-es statisztikák alapján végzett falu-
tipizáláskor Pázmánd még egy átlagos munkaerQ-piaci helyzet_, csökkenQ népesség_ és 
vegyes funkciójú községként volt leírható, de az idQközben eredményesnek bizonyult fej-
lesztések hatására egy lassan növekvQ lakosságú, fejlQdQ és a jövQben várhatóan bQvülQ 
funkciójú településsé vált. Mindenképpen figyelemre méltó eredménye az említett kuta-
tásnak, hogy Sukoró már a 2001-es statisztikák alapján is egy agglomerációs községnek 
számít, amire jellemzQ a gyorsan növekvQ népesség és a vegyes funkció.

Szabadegyháza a falvak 4. csoportjába került, ahol az agglomerációk külsQ övezetébe 
tartozó községeket találhatjuk. Ezek növekvQ lakosságszámú települések, az ipari keresQk 
aránya jellemzQen magas. Az elmúlt 10 évben Szabadegyháza lakossága ennek ellenére 
2,7 százalékkal csökkent, amire meglehetQsen kedvezQtlen közlekedés-földrajzi helyzete 
is magyarázatot adhat. A régebben még Gárdonyhoz tartozó Zichyújfalu népessége is fo-
lyamatosan csökken, erre a falura jellemzQ a kedvezQtlen demográfiai struktúra. A telepü-
lés a hátrányos helyzet_ ingázó aprófalvak csoportjába sorolható. A Velencei-tó partjától 
pár kilométerre található Kápolnásnyék Szabadegyházához hasonlóan az agglomerációk 
külsQ övezetébe tartozó községek csoportjába sorolódott, de itt meg kell jegyeznünk, hogy 
jelentQs eltéréseket tapasztalhatunk Szabadegyházához képest. Kápolnásnyék lakossága 
2004–2013 között 9,41%-al gyarapodott, kedvezQ földrajzi fekvésének köszönhetQen tu-
risztikai funkcióval is rendelkezik, a vasútvonal és a 7-es út pedig mindennapi ingázásra 
is kiváló lehetQséget biztosít az itt élQknek. A tó északi partjától valamivel távolabb talál-
ható település, Nadap az átlagosnál kedvezQbb társadalmi struktúrájú községek egyike. 
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Vereb ezzel szemben a gyorsan fogyó népesség_ és kedvezQtlen demográfiai struktúrájú 
hátrányos helyzet_ aprófalvak csoportjába került. (BELUSZKY P. – SIKOS T. T. 2007)

A szakirodalom számos esetben utal rá, hogy a városi életforma, a tágabban értelmezett 
urbanizáció az elmúlt ötven évben a magyar falvak fontos jellemzQjévé vált. (ILLÉS I. 1993: 
38; ENYEDI GY. 1996: 13; TAMÁSKA M. 2006: 39)

(Eredmények) A TeIR rendelkezésre álló adatai és a Geomarket GIS térinformatikai szoft-
ver segítségével a Gárdonyi járás településeinek népességváltozásának alakulása.

1. ábra: a népességváltozás százalékos aránya a Gárdonyi járás településein 2004 és 
2013 között. Forrás: saját szerkesztés a Geomarket szoftver segítségével és a TeIR 

adatai alapján.

Az 1. ábra Gárdonyi járás települései lakosságszámának egy évtizedes változását mu-
tatja a 2004-es és a 2013-as év között. Az európai és az országos demográfiai trendek 
ellenére a járás településeinek többségén népességnövekedést figyelhetünk meg. A leg-
szembet_nQbb település Sukoró, ahol a 2004-es évhez képest 2013-ig 27,53%-al nQtt a 
lakosságszám, ami alátámasztja a szakirodalom által is felvázolt tendenciát: a Velencei-tó 
településeinek döntQ többsége vonzó célpont a városokból kiköltözni vágyók számára. A 
település népességnövekedését több tényezQ, nevezetesen az elQnyös közlekedés-földraj-
zi helyzet (M7-es autópálya, a Budapesthez és Székesfehérvárhoz való közelség), a vonzó 
táji és települési környezet és a községet is érintQ szuburbanizációs folyamat is magya-
rázza. A vizsgált 10 év alatt Velence népessége 15,74 százalékkal, Gárdonyé pedig 17,5 
százalékkal növekedett. Az említett két településen áthaladó 7-es út és a vasútvonal nem-
csak a turisták számára teremtette meg a gyors közlekedés feltételeit, hanem az említett 
települések lakóinak is lehetQséget ad a munkahelyre, illetve iskolába történQ ingázásra.
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A Velencei-tó legtöbb településének népességnövekedését a migráció idézi elQ, amit a 
KSH elQbb említett demográfiai adatai és a Gárdony polgármesterével készített interjú is 
alátámaszt. Gárdony polgármesterének, Tóth Istvánnak az elmondása alapján „az utóbbi 
egy-két évben évente 150-200 fQvel nQ a lakosságszám. Általában BudapestrQl költöznek 
fiatal családok Gárdonyba, és azoknak az idQsebb házaspároknak is jelentQs a számuk, 
akik a nyaralójukat „téliesítik” és oda költöznek be.” A vasúti közlekedés fejlesztésének 
köszönhetQen a város vezetése a jövQben még több beköltözQre számít.1

A családok beköltözésére is visszavezethetQ négy és többszobás lakások építésének 
áttekintése is sokat elárul a Velencei-tó településeirQl.

Épített négy- és többszobás 
lakások száma/év

G
árd

o
n

y

K
áp

o
ln

ásn
yék

N
ad

ap

Szab
ad

eg
yh

áza

Páko
zd

Pázm
án

d
 

Su
ko

ró
 

V
elen

ce

V
ereb

Z
ich

yú
jfalu

2005 45 12 12 5 11 3 8 18 1 2

2006 14 14 5 3 7 9 1 10 1 2

2007 35 22 6 4 4 1 6 10 0 0

2008 19 4 2 6 5 5 2 47 1 0

2009 34 12 3 2 19 1 8 9 1 1

2010 12 2 4 0 10 2 3 27 1 0

2011 14 2 2 0 4 4 3 6 0 0

2012 12 9 0 4 3 1 2 8 0 0

2013 13 1 1 1 2 0 2 3 0 0

2. táblázat: az épített négy- és többszobás lakások számának alakulása a Gárdonyi 
járás településein. Forrás: saját szerkesztés a TeIR adatai alapján.

Az új lakóhelyet választott és/vagy új házat építQ családok számára a térség két városi 
ranggal rendelkezQ települése, Gárdony és Velence t_nt a legvonzóbbnak, az M7-es autópá-
lyáról megközelíthetQ Pákozd szintén attraktívnak bizonyult. A tóparttól kissé távolabb fek-
vQ Kápolnásnyék a 2010-es évig viszonylag kiegyensúlyozott értékeket mutat. A Velencei-
tó környéki településeken épült négy és többszobások lakásának idQsorán az építQiparban is 
hatalmas visszaesést hozó világgazdasági válság hatása is megjelenik az idQsor adataiban.

A TeIR-adatok igazolják Tóth István, Gárdony polgármestere szavait, aki szerint sok 
kisgyerekes család költözött a Velencei-tó legnagyobb településére.2 A 14 éves kor alatti 
gyermekeknek a száma mind a fiúkat, mind a lányokat tekintve igen magas, különösen a 
18 és 19 éves korosztályokkal összevetve.3

A lakosság folyamatos növekedése megváltoztatja a Velencei-tó településeinek infra-
struktúráját és társadalmi szerkezetét. Az 2. ábrán kiemelt kedvezQ közlekedés-földrajzi 
helyzet lehetQvé teszi a más településeken történQ munkavállalást is.
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2. ábra: a más településeken dolgozó foglalkoztatottak százalékos aránya a 
Gárdonyi járás településein, 2011. Forrás: saját szerkesztés.

A Velencei-tó településein dolgozó foglalkoztatottak aránya alacsony, a lakosság jelen-
tQs része az ingázást választja, részben azért, mert a településén nem jut munkalehetQség-
hez, részben pedig azért, mert a közeli Székesfehérvár és Budapest kedvezQbb kereseti 
lehetQségeket kínál. „A nyári idQszakban a turizmusnak köszönhetQen sok munkavállaló 
érkezik a településre is, akik például büféket üzemeltetnek.”4 A Velencei-tó partjától 
északra fekvQ Nadapon a foglalkoztatottak túlnyomó többsége más településekre jár dol-
gozni, amire az M7-es autópálya közelsége, illetve a helyben rendelkezésre álló munka-
lehetQségek sz_kös száma is adhat magyarázatot. A polgármesteri hivatal adatai alapján 
a településen élQ munkavállalók fQ ingázási célpontja Budapest, ahova az ingázó foglal-
koztatottak mintegy 50%-a jár dolgozni. A fQváros mellett még Székesfehérvár, valamint 
a Velencei-tó közeli települései, köztük a szomszédos Velence és Kápolnásnyék játszanak 
a nadapiak munkahelyi elhelyezkedése szempontjából fontos szerepet. Az elQbbi a más 
településeken dolgozók mintegy 30 százalékának nyújt munkalehetQséget, a Velencei-
tó más településein pedig az ingázók 20 százaléka dolgozik.5 A tó északi partján fekvQ 
Pákozdról és Sukoróról szintén jelentQs számú munkaerQ ingázik más településekre dol-
gozni. A Velencei-tó településeirQl már gazdasági szerkezetük részletesebb elemzése elQtt 
megállapíthatjuk, hogy funkciójukat tekintve az alvótelepülések szerepkörét is betöltik, 
feltehetQleg azért is, mert a budapesti agglomeráció állandó növekedése miatt itt már egy-
re jobban érezhetQ a fQváros vonzása. A térkép alapján úgy t_nik, hogy a járás központja, 
Gárdony, illetve a szintén városi rangot viselQ Velence és a tó partjától kicsit távolabb fek-
vQ, de a Velencével már lényegében összenQtt Kápolnásnyék képesek a vizsgált települé-
sek közül a legjobban a munkaerQ helyben tartására. A Gárdonyi járás településeinek ga
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zdasági szerkezetét a TeIR-ben regisztrált vállalkozások 2013. évi adatai 
alapján vizsgáltam.

3. ábra: a foglalkoztatottak gazdasági szektoronkénti aránya a Gárdonyi járás tele-
pülésein, 2013. (%) Forrás: saját szerkesztés a Geomarket szoftver segítségével.

A járás adatainak áttekintése során megállapítható, hogy a legmeghatározóbb számban 
a tercier-szektorban tevékenykedQ vállalkozások mellett, a tradicionális mezQgazdasági 
funkció, mely néhány település életében meghatározó így Pázmándon, Kápolnásnyéken, 
Nadapon, Gárdonyban és Pákozdon még mindig elég jelentQs a mezQgazdaságban tevé-
kenykedQ vállalkozások száma. A térség nagyon kedvezQ éghajlati adottsága és mezQ-
gazdasági termeléshez alkalmas talaja a jó minQség_ mezQgazdasági termékek elQállítása 
révén fontos elemévé válhat a jövQ fejlesztési elképzeléseinek. A szálláshely-szolgáltatás 
és vendéglátás a Velencei-tó partján és a parthoz közeli településeken jut nagy szerephez, 
de a szolgáltató szektor szerepe a háttértelepüléseken is döntQ, ami megteremtheti ezek-
nek a településeknek is a lehetQséget, hogy valamilyen formában bekapcsolódhassanak 
a Velencei-tó turizmusába. A tercier szektorban dolgozó vállalkozásoknak a számát és 
m_ködését a turisztikai szerepkör mellett a térképen is érzékelhetQ kedvezQ közlekedési 
infrastruktúra és a helyi adottságok is meghatározzák.

Velencei-tó partjától távolabb fekvQ településeken jelentQs mértékben visszaszorult a 
mezQgazdasági funkció. A csökkenQ népesség_ Zichyújfalun a mezQgazdasági és ipari 
tevékenység már csaknem elt_nt (2-2%), a primer és szekunder szektor szerepe a szintén 
stagnáló népességszámú Vereben is nagyon elenyészQ. Az említett települések lényegesen 
rosszabb közlekedési adottságokkal rendelkeznek, mint a tó partjához közelebb vagy a 
közvetlen a tó partján fekvQk. A kereskedelmi és logisztikai szektorban dolgozó vállalko-
zások és az ingatlanügyekkel foglalkozó cégek jelenléte a telek és ingatlanok iránti keres-
let növekedésére utal, ami az ingatlanpiacon érdekelt helyi vállalkozásokra egyértelm_en 
ösztönzQleg hat.
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A Velencei-tó térsége gazdasági szerkezetének elemzésekor a legmeghatározóbb vál-
lalkozások vizsgálatát is elvégeztem. Sárkány Márta, az Okos Régió Klaszter klaszterme-
nedzsere szerint a Velencei-tó turizmusát ma a következQ vállalkozások határozzák meg: 
Velence Resort & Spa, Hotel Nautis Vital (wellness-szállodák Velencén és Gárdonyban), 
az Agárdi PálinkafQzde, L. Simon László borháza, az Agárdi Gyógy- és TermálfürdQ és 
a pázmándi Borárium, aminek a tulajdonosa már a Gárdonyi Öko-strand létrehozásával 
is sikereket ért el.6 A Borárium 2013. 05. 10-i megnyitása Pázmándon és a Velencei-tónál 
egyaránt értelmezhetQ egyfajta „hiánypótlásnak” is: Pázmándon a Hegyalja vendéglQ 
kényszer_ bezárása óta gyakorlatilag megsz_nt a minQségi vendéglátás, a Velencei-tó 
borturizmusát tekintve pedig ezelQtt nem létezett olyan vendéglátóegység, ahol a legjobb 
tó környéki pincészetek borait szolgálják fel.

Gárdonyban a legjelentQsebb vállalkozások döntQ többsége nem helyi lakosok tulajdo-
nában van, fQleg a nyári idQszakban nyitva tartó szolgáltatók. A legnagyobb vállalkozás 
az Agárdi Gyógy- és TermálfürdQ önkormányzati tulajdonban van, de az önkormányzat 
alkalmazásában álló vezetQje nem gárdonyi illetQség_.7 Az Agárdi Gyógy- és TermálfürdQ 
menedzsmentje munkaerQ-felvételnél preferálja a helyi lakosokat, de a gyógy- és termál-
fürdQhöz kapcsolódó feladatkörök nagy része speciális képzettséget igényel.8 Velencén 
a Velence Resort & Spa szálloda az egyik legjelentQsebb foglalkoztató. Munkavállalói 
jelentQs része helybQl, illetve a környékbeli településekrQl jár be dolgozni. A helyi mun-
kaerQ minél nagyobb arányú foglalkoztatását a menedzsment már a szálloda megnyitása 
elQtt kit_zte céljául.9

A Velencei-tó környéki meghatározó vállalkozások a térség két legjelentQsebb, városi 
ranggal is rendelkezQ településén, Gárdonyban és Velencén m_ködnek. A TeIR gazdasági 
szervezetekre vonatkozó adataiból kiderül, hogy Gárdonyban a regisztrált vállalkozások 
többségét az 1-9 fQs vállalkozások teszik ki (1088), emellett csupán hat 20–49 fQs vál-
lalkozást regisztráltak a településen. A járás települései közül egyedül Kápolnásnyéken 
m_ködik egy 250–499 fQs vállalkozás. Velence 935 regisztrált vállalkozásából 560 1–9 
fQs vállalkozást találunk, és csak két 20–49 fQs vállalkozást.10 A polgármesterrel készített 
interjú igazolta hipotézisemet, miszerint Gárdony és a Velencei-tó gazdaságának a helyi 
munkahelyteremtés szempontjából az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy az 
önkormányzati nagyobb vállalkozásokon kívül alig van legalább 50 fQt foglalkoztató kö-
zépvállalkozás.11 A helyi társadalomra nézve ebbQl az következik, hogy eddig még nem 
alakult ki az a módosabb vállalkozói réteg, amire az önkormányzat is támaszkodhat tele-
pülésfejlesztési politikájának kidolgozásában és megvalósításában.

A Gárdonyba települt multinacionális cégek, a Spar, a Penny, az Aldi és a Lidl éves 
üzleti tevékenységük tervezésekor mintegy 20 000 fQ potenciális vásárlóval terveznek, 
mivel a nyári idQszakban bQven 20 000 fölött van a lakosság száma, amit a nyaralótu-
lajdonosok, állandó lakosok, kempingezQk, a tó környékén üdülQk és a fürdQzQk tesz-
nek ki, a kevesebb forgalommal kecsegtetQ teleket „átvészelik”. A gárdonyi lakosság 
önmagában nem tudná a multikat „eltartani”, de mivel jók a közlekedési viszonyok, így 
Pusztaszabolcs, Baracska, Velence, Kápolnásnyék, Pázmánd településekrQl is sokan vásá-
rolnak Gárdonyban a távolabbi Székesfehérvár helyett. A korábbi kereskedelmi központ 
Kápolnásnyék volt, az elmúlt években viszont Gárdony elhódította ezt a szerepet a multik 
megjelenésével.12

2015. március 15-tQl hatályba lépett a 2014. évi CII. törvény „A kiskereskedelmi szek-
torban történQ munkavégzés tilalmáról”. A vasárnapi zárvatartás kérdésében a helyi, fejlesz-
tésben érintett közszereplQknek is nagyon megoszlik a véleménye, vannak, akik szerint ez a 
törvény nagyon negatívan hat az egész Velencei-tó turizmusára, és „ezt a korlátozást külön át 
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kellene gondolni a kiemelt üdülQterületeken”,13 mások pedig úgy nyilatkoztak, hogy a vasárna-
pi zárvatartás hosszú távon nem fogja károsítani sem a kiskereskedelmi forgalmat, sem pedig a 
településre látogatók számának alakulását. A vasárnapi zárvatartásnak Pákozdon a polgármes-
ter szerint „semmi hatása sem érezhetQ, vasárnap több kisbolt is nyitva tart a településen.”14

A nagy vitákat kavart törvény hatásait a Velencei-tó kiskereskedelmi forgalmára és 
ebbQl következQen a térség turisztikai szuprastruktúrájára 60 kiskereskedelemben, illetve 
vendéglátásban tevékenykedQ kisvállalkozás tulajdonosával, illetve üzletvezetQjével ké-
szített kérdQíves kutatás segítségével vizsgáltam.

A válaszadók 53,3 százaléka volt nQ és 46,7 százaléka férfi. A nemek és a válaszok között 
nem mutatható ki összefüggés, ugyanakkor érdekes jelenség, hogy a válaszadók több mint 
egyötöd része 35 alatti fiatal vállalkozó volt (21,7%). Ez részint az mutatja, hogy a kiske-
reskedelmi vállalkozásokban tulajdonosként vagy üzletvezetQként dolgozók több mint egy-
ötöd része a társadalomnak valószín_leg a nyitottabb, újításokra fogékony részéhez tartozik 
életkoruknál fogva. A vizsgált kisvállalkozások vezetQi túlnyomó részben (81,7%) helyiek.

4. ábra: a nagyobb üzletek vasárnapi zárvatartásának hatása a Velencei-tó partján 
fekvQ településeken m_ködQ kiskereskedelemben, illetve vendéglátásban tevékeny-

kedQ kisvállalkozások forgalmára. Forrás: Saját szerkesztés kérdQíves kutatás 
eredménye alapján.

A kérdQíves felmérés tükrében megállapíthatjuk, hogy a vizsgált kisvállalkozások 63,3 
százalékának forgalmát nem érintette a vasárnapi zárvatartás, a vállalkozások 28,3 száza-
lékánál tapasztalhatunk növekedést, ezekbQl 8,33% esetben csak vasárnap növekedett a 
forgalom. Szintén 8,3 százalék azoknak a kisvállalkozásoknak az aránya, ahol a törvény 
hatályba lépését követQen forgalomcsökkenést állapítottak meg.

Az elsQdleges turisztikai szuprastruktúrához tartozó vendéglátóhelyek 36 százalékának 
nQtt a forgalma a szóban forgó törvénynek köszönhetQen, 56 százalékuk forgalma nem 
változott, 8 százalékuknál pedig azt tapasztalták, hogy a forgalom csökkent.
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A vizsgált települések másodlagos turisztikai szuprastruktúrájához sorolható cégek 
esetében a vállalkozás forgalma a megkérdezettek 64,7 százalékánál nem változott, 26,5 
százalékuk növekedést – igaz ebbQl 11,8 százalék csak vasárnap –, 8,8 százalékuk pe-
dig csökkenést tapasztalt. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a 2014. évi CII. törvény 
közel azonos mértékben hatott a Velencei-tó elsQdleges, illetve a másodlagos turisztikai 
szuprastruktúrájához tartozó vállalkozásokra.

A vasárnapi zárvatartás esetleges hatásainak további felméréséhez az agárdi 
Napsugár Strand és a Park Strand kemping vezetQivel készítettem interjút. A két 
strand vezetQjének elmondása szerint a nagyobb üzletek vasárnapi zárvatartása nem 
befolyásolta érzékelhetQen a látogatók számát. A Napsugár Strand vasárnapi látoga-
tóinak száma egyébként a tavalyi adatokhoz képest kis mértékben növekedett, a Park 
Strand Kempingben pedig nem tapasztaltak növekedést. A nagyobb üzletek vasárnapi 
zárvatartásának hatása itt egyedül a strand területén található büfék forgalmának nö-
vekedésén keresztül érzékelhetQ, de a strand látogatóinak a számát itt sem befolyásol-
ta.15 A kérdQíves kutatás és az interjúk alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 
a nagyobb üzletek vasárnapi zárvatartása a Velencei-tó településeire, illetve strandja-
ira látogatók utazási döntését lényegesen nem befolyásolta, a strandon található büfék 
forgalmát viszont kis mértékben növelte, tehát feltételezhetjük, hogy a vásárlási-fo-
gyasztási szokások gyakoriságára volt hatással. Az interjúkból még az is megerQsítést 
nyert, hogy a vízpartra irányuló utazásoknál az idQjárás és az idQjárási elQrejelzések 
alapjaiban határozzák meg a potenciális látogatók utazási döntését.16 Ebben bizonyára 
szerepet játszik a turisztikai kulturális kínálat viszonylag sz_k volta. A fürdQvendé-
geknek az esQs napokon kevés egyéb programlehetQség áll rendelkezésére. A környék 
meglévQ értékeire a tó környéki települések propagandája kevés hangsúlyt helyez, 
illetve részben nehezen elérhetQek. A Velencei-tavat érintQ tömegközlekedés csak a 
vasút vonalán mondható kielégítQnek, a települések között gyenge, az üdülQkörzet 
teljes területe gyakorlatilag csak személyautóval járható be. A kínálat nem kapcsolja 
össze a Velencei-tó településeket és Székesfehérvár kínálatát, ami a földrajzi közelség 
miatt is kézenfekvQ volna. Székesfehérvár, mint a régió központja, gazdag kulturális 
kínálatával, történelmi értékeivel sajátos turisztikai miliQt jelent, vagyis mindaz meg-
található ott, ami a Velencei-tó környékérQl hiányzik.

A gárdonyi polgármesterrel folytatott interjúból az is kiderült, hogy a szezonali-
tás nem kizárólag a turizmusra, hanem a térség egészének gazdaságára is rányomja 
bélyegét.17 Mivel a vizsgált térség fQ turisztikai attrakciója a Velencei-tó, ami jelen-
tQs számú látogatót és turistát vonz, feltételezhetjük, hogy a szezonalitás nem csak 
a térség turizmusára, hanem a helyi gazdaság egészére is jelentQs hatást gyakorol. A 
szezonalitás helyi vállalkozásokra gyakorolt hatása szintén kérdQíves vizsgálatom 
részét képezte, melynek során a turizmus és a helyi gazdaság kapcsolatának mérté-
kérQl is képet alkothatunk.
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5. ábra: a szezonalitás hatása a Velencei-tó kisvállalkozásaira.

A Velencei-tó partján fekvQ településeken m_ködQ vizsgált kisvállalkozások esetében a szezo-
nalitás 20 százalékuknál, tehát minden ötödik kisebb cég esetében alapjaiban, 56,7 százalékuknál 
jelentQsen, 16,7 százalék esetében pedig kis mértékben gyakorol hatást a vállalkozás m_ködésé-
re. A megkérdezettek csupán 6,7 százaléka gondolja úgy, hogy a turisztikai forgalom szezonális 
hullámzása nem befolyásolja vállalkozása m_ködését, ami azt jelzi, hogy a helyi vállalkozások 
m_ködésének sikere szorosan összefügg a helyi turizmus fejlesztéseinek eredményeivel.

Tekintve, hogy a Velencei-tó társadalmát és gazdaságát alapjaiban meghatározza a 
turizmus, így ezzel az ágazattal a gazdaságfejlesztési lehetQségek kutatásakor kiemelt 
területként foglalkoztam.

Amellett, hogy a zajos fQvárosból sokan költöznek ki a nyugodtabb Gárdonyba, 
Velencére, Pákozdra, Sukoróra vagy Pázmándra, létezik ezekben a falvakban egy nem 
klasszikus turista tömeg, a „víkendházasok”, akik a hétvégét vagy szabadidejüket töltik 
el a településeken, szálláshelyeiken számos vendég megfordul. A rokonok, barátok termé-
szetesen nem fizetnek a szállásért, de vendéglátóikkal együtt pihenésre szánt költségeik 
egy részét helyben költik el, idejük egy részét pedig a helyi látnivalókra fordítják.

A Velencei-tó települései turisztikai funkciójának súlyát a turisztikai funkció értékkel 
vizsgálom. A térség települései közül csak azoknak volt indokolt az elemzése, amelyek 
rendelkeznek kereskedelmi és/vagy magánszálláshelyekkel. Turisztikai funkcióról az aláb-
bi települések esetében beszélhetünk: Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, 
Sukoró, Velence. A mutatókat a KSH és TeIR rendszerekben gy_jtött adatokból határoztam 
meg. A kijelölt indikátorokból egy viszonylag objektív, a vizsgált funkciót megbízhatóan 
mérQ és települési rangsorok felállítására alkalmas mutatórendszer megalkotása volt a cé-
lom, még akkor is, ha a valóságot csak némi torzítással mutathatja számunkra az eredmény, 
mivel például a turizmuskutatásban a „kirándulók” számának mérése a mai napig még meg-
oldatlan, így az éjszakázásokat véve alapul fQként a turisták számára támaszkodhatunk. A 
vizsgált települések turisztikai funkcióit a következQ táblázatban határoztam meg:
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Indikátor:

vendégéjszakák száma 95308 772 259 1883 105040 1810 167

turisták/lakosság aránya 394,2 8,29 4,42 83,2 832,9 20,71 4,2

szálláshelyek száma 258 10 1 31 170 18 2

szállásférőhelyek száma 4960 47 6 205 4070 195 8

szálláshely-kihasználtság 18,99 22,22 8,45 39,73 14,14 39,32 17,48

vendéglátóhelyek száma 145 15 3 7 111 17 3

külföldi vendégek száma 3817 8 7 42 3541 52 5

átlagos tartózkodási idő 2,38 2,94 2,84 1,72 2,24 2,37 7,26

Indikátorok szerinti rangsor:

vendégéjszakák száma 2 5 6 3 1 4 7

turisták/lakosság aránya 2 5 6 3 1 4 7

szálláshelyek száma 1 5 7 3 2 4 6

szállásférőhelyek száma 1 5 7 3 2 4 6

szálláshely-kihasználtság 4 3 7 1 6 2 5

vendéglátóhelyek száma 1 4 6 5 2 3 6

külföldi vendégek száma 1 5 6 4 2 3 7

átlagos tartózkodási idő 4 2 3 7 6 5 1

Indikátorok szerinti pozíci-
ók átlaga:

2 4,25 6 3,625 2,75 3,625 5,625

Turisztikai funkció szerinti 
rangsor:

1 4 6 3 2 3 5

3. táblázat: a Velencei-tó településeinek turisztikai funkció indexe. Forrás: saját 
számítás és szerkesztés a TeIR adatai alapján, 2011.

A Velencei-tó háttértelepüléseinek településmorfológiai szerkezetét, gazdaságát és tár-
sadalmát a falu tóparttól való nagyobb távolsága miatt nem formálta át a turizmus, mint 
ahogy Gárdony, Velence, Pákozd és Sukoró esetében történt.

A Velencei-tó partjától távolabb fekvQ települések ma csak kevésbé töltenek be turisz-
tikai funkciót, mivel ezeken a településeken nem úgy ment végbe az a mezQgazdaságból 
a tercier szektorba történQ struktúraváltás, mint ahogyan például Gárdony és Velence gaz-
dasági szerkezetében, településstruktúrájában és társadalmában is tapasztalható. A külföl-
di vendégeket, akik fajlagosan többet költenek a hazaiaknál, szintén a Velencei-tó „fQvá-
rosa” vonzza a legjobban. Szálláshelyekkel jelenleg nem ajánlatos bQvíteni a város kíná-
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latát, ehelyett inkább a szálláshely-kihasználtságot kellene növelni. Kiderült az is, hogy a 
körülbelül csak feleakkora népességgel rendelkezQ Velence több kategóriában is megelQzi 
Gárdonyt (vendégéjszakák száma, turisták és lakosság aránya), a város legmeghatározóbb 
funkciója itt is a turizmus. A kevesebb szálláshellyel, de jobb szálláshely-kihasználtsággal 
büszkélkedhetQ Sukoró és Kápolnásnyék csak közepes turisztikai funkciót töltenek be, 
ezeken a településeken nem a turisztikai fejlesztéseket kellene elQtérbe helyezni, hanem a 
többi gazdasági ágazatban rejlQ lehetQségeket is ajánlatos lenne vizsgálni. Kissé meglepQ, 
hogy a Velencei-tó északi partján fekvQ Pákozd csak a negyedik helyen szerepel, hiszen a 
település számos természeti és történelmi turisztikai attrakcióval is rendelkezik.

A Velencei-tó partjától távolabb fekvQ Nadap és Pázmánd csak kevésbé töltenek be 
turisztikai funkciót, ezeken a településeken nem ment végbe az a mezQgazdaságból a 
tercier szektorba történQ struktúraváltás, ami Gárdony és Velence gazdasági szerkezetét, 
településstruktúráját és társadalmát is átalakította. Szálláshelyeiket tekintve a tóhoz kö-
zeli kisebb települések fQleg a falusi és az ökoturizmusban találhatják meg a lehetséges 
turisztikai fejlesztések irányvonalát. Az átlagos tartózkodási idQ rövidsége (2 vagy há-
rom éjszaka) jelzi, hogy a Velencei-tóhoz látogatók többsége hétvégéjét, esetleg „hosszú 
hétvégéjét” tölti el elQszeretettel az adott desztináción. Ez a rövid tartózkodási idQtartam 
visszavezethetQ az utazási szokások megváltozására, a kedvezQtlen gazdasági helyzetre, 
de magyarázható Budapest és Székesfehérvár földrajzi közelségével is. A településeken 
m_ködQ turizmusban és vendéglátásban dolgozó cégek döntQ többségének is szembe-
sülnie kell a turisztika egyik alapproblémájával, a szezonalitás kérdésével. A Vital Hotel 
Nautis és a Velence Resort Spa wellness-szállodák kivételével az év téli idQszakában szin-
te az összes turisztikai vállalkozás „tengQdik”. Az erQs szezonalitást nem szabad figyel-
men kívül hagyni a tóparti települések fejlesztési koncepciójának megfogalmazásakor. A 
Velencei-tó térsége kiválóan alkalmas mezQgazdasági termelésre, de egyelQre csak kevés 
olyan helyi termék, helyi „márka” van a köztudatban, mint például az Agárdi pálinka.

A Velencei-tó térségében az önkormányzatokon kívül ma több szervezet is foglalkozik 
turizmus-, illetve gazdaságfejlesztési tevékenységgel. Gárdony és Velence külön TDM 
szervezettel rendelkezik, az Okos Régió Klaszter pedig többek között egy „helyi márka” 
kialakítását és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok erQsítését t_zte ki céljául. E cél eléré-
séhez a szakirodalom leírása alapján a következQ feltételeknek kell teljesülniük: „A klasz-
terek sikeressége belsQ önszervezQ képességükön, a szereplQk részvételén es a tanulási 
folyamatok sikerességén is múlik, tehát a fejlQdési folyamatban jelentQs szerepet játszik 
az erQs, hatékony intézményi környezet. Ezek a megállapítások a klaszterfejlQdés korai 
fázisában járó vagy gyenge kritikus tömegekkel rendelkezQ városi térségekben az inkubá-
ció, valamint a fejlesztési folyamatot átfogó és koordináló, a várostérségi gazdasághoz 
kötQdQ szervezetek szükségességét vetik fel az innovációs folyamat irányítása érdekében.” 
(LUX G. 2013: 69)

A kérdQíves kutatás eredményei rámutatnak, hogy a Velencei-tó térségében még nem 
igazán ismert és megfelelQen támogatott ez a több helyen már bevált elképzelés. A vizs-
gált kisvállalkozások nagy része, 52 százalékuk nem rendelkezik információval a klasz-
terekrQl, de nem is tartják fontosnak az azonos ágazatban m_ködQ kisvállalkozásokkal 
történQ együttm_ködést, ezzel szemben a kérdQívet kitöltött vállalkozások csupán 3 szá-
zaléka tagja valamelyik klaszternek.

A település gazdaságának fejlesztéséért, Gárdony városvezetése a vállalkozókkal együtt 
tevékenykedik összhangban a megyei önkormányzattal, és az országgy_lési képviselQvel. 
Kifejezetten gazdaság-, illetve településfejlesztési célból létrehozott szervezet nem m_-
ködik Gárdonyban. Az önkormányzat a hivatal szakembereivel is együtt dolgozik, épí-
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tészekkel, közgazdászokkal. Civil szervezetekkel szintén tartják a kapcsolatot. Gárdony 
polgármestere arról is beszámolt, hogy a tó környéki négy település, Pákozd, Sukoró, 
Velence, Gárdony számos projekt keretén belül m_ködik együtt, mivel a Velencei-tó, 
csak egységes egészként adható el, nem településekként. Arra szeretnének törekedni, 
hogy a települések ne ugyanazt a turisztikai kínálatot, szolgáltatásokat nyújtsák, hanem 
magas szint_ szolgáltatások segítségével specializálódjanak.18 A Velencei-tó települései-
nek gazdasági-társadalmi szempontok szerinti vizsgálata azt támasztja alá, hogy egy csak 
a tóparti településeket összefogó kezdeményezés önmagában még nem alkalmas a térség 
egészének fejlesztésére, mivel a háttértelepüléseket és azok teljese kapcsolatrendszerét a 
tóparti településekkel teljesen figyelmen kívül hagyja. Az Agárdi PálinkafQzde rendszere-

SWOT-analízis a Velencei-tó településeinek gazdaságfejlesztési lehetQségeire vonatkozóan

Strenghts - Erősségek: belső, pozitív tényezők

Budapest közelsége,
Székesfehérvár szomszédsága
Velencei-tó vize kiválóan alkalmas fürdésre
turisztikai infrastruktúra újra fejlődésnek indult
talaj alkalmas szántóföldi termelésre: kukorica, bú-
za, gyümölcs, szőlő
kiépített kerékpárút vezet a tó körül
természeti értékekben gazdag a környék: aktív tu-
risztikai potenciál
elkezdődött az összefogás a különböző gazdasági 
ágazatok között

Weaknesses - Gyengeségek: belső, negatív té-
nyezők
hiányosságok városi funkciók terén
a húzó helyi vállalkozások többsége nem helyiek 
tulajdonában van
hiányzik, vagy csak kevéssé van jelen a tehető-
sebb vállalkozói réteg
forgalom szezonális hullámzása
hiányzik az erős helyi „márka”, internetes megjele-
nés gyengeségei
túl sok szervezet és szereplő foglalkozik a fejlesz-
tésekkel és kevésbé hangolják össze munkájukat
a megújuló energiaforrások kihasználatlansága
gyenge ipari potenciál
a háttértelepülések megfelelő fejlesztések hiányá-
ban leszakadhatnak

Opportunities - Lehetőségek: külső, pozitív té-
nyezők
A Velencei-tó települései egy közigazgatási egység-
ben (járásban) találhatók
a város az ország területének azon 20%-os részén 
fekszik, ahol a külföldi tőke 80%-a összpontosul
EU-s pályázatok, Külső befektetők
térségi, regionális együttműködés
távolabb fekvő településekkel együttműködés, kap-
csolat,
klaszterek kiépítése, ágazatok közötti együttmű-
ködés
az agglomerációs hatásnak köszönhetőn a szolgál-
tatások kínálata bővülhet
a mezőgazdaság fejlesztése a kiváló szállítási, lehe-
tőségek (M7, vasúti fővonal), illetve a főváros és a 
megyeszékhely közelsége révén a térség exportle-
hetőségeit teremtené meg

Threats - Veszélyek: külső, negatív tényezők

folyamatosan növekvő gépjárműforgalom-környe-
zetszennyezés (lég, zaj, rezgés),
a fejlesztési források elapadása
a külső pénzügyi fejlesztési forrásoktól való függés
függő helyzet kialakulása Budapesttől és 
Székesfehérvártól (ingázás – helyi munkalehető-
ség korlátozottan áll rendelkezésre)
az agglomerációs hatás az árak növekedését okoz-
hatják, ami a szolgáltatások és áruk keresletének 
visszaesését okozhatja
agglomerációs hatásként jelentkezhet a közbizton-
ság romlása is 
állandó probléma a tó vízszintje
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sen együttm_ködik a gárdonyi önkormányzattal, a helyi TDM szervezettel, a Vital Hotel 
Nautis és a Velence Resort&Spa szállodákkal. Mindemellett székesfehérvári és budapesti 
cégek is szerveznek náluk rendezvényeket és ajánlják a pálinkafQzde termékeit és szolgál-
tatásait. A Vital Hotel Nautis és a Velence Resort&Spa szállodák a náluk idQzQ baráti tár-
saságoknak ajánlják az Agárdi PálinkafQzde által nyújtott „pálinkavezetést”, a megfelelQ 
helyi buszjáratok és a helyben igénybe vehetQ taxi hiánya azonban jelentQsen megnehezíti 
a program megvalósítását. Az említett vállalkozások természetesen tisztában vannak vele, 
hogy a helyi közlekedés fejlesztése egyre nagyobb összefogást igényel.19

Vizsgálataim azt mutatják, hogy a Velencei-tavat csak egységes térségként lehet értel-
mezni. A TDM keretein belül elkezdQdött egy térségi fejlesztésben történQ gondolkodás, 
aminek az értelmében térségi, tavi stratégiát kell létrehozni. Az összegy_jtött adatok alap-
ján SWOT-analízist készítettem a Velencei-tó településeinek lehetséges gazdaságfejlesz-
tési lehetQségeinek feltérképezése céljából.

(Összegzés) A kutatás eredményeit összegezve megállapíthatjuk, hogy a Gárdonyi járás 
települései az ott zajló demográfiai, ökonómiai és társadalmi folyamatok tükrében nem 
mutatnak egységes képet. A különbözQségekhez az a tény is jelentQs mértékben hozzájá-
rul, hogy a vizsgált települések gazdasági struktúráját nem azonos mértékben alakította át 
a turizmus. Az aktuális fejlesztési koncepciókban fontos célként szerepel a kínálati paletta 
bQvítése új szálláshelyekkel, illetve ebbQl adódóan a tartózkodási idQ meghosszabbítása. 
A fejlesztéssel foglalkozó szervezetek egyszerre nagyon sok turizmusfajtát szeretnének 
fejleszteni, ami az emberi és anyagi erQforrások végessége miatt aligha valósítható meg, 
ehelyett inkább olyan prioritásokat, súlypontokat kellene kijelölni, amelyek kutatási ered-
ményekkel is alátámaszthatók. Emellett még további problémát jelent, hogy ennek kicsi, 
de komplex területnek a fejlesztésével túl sok szervezet és egyesület foglalkozik, gyakran 
egymástól függetlenül. Az utóbbi idQkben már találunk példát sikeres projektekre, de 
ezek a kerékpárút kivételével csupán pontszer_en, a településeket összefogó fejlesztési el-
képzelések komoly érvényesítése nélkül valósultak meg. A Velencei-tó fejlesztéséhez ma 
még hiányzik egy olyan szervezet, ami megfelelQ hatáskörrel rendelkezve átfogó fejlesz-
téseket valósítana meg. Az itt leírt tényezQk ahhoz is hozzájárulhattak, hogy a Velencei-
tó térségének az igazi áttörésre még várni kell. A jövQ fejlesztéseinek kidolgozásában és 
megvalósításában gazdasági súlyánál fogva a térség két városi ranggal rendelkezQ telepü-
lésének, Gárdonynak és Velencének a legnagyobb a felelQssége. A SWOT-analízisbQl azt 
is megállapíthatjuk, hogy a térség erQsségeit nem használják ki optimálisan. A természeti 
értékekre, a kedvezQ közlekedés-földrajzi helyzetre és a sikeresen m_ködQ wellness- és 
fürdQlétesítményekre a fejlesztésben tevékenykedQknek a jövQben nagyobb hangsúlyt kell 
fektetniük. Az elkövetkezQ évek legnagyobb kérdése az lesz, hogy a szerény lehetQségek-
kel rendelkezQ TDM-szervezetek, illetve a térség többi fejlesztéssel foglalkozó szervezete 
mennyiben lesznek képesek egy rendszerszemlélet_, egységes, megfelelQen megtervezett 
koncepció kivitelezésére. A fejlesztéspolitikai feladatok felsorolásánál figyelembe kell 
vennünk Budapest gravitációs zónájának, ezen belül a budapesti agglomeráció kiterjedé-
sének növekedését is, mivel az agglomerációs folyamatok a szóban forgó zónában fekvQ 
települések gazdaságára, társadalmára, környezeti állapotára, és ezekbQl következQen a 
turizmusra is jelentQs hatásokat gyakorolnak. A jövQ fejlesztéseit tehát úgy kell megvaló-
sítani, hogy a Velencei-tó háttértelepülései is részévé válhassanak a Velencei-tó turisztikai 
rendszerének, viszont falusias jellegüket és hagyományaikat továbbra is megQrizzék, amit 
a budapesti agglomeráció kiterjedésének elQbb említett hatásai is nehezítenek. Ezeknek a 
céloknak a megvalósításában olyan, már a szakirodalom által is ajánlott eszközök is a se-
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gítségünkre lehetnek, mint a helyi termékfejlesztés, helyi csereeszközök vagy pénz beve-
zetése, helyben kiaknázható alternatív energiák használata, helyi autonóm energia-ellátás, 
helyi vállalkozások fejlesztése, „méltányos turizmus”, helyi rendezvények és fesztiválok, 
valamint a közösség és a szociális gazdaság fejlesztése. (RAPKAY B. et al. 2013) A gaz-
daság egyik legdinamikusabb és legszezonálisabb ágazata, a turizmus fejlesztése is csak 
a többi funkció fejlesztésével együttesen képzelhetQ el. A mezQgazdasági szektor a helyi 
termékek elQtérbe helyezésével kapcsolódhat a turizmushoz és a vendéglátó szektorhoz. 
Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy a Velencei-tó, illetve a Gárdonyi járás telepü-
lései csak egy tervezett, hosszú távú fejlesztési koncepcióval, a fenntartható turizmusra 
és gazdaságra épülQ termékpalettával, egységes márkával és nem utolsó sorban egy arra 
alkalmas cég vagy szervezet a jelenlevQ gazdasági ágazatokat átfogó koordinálásával le-
hetnek piacképesek.
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FLICK LÁSZLÓ

Politikai teológia Egedy Gergely  
Konzervatív gondolkodás és politika az Egyesült 
Államokban cím_ munkájában

Egedy Gergely az egyesült államokbeli konzervatív gondolkodással kapcsolatos eszme-
történeti kutatómunkája a kor kontextusában mutatja be egyes, válogatott konzervatív 
gondolkodók eszmevilágát. A jelentQs idQtávot felölelQ kötet (Konzervatív gondolkodás 
és politika az Egyesült Államokban. Századvég Kiadó, 2014) célja, hogy a függetlenségi 
háborútól a XX. század hatvanas éveiig áttekintse az eszmekör fQáramának történetét, 
bevallottan „nagy hangsúlyt fordítva a II. világháború utáni – máig meghatározó jelentQ-
ség_ – elsQ konzervatív hullámra” (12.).

A szerzQ összefüggQ, a gondolatokat meghatározó történeti csokrokba gy_jtötte feje-
zetcímei alatt a vizsgált gondolkodókat, ezzel a módszerrel nem emelve ki hangsúlyos-
nak tartott, a konzervatív „kánont” végigkísérQ kérdéseket. Így Egedy a straussi „szoros 
olvasás” követelményének megfelelQen, a vizsgált szerzQk gondolatainak és alkotásainak 
autonómiáját tiszteletben tartva, nem mosta össze a különbözQ korokat megélQ gondol-
kodók által felvetett problémákat. LehetQvé teszi egy-egy korszak konzervativizmusá-
nak megértését, ugyanakkor rávilágít arra, hogy a konzervatív gondolatvilágot átfogó 
problémák más-más kontextusban másként jelentek meg. Ezzel együtt a nagy ív_ kuta-
tómunka alkalmas arra is, hogy választott szempontok alapján összevethetQvé váljanak 
különbözQ korok konzervatívnak tekinthetQ problémafelvetései. Egy ilyen szempont le-
het a politikai teológia szerepe az egyesült államokbeli konzervatív gondolkodásban és 
politikában. A konzervativizmus sajátosságának, eszmevilágának szerves részének tartják 
a vallás tiszteletét. A teológiai problémák, a vallásos politikai jelenségek, azaz a politi-
ka vallásos formáinak kutatási tárgya lehet akár az amerikai konzervatív gondolkodás 
története. Bár Egedy Gergely kutatómunkájának tartalma – mint fentebb említett – nem 
problémaspecifikus, bevezetést, egyfajta perspektívát adhat a tárgyalt kötet.

A vallás szerepe vitathatatlan a gyakran a modernitás egyik szimbólumának tekintett 
Egyesült Államokban. Ezt bizonyítja az alapító atyák örökségei között tárgyalt puritán 
szemlélet is. A betelepülés idQszakára vonatkozóan Egedy felhívja a figyelmet, hogy a 
„puritanizmus felfogása a kiválasztottság gondolatát állította a középpontba� kiválasztott-
nak tekintették magukat Új-Anglia telepesei is, akiket hitük szerint az Úr vezetett az ígéret 
földjére, Amerikába azzal a megbízással, hogy felépítsék Isten országát a vadonban” (19.). 
A vallásos elem elválaszthatatlan a konzervatív politikai örökségtQl, melynek hagyatéka 
többek között a negatív emberkép, a természetes egyenlQtlenség elfogadása, a kötelességek 
hangsúlyozása, a kormányzat isteni felhatalmazása az éretlen tömegekével szemben. Egedy 
megjegyzi, hogy tévedés lenne a puritanizmus eszmerendszerének egészét a (késQbbi) kon-
zervativizmuséval azonosítani, ugyanakkor ezek a vonásai „jól harmonizálnak a késQbb ki-
érlelQdött konzervatív szemlélettel).” (21.) Az amerikai politikai közösség létrejöttekor Isten 
és a vallás szerepe, az alkotmányozás során a vallásos érvelés, azaz a politika transzcendens 
vetülete sem elhanyagolható, még ha voltak is konzervatívok ezt követQen, akiknek problé-
mafelvetéseit a vallásos vetület kevésbé, vagy egyáltalán nem árnyalja.

Hasonló érvekkel találkozhatunk A föderalistában, vagy John Adams „kiegyensú-
lyozott kormányzat”-tal kapcsolatos gondolataiban. A politikai gondolkodás történetét 
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tekintve azonban a politika vallásos szerepe nem jelent meg szervesen minden politikai 
gondolkodónál. Az észak–dél választóvonal együtt választotta el a szabad polgárok de-
mokráciáját és a rabszolgatartás intézményét az Északtól. Egedy hozzáteszi, hogy „sokan 
a mintát a demokrácia antik görög modelljében találták meg […] Ez a felfogás termé-
szetesen szakítást jelentett a nyugati zsidó-keresztény morális örökségével, és egy büsz-
ke individualizmussal párosult.” (92.) A Dél konzervativizmusa kapcsán ezen államok 
szövetségi hatáskörök bQvítésével szembeni defenzív jellege került bemutatásra. Ebben 
a kontextusban Calhoun konzervativizmusa olyan status quo konzervativizmus a gon-
dolkodástörténetben, mely „célja inkább az volt, hogy az antik és a kortárs államelméleti 
gondolkodás hagyományaiból kiválassza azokat, amelyek harmonizáltak felfogásával…” 
(103.) A kötetben – idQbeli szakaszolás végett – késQbb tárgyalt Allen Tate volt az, aki a 
Dél problémáját annak adekvát vallásának hiányára vezette vissza.

Egedy külön fejezetben tárgyalja a polgárháború elQtti utópizmus korát, melyben az 
„ortodox puritán hagyomány megrendült” (121.). Eluralkodott az optimizmus, az úgyne-
vezett transzcendentalizmus irányzata pedig megvalósíthatónak tekintette a földi menny-
országot, azaz a tökéletes társadalmat. Nathaniel Hawthorne kelt védelmére regényeiben 
az eredeti b_n dogmájának és az antropológiai pesszimizmusnak. A korábbi nézeteibQl 
kiábrándult Orestes Brownsont Egedy katolikus konzervatívként idézi, mikor a szocia-
lizmus eszméjének vonzerejérQl és egyben annak veszélyeirQl ír. Nem a földi mennyor-
szág megteremtésében hisz, hanem a természetfeletti jóban, amely nem valósítható meg 
a „természetes rendben” (136.), igaz, katolikusként már szakít a puritán hagyománnyal, 
a negatív emberképpel. Kritikájában szerepel, hogy a haladás gondolatát elválasztották a 
vallástól, melyet Egedy Brownson egyik kulcskövetkeztetésének nevez. Az utópiaelle-
nesség egyik ismert konzervatív érve, hogy materializál, és a világot immanens szemmel 
tekinti, mely már nem vallási morális kötelezettségekre épül.

A polgárháború utáni idQket, a XIX. század utolsó harmadát úgy tárgyalja Egedy, 
Clinton Rossiter fogalmát használva, mint „laissez faire konzervativizmus”, melyet 
Richard Hofstadter szavaival is illusztrál: „csaknem vallás nélküli konzervativizmus”. 
Az ipari forradalom és a kapitalizmus virágkorában a vallási érvelés háttérbe szorult, az 
anyagi gyarapodás került elQtérbe, és ennek rendelQdött alá a kor politikai gondolkodása. 
Egedy ennek megfelelQen megjegyzi a laissez faire konzervatív William Graham Sumner 
kapcsán, hogy „munkássága inkább tükrözte, mint alakította kora gondolkodását”, illetve 
„nem anyagi jelleg_ tényezQk iránt nagymértékben érzéketlen volt”. (167.)

Henry Adams a századfordulón a középkorban találta meg azt, ami kora politikájából 
hiányzott: „míg a gótika fénykorában tökéletes rend uralkodott, s mindennek volt célja és 
értelme, a XIX–XX. század fordulóján a káosz, a céltalanság és a dekadencia vált általá-
nossá.” (181.) Úgy látta, hogy a középkortól napjainkig a civilizáció hanyatlása zajlott, a 
modernitást kritizálta. E kritikát bibliai személyeken keresztül ismerhetjük meg, Adams 
„Sz_z Máriának a világ számára betöltött szerepét még Krisztusénál is jobban hangsú-
lyozza”, Egedy hozzáteszi, hogy „Mária középpontba állítása nyilvánvalóan a modernitás 
kritikáját szolgálta” (181.) Ahogy a tárgyalt fejezet címe is utal rá, a Sz_z, illetve a végte-
lenséget szimbolizáló technikai vívmány, a dinamó analógiájában jeleníti meg kritikáját. 
Bár Adams nem a vallásban találta meg a modernitás problémájának megoldását, csodálta 
a Mária-kultuszt, szerinte a nQi nem elsQbbsége tényleges volt a középkorban, és ez nem 
társult akkor politikai követelésekkel, mivel a politika és gazdaság világánál sokkal neme-
sebb feladata volt. Úgy gondolta, hogy „hazájában nem ismerik fel a nQ igazi természetét, 
azt, hogy a nQ valójában egy ››megelevenített dinamó‹‹ a legnagyobb és leginkább misz-
tikus energiaforrással, a biológiai reprodukció képességével.” (183–184.)
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A modernitás túlzásaival szállt szembe az „új humanizmus”, mely bírálta a materia-
lista és pragmatista szemléletet, a modernitás túlzásait. Ez a gondolatiság azonban szin-
tén nem a vallásban találta meg a megoldást, hasonlóan George Santayana kozmopolita 
antiliberalizmusához, Henry Louis Mencken tömegdemokrácia-kritikájához, vagy Frank 
L. Owsley Észak-kritikájához. Utóbbi szerzQ problémájában, az Észak–Dél kapcsolatá-
ban Allen Tate emelte ki a vallás szerepét. Úgy gondolta, hogy a Dél agrárius-feudális 
berendezkedéséhez nem párosult a hozzá illQ vallás. Míg Észak absztrakt elvekre építette 
társadalmát, „Délnek szüksége lenne valamilyen megfellebbezhetetlen tekintélyforrásra… 
A katolicizmusban fedezte fel azt a vallást, amely leginkább összhangban állt (volna) a Dél 
hagyományos, általa ideálisnak tekintett arisztokratikus társadalmi rendjével.” (282.)

Reinhold Niebuhr konzervativizmusa a modern politikai rendszert kritizálta, szerinte 
a „demokrácia hosszútávon nem alapozódhat a vallás értékeit elvetQ, a b_n jelenvalósá-
gát tagadó elvekre.” A bibliai emberképhez tért vissza, és „kifejezetten keresztény nézQ-
pontból bírálta a liberális kultúra számos visszásságát.” (315.) Támadta a Biblia tanítását 
relativizáló liberális szemléletet, ugyanakkor kritizálta a katolikus gondolkodást is a feu-
dális igazságtalanságokat is legitimáló középkor idealizálásáért. Kritikája szól kora téves 
emberképérQl, mely tévesen vagy felületesen értékelt. Ehhez az elképzeléshez képest az 
egyén jobban ki van téve a közösségnek, melynek ugyanúgy szüksége van szabadságra, 
mint az egyénnek. A liberalizmusra nem jellemzQ realista világlátással, mely a bibliai 
emberképre épül, „lehetséges egy olyan értelmezése a demokráciának, amely a körülmé-
nyektQl függetlenül ››örök‹‹ érvényesség_ […] amely a szabadságot és a rendet harmoni-
kusan össze tudja illeszteni egymással”. (317.)

Az eredendQ b_n tana kerül ismét elQtérbe a „konzervatív reneszánsz” idején, melyben 
a katolikus szerzQknek nagy szerepük volt. Az Egedy által itt említett „jeles szerzQknek 
természetesen nem volt közös világképük, de valamennyien szemben álltak a kor szelle-
mével, a ››szekuláris fundamentalizmussá‹‹ váló modernitással.” (327.)

Richard M. Weaver eszmevilágában összefonódott a platóni hagyomány és a keresz-
ténység. A nominalizmus mint „végzetes” doktrína, „amely a modern korban az empi-
rizmus, a pozitivizmus és a materializmus ruháját öltötte magára” tagadta, hogy „létezik 
olyan igazság, amely független az embertQl, és nála magasabb rend_.” (336.) Weaver 
szerint azonban a harmonikus együttélés eleme a platóni hagyományból vett „metafizikai 
álom”. Megjelenik tehát a magasabb rend_ jelentQsége, hiszen az „alkalmazandó logi-
ka, véli, az álomtól függ, s nem fordítva, ha pedig ez az álom elenyészik, dezintegráció 
következik be.” (337.) Weaver problémáját mutatja be másik oldalról Egedy azzal, hogy 
idézi Marion Montgomery Weaver eszmevilágával kapcsolatos meglátását. A neotomista 
professzor „szerint a képlet megfordítható” (344.) úgy, hogy maga a modernitás építkezett 
a platóni hagyományból azzal, hogy idealizmusát a transzcendens tartalomtól megfosz-
tott immanens szférára építette. Weaver azonban „apagyilkosságnak” nevezte, mikor a 
modernitás rátámadt arra, amit a múlt tisztelt. Feszültség van tehát a modern immanens 
világ, és a magasabb rend_ általánost elfogadó értelmezés között, hiszen a „modernitás 
álláspontjában az az egoizmus jelenik meg, amelynek következtében már nem hajlandó 
elismerni semminek sem a jogos létét, ha az nem az Q szándékából fakad.” (347.)

William F. Buckley Jr. szerint az ateizmus és kereszténység közötti párharc a legfonto-
sabb a világon, melyrQl személyes tapasztalata a vallással ellenszenves egyetemi légkör-
bQl volt. Úgy gondolta, hogy a liberális elit ellenQrzése alá vonta az egyetemeket, melyek 
kizárnak számos elvet és logikát oktatásukból. „Ennek fényében viszont gyenge lábakon 
áll az a hivatkozás, hogy az akadémiai szabadság nevében nem lehet fellépni a vallásból 
gúnyt _zQkkel szemben” (383.).
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Leo Strauss a modernitásban a filozófia válságát, a gondolkodás zsákutcáját látta. A 
nyugati kultúra két pillérének a görög filozófia örökségét és a Bibliát tekintette, a hit és 
ész kettQsét. Ez jelentette a „nagy hagyományt”, a modern Nyugat azonban h_tlen lett 
hozzá. Strauss a politikai filozófiát kívánta megmenteni az értékmentes tudománnyal 
szemben. Teológiai problémája abból fakad, hogy a modernitás hívei tagadták „bármilyen 
univerzális érvény_ elv” (419.) elfogadását. Szerinte a megfelelQ rend kérdése filozófiai 
kérdés, melynek két hagyománya, Jeruzsálem és Athén, a hit és az ész között feszültség 
van, azonban ahogy Egedy is idézi tQle, „ez a Nyugat vitalitásának titka” (415.).

A modernitás másik kritikusa Eric Voegelin, „Q is arra a kardinális jelentQség_ kö-
vetkeztetésre jutott, hogy a modernitás fosztotta meg a Nyugatot a filozófiától.” (431.) 
Strausstól kicsit eltérQen a legnagyobb problémát a transzcendenciától való elfordulásban 
látta. Úgy gondolta, hogy a vallásellenes mozgalmak mögött is vallásos élmények bújnak 
meg, hasonlóan a totalitárius mozgalmakhoz, melyek „politikai vallásoknak tekinthetQk 
abban az értelemben, hogy valamennyien megváltást – evilági megváltást – ígérnek, 
és saját szimbólumaikat szakrálisnak tekintik.” ( 435.) Szerinte a szekularizáció tehetQ 
felelQssé, hogy létrejöhettek efféle mozgalmak. A politikai vallások lényege, hogy felis-
merhetQ bennük a vallásos jelenség. Az evilági vallások azok, melyek felváltják a transz-
cendenst, ezek viszont „megtagadják a valóság egészét.” (436.) Egy késQbbi m_vében 
fejti ki, hogy a modernség lényege az, hogy a világ megjavítása nem IstentQl, hanem az 
embertQl függ, ezt nevezi „gnoszticizmusnak”. A történelem „immanentizációja” pedig a 
történelemnek való értelemadást, majd (ennek egy radikálisabb formája) a szekularizációt 
jelenti. (439.)

Egedy úgy fogalmaz Russell Kirk munkásságáról, hogy „az ››újjászületés‹‹ által felve-
tett kérdések szinte mindegyikére reflektált” (473.), „az európai gyökerekhez visszanyúló, 
az ››örök dolgokra‹‹ építQ értékkonzervativizmus képviseletére törekedett” (473.), ennek 
megfelelQen pedig arra vállalkozott, hogy „a konzervativizmus tartalmának meghatáro-
zása érdekében ››örök érvény_‹‹ alapelveket keressen.” (479.) A kezdeti hat alapelvet 
késQbb kiegészítette tízre, az elsQ változatban az elsQ helyen szerepel az isteni szándék, 
mely a társadalmat és a lelkiismeretet irányítja. Egedy itt megjegyzi, hogy „Kirk azon 
konzervatívok közé tartozott, akik a konzervativizmust és a vallásos hitet gyakorlatilag 
elválaszthatatlannak tartották.” (480.) Az amerikai politikai közösség eszmei elQzménye-
inek feltérképezésekor nagyon távoli gyökereket említ, Jeruzsálemet, Athént, Rómát és 
Londont. Munkájának teológiai dimenzióját itt is az „Istennek tetszQ morális lét” jelenti. 
Egedy azt is hozzáteszi, hogy bár „városhoz nem köti, de kulcsfontosságúnak tekinti az 
emberi kötelességek és remények keresztény eszméit, és részletesen foglalkozik a közép-
kor szellemi örökségével.” (497.)

Egedy Gergely összefoglalóan egyetért Melvin Thorne-nal abban, hogy „a meghatá-
rozó szerepet az amerikai konzervativizmusban egyrészt az emberi természetrQl alkotott 
felfogás, másrészt pedig ››az objektív morális rendbe‹‹, másként fogalmazva a morális 
értékek állandóságába vetett hit töltötte be.” (511.) Ezeket a II. világháború utáni ameri-
kai konzervativizmus magelemeinek nevezi Egedy, annyi kiegészítéssel, hogy az emberi 
természet állandósága mellett fontos annak gyarlóságra való hajlama is. Vallásos elemrQl 
van itt is szó, ami pedig a szkepticizmus forrásává vált. Másik magelemként említett jel-
legzetesség „a modernitás relativizmusának az elutasítása” (511.), melyhez hozzátartozik 
az objektíven létezQ értékek eróziója. A szerzQ összefoglalójában hozzáteszi, hogy nem 
kívánja azt sugallni, hogy „e magelem minden konzervatív részérQl feltétlenül vallásos 
elkötelezettséget tételezett fel” (512.), ugyanakkor a háború utáni konzervativizmusban 
nagy szerepet játszott a vallás.
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Az amerikai konzervatívok vallásos gondolkodásában kulcsgondolat volt a modernitás 
kritikája, melynek kérdéseire a konzervatívok jó része valamilyen vallásos formában ta-
lált választ. A modern változások közepette olykor alapjaiban kritizálták a kor politikáját 
mozgató eszméket, mely kritikákat olykor teológiai alapon fogalmazták meg. A helytelen 
emberképbQl� az immanens, de mégis vallásos jelenségekbQl� a transzcendens és az egye-
temes igazság lehetQségének elutasításából vezették le a modernitás problémáját.

Egedy Gergely kutatómunkája a válogatott konzervatív szerzQk munkásságát az adott 
személyek egyéni életére és korának kontextusára vonatkozóan igényesen mutatja be. 
Kitér korabeli vagy más kortárs gondolkodók kapcsolódó értelmezéseire, esetleg kritikái-
ra, mellyel összetettebb képet ad a szerzQket foglalkoztató problémákról. A kötet szerzQje 
átfogó képet ad a válogatott szerzQk munkásságáról, mely kiindulópontot adhat egy-egy 
eszmetörténeti probléma egy-egy korszakhoz köthetQ konzervatív aspektusának vizsgá-
latához.



DR. MUCSI GEORGINA

Hospice-palliatív ellátásban tevékenykedQ  
önkéntesek motivációinak vizsgálata  
a Dél-Dunántúl régióban

E tanulmány az önkéntesség fogalmának meghatározása után bemutatja az önkéntesek le-
hetséges tevékenységi köreit a hospice-palliatív ellátásban, majd rátér a vizsgálat bemuta-
tására. A kutatás során 10 hospice önkéntes motivációit vetettem össze Clary és munkatár-
sai (1998) vizsgálati eredményeivel, amelynek alanyai szintén hospice önkéntesek voltak.

A hazai önkéntesség fejlesztését tekintve elengedhetetlen a motivációk széleskör_ is-
merete, amely a szervezetek számára alapvetQ irányvonalakat határoz meg az önkéntesek 
toborzása és hosszú távú foglalkoztatásának sikeressége szempontjából.

(Az önkéntesség meghatározása) Az önkéntesség egy olyan társadalmi cselekvés, amely-
ben az egyének külön-külön és együttes erQvel is megpróbálják orvosolni a társadalom 
diszfunkcionális m_ködésébQl eredQ hatásokat. Lényeges, hogy ez a cselekvés ne csak 
az egyén számára legyen jelentQs, hanem a közösségek és a társadalom javára is váljék 
(Snyder� Omoto, 2008).

Az önkéntesség a társadalom tagjai által önkéntesen végzett, szolidaritáson alapuló, 
térítésmentes tevékenység, amely révén a társadalmi erQforrások mozgósíthatóvá válnak. 
Az önkéntesség számtalan formáját különböztethetjük meg, a továbbiakban a közérdek_ 
önkéntes tevékenység vizsgálatára vállalkoztam.

A közérdek_ önkéntes tevékenységrQl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény hívta életre ezt 
a kifejezést1, ezzel új jogviszonyt hozva létre� továbbá megvalósult az önkéntes tevékeny-
ségeket koordináló intézményhálózat.

Az Európai Tanács 2009-ben úgy határozott, hogy 2011-et az Önkéntesség Európai Évévé 
nyilvánítja. Az Unió dokumentuma az önkéntességet általános értelemben kezeli, annak je-
lentQsége került a középpontba: „Az önkéntesség egy olyan nem formális tapasztalatot foglal 
magában, amely mind a professzionális képességek, mind a kompetenciák és képességek fej-
lQdését, fejlesztését, valamint az aktív civil részvételt elQsegíti. A különbözQ életkorú emberek 
által végzett önkéntesség döntQ szerepet játszik a demokrácia fejlQdésében, amely az Európai 
Unió alapvetQ elve, és jelentQsen hozzájárul a humán erQforrások fejlQdéséhez és a társadalmi 
kohézió erQsítéséhez.” (COM 254 final, 2009:7� idézi: Bartal� Saródy, 2010:25)

(Az önkéntesek lehetséges tevékenységei a hospice-palliatív ellátásban) A hospice sú-
lyos betegségük végstádiumában lévQ, elsQsorban daganatos betegek humánus, komplex 
ellátását jelenti multidiszciplináris munkacsoport segítségével. A hospice ellátás célja a 
betegek életminQségének a javítása, testi és lelki szenvedéseik enyhítése fizikai és szel-
lemi aktivitásuk támogatásával. Továbbá segítik a hozzátartozókat a betegség terheinek 
viselésében és a gyász idQszakában.2

A palliatív ellátás a WHO 2002-es hivatalos definíciója szerint:
„A palliatív ellátás olyan megközelítés, amely az életet megrövidítQ betegség kísérQ 

problémáitól szenvedQ páciens és családja életminQségét javítja azáltal, hogy megelQzi 
és csillapítja a szenvedést a fájdalom, a fizikai, pszichoszociális és spirituális problémák 
meghatározásával, kifogástalan értékelésével és kezelésével. A palliatív gondozás:
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• csillapítja a fájdalmat és az egyéb kínzó tüneteket
• az életet és a halált normális folyamatnak tartja
• nem tesz semmit a halál megrövidítése és meghosszabbítása érdekében
• integrálja a betegellátásba a pszichológiai és spirituális tényezQket
• támogató rendszert kínál, hogy a beteg a lehetQ legaktívabban élhessen a halálig
• támogató rendszert kínál a család számára a betegség ideje alatt és a gyász idQ-

szakában
• team-munkát alkalmaz, amely a beteg és családja szükségleteire irányul, beleértve 

a gyásztanácsadást, ha az javasolt
• kiemeli az életminQséget, és ugyanakkor pozitívan viszonyul a betegség folyamatához
• alkalmazható a betegség korai stádiumában, az életet meghosszabbító terápiákkal 

– mint a kemoterápia és radioterápia – együtt, és magában foglalja azokat a szük-
séges vizsgálatokat is, amelyek szükségesek a kínzó klinikai komplikációk jobb 
megértéséhez és kezeléséhez.”3

Az Európa Tanács 2003-as, 24. számú ajánlásában, a palliatív szakellátás személyzeti 
követelményeinek felsorolásában a kiképzett önkéntesek is megjelennek. A hazai jogi 
szabályozás is rendelkezik a hospice team összetételérQl [60/2003. (X.20.) ESZCSM 
rendelet 2. sz. melléklet� 1/2012. (V.31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet], mely elQírja a 
multidiszciplináris team meglétét, amelynek tagjai között az önkéntesek is szerepelnek. 
Ugyanez a jogszabály a hospice tanfolyami végzettséget is elrendeli minden munkatárs – 
így az önkéntesek – számára is.

A hospice-palliatív ellátásban önkéntes segítQi tevékenységet vállalók számára szük-
séges a hospice filozófiájának elsajátítása, elengedhetetlen az önkéntesek számára szer-
vezett képzéseken való részvétel és a hospice team tagjaival való szoros együttm_ködés.

Az önkéntesek számára a siker itt átértékelQdik, hiszen a beteg nem épül fel többé, a cél 
az élet utolsó szakaszának a megkönnyítése. Az önkéntes segítQk gyakran találkozhatnak 
a halál, az elmúlás, a veszteség élményével (Charles, 2007). Az életvégi ellátás folyama-
tában lelkierQt sugárzó, empatikus személyek munkája szükséges, akik kellQ önismerettel 
rendelkeznek és feldolgozták, illetve képesek feldolgozni saját veszteségélményeiket. Az 
önkéntes tevékenységével támogathatja a beteget, a családot és az Qt foglalkoztató szer-
vezetet egyaránt (Európa Tanács ajánlása, 2003).

Hatékony alkalmazásuk bQvíti a beteg és a hozzátartozók számára biztosítható szol-
gáltatások körét, továbbá az adott szolgáltatással való elégedettséget, mind az ellátottak, 
mind a hozzátartozóik körében (Hotchkiss és mtsai, 2014).

Az önkéntesek toborzása, felkészítése, a gondozó csoportban betöltött szerepük tisz-
tázása, és az esetmegbeszélések szervezése az önkéntes-koordinátor feladatai közé tar-
toznak. A felkészítés során szükséges hangsúlyt fektetni az igények felmérésére, hogy az 
önkéntes személyiségének, vágyainak és képességeinek megfelelQ tevékenységet tudjon 
ellátni. A titoktartási és etikai nyilatkozat megismerése és elfogadása, továbbá annak 
írásban történQ rögzítése is a felkészítés része, egyúttal elQnyös, ha ez a dokumentum a 
bizalmas információk megtartásán túl alapvetQ irányvonalakat határoz meg a betegekkel 
való bánásmóddal kapcsolatban. Az önkéntes-koordinátor további feladatai az önkéntesek 
motivációjának elQhívása és fenntartása, a tevékenységük ellenQrzése, a felmerülQ konf-
liktushelyzetek kezelése, a tájékoztatás a közérdek_ dolgokról, a képzések, a közösségi 
programok szervezése számukra. Például az önkéntes találkozók jó alkalmat teremthetnek 
tapasztalataik megosztásához. Elengedhetetlen a velük való folyamatos kapcsolattartás 
és az egyéni szupervízió biztosítása. Az önkéntesek betanításán és munkájuk nyomon 
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követésén túl az egészségügyi dolgozókkal való pozitív légkör elQsegítésére is szüksé-
ges figyelnie a koordinátornak, hisz az önkéntesek a multidiszciplináris team tagjaiként 
részt vesznek az ellátásban. Annak ellenére, hogy kötetlenebb keretek között dolgoznak, 
lényeges, hogy a tevékenységük jól átlátható, kellQen szervezett és kiszámítható legyen 
(Finkelstein, 2008� Meggyes� Murányi, 2010).

Más lehet a feladatköre egy otthonápolásban és a kórházban tevékenykedQ önkéntes-
nek. A beteg otthonában elQtérbe kerülnek a mindennapi rutin feladatok, mint például az 
étel elkészítése vagy megmelegítése, a mosogatás, a bevásárlás, továbbá az alapápolási 
tevékenységek és a mobilizálás. Segíthet a beteg ügyeinek intézésében, kérvények meg-érvények meg-ek meg-
írásában, a levélírásban. KülönbözQ programokat szervezhet a beteg igényei szerint, elkí-
sérheti templomba, akár a rokonaihoz (Singer, 2003).

A kórházi önkéntesek feladatai a betegek folyadékpótlásában, táplálkozásában, a 
mozgatásában, a helyváltoztatásában és a sétáltatásában való segítségnyújtás, valamint a 
kompetenciájukhoz illeszkedQ kisebb tevékenységek, mint például az ágy megigazítása, 
a beteg vizsgálatra történQ kísérése, segítés a kórházba bevitt dolgok kicsomagolásában, a 
bevásárlás. E feladatok kiváltásával nagyban csökkenthetik a kórházi dolgozók terheit is. 
Az önkéntes jelenléte minden esetben az ellátás minQségét növeli, hiszen a betegnek ke-
vesebb idQt kell eltöltenie csendben, várakozva arra, hogy „történjen végre valami”. Az 
önkéntesek kitöltik ezeket az üres órákat, ezáltal az adott kórházi ellátást minQségileg 
is jobbnak érzékelhetik a betegek (Pesut és mtsai, 2014). Az önkéntes a gyakran megvi-
selt egészségügyi dolgozók munkavégzésére új szemléletével, frissességével megújító 
erQként hathat. Egy kórházban minél több önkéntes tevékenykedik, annál inkább teher-
mentesítik a szakdolgozókat. Felszabadulnak az apróbb, felmerülQ problémák megol-
dása alól, amelyeket az önkéntes is el tud intézni, több idQ jut szakfeladataik ellátására. 
Mindezek mellett lényeges megemlíteni az önkéntesek PR-tevékenységét, melybQl az 
egészségügyi intézménynek további elQnye származhat, például a kórház kapcsolatai, 
támogatói bQvülhetnek az önkéntesek által (Meggyes� Murányi, 2010).

Függetlenül, hogy a beteget otthonában vagy intézményi keretek között ápolják, 
kiemelt szerep jut a lelki gondozásnak, amely a velük való beszélgetésben, meghallga-
tásban, imádkozásban, felolvasásban is megnyilvánulhat, de a közös együttlétek szer-
vezése, az alkotó tevékenységekbe történQ bevonás, zenehallgatás, filmvetítés, a napi 
sajtótermékek biztosítása is tartozhat az önkéntes feladatkörébe. Az önkéntesnek ideje 
van arra, hogy hosszasan leüljön a beteg ember ágya mellé, és türelemmel, odaadás-
sal meghallgassa Qt, a haldokló megoszthatja vele félelmeit, örömét, bánatát. Ugyanez 
vonatkozik a hozzátartozókra is, mert az orvost és a szakdolgozókat – túlterheltségük 
miatt – ritkán vonják be lelki vívódásaikba, az önkéntes elQtt könnyebben megnyílnak, 
neki van ideje arra, hogy akár órákon át beszélgessen velük (Heged_s, 2006� Meggyes� 
Murányi, 2010).

Nehézségekbe is ütközhet az önkéntes tevékenység megjelenése az ellátásban. 
Konfliktusos helyzet alakulhat ki abból fakadóan, hogy a szakdolgozók úgy érezhetik, 
az önkéntesek az Q munkájukat akarják elvenni. IdQ szükséges ahhoz, amíg felismerik, 
az Q munkájuk válik könnyebbé az önkéntesek tevékenysége következtében. Lényeges 
arra is ügyelni, hogy ne terheljék túl Qket, és szerzQdésben fektessék le a tevékenység 
kereteit (Meggyes� Murányi, 2010). A kompetenciahatárok kölcsönös tisztázása is el-
engedhetetlen a szakdolgozók és az önkéntesek részérQl. Minden esetben jelezniük 
szükséges, ha a beteg ember igényei meghaladják az ismereteiket, képességeiket, ha 
munkájuk során problémáik merülnek fel, ha a beteg állapotában változást észlelnek 
(Heged_s, 2006).
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Az önkéntesek lelkileg is gazdagodnak az itt szerzett tapasztalataik által. Munkájuk 
messze nem csak a szomorúságról és nehézségekrQl szól, ugyanis vannak lélekemelQ 
pillanatok, amikor látják, hogy a gyógyíthatatlan beteg hQsiesen viseli szenvedéseit, és 
lelkileg gyQzedelmeskedik betegsége felett (Baloghné, 2003).

Az alábbi idézetek három kórházi önkéntes4 válaszait szemléltetik – arra a kérdésre, 
mit is jelent számukra az önkénteskedés –, jól tükrözik e tevékenység pozitív hozadékait: 

„Fizikálisan elfáradunk, de lelkileg olyan sokat ad, hogy az mindenképpen helyre-
rakja a fizikai fáradtságunkat is.”

„Öreg vagyok, és már nagyon padlón voltam, hogy minek vagyok, sehova sem kel-
lek. Az unokáim nagyok, aztán kicsit úgy elkeseredtem. Érzem, hogy valamire még jó 
vagyok… Lelkileg ad pluszt. Hozott egy változást. Alig várom sokszor, hogy legyen 
csütörtök…”

„Sokat tanulok itt, a helyzetekbQl is, az emberektQl is, sok mindent másképp nézek.”

(Az önkéntesek motivációi) Az önkéntesek motivációit lehetetlen néhány dimenzió men-
tén összefoglalni, mert komplex, sokszín_ struktúrát alkotnak. A motivációt minden eset-
ben befolyásolja az önkéntes neme, életkora, végzettsége, foglalkozása, a tevékenység 
formája, az önkéntesség helye, ideje és még számos egyéb tényezQ (Bartal� Saródy, 2010).

A 2009-ben készült kutatásból5 kiderül, hogy a vizsgált önkéntesek motivációjában 
legmeghatározóbb, ha elkötelezQdhet egy társadalmi ügy, csoport és a másoknak való 
segítésnyújtás mellett. A motiváció magját tehát a szociális értékek képezik. A második 
helyen az elismertség faktora áll, melybQl az következik, hogy az önkéntes tevékenysé-
get végzQ személyek a társadalmi és munkatársi elismerést, továbbá környezetük meg-
becsülését remélik. A harmadik motivációs okként a szociális interakciót azonosították 
a szerzQk. Az önkéntesek azt várják, hogy tevékenységük által új kapcsolatokat létesít-
hetnek, új embereket ismerhetnek meg, és egy közösség részévé válhatnak. A közösségi 
élmény megtalálása jelentQs motiváló erQvel bír a mai kapcsolat-hiányos társadalmunk-
ban (Bartal� Kmetty, 2010).

Témám szempontjából a szociális-egészségügyi önkéntesek motivációinak ismerete a 
legmeghatározóbb. Esetükben a leghangsúlyosabb háttér-motiváció a különbözQ társadalmi 
csoportok empatikus segítése egy társadalmi ügy keretében, továbbá az önkéntes tevékeny-
ség öröme, a közösségi élmény, és a szervezet munkatársainak elismerése.

E területen az önkéntesek bevonzása és megtartása érdekében lényeges, hogy a szervezet 
világos értékrendet és célokat közvetítsen, félreérthetetlenül határozza meg a misszióját, 
pontosan határolja körül a segítségre szoruló társadalmi csoportot, továbbá dolgozzon ki 
protokollt az önkéntesek elismerésére és támogatására vonatkozóan (Czike� F. Tóth, 2007).

(A kutatás ismertetése) A kutatás a PhD-disszertációm részeként született meg 2012-
ben. A vizsgálatot a Dél-Dunántúl régióban végeztem el: Baranya, Tolna és Somogy 
megyében. Tíz önkéntes segítQvel készítettem félig strukturált interjút, majd az 
interjúkat az ATLAS.ti 4.2. tartalomelemzQ program segítségével dolgoztam fel.

A minta kiválasztása során a nem-valószín_ségi mintavételi eljárások közül a kvótás 
mintavételt alkalmaztam. Ennek során az alapsokaságot felosztjuk a kutatás szempont-
jából lényeges kategóriák mentén és kiválasztunk elegendQ számú személyt minden 
kategóriába (Molnár, 2010). A három megye összes hospice szervezetét felkerestem, és 
a vizsgálat idején önkéntes tevékenységet végzQk közül tíz egyént választottam ki, akik 
önként vállalkoztak az interjúra. Az interjúalanyok szervezetek szerinti megoszlását az 
1. számú táblázat szemlélteti.
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1. számú táblázat: Az interjú alanyainak megoszlása a hospice szervezetek szerint

Hospice szervezet Szervezeti forma Önkéntesek száma (fő)

Méltósággal az út végén Hospice 
Alapítvány, Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János 
Kórházon belül működik, in-

tézményi keretek között
1

Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány, 
Pécs

Otthoni szolgáltató 2

Szemem Fénye Alapítvány – Dóri Ház, 
Pécs

Gyermekhospice 1

Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Háza, 
Pécs

Intézményi szolgáltató 2

Alkony-Támasz Alapítvány, Dombóvár Mobil team 1

Nagyatádi Kórház Hospice Osztály, 
Nagyatád

Intézményi szolgáltató 1

Szociális Háló Egyesület, Pécs Otthoni szolgáltató 1

Nevitt Cindy Otthonápolási Szolgálat, 
Kaposvár

Otthoni szolgáltató 1

Forrás: vizsgálat adatai 

Az interjúkat az etikai szabályok betartásával készítettem el. A kutatás céljának és 
menetének ismertetése után az intézményvezetQ engedélyével kerestem fel a segítQket, 
akikkel elQzetes idQpont egyeztetés után személyes találkozás keretében diktafonon rög-
zítettem az elhangzottakat. Interjúalanyaimat biztosítottam az anonimitásról, és írásbeli 
beleegyezésüket adták az adatok további feldolgozásához.

Ezt követQen megtörtént az interjúk szó szerinti átírása majd feldolgozása.

(Az interjúk elemzése) Az önkéntes interjúalanyoktól megkérdeztem, hogy milyen indít-
tatásból kezdtek el a hospice ellátásban tevékenykedni?

Az önkéntes segítés vállalásának motivációja rendkívül sokrét_, az egyének más és más 
ok miatt vállalhatják ugyanazt az önkéntes tevékenységet és motivációik is változhatnak.

Clary és munkatársai (1998) vizsgálatukban az önkéntesség hat motivációját azo-
nosították hospice-palliatív ellátásban önkéntes tevékenységet végzQk körében. Az 
általam vizsgált önkéntesek motivációi is – egy kivétellel (karrier motivációk) – jól 
beazonosíthatóak e kategóriák mentén.

1. Értékek
E kategóriához az altruisztikus vagy humanitárius érzésekhez kötQdQ értékek kapcso-

lódnak. Ide tartozik a másokon való segítés szándéka, az emberekkel való foglalkozás 
igénye, a szociális problémák iránti érzékenység, az empatikus beállítódás.

Az „értékek” kategóriába tartozó önkéntesek számára a segíteni tudás, mint érték, he-
lyezQdik a középpontba (Clary és mtsai, 1998).
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Az interjúalanyok fQként a segíteni tudás örömét, az ehhez társuló pozitív érzéseiket 
emelték ki. A másoknak nyújtott rendszeres segítség hatással van az önkéntesek életminQ-
ségére és csökkentheti a halandóság kockázatát is (Konrath és mtsai, 2012).

P 3: összes önkéntes.txt - 3:19  (251:252)
Codes:  [MOTsegítQ]

Hát maga a segíteni akarás azt gondolom, belénk van valamilyen szinten kódolva. … 
Van úgy, hogy én missziónak tekintem ezt a tevékenységet.

P 3: összes önkéntes.txt - 3:79  (1872:1877)
Codes:  [MOTsegítQ] [MOTgazdagodás]

…nem mondom, hogy meg lehet szokni azt, hogy ha az ember egy haldoklóval foglal-
kozik, mert nem, de jó érzés látni azt, hogy ha segíteni tudom bármiben is. Hogy jól esik 
a másiknak segítséget adni. És ez a késztetés belülrQl jön, és ha tudok valakin segíteni, 
akár egy elbeszélgetés, meghallgatni mást.

Claxton-Oldfield és munkatársai (2013) 162 brit hospice önkéntes motivációit vizsgál-
ták, eredményeik szerint a legtöbb segítQ altruista motiváció alapján választja ezt a terü-
letet. A másokon való segítés szándéka, mint motiváció, összefüggésben állt, sok esetben 
elQre jelezte a segítQ tevékenység hosszú távú folytatását is.

 
2. Megértés
A megértés elsQsorban új tanulási tapasztalatok és gyakorlati képességek elsajátítására 

vonatkozik. Az ebbe a csoportba tartozó önkéntesek elsQsorban azért kezdik el tevékeny-
ségüket, mert céljuk újszer_, releváns tapasztalásokra szert tenni az adott területen, és 
jártasságot szerezni a praxis során (Clary és mtsai, 1998).

Az egyik interjúalany a médián keresztül hallott elQször a hospice ellátásról, ez 
felkeltette az érdeklQdését. Elolvasta Elisabeth Kübler-Ross egyik könyvét, ennek 
hatására el is végezte a hospice alaptanfolyamot, és elhatározta, hogy a gyakorlatban 
is szeretné az új ismereteit kamatoztatni. Három éve ezen a területen vállal önkéntes 
tevékenységet.

P 3: összes önkéntes.txt - 3:86  (2020:2023)
Codes:  [MOTsegítQ]

Ott jobban beleláttam elméletbe, dolgokba, és úgy gondoltam, hogy szeretnék olyan 
embereknek segíteni, akiknek lehet, hogy nagy segítség, ha az életük utolsó szakaszába 
valaki megsimítja Qket vagy meghallgatja Qket, vagy beszélget velük.

Az egyik önkéntes azt fogalmazta meg, hogy szerinte nem elég a halálba kísérés mód-
jairól beszélni, ha valaki ezt a gyakorlatban nem m_veli, akkor nem is tud valódi, mély ta-
pasztalatokat ezzel kapcsolatban megosztani. Számára saját hitelessége miatt is lényeges, 
hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzen e területen.
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P 3: összes önkéntes.txt - 3:524  (2456:2457)
Codes:  [MOTmotiváció]

…tehát nekem ez nagyon fontos motivációs erQ, mert itt megmutathatod tényleg, hogy 
a gyakorlatba, hogy tudod megélni.

Egy másik önkéntes gyermek örökbefogadásán gondolkozik, de elQször szeretné ki-
próbálni magát a gyakorlatban is, vajon elég türelme, ereje lenne-e mindehhez, ezért 
gyermekhospice területen segédkezik.

P 3: összes önkéntes.txt - 3:864  (2956:2961)
Codes:  [MOTsegítQ]

Azért ez magamba most is itt tartom, hogy ha nekem nem lesz, vagy nem lehet, akkor én 
szeretnék egy ilyen, ahogy Qk magukat nevezik egy „zacis” gyereket. Aztán majd meglát-
juk, hogy mennyire bírok vele, vagy mennyire sem. És hát most így úgy gondoltam, hogy 
szeretnék segíteni másnak és próbára teszem magam.

3. Szociális motivációk 
Az önkéntes tevékenyég vállalásának fQ célja ebben az esetben az egyén szociális kap-

csolatainak bQvítése, megerQsítése. Sokan az elszigetelQdés megelQzése, magányosságuk 
oldása, szabadidejük hasznos eltöltése érdekében törekszenek az önkéntesség által új kap-
csolatok kialakítására és fenntartására (Clary és mtsai, 1998).

A meginterjúvolt egyik önkéntes ezzel a tevékenységgel próbálja hasznosan eltölteni 
szabadidejét, és célja, hogy életének értelmet adjon, kapcsolatot létesíthessen másokkal.

P 3: összes önkéntes.txt - 3:902  (3622:3626)
Codes:  [MOTértékelés]

Az életem így, most nem eldarabolom, hanem hasznosan töltöm el. ElQször én is úgy 
éreztem, hogy szóval nekem is pótcselekvés megmondom Qszintén, mert ha nekem is lenne 
egy kiegyensúlyozott családi életem, akkor nem tudnék ennyit jönni.

A következQ önkéntes vallási közösség keretében vállalja e tevékenységet.
P 3: összes önkéntes.txt - 3:832  (1646:1648)
Codes:  [MOTmotiváció]

Hát az indíttatást, azt egy picit elmondtam az elején, hogy éppen egy ilyen lelki csoport 
széjjelesése után kerestem a helyemet, hogy hol lesz nekem most a közösségi életem a to-
vábbiakba, amikor ezt meghirdette a jó atya.

Egyikük nyugdíjas biológia tanár, aki örül, hogy szabadidejében gyerekeket taníthat, 
szükség esetén korrepetálhatja Qket.

P 3: összes önkéntes.txt - 3:886  (3205:3209)
Codes:  [MOTmotiváció] [MOTönkéntes]
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Ja, nyugdíjba jöttem és pár év után jöttem el ide önkénteskedni, mert nagyon nem 
találtam a helyem, hogy egyedül maradtam. A másik, hogy tanítani nagyon szerettem, és 
az életem így úgy éreztem, hogy teljes.

4. Karrier motivációk 
Az e motivációval rendelkezQ önkéntesek célja olyan tapasztalatok szerzése, amely se-

gíti Qket a pályájukon történQ elQbbre jutásuk során. FQként szakmai karrierépítésrQl van 
szó, ahol az itt megszerzett ismeretek sokrét_en kamatoztathatóak (Clary és mtsai, 1998).

E kategóriába egyik önkéntes interjúalany sem sorolható. Ennek fQ okát abban lá-
tom, hogy a haldokló betegek és családtagjaik segítése, maga a hospice ellátás egy 
olyan speciális, „intim” terület, ahol az emberek fQ célja nem a karrier motivációik 
beteljesítése.

5. Önvédelmi motivációk 

Az ebbe a kategóriába tartozó önkéntesek fQ célja személyes problémáik csök-
kentése, saját magukkal kapcsolatos negatív érzéseik negligálása. Az önkéntes tevé-
kenység megfelelQ alkalmat és elfoglaltságot biztosít, hogy az egyén saját érzelmi 
problémáit elfedhesse, és ne kelljen szembenéznie és foglalkoznia ezekkel (Clary és 
mtsai, 1998).

Az interjúalany családi problémáitól törekszik eltávolodni és máshová helyezni az 
energiáit és az érdeklQdését.

P 3: összes önkéntes.txt - 3:629  (2973:2978)
Codes:  [MOTmotiváció]

Nyilván a magánéleti, és családi dolgaimtól is jó kicsit elmenekülni, és én a szabad-
idQmbe, más a szabadidejébe elmegy sportolni, meg kirándulni, én meg ide szeretek jönni, 
mert engem az emberek kórházi élete érdekel, meg maga az ember, a beteg ember, hogy 
vészeli át azt az idQszakot, amit itt tölt.

Egy önkéntes önmaga is érintett, rákos betegek önsegítQ csoportjában hallott elQször 
az önkéntességrQl, mint lehetQségrQl. Esetében a másokon való segítés saját személyes 
problémáinak csökkentését szolgálja.

Az interjú alapján az önkéntes segítQ esetében a helfer-szindróma6 tünetei is azonosít-
hatóvá váltak, melyeket dQlt bet_vel jelzek az alábbiakban, majd ezt követQen az inter-
júból idézek:

• A segítés pszichoterápiás szükségletté válik az életében, mások segítésében látja 
önmegvalósítását (Bagdy, 1999a).

P 3: összes önkéntes.txt - 3:139  (3333:3337)
Codes:  [MOTsegítQ]

Falun nQttem fel és egy kút volt az utca közepén és idQsek vitték a vizet én meg mindig 
futottam, hogy segítek, kilocsoltattam, meg minden, de mindig bennem volt a segíteni aka-
rás és mindig valakin segítek, akárkin, ha mondjuk füvet kaszálnak ott a ház elQtt, adok 
ki nekik hideg üdítQt, vagy valakinek segítek elvinni a boltból valamit.
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• A segítés szükséglete az egyén ingatag pszichés egyensúlyának fennállását szol-
gálja. A helfer-szindrómás segítQ esetében csak a kapcsolat segítQ formája létezik, 
saját maga számára nem kér támogatást (Ónody, 2001).

P 3: összes önkéntes.txt - 3:146  (3392:3399)
Codes:  [MOTválaszt]

Hát tulajdonképpen a klubba, már a klubvezetQ mondta. Amikor egyedül maradtam 
2004-be, akkor indult ez a tanfolyam, de akkor lelkileg nem voltam elég erQs ahhoz. És 
most már tudom, hogy akkor kellett volna rögtön. Rögtön bevállalni ezt a kapcsolatot, 
mert nagyon jó lett volna nekem. Talán könnyebben dolgoztam volna föl a sérelmeket, és 
talán másra gondoltam volna, mint hogy most hogyan tovább. Rövidebb lett volna ez a 
szakasz az életembQl. Most már bánom.

• A helfer-szindrómás segítQ legfQképp azért segít, hogy saját érzéseivel, félelme-
ivel, szükségleteivel ne kelljen szembenézni, a cél azok elrejtése. Tart a spontán 
érzésektQl, a segítéssel egyfajta belsQ _rt törekszik kitölteni (Schmidbauer, 1977).

 
P 3: összes önkéntes.txt - 3:150  (3431:3438)
Codes:  [MOTmotiváció]

Én 2008-ba végeztem. Tehát durván három év. Nagyon érdekes, és nagyon nehéz, 
mert nem is tudom, hogyan vészeltem volna át, egy újabb bajt, mert 2007-be újabb rákot 
találtak nálam. Megm_töttek.

… Elvégzem, és megnézem közelrQl, hogy milyen kegyetlenül nehéz, ami esetleg rám is 
vár. Ez is indíték. Hát most még mindig rákosnak nyilvánítanak, de én úgy vagyok vele, 
hogy hát remélem, hogy ezt is megúszom, próbálok nem foglalkozni vele.

• A segítés, a segítségre szorulókkal való kapcsolat „droggá” válhat, a segítQ függQ 
viszonyok kialakításában és fenntartásában érdekelt. „Az ilyen nagy dózisú drog 
visszaéléshez, majd kiégéshez (burnout) vezet.” (Ónody, 2001:83).

P 3: összes önkéntes.txt - 3:893  (3320:3321)
Codes:  [MOTválaszt]

És hát Qk jelentik nekem most az életet, végül is.

A helfer-szindrómás segítQk esetében a motivációk azonosítása, az önismeret, a rend-
szeres szupervízió biztosítása segítséget jelenthet és preventív erQvel is bírhat a burnout 
szindróma (kiégés szindróma) kockázataival szemben. Pines és Kanner (1982) a segítQi 
pálya választásának motivációit és a burnout-szindróma kialakulásának kapcsolatát ele-
mezve a kettQ között egyértelm_ kauzális összefüggést fedeztek fel kutatásaik során.

6. FejlQdési motivációk 
Ezek az önkéntesek elsQsorban fejlQdési motivációval kezdenek el tevékenykedni, cél-

juk ez által az önfejlesztés és a pszichológiai értelemben vett növekedés megtapasztalása 
(Clary és mtsai, 1998).
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P 3: összes önkéntes.txt - 3:124  (2959:2960)
Codes:  [MOTmotiváció]

Akkor már érzetem, hogy van bennem egy olyan indíttatás, hogy van egy alap, amire 
tudok építkezni, és tudok másoknak adni, és segíteni és én is növekszem ez által.

Az önkéntesek szerepe és tevékenysége a hospice-palliatív ellátásban kiemelkedQ, Qk 
is a hospice filozófiája alapján a betegek és családjaik számára törekszenek az életvégi 
idQszakot elviselhetQbbé, könnyebbé és értékesebbé tenni.

A hazai önkéntesség fejlesztését tekintve elengedhetetlen a motivációk széleskör_ is-
merete, amely a szervezetek számára alapvetQ irányvonalakat határoz meg az önkéntesek 
toborzása és hosszú távú foglalkoztatásának sikeressége szempontjából.
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tasson a munkán, és a közösségért, társadalomért 
végzett értékteremtQ tevékenységként foghassuk 
fel (Czike� Kuti 2006).
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pdf?ua=1

4 Az interjúk, amelybQl a részletek olvashatóak – 
saját, korábbi vizsgálatom anyagából származik 
–, a Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Házi Hospice 
Osztályán készültek 2011 márciusában, „A kórházi 
önkéntesség” témakörében.

5 Bartal Anna Mária és Kmetty Zoltán (2010) kuta-
tásának célja volt a magyar önkéntesek reprezen-
tatív mintáján standardizálni az ausztrál Volunteer 
Motivation Inventoryt� továbbá a hazai önkéntesek 
mintájának eredményei alapján bemutatni az ön-
kéntes motivációkat demográfiai-társadalomsta-
tisztikai és tevékenységtípus szerinti bontásban. 
Az elemzett adatbázis 2319 érvényes válaszoló 
adatait tartalmazta 235 szervezettQl.

6 A helfer-szindróma, a segítQk tünetcsoportja jelen-
ségének leírása Schmidbauer (1977) pszichoanali-
tikus szerzQ nevéhez f_zQdik. A helfer-szindrómás 
segítQ mások kényszeres segítésében látja önmeg-
valósítását, saját ingatag pszichés állapotát törek-
szik ezzel elfedni. Hivatását „drogként” használja, 
munkája során függQ viszonyok kialakítására és 
fenntartására törekszik (Schmidbauer, 1977).



KARDOS TÍMEA

Gy_lés vagy országgy_lés? – A kuruc állam elsQ 
fejedelmi rendi-országos gy_lése Kassán

Több mint száz éve adta közre Majláth Béla a felsQ-magyarországi ülések jegyzQkönyvét, 
Thököly Imre kialakuló fejedelmi intézményrendszeréhez az egyik legértékesebb forrást. 
A Thököly-féle gy_léssel kapcsolatban azóta is fogalmi keretek és meghatározások ma-
radtak jogi és intézménytörténeti tekintetben megválaszolatlanul, a magyar nyelv_ szak-
irodalom sem adott megnyugtató értelmezést. Nemcsak az adja a kérdés problematikáját, 
hogy a gy_léssel Thököly állama hogyan próbálja reprezentálni magát, milyen államszer-
vezetet kíván létrehozni, hogyan és minek értelmezi önmagát, fejedelem és fejedelemség, 
a 13 vármegye és annak politikai képviselQi. Hanem, hogy mennyiben követi a Thököly 
Imre által összehívott gy_lés a rendi országgy_lések szokásrendjét, mennyiben sikerült 
megvalósítani az újonnan született fejedelemségben az ellenállási mozgalomban több 
évtizedeken át kiérlelt kuruc eszmei-ideológiai-politikai törekvéseket, ezeket mennyire 
sikerül 1683-ban állami és törvényi, intézményi keretek közt megvalósítani, s hogyan 
adott ez az egy hónapos ülésszak legitimációt Thököly hatalmának. Hogyan jelenik meg 
a Thököly-féle fejedelemség legfontosabb törvényhozó és végrehajtó hatalmának minden 
korábbi gy_lésformától elkülönülQ sajátsága. Tanulmányomban törekedni kívánok ezen 
fogalmi problematikák tisztázására, rendszerezésére, összegzésére és a fogalmak kontex-
tusbeli feloldására, vizsgálom a korábbi történetírók által használt fogalmi és jogi kerete-
ket. Ezen okból vizsgálatom látószögébe került a Partium fogalmának és a Thököly által 
összehívott gy_lés elnevezésbeli meghatározása, annak a Thököly-féle állami keretek 
közötti vizsgálata és újraértelmezése. Ezeken túllépve a tanulmányomban vizsgálni kívá-
nom a Thököly Imre által összehívott congregatiót, azon felmerülQ témákat és tartalmán 
keresztül igyekszem értelmezni a Thököly-féle állam legégetQbb problémáit.

A felsQ vármegyék rendjeinek gy_lésérQl Majláth Béla készített kivonatos ismer-
tetQt 1883-ban, mielQtt a karancsberényi Berényi család által letéteményezett családi 
oklevelek közt fasc. 71. nr. 81. szám alatt talált okiratot, forrásközlésben kiadta.1 A for-
rás jelenleg a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Qrzésében van, P 49 A 
felsQmagyarországi ülések jegyzQkönyve, fasc. 71. nr 81., 21. cs. jelzet alatt. Majláth 
közleményének elsQ részében történelmi események sorába illesztve országgy_lésként 
nevezte meg,2 és megjelölte, hogy a történeti irodalom pontosítására törekszik a forrás 
közreadásával.3 A vármegyék számának meghatározása után,4 Majláth rátért a gy_lésna-
pok kivonatos ismertetésére.5 Majláth célja elsQsorban a forrás bemutatása volt és nem 
annak tényleges elemzése.6 Így sem tematikai rendszerezést, sem értelmezQ magyará-
zatokat nem, vagy nem pontosan adott a forráshoz. A késQbbi szakirodalom Majláthra 
hivatkozva vette át a Majláth-féle ismertetQt, annak tényleges vizsgálata, vagy elemzése 
nélkül.7 A felsQ-magyarországi ülések tematikus, áttekintQbb vizsgálata, Thököly fejede-
lemségének, és így a negyedik országrészen kibontakozó államalakulat,8 megértéséhez 
elengedhetetlenül szükséges.

(A gy_lés, részgy_lés, országgy_lés) Mezey Barna a Felvidéki Fejedelemség államalaku-
latáról írt tanulmányában is úgy fogalmazott, hogy Thököly országos gy_lést hívott ösz-
sze,9 és az „országgy_lés” csakúgy, mint az egész fejedelemség, erdélyi modellt követett.10 
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Majláth, közleményének elsQ részében, országgy_lésrQl tesz említést, azonban a bevezetQ 
tanulmánysor végén, megfogalmazásában kassai részgy_lésre vált.11 Iványi Emma mun-
kájában az országgy_lés szót használta, azzal a megjegyzéssel, hogy a meghívók nem 
használták ezt a kifejezést, helyette a gy_lés különféle rokon értelm_ jelentését alkalmaz-
ták.12 Hasonlóan országgy_lés szófordulatot használ Varga J. János a Válaszúton cím_ 
monográfiájában.13 Hivatkozásában szerepel a nádor, Esterházy Pál levele, amelyben a 
felsQ-magyarországi részeket eltiltotta a megjelenéstQl, azzal az indokkal, hogy Thököly 
jogtalanul gyakorol hatalmat.14 Esterházy Pál, levelében, generális gy_lésnek tekintette a 
kassai gy_lést. A kassai jegyzQkönyvben15 a congregatio kifejezést használták az esemény 
megnevezésére. Vagyis annak gy_lés, összejövetel jellegét hangsúlyozták.16

Az esemény elnevezésének sokszín_sége és a fogalmak vitathatósága a szemszögek 
különbözQségébQl és jogi felfogásából ered. Az Esterházy Pál-féle generális gy_lésnél 
többnek kell tekinteni a kassai gy_lést. Esterházy Pál, mint nádor politikailag szemben 
állt Thököly államával és a jogtalanság okán a korábbi kuruc gy_lésekhez tette hasonla-
tossá a kassai gy_lést, tehát Esterházy szemszögébQl az 1683. januári kassai gy_lés nem 
több, mint Thököly 1681. június 14-i diószegi generális gy_lése, ahol hadi tanácskozást 
folytatott a kuruc tisztekkel. Mivel Kassán a rendek megjelentek és vármegyei ügyekkel 
is foglalkoztak, ezért csak a nádor szemszögébQl tartható a generális gy_lés megnevezés 
használata. Thököly és környezete írásban a gy_lés szófordulatot részesítette elQnyben, a 
még formálódó államalakulat elsQ üléseire. Az, hogy a felsQ-magyarországi kassai gy_-
lést a résztvevQk mégis az új fejedelemség elsQ országgy_lésének tekintették – mintául 
véve az erdélyi és a Királyi Magyarország országgy_léseit is –, az a sessiónapok vitáiból 
és a statusok egyezkedésébQl derül ki. A záró fogadáson a rendek búcsúbeszédükben 
Thökölynek kifejezték reményüket, hogy egész Magyarország, és a hozzá tartozó orszá-
gok és tartományok számára is hirdethet legközelebb gy_lést, és az eddig megszerzett 
területekre boldog országlást kívántak.17 Az uralkodását és kormányzását, így mint ország 
felett értették. A rendek tehát szóban a Felvidéki Fejedelemség területi növekedésében és 
Thököly uralmának teljes országra kiterjedQ bQvülésében bíztak.

Majláth nem véletlenül használta a részgy_lés kifejezést. A felsQ-magyarországi 13 
vármegye autonóm törekvéseitQl,18 nem voltak idegenek az országos gy_lésektQl függet-
lenül összehívott részgy_lések. Az elégületlenek a vármegyei és erdélyi követek és or-
szágos tisztséget betöltQ személyek részvételével 1669-ben Eperjesen is tartottak hasonló 
részgy_lést.19 Így a felsQ-magyarországi vármegyék vonatkozásában valóban a jelenlevQk 
egyfajta részgy_lésen vettek részt. Az eseményre használt meghatározás pontosításához 
elQbb a jelenlevQk körét és a fogalmak sajátságait kell megismerni.

(A résztvevQk köre) Thököly Imre fejedelmi kinevezése után, 1682. december 12-én 
küldte szét a gy_lésre szóló meghívókat Munkácsról.20 A kassai gy_lést I. Lipót király 
(1657–1705) nem tiltotta meg, nem is ellenezte, sQt megbízottját is elküldte Kassára.21 
Ezzel szemben a nádor a megyékhez intézett körleveleiben azonnal törvénytelennek nyil-
vánította azt.22 Nádor és király ellentétes megnyilvánulásának oka az eltérQ politikai célok 
különbözQségébQl eredt. Miközben a nádor a vármegyéket eltiltani igyekezett a gy_lésrQl, 
Lipót annak eredményét várta. Esterházy ragaszkodott a fegyverszüneti értelemben vett, 
csak kvártélyul szolgáló, engedélyezett területi tartózkodáshoz, vagyis nem ismerte el a 
fejedelemség létét.23 Lipót az érvényben lévQ fegyverszüneti tárgyalás pontjainak telje-
sülését várta ThökölytQl, és a kassai gy_léstQl,24 vagyis a Bécs felé készülQdQ törökkel, 
Thököly közvetítésében, a béke hosszabbítását remélte a következQ húsz évre. Lipót a 
küszöbön álló háború elQtt, nem zárkózott el Thököly leghQbb óhaját is meghallani, a fe-
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jedelemsége elismerését, cserébe a békéért.25 Tehát miközben a nádor a gy_lést, mint jogi 
aktust bírálta és tiltotta, a király a gy_lés kimenetelét várta így az ülésezést nem tiltotta.

A gy_lés ügymenetérQl pontosan tájékozott volt a másik oldal, a török fQvezér is 
Csonka bég által, aki a gy_lés ideje alatt Kassán tartózkodott.26 Thököly olyan levelet 
kapott a budai vezírtQl, hogy az egyenetlenkedQ, vonakodó embereket küldje fel Budára, 
majd helyette Q méltóképpen megbünteti.27

Thököly convocatiójára több fQnemes követet küldött,28 a vármegyék átlagosan két-két 
követet küldtek, de négy követtel képviselte magát Abaúj, Sáros és Zemplén vármegye is. 
A követeket 1683. január 9-i levéllel indították Kassa felé.29 Az 1683. január 11-re össze-
hívott gy_lésre felsQ-magyarországi és dunáninneni rendek is érkeztek.30 Néhány küldött 
kettQs vagy akár hármas képviseletet is ellátott, például Gyöngyössy István, a kor költQje, 
Thököly és Zrínyi Ilona házasságának megéneklQje, aki egyszerre jelent meg Gömör vár-
megye követeként és személyében Andrássy Miklóst is képviselte.31

Az 1683. január 11-tQl január 28-ig tartó gy_lés alatt összesen 16 ülés volt. A jegyzQ-
könyvet az egyik Abaúj vármegyei követ, Rosa Mihály nótárius vezette, akinek hono-
ráriumára két-két tallért adott minden vármegye. Az új felsQ-magyarországi fejedelmi 
gy_lésnek nem volt állandó helye – „országháza” 挑, az ülések helyszínét tekintve az elsQ 
ülés alkalmával Dévényi Péter házát javasolták, végül mégsem nála zajlottak az ülések, 
hanem továbbra is az elsQ ülés helyszínén, az Abaúj vármegyei alispán és ítélQmester 
Kálmánczay István otthonában gy_léseztek. Kálmánczay István már másfél évtizede volt 
kapcsolattartó az udvari emberek és a bujdosók között,32 személye a bujdosók és kurucok 
körében ismert volt. 

A három héten át tartó ülésezések között két pihenQnap volt. Az elsQ pihenQnapnak 
számító vasárnapra Thököly számos képviselQt hívott magához vendégségbe. A gy_lésen 
megjelent több fQpap, illetve fQnemes vagy annak képviselQ küldöttje, együttesen 26 fQ, 
a fejedelmi 13 vármegye és a „partiumi” vármegyék33 küldöttsége, továbbá 9 város, köz-
tük szabad királyi városok és bányavárosok is képviseltették magukat.34 A jegyzQkönyv-
ben nem került a vármegyei felsoroláshoz, de a gy_lésen megjelent Zólyom vármegye 
is. Követei valószín_leg késve érkeztek, ugyanis a jegyzQkönyv tanúsága szerint 1683. 
január 19-én a nyolcadik sessiónapon Zólyom vármegye követei35 felkeresték Thökölyt.36

Már az elsQ héten a követek közti nézeteltérésekbQl adódóan többen elmaradoztak az 
ülésekrQl. A negyedik ülésnapon panaszolták, hogy sok követ, bár Kassán tartózkodott, 
mégis, csak szolgájukat küldték a gy_lésbe.37 Bizonyos követekre pedig késés miatt na-
gyon sokat kellett várni, s a jelenléti morál javítására statútumot akartak a követek állí-
tani.38

Ha különösen fontos ügy tárgyalására került sor, a hiányzó jelentQs személyeket be-
hívatták a gy_lésre.39 Ilyen volt a Portára küldendQ követ, Szirmay István esete� amikor 
nem volt jelen, érte küldtek, hogy személyesen megkérdezzék, vállalja-e a követséget 
vagy sem.

A sessiókat általában reggel hét órára rendelték és kora délután értek véget. Az ülések 
nyelve a jegyzQkönyv alapján nem állapítható meg pontosan, bár úgy t_nik elsQsorban la-
tin vagy magyar volt. Thököly utasításai, pontjai, javaslatai azonban mind, kivétel nélkül, 
latin nyelven kerültek a gy_lés elé, majd rögzítésre a jegyzQkönyvbe.40

(A Partium fogalmának változása a kassai gy_lésen) Az ErdélybQl érkezett nemesek jól 
érzékelhetQen az erdélyi országgy_lések mintáját vették alapul a felsQ-magyarországi fe-
jedelmi gy_lés megalakulásakor. Erre utal a Partium kifejezés, amely az 1570-es speyeri 
egyezmény óta a Partium Regni Hungariae kifejezésbQl származik, Magyarország része-
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ire utalt, azon tiszántúli területeket értve alatta, amelyek Erdélyhez tartoztak.41 Ezt a meg-
határozást kifejezetten az Erdély nyugati határán húzódó vármegyék területi változásai-
nak sajátságaira értették, amely közigazgatási, adózási, katonai, vagy tényleges birtoklás 
szempontjából az évtizedek során folyamatosan változó területiséget mutatott. A Partium 
szó tehát ezen esetben „nem rögzült területeket” jelentett, amelyek az országrész nyugati 
határán húzódtak. Ugyanez a fogalmi párhuzam figyelhetQ meg a FelsQ-magyarországi 
Fejedelemség esetében is. Az athnamé értelmében Thököly Közép-Magyarország és a 
hozzá tartozó részek uralkodója,42 de a vármegyéket nem sorolták fel, így Thököly feje-
delemségének határai nem lettek kijelölve, ezzel lehetQvé vált a nyugati irányú terjeszke-
dés.43 A gy_lésen résztvevQk számára egyértelm_ volt, hogy a felsQ-magyarországi tizen-
három vármegye feletti fejedelemséget nyerte el Thököly, melyek a következQk: Szatmár, 
Ugocsa, Szabolcs, Bereg, Ung, Zemplén, Abaúj, Torna, Sáros, Borsod, Szepes, Gömör, 
Heves-(KülsQ-Szolnok). E tizenhárom vármegye mellett a jegyzQkönyv felsorolása sze-
rint öt „partiumi” vármegye (Comitatus Partium Inferior) is részt vett a gy_lésen, melyek 
alsó-magyarországi vármegyék néven a következQk: Nógrád, Árva, Liptó, Hont és az 
egyesült Pest-Pilis-Solt.44 (A késve érkezQ – de a felsorolásba már nem iktatott – Zólyom 
vármegyével hatra egészült a képviselt „partiumi” vármegyék száma.) Ezen „Partium” 
Thököly fejedelemségének nyugati peremén húzódó alsó-magyarországi vármegyék – a 
Garamig –, melyek nem tartoztak jogilag a fejedelemség tizenhárom vármegyéje közé, de 
a birtokába jutottak, területük „nem rögzülten”, hanem katonai, hadi tekintetben uralma 
alá kerültek. Ezért ezeket a fejedelemség nyugati határán húzódó vármegyéket az erdé-
lyi analógiát követve, partiumi vármegyékként jelölték meg, és a jegyzQkönyvbe is így 
vezették be. Thököly fejedelemségének partiumi vármegyéi területileg nem esnek egybe 
az Erdélyi Fejedelemség Partiumával. Az Erdélyhez területileg nem rögzült Szatmár 
vármegye, Thököly fejedelemségének területi részét képezte. Tehát a Partium fogalmat 
kifejezetten, következetesen, a nyugati határ menti, területileg nem rögzült vármegyékre 
értelmezték a 17. században a Partium szót használó kassai gy_lési képviselQk, jog- és 
törvényalkotók.

(Precedencia a kassai gy_lésen) A gy_lésen részt vett személyek jól ismerték a külön-
bözQ gy_léstípusok fajtáit. A bujdosók vezetQi az erdélyi országgy_lések eljárásrendjét 
is ismerték, bizonyos mértékben az erdélyi országgy_lések párhuzamára igyekeztek a 
Thököly-féle fejedelemség intézményi rendszerét igazítani. Maga a fiatal Thököly is 
élete során csak az erdélyi fejedelem országgy_lésein vett részt, és a különbözQ kuruc 
gy_léseken. A fiatal katonai-hatalmi vezetQk tehát Erdélyben és a kuruc intézményrend-
szerben45 nevelkedtek politikailag. Ezek mellett az idQsebb bujdosó generáció életében és 
a felsQ-magyarországi vármegyék nemeseinek önálló politikájában jellegzetes elem volt 
a bécsi udvar által összehívott részgy_lések eljárásrendje. Így üléseztek 1669 májusában 
Eperjesen és 1670 márciusában Besztercebányán. A részgy_lések rendszeresek voltak a 
felvidéki nemesek körében, tehát a saját felvidéki eljárásmódjukban is jártasak voltak. S 
vármegyei, városi, világi és egyházi meghívottakként az egyetemes – pozsonyi, soproni – 
gy_lések szokásrendjét is jól ismerték. Amikor 1683-ban asztalhoz ültek a meghívottak, 
akkor erdélyi országgy_lési, egyetemes és felvidéki részgy_lési eljárásrendet is ismerQ, 
gy_lések tekintetében sokat megélt, azokban jártas emberek ülték körül Kálmánczay ma-
gánszállásán a tárgyalóasztalt. Nem lehetett figyelmen kívül hagyni, hogy a kuruc moz-
galom egy évtizedes küzdelmei kezdtek állami kereteket ölteni éppen a kassai gy_lésen, 
márpedig a mozgalom ideológiai alapja a rendiség volt, a régi törvények – és ezzel a régi 
szokásjog megQrzése, ezért erQs hangsúllyal jelenhetett meg a gy_lés rendi jellege.
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Majláth a „kanapépör” kifejezést használta a kassai gy_lésen felmerülQ precedencia-
vita jelenségére, és láthatóan nem érzékelte ennek a jelenlévQ vármegyei követek számára 
meghatározó kérdés felett kibontakozó versengésnek a fontosságát.46 Az elsQbbség felál-
lítása, vagyis a precedencia kérdése a sessio kezdetekor robbantott ki vitát az elsQ felsQ-
magyarországi gy_lésen. Az újonnan debütáló országgy_lés ülésrendjének kialakításában 
megfigyelhetQ a szokásrendre, az ususra való hivatkozás.47 Ebben az esetben mutatkozik 
meg legerQsebben, hogy a kassai gy_lés a király által összehívott országgy_lések eljárás-
rendjét és tárgyalási módját is igyekezett követni.48

Az elsQség megvitatása rögtön tág teret adott a politikai rivalizálásra. 1683-ban Ung 
és Sáros elsQbbsége körül zajlott a vita. Thököly fejedelemségének elsQ ülésén Ung vár-
megye megkérdQjelezte Sáros vármegye elsQségét, ugyanis a két Ung megyei követ a 
Zemplén megyei követeket fogta közre a helyfoglaláskor. Ezzel Sáros vármegye helyét 
elfoglalva az ülésrendben elsQbbséget követeltek maguknak, a gyakorlatban bevett régi 
ülésrend szerint. Az Ung megyeiek hivatkozási alapja a következQ volt: „soproni mód 
szerint” Ung vármegye helye elébb való, mint Sáros vármegyéé, mert az egyetemes gy_-
léseken Ung vármegye elQbb szokott ülni, mint Sáros vármegye.49

Ung vármegye követei az 1681-es soproni országgy_lés mintájára, egyetemes or-
szággy_lés szerint kívánták maguknak az elsQbbséget, vagyis a királyi országgy_lések 
sorrendjét akarták a fejedelmi országgy_lésen is érvényesíteni. A precedencia-vita követ-
keztében az érintett vármegyék követei távoztak az aznapi ülésrQl. A rendek maradtak az 
eredeti elosztás alapján Sáros vármegye elsQségét illetQen, így Kapy Gábor és Szirmay 
István foglalták el helyüket a fQasztalnál Abaúj és Zemplén vármegye követei elQtt.

A gy_lésházi sorrend mellett az elsQség és sorrendiség kijelölésének másik módja a 
fejedelmi házban történt mosdatás. Thököly 1683. január 17-én, udvarában e módon is 
kifejezte a vármegyék közt a precedencia sorrendjét.50 A kor szokásrendje szerint az is 
rangsort jelentett, hogy a háziúr után milyen sorrendben szolgáltatják fel a vendégeknek 
a kézmosást.51 A fQurak – gróf Homonnay Zsigmond, Sebestyén András, Jalkóczy János, 
PetrQczy István, gróf Csáky István – után elsQként Sáros vármegye követeit mosdatták, 
akiket Abaúj, Zemplén, Ung és Szepes vármegye követeinek kézmosása követett.52

Tehát a „soproni mód” helyett Thököly fejedelemségében az elsQ helyet Sáros várme-
gye foglalta el a riválisok közt. Ezen ülésrendbQl kiolvasható a vármegyéknek a felsQ-
magyarországi fejedelemség társadalmában elfoglalt helye. Ez az ülésrend egyértelm_en 
kifejezi az új államrendszerben a Rákóczi-Thököly-házhoz, azok birtoktesteihez, az 
evangélikus valláshoz és a kuruc mozgalmakhoz való kötQdést. A sorrendiség ebben a vi-
szonylatban megfigyelhetQ helyüket is tükrözi, ezért kapta az Eperjes városát is magában 
foglaló Sáros vármegye az elsQbbséget, mint a kuruc mozgalom és Thököly küzdelmének 
vezetQ támogatója.53

A leírtak alapján a Thököly Imre által összehívott gy_lésre az elQbbiekben megjelenQ 
fogalmak mindegyike bizonyos kritériumi szempontok mellett önállóan ugyan nem, de 
egységesen megállják a helyüket. Nevezhetjük országgy_lésnek olyan okokból ereden-
dQen, hogy a legfQbb végrehajtó hatalom, a fejedelem hívta össze saját államán belül a 
rendeket, mivel képviseltették magukat egyházi és világi rendek és városok, vármegyék 
egyaránt, ebbQl kifolyólag kimeríti magának a rendi gy_lésnek a meghatározását. Az álta-
lam felvázolt Partium fogalma erQsíti a Mezey Barna által felvetett fogalmat, az országos 
gy_lést, hiszen az észak-magyarországi vármegyék jelentQs többsége képviseltette magát 
az új államalakulat elsQ gy_lésén. Az Alsó-Magyarországhoz tartozó megyék Thököly 
fejedelemségének partiumi részérQl képviseltették magukat a fejedelem által összehívott 
gy_lésen. A történetírás által megjelenQ országgy_lés kifejezés az ország négy részre 
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szakadásának terminológiai használatával erQsödött meg. A négy részre szakadás termi-
nológiáját használó korábban említett szerzQk, az ország negyedik részével a Felvidéki 
Fejedelemség létét, így különállóságát hangsúlyozták, gy_lései így országgy_lésekként 
lettek értelmezhetQek. Azonban nem hagyható figyelmen kívül a kuruc ideológiát erQsítQ 
tény, hogy rendi gy_lésre törekedtek, és az sem, hogy saját állama területének rendjeit, fe-
jedelem által összehívott országos gy_lést tartottak. Mindezen okokból következik, hogy 
Thököly Imre fejedelemségének gy_lését nevezhetjük úgynevezett fejedelmi rendi-orszá-
gos gy_lésnek, amely meghatározás mindegyik fogalmi kritériumnak eleget tesz, amely a 
négy részre szakadt Magyarország kontextusában értelmezQdik.

(Kontaktus a fejedelem és a gy_lés között) A fejedelmi udvar a rendi-országos gy_lés 
teljes ideje alatt Kassán tartózkodott. EbbQl is adódott a gyakori, napi szint_ kontaktus 
Thököly és a gy_lés között.

Az elsQ ülés alkalmával elsQként megválasztották a gy_lés elnökének: Sebestyén 
András püspököt, szepesi prépostot.54 Az Q feladata lett a fejedelem elé küldendQ követek 
kinevezése és megbízása. Sebestyén András már az 1680. évi fegyverszüneti tárgyalá-
sok idején igen jó kapcsolatban volt Thökölyvel. Együttm_ködésük eredményes volt, s 
Angyal Dávid úgy fogalmazott, hogy az erdélyi püspököt Thököly egészen megnyerte 
magának.55 Az ülésekrQl napi rendszerességgel, de esetenként napjában többszöri követ-
küldéshez átlagosan 6–8 fQs küldöttséget küldtek Thököly udvarához. A fejedelem a nagy 
létszámú látogatókat elunva, 1683. január 22-én, az ülések 11. napján a gy_lés tudtára 
adta, hogy ha lehet, csökkentsék a követek számát, a Portára is egyetlen követ küldését 
válasszák meg, amellyel a kiadásaikat is jelentQsen csökkenthetnék.56 Thököly leszögezte, 
hogy ha mégis több követet akarnak küldeni, akkor ügyeljenek, hogy mind a három val-
lásból legyen egy-egy képviselQ a küldöttek közt.57

A fejedelem elé küldött követek közt, szinte mindig tagja volt a delegációnak Illyefalvy 
István tiszteletes, s mellette Liptó, Bereg, Sáros, Ung, Szatmár, Nógrád, Zemplén, Abaúj 
vármegyék, Eperjes vagy Kassa város követe, illetve a fQrangúak személyükben, vagy 
képviselQik által.

Thököly állandó követei, akik elQterjesztéseit (propositióit), véleményét, javaslatát és 
állásfoglalását tolmácsolták és terjesztették a gy_lés elé, mindig ugyanaz a négy fQ volt: 
Szepesy Pál, Szalay Pál, Ubrizy Pál és Radics András.58 Mind a négyen a rendi szervez-
kedés régi tagjai, a bujdosó-kuruc mozgalom aktív politikusai, akik az eszmei-politikai 
ideológiának is hivatott képviselQi, Thököly bizalmasai és tanácsosai is egyben.

Néhány követ az ülések felénél ellenvetést, contrariumot állított, hogy az ülésen, „in 
sessione”, nem szólhattak, mert a többség elnyomta Qket, s ezért a követség nem az Q tet-
szésük szerint lett. Ilyen volt például Szabolcs vármegye esete. Thököly rászólt az ülésre, 
hogy a továbbiakban ilyen ne forduljon elQ, csak olyan követeket küldjenek, akikrQl az 
egész statusok megegyeztek.

(A fejedelmi vendéglátás és audientiák) 1683. január 17-én a gy_lés elsQ vasárnapjá-
ra Thököly vendégségbe hívott néhány képviselQt. A fQrangúak közül jelen volt gróf 
Homonnay Zsigmond, Sebestyén András, Jalkóczy János, ifjabb gróf Csáky István és öt 
vármegye követei, a kézmosásból látható rangsor szerint: Sáros, Abaúj, Zemplén, Ung és 
Szepes. A vármegyei követek után az udvarban tartózkodó és nevelkedQ nemes ifjakra 
került a mosdatás szertartása: Nyáry Ferencre, PethQ Lászlóra és az Andrássy ifjúra.59

Az étkezésnél jelen volt Thököly rokonságából húga, gróf Nádasdy Istvánné Thököly 
Mária, unokatestvére, PetrQczy István kuruc kapitány és titkos tanácsos, s az asztaltár-
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saságnál a hölgyek körét bQvítette gróf ErdQdy Györgyné Rákóczi Erzsébet (II. Rákóczi 
Ferenc nagynénje),60 és Csáky Istvánné.61

A gy_lés nyitásaként és zárásaként Thököly audientiát, fogadást adott a státusok válo-
gatott küldöttségének.62 Az audientia szervezése és egyeztetése Thököly hoppmesterének 
feladata volt. A hoppmester63 személyét a Thököly-küldöttségben is megjelenQ Ubrizy 
Pál is betölthette ebben az idQben.64 A státusok szószólója általában egyházi személy volt, 
Illyefalvy István helyettesítette Sebestyén Andrást, a búcsú audientián, mivel Sebestyén 
András betegség miatt nem tudott részt venni a fogadáson.65

(A gy_lés témái) A gy_lés tematikailag négy különbözQ egységgel foglalkozott az ülés-
napokon. Az igazságszolgáltatás keretében kerültek a gy_lés elé a magánügyek, köztük 
olyan, ami az 1681-es soproni gy_lésen is szerepelt, de nem került megoldásra, és a 
kassai gy_léstQl várták jogorvoslatát.66 Hasonlóan évekre visszanyúló jogorvoslatot várt 
Kapy Gábor, aki a Rákóczi-ház nevében szólalt fel a Sáros várához tartozó dézsmákkal 
kapcsolatban.67 A vármegyék bírósági joghatóságának érdekérvényesítése is napirendre 
került a gy_lésen, azonban a vármegye nem érte el akaratát. A gyöngyösiek azt kérték 
a fejedelemtQl, hogy a vármegyében vétkezQ katonákat engedje a vármegyék tiszteinek 
megbüntetni. Thököly ellenben maga akart katonái felett bíráskodni.68 Kivette a kuruc 
hadakat a vármegyék és a kamara illetékessége alól, és kizárólag a maga fQparancsnoki 
hatalmának vetette alá.69

A gy_lés másik nagy feladata volt a katonai és gazdasági ügyek rendezése. Ezen belül 
a kvártélyosztás, a hadak elosztása és a várépítés terheiben kellett a vármegyéknek meg-
egyezni.

Thököly a státusokra bízta a kvártély elosztását. Katonai tekintetben neheztelt a ren-
dekre azon elvárásuk miatt, miszerint elvárták, hogy „szakítsa ki a nemességet a zászlók 
alól és szállítsa Qket haza”. Thököly elgondolása szerint a kvártélyosztást a vármegyék 
egy-egy követe és Thököly egy-egy embere együtt osszák szét, olyan megfontolással, 
hogy a vitézlQ rendre gondjuk legyen� ne pusztítsák a szegénységet és ne járjanak egymás 
kvártélyába.70

A propositio hatodik pontján, vagyis a katonák téli elszállásolásán azonban az utolsó 
napokig sem tudtak megegyezni.71 A vonakodásnak végül Thököly maga vetett véget. 
Egyrészt, mert elunta a státusok vitáját a kvártélyosztás felett, másrészt mivel egyértel-
m_vé vált, hogy a gy_lés képtelen elvégezni a téli elszállásolás felosztását. Ezért az ügyet 
a gy_lés utolsó napjaiban kivette a statusok kezébQl, és Q maga saját embereivel együtt 
orvosolta a problémát, s végezte el a hadak téli szállásra osztását.72

Thököly a várak építését a tábor által akarta elintézni.73 Elrendelte, hogy a végeket sa-
ját földesuruk építse meg és gondoskodjanak a végbeliek tartásáról, kivételt csak Fülek 
és Ónod képezett. Ez utóbbi két vár túl nagy és fontos volt ahhoz, hogy azt bármelyik 
földesúr tarthatta volna, egyébként is mint királyi végvárakat, Thököly csapatai foglalták 
el. Ezek „oda rendelt helyek” voltak, amelyeket az adott vármegyéknek, illetve települé-
seiknek kellett építeni.74

Az „oda rendelt helyek” kifejezést pontosítja az a tény, hogy az új államon belül 
sem voltak rögzítve a vármegyehatárok, miként a fejedelemség határa sem. Ezt példáz-
ta Gömör vármegye esete, amikor a limitált hadak számát 50 gyaloggal megnövelték. 
A megnövekedett gyalogság eltartása végett a megye azt kérte a fejedelemtQl, hogy ne 
vegye ki a vármegyébQl Rozsnyó városát.75 A vármegyehatár meghatározása tehát a feje-
delem hatáskörébe tartozott, aki eldönthette, hogy az adott település hová adózzon, hová 
szolgáljon.
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Thököly 1683 januárjában összesen 17 202 fQt tartott fegyverben. A hadelosztást és a 
felettük rendelkezést Thököly kiadta a statusoknak� egymás között osszák el a hadakat 
téli szállásra.76 A nagy terhet jelentQ hadak elosztásán több vármegye is elégedetlenségét 
fejezte ki Thököly felé.77

A vármegyéket terhelte Thököly közvetlen udvari és magánhadseregének ellátása is. A 
gy_lés zárásaként Géczy István udvari kapitánnyal egyeztek meg Sáros, Szepes és Abaúj 
vármegye követei a Thökölyvel levQ udvari hadak elosztásáról. Az 1425 fQs udvari had 
Sáros, Szepes és Abaúj vármegyékben lett elosztva a fejedelem itt tartózkodása alatt, ezért 
ezeknek a vármegyéknek a gy_lés könnyebbséget kellett adjon a had elosztásakor. Vagyis 
lovas helyett több gyalogot kellett számolniuk azon vármegyékre.78

A vallási kérdés katonai ügyeknél is nagyobb vitákat váltott ki a rendek közt. A gy_-
lésen nemcsak protestánsok vettek részt, hanem jelen volt a váradi püspök, a jászói apát, 
valamint az egri püspök, a szepesi káptalan és a leleszi konvent képviselQi is. A vallással 
a gy_lés 1683. január 18-i ülése foglalkozott, s több egyházi személy is ezen a napon 
környékezte meg a gy_lésházat, azok is, akik nem voltak hivatalosak a gy_lésekre.79 Az 
evangélikus Thököly és a mozgalmat fQként támogató, erQsen evangélikus Eperjes – és 
Sáros vármegye – az evangélikusok lelki szabadságának visszaadására törekedett. Ez 
volt a Thököly-mozgalom vallási programja is, tehát joggal igényelték és várták ezt el a 
protestáns fejedelemtQl. Thököly propositiójának hetedik pontja kimondta a protestánsok 
templomainak visszaadását, és a három valláson való statusoknak a szabad templomépí-
tést. Ezen az evangélikus status felháborodott, majd a küldöttek nagy kiáltozásokra fakad-
tak, és éles vita alakult ki.80 A gy_lésen a katolikus renden lévQk sértve érezték magukat 
és elégtételt követeltek. A protestánsok a szabad vallásgyakorlatról kívántak érvényes 
határozatot. Több hangoskodás és kiáltozás után Sebestyén András elnök csillapította le 
a kedélyeket azzal a megjegyzésével, hogy Thökölynek a szomszéd keresztény országok-
ban nem jó a híre, mivel a jezsuiták és más rossznyelv_ emberek azt terjesztik, hogy a 
fejedelem a katolikusokat teljesen ki akarja irtani, ezért Thököly mind a három religiónak 
tegyen igazságot.81

Thököly mindvégig fejedelmi uralkodása alatt is ügyelt arra, hogy a vallási diszkrimi-
nációnak még a látszatát is kerülje.82

A gy_lés legfontosabb kérdése azonban mégiscsak a török békeközvetítés és az 
athnamé volt. A kassai gy_lésen a negyedik ülésnapon került napirendre az athnamé kér-
dése. A rendek ezen okmány újbóli megtekintését követelték, amely igen feszült viszonyt 
okozott Thököly és a statusok között. A híresztelések szerint az athnamében 80 ezer tallér 
adóról van szó, s nem 40 ezerrQl – ezért gondolták sokan, hogy Thököly nem akarja meg-
mutatni.83 Ez a bizalmatlanság és aggodalom vonta el valójában a gy_lés és fejedelem-
ség szempontjából lényegesebb feladattól a portai követküldésrQl a rendek figyelmét. A 
gy_lés lényegi kérdése és tényleges összehívásának egyik oka a fegyverszüneti okiratban 
is rögzített békeközvetítés volt. Thököly közvetítését mindkét császár elfogadta. Tehát 
Thököly gy_lésérQl küldendQ követnek két megbízásban kellett eljárnia a Portán: a feje-
delmi kinevezés feletti köszönetnyilvánítás és a béke közvetítésére tett kísérlet.

A gy_lésrQl két követ küldését rendelték el kezdetben, amit Thököly javaslatára egy 
fQre csökkentettek. Követnek választották Szirmay Istvánt, aki több okkal is menteget-
te magát a követség alól. Költségét kétezer tallérban határozták meg,84 amely összeget 
Thököly csúfságnak nevezett. A fQrendek, akik Thököly elQtt megfordultak, azt állították, 
hogy Thököly húszezer aranyat említett, amelynek a felét hajlandóak voltak megadni, 
de a másik felérQl úgy gondolták, hogy a fejedelemnek magának kell kiállítania, illetve 
kölcsönöznie a saját vagyonából. A rendek azzal mentegetQztek, hogy azért ajánlottak fel 
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olyan keveset, mert nem ismerik a Portai állapotokat.85 A Portára küldendQ levelekben 
Thököly korrigálta a megfogalmazást, a stílust a „pogány természetihez alkalmaztatván, 
mind pedig az intitulatiókban86 változtatást tevén”.87

(Összegzés) Thököly úgy nyitotta meg gy_lését Kassán, hogy ahhoz több elvárás és re-
mény is kapcsolódott, s nem véletlenül volt jelen a török és a német császár képviselQje 
is. I. Lipót a béke reményében kész volt engedményeket tenni Thökölyvel szemben te-
rületének elismerésében. Thököly tisztában volt azzal, hogy a kassai gy_lés választóvo-
nalat fog jelenteni fejedelemségének és Magyarországnak a sorsában is. Nem véletlen, 
hogy Thököly rendi-országos gy_lése már a harmadik ülésnapon, tulajdonképpen az 
érdemi tárgyalások elsQ napján a béke ügyére tért rá. S nem ok nélkül vált Thököly ide-
gessé, mikor a gy_lés bagatell összegekkel akarta a Portára küldeni a gy_lés követségét, 
amelynek feladata a fejedelmi kinevezés köszönete és a béke közvetítése volt. A rendek 
láthatóan nem érzékelték a gy_lés volumenét, a béke közvetítésének királyi elvárását, 
amely Thököly fejedelemségének egy esetleges királyi elismerésével is kecsegtetett. Csak 
Thököly felháborodása és indulata jelzi a rendeknek, hogy a békét nem lehet kétezer ara-
nyon megvásárolni a töröktQl, de még közvetítQi pénznek is kevés.

A kassai gy_lés Thököly hatalmának igazolását szolgálta, vagyis azt, hogy a rendek 
engedelmeskednek Thökölynek, s elfogadják hatalmát, parancsait. A legitimitást azonban 
az Oszmán Birodalomtól kapta meg az athnamé által.88 Nem véletlen, hogy a kassai gy_-
lést mindkét fél nagy figyelemmel kísérte: egyfelQl Lipót király embere, Johann Georg 
Hoffmann,89 másfelQl a budai pasának közvetítQ nógrádi Csonka bég. A katonákhoz szo-
kott Thököly pedig erQs paranccsal vagy végsQ megoldásként a budai vezér által ígért 
török kényszerítés fenyegetésével gyakorolt nyomást a rendekre. Thököly kuruc állama 
iránti érdeklQdést, illetve bizonyos mértékig az attól való félelmet bizonyítja, hogy az 
adott idQben Kassán tartózkodott a két nagyhatalom kirendelt képviselQje. A kuruc állam 
létét igazoló eszme a Habsburg-ellenes mozgalmakban gyökeredzik. A kassai gy_lésen 
az 1670 óta megjelenQ és azóta az államiságig kikristályosodó bujdosó eszme megteste-
sülését és szellemi átlényegülését várták Thököly államában. A kuruc állam eszmei létjo-
gosultságát a bujdosó értékek és normák adták. A politikai és szellemi hagyaték a kuruc 
program esetében a rendi-nemesi szabadságjogok érvényesítését jelentette a Habsburg-
politikával szemben. Thököly ezt teljesítette a gy_lés összehívásával, és ez által félre-
ismerhetetlen jelét adta annak a szándékának, hogy a rendekkel való együttm_ködésre 
kívánja alapozni fejedelmi hatalmát.90
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DR. VIDA CSABA

Az Osztrák–Magyar Monarchia katonája,  
az oroszországi Cseh–szlovák Légió  
egyik parancsnoka, az elsQ szlovák tábornok  
és a Szlovák Nemzeti Felkelés katonai vezetQje 
(Gondolatok Rudolf ViestrQl)

Rudolf Viest (Vieszt1), a csehszlovák haderQ elsQ szlovák 
nemzetiség_ tábornoka (a képen2) alapvetQ személyisége 
a cseh és szlovák katonai hagyományoknak. Korunkban – 
Szlovákiában, de Csehországban is – nagy tisztelet övezi 
a személyét, amely a posztumusz (in memoriam) kapott 
magas állami kitüntetésekben is megnyilvánul3. Ugyan 
települést nem neveztek el a tábornokról, de a nevét vi-
seli a szlovák haderQ egyik dandárja4. Szlovákiában négy 
településen5 neveztek el róla utcát. Mártíromsága még 
inkább növelte hQsi mítoszát. A XX. század elsQ felében 
a szlovák nemzetet érintQ katonai eseményeknek, mint 
az I. világháborúnak, a Cseh-szlovák Légió küzdelme-
inek, a csehszlovák haderQ létrehozásának, a csehszlo-
vák emigráció katonai fellépésének, valamint a Szlovák 
Nemzeti Felkelésnek megkerülhetetlen szereplQje volt. 

Az 1918–1939 közötti csehszlovák hadsereg egyedüli szlovák tábornoka, így katonai tu-
dását és vezetQi képességét még a csehekbQl álló csehszlovák tábornoki kar is elismerte. 
A katonai ismeretei mellett sikeresen kamatoztatta diplomáciai és politikai adottságait, 
mert többször képviselte katonadiplomataként Csehszlovákiát, valamint szerepet vállalt 
több politikai tárgyalódelegációban, illetve a csehszlovák emigráns kormány tagja is volt. 
A biztonságos emigráció helyett mégis visszatért a háború sújtotta szülQföldjére, ami a 
vesztét is okozta, mert a bukásra ítélt felkelés élére állt. Napjainkban a tábornok kultuszá-
ra egyedül a csehszlovák eszme melletti elkötelezettsége vet árnyékot, mert az élete során 
a szlovák államisággal szemben többször kiállt Csehszlovákia fennmaradása mellett.

ViestrQl elismertsége, valamint a mozgalmas – komoly tanulságokkal teli – élete elle-
nére nem készült önálló, teljes életét bemutató monográfia6 még Szlovákiában sem, így 
csak rövidebb tanulmányokon és cikkeken keresztül ismerhetQ meg a tábornok élettörté-
nete. Rudolf Viest életútja pontos feldolgozásának hiányát Szlovákiában is érezték, mert 
születésének 125. évfordulója alkalmából 2015. szeptember 24-én szakmai konferenciát 
rendeztek NagyrQcén7 a tábornokról, amelynek címe „IsmerQs – Ismeretlen” volt.

A tábornok életútja során számos ponton kapcsolódott Magyarországhoz és szerepe 
volt a magyar történelem egyes mozzanatainak alakulásában, de így is ismeretlen a ma-
gyarok többsége számára. Többek között a második világháború elQtt a csehszlovák–ma-
gyar kormányközi tárgyalások szereplQje, a szlovák–magyar határmegállapító bizottság 
szlovák delegációjának egyik meghatározó alakja, de az 1939-es szlovák–magyar katonai 
konfliktust8 lezáró béketárgyaláson is részt vett a szlovák békedelegációban. A két világ-
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háború között Magyarországon képviselte Csehszlovákiát katonai attaséként. Nemcsak 
ekkor élt Budapesten, hanem a fQvárosban végezte el a századelQn a Magyar Királyi 
Állami FelsQ Ipariskolát. A magyar érdeklQdQk helyzetét az is nehezíti, hogy a legismer-
tebb internetes keresQn9 összesen 38 magyar nyelv_ találat van „Rudolf Viest” névre, 
amelyek között kettQ helyen találhatók életrajzi adatok, de sajnos azok is csak vázlatosan 
mutatják be a tábornok életét, amely csak egy helyen említi kapcsolatát Magyarországgal. 
A jelen tanulmányommal ezt a hiányt kívánom pótolni.

(Az Osztrák–Magyar Monarchia katonája) A nagyrQcei10 egyházi közösség keresztelési 
anyakönyve11 alapján 1890. szeptember 24-én Vieszt Gusztáv és Grnács Johanna (Jana 
Viestová12) szülQknek Rudolf Mihály keresztnev_, törvényes fiúgyermeke született. A 
kisgyermek keresztelésére október 8-án került sor, keresztapjától kapta a Rudolf nevet. A 
család baptista volt. A településen több Vieszt-család élt, akik többségükben szlovák nem-
zetiség_ek voltak. Gusztáv Vieszt, az édesapa a településen pénztárnokként dolgozott13, aki 
így átlagosnál jobb körülményeket tudott biztosítani családjának. Egyes források szerint 
az édesapa kézm_vesként dolgozott.14 Jana Grnács, az édesanya – a kor követelményeinek 
megfelelQen – otthon volt a gyerekekkel. Az édesanya feltehetQen nem NagyrQcén szüle-
tett, mert Grnac-család nem élt a városban. A Vieszt-családban – az anyakönyvek szerint 
– 1882–1895 között kilenc gyermek15 született, akik közül a hatodik volt Rudolf. A gyer-
mekek többsége nem érte meg a felnQttkort. Rudolfon kívül a legidQsebb fiúról, az 1882-es 
születés_ Ivan Gusztávról állnak rendelkezésre felnQttkori információk.16

Az 1800-as évek végén a város szlovák lakosságát, így a Vieszt-családot is magával 
ragadta a nemzeti mozgalom, amelynek következtében a gyermekek is erQs szlovák ön-
tudatot hoztak a szülQházból.

Rudolf NagyrQcén járta ki az evangélikus népi iskolát, valamint a községi iskolát. Apja 
korai halálát követQen jelentQsen romlott a családi anyagi helyzete, így 1905-ben el kellett 
költözniük a szülQvárosból. Új lakóhelyül Budapestet választották, ahol bátyja – Iván – egy 
politechnikumban tanult és rendelkezett kapcsolatokkal, valamint a végzést követQen az 
iskolában kapott állást. Ez volt az egyetlen lehetQség, hogy Rudolf is tovább tudjon tanul-
ni. Budapesten 1909-ban elvégezte a Budapesti Magyar Királyi Állami FelsQ Ipariskola17 
építési szakát. Ebben az idQszakban a szlovák nemzetiség_ egyetemisták és fQiskolások 
egyik találkozóhelye volt Vieszték lakása, ahol egy szlovák szellemi központ is kialakult. A 
lakásban megfordult Vladimír Daxner18, Frantisek Votruba19, Juraj Tvarozek20 stb. A fiatalok 
a Sokol nemzeti mozgalom tagjai voltak. Az iskola elvégzését követQen egészen 1914-ig 
az M.M. Harminc építészeti irodánál dolgozott Budapesten, amelynek tulajdonosa és ve-
zetQje Milan Michal Harminc21, híres szlovák építész volt. Közben 1911. október 1-jétQl 
egyéves önkéntes sorkatonai szolgálatot teljesített a Császári és Királyi 7. gyalogezrednél 
(Klagenfurt), ahonnan Grazba vezényelték egy katonai iskolába négyhónapos továbbkép-
zésre. 1912 októberében, a leszerelését követQen visszatért az építészirodába.

1914. augusztus 1-jén – a július 31-én elrendelt általános mozgósítást követQen – be-
vonult és katonai szolgálatot vállalt a Magyar Királyi 5. (honvéd) gyalogezrednél22, 
amelyet követQen szinte azonnal a frontra vezényelték. Az ezred már szeptember 1-jén 
t_zharcba keveredett. Az alakulatnál szakaszparancsnoki beosztást töltött be zászló-
si rendfokozatban. Az állomány tapasztalatlansága és az orosz támadás miatti pánik 
következtében a galíciai csatákban sokan hadifogságba estek vagy szöktek át az oro-
szokhoz, köztük Rudolf Viest is, akit 1914. november 24-én fogtak el az orosz katonák. 
Egyes információk szerint az ezredétQl 200 kilométerre, Krakkó körzetében került hadi-
fogságba, ahonnan egy orosz hadifogolytáborba szállították.
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(A Cseh–Szlovák Légió tagja) Viest a hadifogolytáborban gyorsan áttért az antant hatalmak, 
vagyis az oroszok oldalára. 1915. augusztus 1-jén23 csatlakozott az oroszok oldalán harcoló 
szerb önkéntesekhez, akik közé 1917-ig tartozott. A szerbekkel közösen Dobrudzsában har-
colt az 1. szerb önkéntes ezred24 kötelékében szakaszparancsnokként. A harcok során 1916 
szeptemberében megsebesült. Odesszában kezelték, amelyet követQen tért vissza szerb 
ezredéhez, amelyben már mint alhadnagy, századparancsnokként teljesített szolgálatot. Ezt 
követQen rövid ideig az orosz haderQben is harcolt, szintén alhadnagyként.

Az Oroszországban formálódó csehszlovák önkéntes alegységek25 1917-ben már olyan 
szervezettséget értek el, hogy Viest saját kérésére áthelyezését kérte a Cseh–Szlovák 
Légióba. Belgorodban csatlakozott a csehszlovák önkéntesekhez, amely során tiszti káder-
ként tevékenykedett. Részt vett a légió megszervezésében, így a toborzásban is. ElQször 
1917-ben júliustól szeptemberig 6. „Hanácky” lövészezrednél26 szolgált, amely a 2. cseh-
szlovák lövészhadosztály alárendeltségébe tartozott. 1917 októberétQl a légió 7. „tátrai” lö-
vészezredhez27 osztották be, ahol elQször szakaszparancsnokként, majd a 12. század parancs-
nokaként szolgált. Az ezred több összecsapásban harcolt a központi hatalmakkal, kiemelten 
a németekkel szemben. A Cseh-szlovák Légió helyzete jelentQsen megváltozott, amikor a 
bolsevikok hatalomra kerültek Oroszországban és kiegyeztek a központi hatalmakkal28, így 
megsz_nt a keleti front. A németekkel folytatott egyik utolsó csatára is ekkor (1918. már-
cius 8. és 13. között) került sor, amikor az ukrajnai Bahmacsot29 a megállapodás alapján a 
németek meg akarták szállni, de légió sikeresen ellenállt. Végül mégis a légió katonáinak 
kellett kelet felé elvonulniuk, szabad utat kaptak a németektQl. A békemegállapodás miatt a 
légió feleslegessé vált a keleti fronton. A bolsevikok viszonylag szabad elvonulást engedtek, 
amelynek az volt ára, hogy a légió fegyvereinek jelentQs részét30 átadja nekik. A légió végül 
keleti irányban (Szibéria felé) tudta elhagyni a frontot. A visszavonulás azonban nem telt 
harcok nélkül, mert Novonyikolajevszk, Cseljabinszk, Mariinszk, Tomszk, Krasznojarszk 
és Irkutszk körzetében is voltak összecsapások a bolsevik csapatokkal. A közel hatezer ki-
lométeres út során a légió többi erQivel együtt egyre keletebbre vonultak.

Viest a légióban 1918. február 2-tól hadnagyi rendfokozattal rendelkezett, majd az 
átlagon felüli katonasikerei miatt még abban az évben, szeptember 25-én századossá lép-
tették elQ. Ekkor már Szibériában tartózkodott. 1919-ben Qrnagyként – az elQléptetésére 
május 1-jén került sor – az irkutszki szlovák fogolytábor parancsnoki beosztását töltötte 
be. 1919 júliusától egy hónapig a légió 12. „M. R. Stefanik” lövészezredének31 egyik zász-
lóalját vezette, mert augusztusban átvette a lövészezred parancsnokhelyettesi beosztását. 
Az ezreddel Nyizsnye Udinszkben fejezte be a harcokat. A bolsevikok és a csehszlovák 
delegáció 1920. február 7-én írták alá a fegyverszünetet, így szabadon utazhattak tovább 
a légió katonái.32 A háború lezárását követQen Szibériából Vlagyivosztokba mentek. A 
csehszlovák légió Szovjet-Oroszországból történQ evakuációja során Viest ezrede volt 
az utolsó alakulat, amelyet a LOGAN elnevezés_ amerikai gQzQsre hajóztak be33. A ha-
jó 1920. július 21-én indult Vlagyivosztokból, amelyen az ezreden kívül utazott még a 
„Ceskoslovenky denník” újság szerkesztQsége is. A hajó 1920. szeptember 9-én érkezett 
meg Triesztbe a fedélzetén 1789 katonával. Viest ezt követQen érkezett haza, már a füg-
getlen Csehszlovákiába, mint ezredparancsnok-helyettes.34

(Katonai pályafutás az elsQ Csehszlovák Köztársaságban) Hazatérését követQ rövid sza-
badság után jelentkezett a csehszlovák haderQ kötelékébe, ahová 1921. január 1-jével hi-
vatásos tisztként (Qrnagyi rendfokozatban) fel is vették. 1921–22-ben elvégezte Prágában 
a Katonai FQiskolát, amelyet követQen 1922 februárja és novembere között Qrnagyként 
katonadiplomáciai szolgálatot teljesített Budapesten, mint katonai attasé.35 Sikeres kül-
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szolgálatát követQen 1922. december 30-ával alezredessé léptették elQ. Hazatérését köve-
tQen, 1922–23-ban ismét katonai továbbképzésre vezényelték, amely során egy légi meg-
figyelQi tanfolyamon vett részt. Az iskolát követQen 1923 júliusában – már vezérkari al-
ezredesként – a 2. hadosztály (PlzeO) törzsfQnökévé nevezték ki, ahol több mint egy évet 
szolgált36, amely után a Szlovákia területén lévQ Szárazföldi Csapatok Parancsnokságának 
(Pozsony) parancsnokhelyettesi beosztását vette át. A parancsnokság parancsnoka ebben 
az idQszakban egy francia tábornok volt37, így Viest volt a legmagasabb beosztású cseh-
szlovák katona a parancsnokságon. Csak 1925 végétQl látta el csehszlovák tábornok a 
parancsnokság vezetését. Viest a parancsnokságon 1925 novemberéig szolgált, mert is-
mételten külszolgálatra jelölték ki.38 1925–1929 között katonai attasé volt Varsóban, ahol 
az elsQ Csehszlovák Köztársaságot és annak haderejét képviselte.39 1928-ban vezérkari 
ezredessé léptették elQ. Katonai karrierjét jelentQsen segítette higgadtsága, széleskör_ ka-
tonai ismerete, számos idegen nyelv ismerete40, valamint elkötelezettsége a csehszlovák 
eszme iránt.

Lengyelországi külszolgálatát követQen átvette a 23. (amerikai szlovák) gyalogezred 
(Nagyszombat) vezetését, amelyet 1931 elejéig el is látott, majd Prágában elvégezte a 
nyolchónapos magasabb parancsnoki (vezérkari) tanfolyamot. (Más információk szerint 
a hranici Katonai Akadémiát.)

A tanfolyam befejezését követQen – 1931 decemberében – visszatért a Szárazföldi 
Csapatok Parancsnokságára (Pozsony), ahol már törzsfQnöki beosztást töltött be 1934 
októberéig. 1933. július 13-án – 43 évesen – a csehszlovák haderQben elsQ szlovákként 
dandártábornokká nevezték ki.41 Viest tábornoki kinevezése nem volt olyan egyszer_, 
amelyet az MTI egy 1933. február 24-ei híre42 is alátámaszt, mert február elején a tábor-
noki elQléptetések során három olyan (cseh) ezredes elQzte meg Viestet, akik a rangsorban 
hátrébb voltak. FeltehetQen azért tolták el Viest elQléptetését, mert a szlovák autonómia 
támogatójának tekintették, pedig „a csehszlovák egység mellett foglalt állást szlovák 
ember létére, semmi köze nem volt a szlovák autonomistákhoz”43. 1933-ra a csehszlovák 
tábornoki karban már több német nemzetiség_ tábornok is volt, akik deklaráltan német-
pártiaknak számítottak.

1934–35-ben már a 8. gyalogdandár (Vysoké Myto44) parancsnoka volt, majd egy évig 
az 1. hadosztályt vezette, amely az egykori József Laktanyában települt Prágában.45 Egy 
rövid ideig a prágai helyQrség parancsnoki beosztását is betöltötte. A helyQrség-parancs-
noki beosztásában többször is írtak róla a helyi újságok, amelyek szerint Viest kiváló 
katona és 45 életévével az egyik legfiatalabb csehszlovák tábornok. 1935-ben döntöttek 
a csehszlovák haderQ átszervezésérQl, amelynek keretében hadtest szint_ magasabb egy-
ségeket hoztak létre, amelyek alárendeltségébe két-két hadosztály tartozott. Az átszerve-
zés keretében az új hadtestparancsnokságok állományát fel kellett tölteni, így Viest is az 
egyik hadtestparancsnokságon kapott új beosztást. 1936-tól az I. hadtest (Prága) parancs-
nokhelyettesi, 1937-tQl pedig a VI. hadtest (Kassa) parancsnokhelyettesi beosztását látta 
el. Ebben a beosztásában 1938. január 22-én léptették elQ hadosztálytábornokká. 1938 
szeptemberében az általános mozgósítás után átvette a VI. hadtest parancsnoki beosztá-
sát, amelyet egy bQ hónapig látott el. Szeptember 30-án a hadtest parancsnokságát České 
BudEjovicén keresztül SobEslavba helyezték át, és át–alárendelték a 4. hadseregnek. A 
hadtest Csehszlovák délnyugati határszakaszának védelmében vett részt. SobEslavban 
érte az 1938-as müncheni szerzQdés, amelyet a csehszlovák kormány szeptember 30-án 
fogadott el. A szerzQdés alapján az európai nagyhatalmak döntöttek Csehszlovákia felosz-
tásáról. Viestnek, a csehszlovákizmus elkötelezett hívének komoly törést jelentett, hogy 
a müncheni egyezményt követQen október 8-án Szlovákiában kikiáltották az autonómiát 
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Csehszlovákián belül. 1938. október elején Prágába rendelték és kinevezték a csehszlo-
vák–magyar határmegállapító bizottság tagjává. A bizottság csehszlovák delegációjának 
élére Josef Tiso-t, az autonóm szlovák kormány elnökét nevezték ki, amíg a csehszlovák 
katonai delegáció vezetQje Rudolf Viest hadosztálytábornok volt. A csehszlovák–magyar 
határmegállapító tárgyalások helyszínéül a magyar fél Komáromot választotta, amely a 
helyi lakosság szimpátia-fellépései miatt a magyar félnek kedvezett. A tárgyalásokra ok-
tóber 9. és 13. között került sor, amelyen a csehszlovák fél a halogatás és a teljes elutasí-
tás taktikáját folytatta, mert amellett foglalt állást, hogy nem kerülhet sor területátadásra 
Magyarország számára, így a Csehszlovákián belüli autonómia lehetQségét javasolták. A 
csehszlovákok tettek három elfogadhatatlan javaslatot. A tárgyalások október 13-án este 
sikertelenül zárultak. A tárgyalások sikertelensége vezetett el a – november 2-ai – elsQ 
bécsi döntésig, amely alapján 11 927 km2 (késQbbi határkiigazítása46 után 12 012 km2) 
terület és 869 000 fQ tért vissza Magyarországhoz. Viest a komáromi tárgyalások után is 
a delegáció tagja marad egészen 1939 márciusáig.

(Az elsQ Szlovák Köztársaság tábornoka) Csehszlovákia széthullása Viest tábornokot 
sokként érte, mert hitt a csehszlovákizmusban és ellenezte Szlovákia függetlenségét. 
Nagy csapásként élte meg 1939. március 14-én az önálló Szlovák Köztársaság kikiáltá-
sát. Szavai szerint véget ért az a húsz csodálatos év, amelyben valóban szabad élet volt, 
de felismerte, hogy nem lehet megakadályozni az átalakulást. A tábornok abba a cso-
portba tartozott, akik még március 14-én is Csehszlovákia fenntartása mellett agitáltak 
a szlovák képviselQk között. A parlamenti ülés elQtt Janko Jesenskývel47, Jozef Gregor 
Tajovskývel48, valamint több, az egykori Cseh-szlovák Légióban szolgáló katonatársá-
val együtt Viest aláírt egy memorandumot, amelyben az önálló szlovák állam létrejötte 
ellen tiltakoztak. Tudták azonban, hogy már nem lesz befolyásuk a folyamatokra, mert 
Szlovákia sorsát már Berlinben megírták. Az említett események miatt 1939. április 8-án 
kérte nyugállományba helyezését, de Ferdinand Catlos védelmi miniszter nem fogadta 
el azt, mert szerinte a létrejövQ szlovák haderQnek szüksége van a legtapasztaltabb és a 
legnagyobb tudással rendelkezQ szlovák katonára. A nyugdíjazási kérelme és tiltakozásai 
ellenére az új állam vezetése Viestet kinevezte a létrejövQ szlovák haderQ fQszemlélQi 
tisztségébe, mert az új rezsim érdekében állt az elsQ szlovák nemzetiség_ tábornok maga 
mögé állítása. Április 1-jével a szlovák haderQ (védelmi erQ) elsQ osztályú tábornokává 
nevezték ki.49 A fQszemlélQi tisztség ugyan konkrét hatalommal nem járt, mert inkább pro-
tokolláris feladatot jelentett. Ennek ellenére a tábornok számára külön hivatalt hoztak lét-
re. Viest már Szlovákia képviselQjeként részt vett a szlovák–magyar egyeztetQ bizottság 
munkájában. 1939. július 3-án ellenérzését leküzdve felesküdött a Szlovák Köztársaságra. 
A háború során végig fasisztaellenes politikai nézeteket vallott, kapcsolatot tartott a ha-
zai ellenállással és a londoni csehszlovák emigráns kormánnyal is. Szlovákiai szolgála-
ta során egész végig a külföldre utazásán töprengett és annak elQkészítésén dolgozott. 
Nehezen viselte, hogy a szlovák állam náci vazallusként viselkedett, kiemelten azt, hogy 
részt vett a Lengyelország elleni hadjáratban50, ezért inkább az emigrációt választotta.

1939. augusztus 29-én a szlovák–magyar határmegállapító bizottság képviselQjeként 
a tárgyalási indokkal szolgálati útra távozott Budapestre, de onnan szeptember 2-án 
nem tért vissza. Szeptember 3-án Magyarországról Románián, majd Jugoszlávián és 
Olaszországon keresztül utazott Párizsba. Az önkéntes távozását a családjának hátra-
hagyott levele is alátámasztja, amelyben azt írta, hogy „Hosszú és nehéz belsQ vívódás 
után döntöttem a lépésrQl, amely az életem új fejezetének kezdetét jelenti… Lehet, hogy 
dezertálónak tekintenek, valamint olyan jelzQkkel fognak illetni, mint áruló, gyáva, ka-
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tonaszökevény stb. Bocsássatok meg nekem, ha ez közvetetten érinteni fog benneteket, 
de megtartom az esküm, hogy nem árulom el nemzetemet. Éppen ellenkezQleg, odaadás 
és szeretet hajt engem érte addig, amíg hitem csak bírja – az üdvösségért és a jobb jövQ-
ért.”51 Ezekben a hónapokban számos híres szlovák személyiség távozott Szlovákiából 
Nyugatra, akik ellenezték a fasiszta szlovák kormány törekvéseit.

A tábornok levele igaznak bizonyult, mert a Szlovák Köztársaságban dezertálás vád-
jával büntetQeljárást indítottak ellene, amelynek végén 1942. május 28-án a pozsonyi 
Katonai Bíróság távollétében – kötél általi – halálra ítélte, valamint megfosztotta rendfo-
kozatától és állampolgárságától.

 
(Emigrációban) Franciaországba történQ megérkezését követQen felvette a kapcsolatot a 
csehszlovák emigránsokkal, mindenekelQtt Eduard Beneš egykori elnök52 csoportjával. 
Az emigráció aktív tagjaként Viest a különbözQ csehszlovák csoportok között próbált 
egyeztetni. 1939 végén már közel hétezer fQ alkotta a csehszlovák emigrációt. A tábor-
nok az emigrációban a csehszlovák katonai kancellária parancsnokhelyettesi tisztségét 
töltötte be, így megpróbálta összegy_jteni a Franciaországban tartózkodó csehszlovák 
katonákat53. Szoros kapcsolatot próbált tartani Benesšel, aki létrehozta az emigráció veze-
tését, így 1939. október 17-én Viest tábornokot kinevezte a Párizsban m_ködQ emigráns 
Csehszlovák Nemzeti Bizottság (CSNV54) tagjává. A tábornok ugyanakkor elutasította 
Szlovák Nemzeti Tanács létrehozását, mert szerinte az egyetlen megoldás a csehek és a 
szlovákok egysége egy államszervezetben. 1940. január 15-én konkrét katonai feladattal 
is megbízták, mert kinevezték a csehszlovák szárazföldi csapatok parancsnokává. A cseh-
szlovák szárazföldi csapatokból hozták létre az 1. franciaországi csehszlovák hadosztályt 
(Agde), amelynek parancsnoka Viest tábornok lett. 1940. június 14-én feltehetQen beteg-
ség miatt hagyta ott a hadosztály a Földközi-tenger partján települt parancsnokságát és ha-
józott át Nagy-Britanniába, más információk szerint Franciaország németek általi elfogla-
lása miatt kellett elmenekülnie a hadosztály élérQl. Végül a csehszlovák erQk egy részét is 
sikerült átmenteni Nagy-Britanniába. Viest Gibraltáron keresztül érte el a brit területeket.

1940. július 10-én már Londonban csatlakozott a Beneš-vezette csehszlovák emigráci-
óhoz. A brit kormány július 21-én ismerte el a Beneš által vezetett csehszlovák emigrációt 
Csehszlovákia képviselQjének, amelyet követQen – július 22-én – létrejött az ideiglenes 
csehszlovák kormány. A kormányfQ Jan Šrámek55 lett, amíg a miniszterek a CSNV tagjai 
voltak, Beneš pedig megtartotta a köztársasági elnöki posztot. Az új kormányban Viest 
is kapott tisztséget, mert Beneš július 23-val kinevezte a védelmi minisztérium államtit-
kárává56. Beosztásában a legtöbb idQt azzal töltötte, hogy Nagy-Britanniában felkereste 
a csehszlovák alegységeket és katonákat, akiknek a csehszlovák kormány akcióit propa-
gálta. Ebben az idQszakban inkább politikával foglalkozott, mint katonai kérdésekkel. A 
munkáját egészségügyi problémák hátráltatták, mert trombózissal kezelték. A betegsége 
jelentQsen befolyásolta a munkáját, mert nehezen mozgott.

1941-tQl 1944-ig Viest tábornok végig tagja maradt a csehszlovák emigráció vezetésé-
nek, Beneš egyik munkatársaként befolyása volt a csehszlovákok külföldi harcára. 1941. 
október 12-én Beneš kinevezte az Állami Tanács tagjává, majd elnöki rendelettel október 
27-én államminiszterré a védelmi tárcán belül. Ebben az idQszakban a csehszlovák emig-
ráns kormány helyzetét nagymértékben javította a Szovjetunió Németország általi meg-
támadását követQen létrejött fasisztaellenes koalíció, amelynek a csehszlovák kormány is 
tagja volt. Beneš felismerte, hogy az egyetlen túlélési lehetQségük a fasizmus elleni harcban 
történQ részvétel, ugyanis ettQl kezdve az emigráns kormányt is elfogadta a többi koalíciós 
ország. Így Viest tábornok megpróbálta újjászervezni a Nagy-Britanniában lévQ külföldi 
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csehszlovák katonai erQt. Arra törekedett, hogy a megszervezett és kiképzett csehszlovák 
alegységeket bevessék a fronton is. 1942. október 8-tól már védelmi miniszterhelyettesi 
funkciót töltött be az emigráns kormányban. A tábornok számos külpolitikai kérdésben is 
állást foglalt, amelyeknek a Londonból sugárzott csehszlovák rádióban is hangot adott.

(Hazatérés és a Szlovák Nemzeti Felkelés) Viest az emigráció évei alatt folyamatosan 
figyelemmel kísérte a Csehszlovákia területén folyó eseményeket, kiemelten a fasisztael-
lenes ellenállás tevékenységét. 1944. június 20-án kinevezték a csehszlovák kormány fel-
szabadított területeken lévQ képviselQjének. 1944 tavaszán megkezdQdött a klerofasiszta 
szlovák rezsim és a német megszállók elleni felkelés megszervezése, amellyel Jan Goliant 
bízták meg, de Viest személyének ismertsége, valamint elfogadottsága miatt végig kér-
déses volt, hogy ki vezeti majd a felkelést. Az emigráns kormány részérQl Viest táborno-
kot favorizálták, ezért már 1944. augusztus 22-én Moszkvába érkezett, ahol az emigráns 
csehszlovák kormány nevében tárgyalt többek között arról, hogy Szlovákiába repüljön a 
felkelés irányítása érdekében. Az orosz fél ugyanakkor a tábornok Szlovákiába történQ 
eljuttatását sokáig hátráltatta, így közel egy hónapos késsel érkezett meg szülQföldjé-
re, lekésve a felkelés kirobbanását. Az 1. csehszlovák hadsereg szlovákiai létrehozását 
követQen az emigráns kormány szeptember 19-ei hatállyal Viest tábornokot nevezte ki 
a hadsereg élére, de a tábornok még mindig Moszkvában tartózkodott. 1944. október 
6-án tért haza a 2. csehszlovák ejtQernyQs dandár katonáival közösen. A csehszlovákokat 
szállító orosz repülQgép besztercebányai Tri Duby (Három Tölgy) repülQtéren szállt le. 
Október 7-én Szlovákiában átvette Goliantól az 1. csehszlovák hadsereg parancsnokságát, 
Ekkora a felkelQk már hetek óta harcoltak és folyamatosan visszaszorultak az elfoglalt 
területekrQl, így Viestnek már nem volt ideje a hadsereg újraszervezésére. A véres való-
sággal találta szemben magát, nem volt együttm_ködés a különbözQ alegységek között, 
de a partizánok és a szlovák alegységek sem tartották a kapcsolatot. A felkelQ fegyveres 
csoportoknak nagyon alacsony volt a morálja, így azok sokszor nem hajtották végre Viest 
tábornok parancsait. A 2. ejtQernyQs dandár segítségével a III. harcászati csoport október 
8–12. között ellentámadásba ment át, amely során több település ellenQrzését sikerült 
a felkelQknek ismételten átvenniük. Október 13-án Viest tagja lett a Szlovák Nemzeti 
Tanácsnak. A felkelQk az október 18-án kezdQdQ német offenzívának már nem tudtak 
ellenállni, így folyamatosan szorultak vissza a felszabadított területekrQl.

Október 27-én a német megszálló csapatok elfoglalták Besztercebányát, így a felkelés 
parancsnoksága október 28-án a donovali Sporthotelbe tette át a székhelyét. Viest itt adta ki 
utolsó parancsát a felkelQk számára, amely a partizán-hadviselés folytatására vonatkozott, 
de ez már csak szimbolikus záróakkordja volt a felkelésnek. A felkelés vezetQi a néme-
tek elQl rejtQzködve az oroszok beérkezésére vártak, és a hegyekben próbáltak megbújni. 
A hegyekben történQ menetelést nagyon rosszul viselte az ekkor már 54 éves tábornok a 
megromlott egészségi állapota, különösen a lábában lévQ trombózisa okozott nehézségeket. 
November 2-án reggel megérkeztek a Sutopnicky-völgybe. Az egész körzetet a németek 
tartották ellenQrzésük alatt, akik információt kaptak a tábornokok rejtekhelyrQl. A németek 
megfenyegették a helyi lakosságot, így a tábornokok önként feladták magukat. 1944. nov-
ember 3-án egy német alegység elfogta Viestet és Goliánt Pohronska Bukovicában.

(Mártíromság) Az elfogásukat követQen Pozsonyba szállították Qket kihallgatásra, ahol 
Hermann Höffle SS-tábornok (Obergruppenführer), a szlovákiai német megszálló csa-
patok parancsnoka hallgatta ki Qket. November 10-én Bécsen keresztül Berlinbe vitték. 
A foglyokat Birodalmi Biztonsági FQhivatal (RSHA) Prinz Albert Strasse-i székházában 
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található börtönbe szállították, majd lázadásért halálra ítélték Qket. A pontos kivégzési 
helyük nem ismert, de megerQsítésre szoruló információ szerint késQbb a flossenburgi 
koncentrációs táborban tartották fogva Qket, ahol feltehetQen 1945 elején vesztették éle-
tüket. Egy másik feltételezés is létezik, amelynek forrása Viest tábornok unokaöccse, a 
témát kutató Dusan Viest57. Eszerint a flossenburgi tábort a szovjet haderQ szabadította fel, 
amelynek során a szovjet állambiztonsági szolgálat (NKVD) tisztjei elhurcolták a szlo-
vák tábornokokat, és Oroszországba egy munkatáborba szállították Qket, ahol feltehetQen 
életüket vesztették.

A tábornok mártíromságát már a felszabadulást követQen azonnal elismerték több posz-
tumusz kitüntetéssel, valamint csehszlovák haderQben hadseregtábornokká léptették elQ. 
Az elmúlt hatvan évben számos magas állami kitüntetést kapott mind Csehszlovákiában, 
valamint 1993-at követQen Csehországban és Szlovákiában is.

(Összefoglalás) Viest, aki a csehszlovák haderQ elsQ szlovák nemzetiség_ tábornoka volt, 
kiemelt személyisége lehetne a szlovák hadtörténelemnek, de más szlovák katonáknak 
sokkal nagyobb a presztízse Szlovákiában. Ez abból fakad, hogy Viest a csehszlovák esz-
me elkötelezett híve volt, és ellenezte az önálló Szlovákia megalakítását, így Szlovákia 
1993-as önállóságát követQen a szlovák hagyományokat erQsítQ állami ideológiába nem 
igazán lehetett beleilleszteni a személyét. IdQnként talán Csehországban nagyobb tiszte-
let övezi személyiségét, amelyet alátámaszt a tábornokról készült tanulmányok száma is.

Viest katonai és politikai (katonadiplomáciai) kvalitásai elvitathatatlanok, mert az elsQ 
Csehszlovákiában a cseh többségben is 43 évesen lett tábornok, számos magasabb egység 
parancsnokságával is megbízták, így tehát a cseh tábornokok is elismerték parancsnoki 
kvalitásait. Ezt támasztja alá, hogy a cseh fQváros helyQrség-parancsnoki beosztását is 
betölthette. A politikai pályafutása alatt is inkább katona maradt, mert például az emigrá-
cióban is inkább a csehszlovák alegységek megszervezésével foglalkozott, mint a nagy-
politikai játszmákkal.

A politikai pályafutása is rendkívüli gyorsasággal emelkedett, mert az emigrációban rö-
vid idQn belül a politikai vezetés tagjává vált. Ez nemcsak a kis létszámból adódott, mert 
Viest aktív szerepet vállalt a külföldi csehszlovák haderQ megszervezésében. A politikai 
tevékenységét nagyban segítette, hogy két alkalommal is teljesített katonadiplomáciai 
szolgálatot.

A vesztét – csehszlovák hazaszeretete mellett – a katonai hivatás melletti elkötelezett-
sége is okozta, mert a kényelmes és biztonságos londoni élete helyett a kockázatos kato-
nai felkelés vezetését választotta. A döntésétQl még a betegsége sem tántorította el, pedig 
az a fizikai tevékenységét nagyon hátráltatta. A moszkvai tárgyalásai után láthatta, hogy 
Szlovák Nemzeti Felkelésnek minimális az esélye a gyQzelemre, vagy nem képes addig 
fennmaradni, amíg a Vörös Hadsereg megérkezik Szlovákia területére. Ennek ellenére 
vállalta a küldetését, hogy életét áldozza a hazájáért: Csehszlovákiáért.
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JEGYZETEK

1 Az egyházi anyakönyvben Viesztként jegyezték 
be.

2 Forrás: http://www.najkrajsikraj.sk/viest-rudolf/ 
letöltési idQ: 2015.12.19.

3 Legutóbb 2008-ban kapott egy rangos cseh 
kitüntetést.

4 A 2. gépesített dandár (Eperjes/Prešov).
5 Besztercebánya (Banska Bystrica), Miava 

(Myjava), Túrócszentmárton (Martin), Trencsén 
(Trencin)

6 2002-ben a szlovák védelmi minisztérium kiadta 
Milan Gajdos: Zápisky generála Rudolfa Viesta: 
Exil 1939–1944 cím_ tanulmányát.

7 Revúca.
8 A szlovák történészek „Kis háborúnak” nevezik, 

míg a magyar hadtörténelmi munkákban inkább 
az Ung-völgyi m_veletek néven van jelen.

9 A Google keresQn a magyar nyelv_ honlapokon 
történQ keresés során. A keresés idQpontja 2015. 
december 19.

10 Jelenleg szlovákul Revúca-nak nevezik. Az 1800-as 
évek második felében a település a szlovák kulturá-
lis élet egyik központja volt, mert 1862-ben a város-
ban nyílt meg az elsQ szlovák gimnázium, amelyet 
1874-ben be is tiltottak. A város szlovák nemzeti 
mozgalom meghatározó helye volt. Az 1900-as 
évek elején a kétezer fQs város lakosságának fele 
magyar, a másik fele szlovák nemzetiség_ volt. 

11 Forrás: https://goo.gl/5vb0xx, letöltési idQ: 2015. 
december 19.

12 A szlovák szakirodalom nem Johannát, hanem 
Janát használ.

13 A településen az 1800-as évek végén élt egy másik 
Gusztáv Vieszt, aki lakatos volt.

14 Forrás: http://goo.gl/LMmmhg, letöltési idQ: 2015. 
december 19.

15 Születési sorrendben: Iván Gusztáv, Olga Johanna, 
Gusztáv András, Anna Bozena, Marina Dorina, 
Rudolf Mihály, Dusán Gusztáv, Mária, Milán Gyula.

16 Ivan Viest (1882. október 23. – 1963. április 1.) 
szlovák vasúti mérnök, gQzmozdonytervezQ, az 
antifasiszta mozgalom tagja, részt vett a Szlovák 
Nemzeti Felkelésben, amikor a felkelQk által 
ellenQrzött területen a vasúti forgalmat szervezte 
meg. Több vasúti technológiával kapcsolatos kiad-
vány szerzQje. (Forrás: http://epsilon.sk/osobnosti/
ivan-viest.html, letöltési idQ: 2015. december 19.)

17 A jelenlegi Szent István Egyetem Ybl Miklós 
Építéstudományi Karának jogelQdje.

18 Vladimír Daxner (1888–1971) szlovák katonatiszt 
és jogász.

19 Frantisek Votruba (1880–1953) csehszlovák költQ, 
irodalmár, kritikus, újságíró és politikus.

20 Juraj Tvarozek (1887–1966) az egyik leghíresebb 
szlovák építész. 

21 Milan Michal Harminc (1869–1964) az egyik 
legaktívabb szlovák nemzetiség_ építész. A 65 
éves aktív pályafutása során Európában 300 épület 
f_zQdik nevéhez, amelyek közül 171 Szlovákiában 
található. A m_vei között 108 templom is van.
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22 Az ezred eredeti települési helye Szegeden volt. 
A háború kitörését követQen az ezredet azonnal 
Galíciába vezényelték. 1914 Qszén Lemberg és 
PrzemyWl körzetében vívott harcot az oroszokkal 
szemben. Az ezred parancsnoka szerint 1914 novem-
berének második felében mindennapossá váltak a 
szökések.

23 Más információk szerint csak 1916 májusában 
kezdte meg a központi hatalmak elleni harcot.

24 Oroszország 1915 nyarán írta alá megállapodást 
a szerb kormánnyal az önkéntes szerb alakulatról, 
amely a szerb haderQ részét képezte. Az önkén-
teseket a jelenlegi Ukrajna területén toborozták, 
akiknek egy részét Bulgárián keresztül elszál-
lították Szerbiába, a többiek pedig az oroszok 
oldalán harcoltak. A szerb önkéntesek központja 
Odesszában volt. 1916 közepén az önkéntesek 
létszáma elérte a 20 000 fQt, így Qsszel létrehozták 
a szerb önkéntes hadtestet.

25 Az orosz kormány már 1914 Qszén beleegyezett 
abba, hogy a cseh hadifoglyokból önkéntes alegy-
ségek jöjjenek létre. 1914-ben három század jött 
létre 750 fQvel. A világháború alatt a keleti fronton 
a cseh és szlovák hadifoglyok száma meghaladta a 
250 000 fQt, de az Oroszországban lévQ cseh-szlo-
vák légió létszáma soha nem haladta meg a 70 000 
fQt.

26 A 6. lövészezredet 1917. június 21-én hozták 
létre a Csehszlovák Lövészdandár 2. zászlóaljából 
Borispolban. A 2. hadosztály részeként számos 
csatában vett részt mind a központi hatalmak, 
mind a bolsevikok ellen.

27 A 7. lövészezredet 1917. június 25-én alakult 
meg a Csehszlovák Lövészdandár 3. zászlóaljából 
Berezaniban. A tátrai jelzQt 1917. augusztus 16-án 
vette fel az ezred, mert az volt a cél, hogy kizáró-
lag szlovák önkéntesekbQl álljon, de ez meghiú-
sult. Végül csak az ezred 12. századában voltak 
csak szlovákok. A század parancsnoka Viest volt.

28 A breszt-litovszki békeegyezményt 1918. március 
3-án írták alá.

29 A légió és a csehszlovák függetlenségi harc egyik 
jelképe lett a bahmacsi gyQzelem.

30 21 000 puska, 216 géppuska, 44 tüzérségi eszköz, 
3500 ló, négy repülQgép és 11 gépjárm_.

31 A 12. lövészezred 1918. július 15-én állították 
fel Tomszkban, majd az irkutszki kiképzQ tábor 
felszámolását követQen töltötték fel szlovákok-
kal. Az ezred alapvetQen Qrszolgálatot látott el 
a térségben, majd kivonták kelet felé egészen 
Vlagyivosztokig, amelyet az ezred állománya már 
1920-ban ért el.

32 A megállapodás megkötésében hatalmas szerepe 
volt a szlovák Milan Rastislav Štefánik tábornok-
nak, valamint a Vöröskeresztnek.

33 A hajó útjában a különbözQ források ellentétes in-
formációkat biztosítanak, mert egyes információk 
az amerikai kontinensen, más információk sze-
rint az Indiai-óceánon keresztül hajóztak Európa 

felé. A légió katonáit szállító hajók két úton 
értek vissza Európába: Vlagyivosztok–Szingapúr–
India–Vörös-tenger–Olaszország (Trieszt) vagy 
Vlagyivosztok–Csendes-óceán–Észak-Amerika 
keleti part – vonattal nyugati part (Quebec vagy 
New York) – Atlanti-óceán–Brest, Hamburg vagy 
Marseille.

34 Dusan Dubovský szerint már ezredparancsnokként 
tért vissza hazájába.

35 Viest Qrnagy volt az elsQ csehszlovák katonadip-
lomata Budapesten. Egyes információk szerint 
attaséhelyettesként tevékenykedett.

36 1924 októberéig.
37 Claude Martin François Joseph Spiré IV. osztá-

lyú tábornok, aki az I. világháborúban a nyugati 
fronton harcolt, több magasabb egység parancs-
nokaként. Csehszlovákiai missziója után egy évig 
vezette francia haderQ 21. gyaloghadosztályát 
(Nantes), majd nyugdíjazásáig Brazíliában volt 
katonadiplomata.

38 Viest feltehetQen a parancsnokság átszervezését, 
vagyis a parancsnokság csehszlovák átvételét kö-
vetQen távozott a beosztásából.

39 Varsóban Q volt a második csehszlovák katona-
diplomata, mert 1920–1925 között Kamil Václáv 
Holy ezredes volt az attasé.

40 Pontos információk nincsenek a nyelvismereteirQl, 
de életútja alapján a szlovák anyanyelve mellett 
tárgyalóképes magyar, orosz, szerb, lengyel és 
német nyelvismerettel is rendelkezhetett.

41 1920–1938 között a csehszlovák haderQben szol-
gáló 139 tábornok közül Viest volt az egyet-
len szlovák nemzetiség_. A többezres cseh-
szlovák tisztikarból is csak 420 fQ volt szlovák 
nemzetiség_.

42 Forrás: http://archiv1920-1944.mti.hu/Pages/
PDFSearch.aspx?Pmd=1, Letöltési idQ: 2015. dec-
ember 19.

43 Katonatársai ezt nyilatkozták róla.
44 A jelenlegi Csehország területén található a len-

gyel határ közelében.
45 A csehszlovákiai idQszakában Podebrádi Jiri ka-

szárnyának hívták, míg napjainkban a Palládium 
bevásárló-komplexum található benne.

46 1939. március 31-ei magyar–szlovák határegyez-
mény alapján.

47 Janko Jesenský (Túrócszentmárton, 1874 – 
Pozsony, 1945) szlovák író, költQ, m_fordító, 
jogász, politikus, a szlovák nemzeti mozgalom 
meghatározó szereplQje. 1939-et követQen az an-
tifasiszta mozgalomhoz csatlakozott.

48 Jozef Gregor Tajovský (Tajov, 1874 – Pozsony, 
1940) szlovák regényíró, drámaíró, költQ, szer-
kesztQ, tanár, politikus.

49 A rendfokozat 1939–1945 között a Szlovák 
Köztársaságban létezett, amely a legmagasabb tá-
bornoki rendfokozat volt. A rendfokozatot Viesten 
kívül még három katona viselte, köztük Ferdinand 
Catlos védelmi miniszter.
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50 1939. július 20–21-én tartották a szlovák–német 
titkos egyeztetéseket a lengyelországi hadjárat elQ-
készítése érdekében, amely során a szlovák kor-
mány beleegyezett a részvételbe. Szlovákia meg-
engedte, hogy a német haderQ Szlovákia területé-
rQl is indíthasson támadást Lengyelország ellen. 
Szlovákiában augusztus 26-án mozgósítást rendel-
tek el, amelyet követQen létrehozták a „Bernolák” 
tábori hadsereget. Az ország egy 51 306 fQs sereg-
testtel támogatta a német támadást.

51 Forrás: http://www.e-obce.sk/img/Dok_revuca/R_
Viest.pdf, letöltési idQ: 2015. december 19.

52 Eduard Beneš 1938. október 5-én lemondott el-
nöki tisztségérQl, amelyet követQen Emil Hácha 
lett az elsQ Csehszlovákia utolsó elnöke. Beneš 
október 22-én vonult emigrációba, Londonban 
telepedett le, akivel végig azon az állásponton 
volt, hogy erQszakos nyomás miatt mondott le 
1938-ban, ezért a lemondása nem érvényes, így az 
emigrációban is csehszlovák elnöknek tartotta ma-

gát és folytatott a második Csehszlovákia sorsára 
kiható nemzetközi tárgyalásokat.

53 Eduard Beneš volt elnök az emigrációban eredeti-
leg 1939. november 17-én rendelte el az általános 
mozgósítást és a külföldi csehszlovák haderQ 
létrehozását.

54 Československý národní výbor.
55 Jan Šrámek (Grygov, 1870 – Prága, 1956) ró-

mai katolikus pap és politikus, a Csehszlovák 
Néppárt megalapítója, az elsQ Csehszlovákiában, 
1921–1938 között a csehszlovák kormányok tag-
ja, különbözQ miniszteri tisztségben. 1945–1948 
között miniszterelnök-helyettes.

56 Az emigráns csehszlovák kormányban a védelmi 
miniszteri tisztséget Sergej Ingr tábornok töltötte be. 

57 Dušan Viest egyik forrása a flossenburgi tá-
bort felszabadító szovjet fQtiszt, Urban ezredes 
volt. (Forrás: http://www.slovenskyportal.sk/in-
dex.php?action=st&h=Rudolf-Viest, letöltési idQ: 
2015. december 19.)



SZÉCSÉNYI ANDRÁS

A Turul Szövetség és a munkaszolgálat kezdetei 
Magyarországon (1935–1936)

(BevezetQ) A történeti irodalomban és a tudományos közvéleményben az a tévhit terjedt 
el, hogy a munkaszolgálat intézménye Magyarországon az 1939. évi honvédelmi törvény-
nyel (1939: II. tc.) jelent meg, holott ez a Turul Szövetség nevéhez kötQdik. Tény, hogy a 
(kisegítQ honvédelmi) munkaszolgálat a második világháború éveiben jórészt a hazai zsi-
dóság ellen irányult, de nem tekinthetünk el attól, hogy ifjúsági (egyetemista és fQiskolás 
korosztályt célzó) munkatáborok, munkaszolgálat önkéntes alapon 1935 nyarán létesült 
és egészen 1944 tavaszáig létezett a Magyar Királyság területén, s utóbbi szolgált mintául 
az elQbbi számára.1

E téma fQképp azért nem került a történeti vizsgálatok homlokterébe, mert az 1935-ben 
létesített Turul Munkaszolgálat, valamint az annak 1937-es államosítása utáni Egyetemi 
Önkéntes Munkaszolgálat (EÖM) központi iratanyagai nagyrészt elégtek, a források 
így töredékesek és szétszórtak, s csupán részeredményekrQl beszélhetünk.2 Történetét 
elsQsorban azért indokolt mégis bemutatni, mert számos adalékkal szolgál a korszak 
társadalomtörténetéhez, újdonsággal a honvédelmi munkaszolgálat, valamint a népi moz-
galom históriájához. Tudni érdemes, hogy az alapjául szolgáló közmunkavégzés a 19. 
század derekára, pontosabban az 1844: IX. törvénycikkbQl eredt. A bizonyos társadalmi 
csoportokra kötelezQ érvénnyel bíró közmunkavégzés, más formában az ellenforradalmi 
korszakban már komoly hagyományokra tekintett vissza.3 Tanulmányomban az egyetemi 
munkaszolgálat intézményének csupán egyik – elsQ, az egyetemi bajtársi mozgalomban 
gyökerezQ – szakaszának lényeges elemeinek bemutatására teszek kísérletet.

(Európai alapok) A munkaszolgálat eszméje az elsQ világháború idején alakult ki és 
csakhamar elterjedt egész Európában. Anélkül, hogy a kétségkívül elemzésre méltó elQz-
ményeket és példákat számba venném, ehelyütt csupán arra szorítkozok, hogy érzékel-
tessem: a középosztályban is megnövekvQ munkanélküliek számára az ifjúság egyes cso-
portjai olyan önszervezQdQ akciókat indítottak, melyek segítségével az állásukat vesztett 
polgárok jövedelemhez jutnak, mégpedig úgy, hogy közben nem vontak el munkalehetQ-
séget a felvevQpiacról sem. A diákok munkatáborokban dolgoztak és jellemzQen vidéken, 
ahol a helyi közösség számára hasznos útépítései, útjavítási munkálatokban vettek részt. 
A szisztéma a háborút követQ másfél évtizedben Európa-szerte elterjedt, legerQsebb gyö-
kerekkel azonban Svájcban, Németországban, Bulgáriában, Olaszországban és a skandi-
náv államokban rendelkezett. Ezekben az államokban az ifjúság saját létesített munka-
osztagokat, hogy helyi szinten segítsék az önkormányzatokat az útépítési, fakitermelési, 
folyószabályozási munkák Az egyetemista és fQiskolás diákok jellemzQen a nyári szünet-
ben önkéntesen vállalták a néhány hetes fizikai munkát, amiért cserébe az önkormányza-
toktól ellátást, munkaeszközöket, néhol szerény zsebpénzt is kaptak. Az évek elteltével a 
legtöbb államban kiépült az egyetemi/diák munkaszolgálat professzionális rendszere. A 
diákok néhány hétig szabályos táborokban nyertek elhelyezést az adott település finan-
szírozásában, cserében pedig ingyen segédmunkaerQt biztosítottak. Az intézmény megje-
lent másutt is, 1939-ig összesen 13 országban.4 A mozgalomnak tekinthetQ egyetemi és/
vagy munkanélkülieket foglalkozató munkaszolgálat, munkatáborozás azonban kiterjedt 
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a kontinensen túlra, a két világháború között – különféle eszmei tartalmakkal – m_ködött 
az USA-ban, Új-Zélandon, Kanadában, Ausztráliában, Japánban is.5 A kezdeményezések 
jelentQsnek, néhány országban pedig kifejezett sikernek bizonyultak: Bulgáriában, ahol 
1922-tQl kezdve kötelezQ volt a részvétel, a következQ években évi 45-50 000 ingyen-
munkást jelentett (Kovács Imre számításai szerint).6 Mivel azonban a Népszövetség ezt a 
neuilly-i béke felrúgásának tekintette, rövidesen pénzen megválthatóvá minQsítették, ami 
lassú elhalásához vezetett.7

A tendencia azonban a kötelezQvé tétel volt, amely Európa néhány államában (köztük 
Magyarországon) az 1930-as évekre megvalósult és sikeresen m_ködött a második világ-
háborúig.8 A németországi munkaszolgálatot éppen a bolgár munkaszolgálat inspirálta, de a 
korabeli szakirodalom ezt is 19. századi gyökerekre vezeti vissza, s létesítésének döntQ oka 
az óriási munkanélküliség felszívása volt. M_ködtetésének jellege azonban az ifjúsági moz-
galomból eredt.9 A kezdeményezésekkel szemben a német kabinetek sokáig elutasítóak vol-
tak, végül a Brüning-kormány 1920-ban megalapította a Freiwilliger Arbeitsdienst (FAD) 
intézményét, melynek táboraiban 1922-ig már mintegy 200 000 fiatal, munkanélküli önkén-
tes dolgozott.10 A nemzetiszocialista törekvések nagy szerepet szántak a munkaszolgálatnak, 
Nagy-Britannia és Franciaország azonban megtiltotta a bevezetését. Csupán 1935-ben sike-
rült elérni, hogy minden 18 és 25 év közötti férfi és nQ az állami munkatáborokban kötele-
zQen (Reichsarbeitsdienst-RAD) 6 hónapot fizikai munkát dolgozzon.11 A náci diákmunka-
táborok természetesen csakhamar militarista jelleget öltöttek, ahol a közmunkavégzésen túl 
a besorozottak kiemelt katonai kiképzést is kaptak.12 Érdekségképpen megemlítjük, hogy 
az USA-ban a roosevelti New Deal-hoz kötQdQ, 1933-ban alapított Civilian Conservative 
Corps részben a FAD mintájára alakult és m_ködött 1941-ig évi 2-300 000 munkanélküli 
számára. (A svéd nQk 1938 és 1944 között m_ködtetett állami munkaszolgálatát viszont 
egyértelm_en a náci minta másolása jellemezte).13

(A Turul Szövetség változásai, a munkaszolgálat bevezetése) A munkatáboroknak orszá-
gonként létezett önkéntes és kötelezQ változata, a legtöbb államban nemek szerint elkü-
lönítve. Tharnóy László tipológiáját követve a közmunkaszolgálat is tovább bontható 
munkatáborrá és munkástáborrá.14 Magyarországon e kettQ nem vált még szét, hiszen 
meghatározott célmunkáknak-közmunkáknak olyan rendszere jött létre, amelyeket vidé-
ken néhány hetes munkatáborok keretében egyetemista fiatalokkal önkéntesen, részben 
pedig munkanélküli falusiakkal napszámbérért közösen végeztek. A bért, eszközöket, 
étkezést és szállást a Turul Szövetség központi költségvetése finanszírozta. Intézményes 
elnevezésére német tükörfordítás ([Frewilliger] Arbeitsdienst) alapján kezdettQl a mun-
kaszolgálat elnevezést használták, míg a munkatáborok fogalmat jobbára csak konkrét 
esetekben alkalmazták.

A legtöbb diákszövetség a Horthy-korban szervezett nyári munkatáborokat, saját üdülQ-
ket üzemeltetett, vagy bérelt. A Testnevelési FQiskola ezekben rendszeres nyári táborokat 
tartott.15 A két nagy ernyQszerv, a Magyar Nemzeti Diákszövetség (MNDSZ) és Magyar 
Egyetemisták és FQiskolások Országos Szövetsége (MEFHOSZ) az 1920-as évek elejétQl 
üzemeltetett olyan üdülQtáborokat, ahol a környezQ állami földeken munkaszázadokba oszt-
va – önkéntes alapon – fizikai, jobbára gazdakörök szervezésében létesülQ munkán is részt 
vettek. A MEFHOSZ-ban már 1921-ben felmerült a munkaszázadok felállítása mezQgaz-
dasági üzemekben, útépítésekben való kisegítQ segédmunkák alkalmazásában. Ez azonban 
nem valósult meg, mert a magyar kormány létrehozta a Nemzeti Munkavédelmet, mely 
részben hasonló célokat szolgált.16 A gazdasági világválság hozott fordulatot ebben is, ekkor 
újra megszaporodtak a munkatáborok felállítását szorgalmazó hangok.
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A jobboldali bajtársi egyesületek viszonylag hamar felismerték a munkatáborokban rejlQ le-
hetQségeket. ElsQsorban a Turul Szövetség sajtójában, kiadványaiban olvashatunk a bevezetést 
sürgetQ cikkekrQl.17 Ehhez azonban szükséges volt az, hogy a szervezetben az 1930-as évek elsQ 
felében változások történjenek. A korábbi sematikus fajvédQ ideológia mellett – a gazdasági 
világválság, értelmiségi munkanélküliség mintegy melléktermékeként – a Turul is megterméke-
nyült az ekkorra szárba szökkent falukutatók, népiek gondolataival: felkarolta a magyar nemzet 
megtartó erejének vallott parasztság védelmét.18 Emellett tagegyesületi szinten a marxista és nyi-
las eszmék is befurakodtak a fiatalok közé és ezáltal bajtársi eszmeisége polarizálódott. Az égetQ 
problémát a fQvezérség kezdetben az egyes erQcsoportok összebékítésében látta. A kiöregedQ (25 
és 35 életévük közötti) „ifjúsági vezérek”19 azonban nem engedtek korábbi – jórészt egyetemi 
zsidóverésekben, provokációkban kimerülQ, úgynevezett „burschenschaftos” – felfogásukból. 
(Mindez a feszítQ erQ lett a fQ oka a Turul 1943-ban bekövetkezett kettészakadásának.)20 A 
Turulnak változása is kellett ahhoz, hogy az elnyomottnak mondott parasztság érdekeiért síkra 
szálljon. Ennek fQ eszközét az egyetemi munkaszolgálatban látták.

Salló János országos propagandavezér, illetve Végváry József (1935–1939-ig MÉP-
képviselQ) fQvezér a munkatáborok lelkes szorgalmazói voltak. A szövetség Salló ösztön-
zésére 1931-ben létrehozta a Magyar Egyetemi és FQiskolai Ifjúság Nemzeti Munkatábor 
Bizottságát.21 Ez a fedQszerv juttatott el 1932 és 1934 között több memorandumot a mi-
niszterelnökségre, illetve a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) különbözQ 
osztályaihoz – ahol szintén több vezetQ tisztviselQ segítette a bajtársi egyesületeket ekko-
riban – a svájci vagy német munkatáborok állami bevezetésének igényével. A Bizottság 
roppant nagyigény_ elképzeléseit a VKM ugyanakkor eleinte nem támogatta.22

A munkatáborok gondolatát Gömbös Gyula (aki maga is a Turul magistere volt) kormányfQ-
ként felkarolta. ElsQként a kultuszminisztérium a szövetséggel egyeztetve megfigyelQket küldött 
Nagy-Britanniába. Végül 1934. október 27-én a Szily Kálmán kultuszállamtitkár elnökletével 
tartott tanácskozáson kimerítQen tárgyalták a kérdést. Az itt meghozott pozitív döntés nyomán a 
VKM bevonta a Honvédelmi Minisztérium (HM) illetékeseit és gazdasági szakembereket, majd 
1934–1935 fordulóján elkezdték a munkatáborok kiépítését.23 Kozma Miklós belügyminiszter 
különösen lelkes támogatója volt és különösen 1936 Qszi németországi útját követQen, ahol ma-
ga is megtekintette a RAD-táborokat, lett eltökélt támogatója a munkaszolgálat kötelezQ formára 
való átültetésének� fia is részt vett németországi munkaszolgálaton.24

A Turul érdekérvényesítQ képessége tehát Gömbös alatt azért lehetett hatékony, mert a 
kormányzat lehetQséget látott benne a munkanélküliség bizonyos mérték_ levezetésére, más-
részt alacsony költségráfordítással kiváló propagandalehetQséget nyújtott, harmadrészt jól il-
leszkedett a népiekkel kacérkodó kormány politikai céljaihoz, nem utolsósorban pedig a népi 
írók egy része is felkarolta a munkatáborok eszméjét. A megvalósítás legfQbb tényezQjeként a 
Turulnak a fajvédQ kormányzattal való már említett kiváló kapcsolatait kell kiemelni.

Ennek ellenére az elsQ diákmunkatáborokat nem a Turul, hanem a Sárospataki 
Református FQiskola diákjai létesítették Szabó Zoltán és Újszászy Kálmán tanárok ve-
zetésével 1935 és 1936 nyarán, mégpedig a falukutatóktól ihletett belsQ motivációktól 
vezérelve. Sátoraljaújhely és Sárospatak határában, a Bodnárvölgyben útépítQ munkát 
végeztek (a munkálatok a következQ években nem folytatódtak).25 A Turul Szövetség a 
sárospataki táborvezetés felkérése ellenére ezeken nem vett részt megfigyelQként, mégis 
figyelemmel volt rá (Kostyál László levele, 1935. június 22.) és üdvözölte azt.26 A német 
sajtófigyelés a két munkatábort ugyancsak összekapcsolni igyekezett.27

Az elQzQkben mondottak miatt a kérdés csak Gömbös miniszterelnöksége idején került 
ismét napirendre. Salló Jánost a Turul FQvezérsége már 1929-ben kiküldte egy angliai mun-
katáborba, hogy személyesen gyQzQdjön meg szerepükrQl. 1930-ban tarnói Kostyál László 
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ment ki terepszemlét tartani Svájcba.28 1931 és 1934 között Salló további három külföldi 
(svájci, walesi, illetve angol) útépítQ munkatáborban vett részt, szerzett tapasztalatot.29 1932 
májusában már részletes és nagyszabású terv állt az illetékes minisztérium rendelkezésére.30 
A Turulban a tagegyesületek 1935-tQl munkatáborozás céljaira anyagi támogatást is kértek 
a dékántól.31 Hosszú egyeztetések után végül 1935 júniusában a honvédelmi- és kultusztárca 
jóváhagyta a végleges tervezetet is.32 Eszerint 50 diák és 50 helyben lakó munkanélküli föld-
munkás, vagy napszámos dolgozna 4 hétig a Maros mentén, melynek során a románok által 
az 1932-es árvízben szándékosan megrongált gátakat helyreállítanák. A célkit_zés egyezett 
a Turul falukutatóktól ihletett népi irányzatának elképzeléseivel, mind a kormány szólamo-
san ismételt propagandacéljaival. Ugyanakkor leszögezzük, hogy a kétségtelenül meglévQ 
demagóg, populista elképzelések mögötti súlyos társadalmi gondok megoldásának Qszinte 
igénye is munkálkodott mindkét oldalról. megjegyzendQ az is, hogy a német minta nem lett 
volna lehetséges a szövetség nácibarát körei nélkül. Összességében elmondható: a Turul 
markáns érdekcsoportjai megtalálták benne a számításukat. A táborok sikerén felbuzdulva 
az egyesület vezetése évente vezetQképzQ munkatábort rendezett.

(Szervezet, propaganda, fogadtatás) A Turul Szövetség nem ért volna el komoly sikert, ha 
nem részesül állami támogatásban. Az elsQ év után olyan jelentQs politikusok álltak mellé, 
mint Gömbös Gyula miniszterelnök („legfQbb védnök”), Bornemisza Géza miniszter („fQvéd-
nök”). A kisebb rangú, informális támogatók közül védnökként szerepet vállalt számos neves 
közéleti és tudományos nagyság, köztük Kornis Gyula, Kuncz Ödön és Magyary Zoltán is.33 
A Munkatábor Bizottság (Budapest, VIII. kerület Múzeum krt. 6–8., késQbb IX. FQvám tér 1.) 
elnöke Végváry József fQvezér volt. Az egyes ügyosztályok élére sikerrel nyertek meg patró-
nusokat, neves egyetemi oktatókat, akik a politikai síkú fQvédnökség mellett immár az egye-
temi elfogadottságot, sok esetben pedig a munkaszolgálat tolóerejét biztosították.34 A Bizottság 
tényeleges vezetQi posztjára az ultrafajvédQ Kostyált, helyettesévé a népiekhez kötQdQ Somlai 
Mihályt állította a Turul fQvezérsége,35 amelynek patrónusai, valamint más befolyásos támo-
gatói közül szép számmal voltak jelen a kormánykörökben és a NEP-ben, de a szélsQjobb-
oldal egyes csoportjaiban is, így a szövetség lobbi-érdekét – ahogy más estben is – ezúttal is 
sikeresen kamatoztatta.36 MegjegyzendQ, hogy a kapuvári nQi tábor m_ködését a késQbb for-
mális posztot is betöltQ Istvánffy Klára táborparancsnok irányította. A minisztertanács ennek 
nyomán 1936. május 16-án (1938. májusi kiegészítéssel) anyagi támogatást teremtett. Néhány 
évvel késQbb Szinay Béla nyugalmazott altábornagy így emlékezett vissza: „Az a tény, hogy 
egy kivételével minden 1936-os munkatábort a Turul Szövetség rendezte, mindenki elQtt érthe-
tQvé teszi ezeknek a táboroknak erQsen nemzeti és Qszintén népi szellemét.”37 Gömbös Gyula 
támogatását bírva Kozma Miklós belügyminiszter a munkaszolgálat német mintájú beveze-
tését szorgalmazta a kormányban, 1936 decemberében maga is megtekintett egy náci tábort, 
Darányi Kálmán miniszterelnököt azonban mindez hidegen hagyta.38

Jelmondatai a teendQket és az ideológiai összetevQket egyként szimbolizálták: 
„Munkaszolgálat-Országépítés”, „Célunk a segítés, eszközünk a munka sportja”, illetve 
Mindenható Isten! Adj munkát, adj kenyeret minden dolgozó magyarnak”.39 Ehhez társult 
a nQk esetében az „Áldásos munkát!” köszönés, amely a táborok elvárt vallásos életvite-
lét is mutatta.40 A táborok reklámja igen szerénynek mondható, kisebb plakátokra, illetve 
a parancsnokság által rendszertelenül megvalósuló, a Turul Szövetség tagegyesületeiben 
zajló ismertetQ-elQadásokra korlátozódott.

Nincs módunk részletesen ismertetni, mégis annyit érdemes megjegyezni, hogy a munka-
szolgálat hazai fogadtatása viszonylag széles kör_ és meglehetQsen heterogén volt.41 Az ifjúsági 
lapokban, napilapokban és igényes folyóiratokban folyó jóindulatú polémia mellett (elsQsorban 
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Hilscher RezsQ szociálpolitikus és Kovács Imre szociográfus-író nevét érdemes kiemelni) né-
hány olyan könyv is született, amely megkísérelte szakpolitikai síkon, széles nemzetközi kite-
kintéssel tárgyalni a munkaszolgálat ügyét. A munkaszolgálat célját egyesek nemzetgazdasági, 
szociális, pedagógiai, etikai és nemzetvédelmi (politikai) okokban látták.42 Pozitívumait az alábbi 
érvekkel támasztották alá: közelebb hozza a középosztály gyermekeinek szemléletét az alsóbb 
néprétegekéhez� munkalehetQséget teremt a helyi szegényparasztság számára� a mezQgazdasá-
gi dolgozók idegenkedését csökkenti az értelmiséggel szemben. LehetQséget nyújt a paraszti 
munka és életmód megismerésére, benne néprajzi és nyelvi vizsgálatokra. Utóbbira van példa, 
és a Turul Népkutatási Füzetekben bizony komoly munkák is megjelentek (pl. Cs_ry Bálint: A 
népnyelvi búvárlat módszere 1936-ban részben munkatábori gy_jtésekre épült).43 A munkaszol-
gálatnak ugyanakkor nem kevés kritikusa volt. Közös bennük talán az, hogy baloldali-liberális 
és konzervatív oldalról egyébként nem kevéssé méltánytalanul, egyszersmind nem is alaptalanul 
nemzetiszocialista törekvésnek vélték,44 másrészt a munkát nem tartották hatékonynak, az egye-
temisták „m_kedvelQ vakációzásának” titulálták.45 Az egyébként támogató Kovács Imre szerint 
is a „rendes munkás teljesítményének 60 %-át érték el”).46

(Munkaszolgálatos táborélet. Férfi táborok) Amint a külföldi minták is mutatják, az ön-
kéntesen jelentkezett fiatalok minden esetben fizikai munkát végeztek.47 A nyugalmazott 
katonatisztek irányította férfitáborokban ugyanakkor a munkavégzés tartalma a földrajzi 
viszonyok szerint változó volt. JellemzQen útépítést és útjavítást, mocsárlecsapolást, fa-
kitermelést, talajrendezést, gátépítést, néhol községek vízelvezetQ árkainak kiásását, köz-
területek (temetQk, templomok) egyes épületeinek felújítását jelentette. Arra törekedtek, 
hogy egy-egy község számára hasznos munkát végezzenek úgy, hogy az egyébként is igen 
szegényes munkalehetQségeket a napszámosoktól és kubikusoktól ne vonja el. A népiséggel 
ötvözött fajvédelem jegyében néhány esetben megvalósították azt az elvet, hogy a keresz-
tény értelmiségiek és a parasztok közösen dolgozzanak. A végsQ cél azonban nem ez, hanem 
a nincstelen szegényparasztok tízezrei számára egész falvak – elsQsorban az Alföldön való 
– telepítése lett volna. „eljön az idQ, amikor […] a Turul bajtársi tömegei csákánnyal és 
ásóval, kalapáccsal és dalos munkakedvvel megindulnak felépíteni az elsQ Turul-falvát.”48

A Turul Nemzeti Munkaszolgálat 1934/35-ben országos adatgy_jtést végzett, hogy annak 
alapján állítsa össze, melyek a részproblémákon belül is a legsürgQsebb tennivalók. A ki-
küldött körlevelekre adott válaszok 327 sürgQs munkafeladatot jeleztek. Így körülbelül 300 
rangsorolt — említett típusú — munkaleírás készült, melyek közül elsQ helyen községi utak 
javítása és csatornaépítés szerepeltek.49

A Turul Szövetség munkatáborai

• 1935 Magyarcsanád (Bökénypuszta): gátjavítás a Maroson
• 1936 Bugac: iparvasút töltésének alapozás
• 1936 Sopron: terepjavítás és vízi munkálatok a FertQ-tónál
• 1936 Magyarcsanád: gátjavító munkák
• 1936 Kapuvár (nQi)

A fennmaradt bQséges statisztikákból, leírásokból kiviláglik, hogy a szervezQk az emlí-
tett eszmei közösségvállaláson túl gazdasági hasznot is vártak a táborlakók munkájától.50 
A férfi munkatáborok május végétQl szeptemberig tartottak. Egy-egy településen több 
turnusban zajlott a munka, és többféle, átlagosan egy fQ 5 féle munkafolyamatban vett 
részt munkatáborozásonként. Az elsQ évet kivéve egyszerre több, ún. folytatólagos tábor 
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m_ködött az országban. A turáni eszme a szimbolikában is megjelent: minden tag számo-
zott jelvényén, hivatalos iratokon, kiadványokban, a végzettek díszoklevelein fémásókba 
vágott turulmadár pajzson szerepelt.

A férfi táborokban hozzávetQlegesen napi 6 órai földmunka mellett kötelezQ szellemi 
kiképzés is folyt (naponta egy-egy óra), illetve – források hiányában ismeretlen tartalmú 
– sajtószemle-olvasás és megbeszélés. Alkalmanként néprajzi-szociográfiai gy_jtésekre is 
sor került. Minden hétvégén jelentQs mennyiség_ szabadidQ állt rendelkezésre, valamint 
kötelezQ istentiszteleten kellett részt venni. A munkatáborokban részt vettek díszokleve-
let51 az egyetemen-fQiskolán pedig – a központilag kiállított munkaszolgálatos igazolvány 
felmutatásával – szociális és tanulmányi kedvezményeket kaptak.52

Heti munkarend53

idő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

5-6 Ébresztő reggelivel - Reggeli torna – Tisztálkodás – Sorakozó – Ima - Első reggeli
alvás

6-7

Munka
7-8 Reggeli

8-9
Vallásos 

elmélkedés

9-10 Fél óra szünet-Pihenő-Második reggeli Szabadidő

Munka
10-11 Istentisztelet

11-12 Szabadidő

12-13
Ebéd Bevonulás - 

Ebéd
Ebéd

Bevonulás a munkahelyről Pihenő

13-14 Tisztálkodás – Ebéd

Munka

Táborrend

14-15 Kötelező pihenő Kihallgatás

15-16 Sport, 
játék

Nemzet-
védelmi 
kiképzés

Sport, 
játék

Szellemi 
kiképzés

Szabadidő

16-17

Szellemi 
kiképzés

17-18 Szabadidő, 
pihenő

Sajtó-
szemle

18-19
Készülődés a napiparancshoz – parancskiosztás - 

Kihallgatás Napi-
parancs

19-20
Vacsora

Szabad
foglalkozás

Tábortűz
Szabad

foglalko-
zás

Szakasz-est
Pihenő

Szabadidő, kimaradás
20-21

21-22
Takarodó – Éjszakai pihenő

22-5



98 SZÉCSÉNYI ANDRÁS: A TURUL SZÖVETSÉG ÉS A MUNKASZOLGÁLAT KEZDETEI...

Valóság ザ 2016. június

A munkatábor-rendszer katonai fegyelmet, hierarchikusságot tükröz – erQsen szemben 
állva e téren a RAD-táborokkal – a militarizmus nem jellemzQ. A náci kötelezQ munka-
szolgálat irányítása továbbá a „polgár- és néptársi gondolatkör” jegyében lényegesen gaz-
dagabb és kidolgozottabb oktatási célokat határozott meg és ehhez kapcsolódó csomagok-
kal látta el a táborait.54 Tény ugyan, hogy a diákok pontos és többnyire szigorúan felügyelt 
munkarend szerint dolgoztak, de a kötelezQ elemek mellett sok szabadon választható 
tevékenység is volt. Tisztséget csak turulisták viselhettek, beleértve a katonai végzett-
séggel is bíró táborvezetQt is, akinek egészségügyi- és m_szaki felügyelQk referáltak. A 
táborok alapja a 12 fQs raj, melyek szakaszokba tagozódtak, élükön a munkamesterekkel. 
A táboronként átlagosan három munkamester egymással összhangban szervezte meg a 
tényleges munkát� a táborvezetQ napi és heti tisztségviselQket nevezett ki, akik a precíz 
adminisztrációért feleltek.

A férfi munkatáborok turnusonként 2–3 hétig tartottak. Az étkezés mindig bQséges és 
tápanyagban gazdag volt. A bajtársi szellem erQsítése érdekében a munkanapok kötelezQ 
tábort_zzel záródtak, ahová – a minduntalan hangoztatott társadalmi szolidaritás jegyé-
ben, ahol voltak – a napszámos dolgozókat is meghívták. A résztvevQk magyaros egyen-
ruhát viseltek, a táborba eleve kötelezQen meghatározott minimális csomagot, élelmiszert 
hozhattak.

A Turul Munkaszolgálat és utódszervezetei Ásó címmel saját lappal rendelkeztek, de 
fQbb híreit, közleményeit a legtöbb egyetemi újság is rendszeresen közölte (közülük érde-
mes kiemelni a Bajtársat, amely az egyesület központi orgánumaként 1937 nyaráig külön 
mellékleteket szentelt az intézménynek).55

(A nQi táborok prototípusa: Kapuvár) A munkaszolgálat, munkatáborozás rendszere 
eleinte csak férfiak számára volt nyitott. Ez annál inkább különös, hiszen számos or-
szágban, így a mintául szolgáló – és ott a militarizmus jegyében m_ködQ – németorszá-
gi egyetemi munkaszolgálat esetében is már kezdettQl fogva nQk számára is alapítottak 
táborokat, sQt, 1938-tól fogva minden 14 és 16 év közötti lányt köteleztek arra, hogy 
egy évet családoknál letöltendQ házimunkával töltsön.56 Az 1937-ben az elisabenthöhei 
táborba látogató Oláh György szélsQjobboldali politikus-újságíró benyomásai egybe-
vágnak a hazai leánytáborokban tapasztaltakkal: „Pirosarcú, szQke, mosolygó leányok 
jönnek elénk. Valamennyi fQiskolát [középiskolát] végzett és most maga kötötte zöld 
parasztdrindlikben, piros fejkendQcskékben sietnek ki a faluból, hogy egy-egy paraszt-
gazdának vagy kertésznek segédkezzenek. Egyszer_ cselédmunkát vállalnak a paraszt-
családoknál. Ha az anyának künn a mezQn akad dolga, a csecsemQt gondozzák. Ha 
nincs, aki megfQzzön, Qk készítik az ebédet a pitvarral egybekötött régi német paraszt-
konyhákon.”57

A Turul Szövetségnek egyetlen nQi táborhelyszíne volt: Kapuvár.58 Házi, házkörüli, 
könnyebb mezei munkákban segítettek egy-egy parasztcsaládnál: feladatuk így egye-
dül, ritkán kettes- kisebb csoportokban, egy-egy parasztcsaládnál való fQzés, mosás, 
kapálás, gyomlálás a ház körül és a kertben, az állatok etetése, néha aratás is, valamint 
középületek (temetQ, templomkert) takarítása. A táborban csak azok maradtak, akik az-
napra a konyhára voltak beosztva, illetve az itt kialakított napköziben a falusiak gyere-
keit, csecsemQit napközi otthonban gondozták.59 Utóbbival kapcsolatban egy 1939-ben 
készül riportban így vallott egyikük: „Még sohasem csináltam ezt. […] De meg akarom 
tanulni. KettQs célom van vele: hogy készüljek az életre és hogy helyettesítsem az édes-
anyját, amíg Q távol van. Most én vagyok a mamája. Fürdetem, etetem, öltöztetem és még 
a csecsemQgondozóba is elviszem, ha valami bajt észlelek nála.”60 FQparancsnoki jelenté-
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sek szerint táboronként/falvanként ebben az idQben 40 kisgyermek felügyeletét látták el. 
Ez nem jelentett mást, mint a nQi munkaszolgálat céljának: a társadalmi osztályok közötti 
megértés és együttm_ködés megvalósulását.

Kapuvárott – három nyári turnusban, 3-3 héten át – egy idQben 24-25 leány dolgozott. 
A korabeli tudósítások visszatérQ elemeként szerepel, hogy kezdetben a falubeliek ide-
genkedtek az önként felajánlott segítségtQl, ám ez a tartózkodó attit_d (legalábbis a saj-
tóbeszámolók szerint) egy-két hét elteltével teljesen feloldódott. A munkaszolgálatosok 
saját költségen érkeztek meg, ahol ünnepélyes fogadalomtételt követQen Istvánffy Klára 
parancsnok és Sartoris Margit táborvezetQ tartott eligazítást és beosztotta a következQ 
hetek munkafeladatait. A munkaidQ napi 6-7 órát tett ki. Az esti órákban minden nap 
tábortüzet gyújtottak, amelynek fényénél népdalénekléssel múlatták az idQt a bámész és 
lelkes falubeliek társaságában. További differencia a férfiak táborozásához képest, hogy 
nem sátrakban, illetve barakkokban éltek a munkaszolgálatos lányok, hanem valamely 
család egyik melléképületében közösen, esetenként pedig, ahol volt, a település iskolájá-
ban laktak. A férfitáborokra jellemzQ szoros napi beosztás, katonás fegyelem sem érvé-
nyesült, jóllehet Qk is kötött idQrendben dolgoztak. Ugyancsak eltérést mutat, hogy a nQi 
táborokban nem volt napi szint_ ideológiai képzés a számukra, hiszen a munkájuk jellege 
ezt nem tette lehetQvé, valamint a férfiaktól eltérQen a leányok munkaszolgálatot nem is 
a katonai kiképzés közvetlen elQzményének tekintették. Esténként a munkaszolgálatosok 
maguk vállaltak valamelyik ház udvarán, vagy iskolák termében elQadásokat a helyes 
táplálkozásról, tisztálkodás fontosságáról stb.61 Az étkezést és a személyes felszerelést 
a Turul Szövetség Munkatábor Bizottságának költségvetésébQl, 1937-tQl az EÖM maga 
fedezte. Végül különböztek a nQi táborok abban is, hogy esetükben nem valósult meg 
nemzetek közötti diákcsere, amely a férfi táboroknál szokásban volt. Azonosságot jelent 
ugyanakkor, hogy a nQi munkaszolgálatosok munkatábori életét is meghatározott mun-
karend jellemezte.62 A résztvevQk számára a beszámolók tanúsága szerint nagy élményt 
jelentQ munkaszolgálatról a részvevQk egyesületeik fórumain is számot adtak.63

A kapuvári tábor a következQ években mintát jelentett a nQi munkaszolgálat számára, 
s lényegében 1944 tavaszáig hasonló módon m_ködött a (becslésünk szerint) következQ 
70 tábor. Lehettek állandó, egy évben felállított táborok és folytatólagos, két-három éves 
munkát jelentQ táborok is. Kizárólag nyáron m_ködtek (pontos beosztásukról a minden-
kori rendeletek rendelkeztek), mert a lányok legnagyobb segítséget az aratás idején tudtak 
biztosítani a gazdálkodó parasztcsaládok számára. IdQtartamuk a Sartoris Margit vezette 
kapuvári táborban 3, majd 1937-ig 4 hét volt, melyet csupán a pihenQnapnak minQsülQ 
vasárnapokon szabadott elhagyni.64 A fennmaradt statisztikákból, leírásokból kiviláglik, 
hogy a szervezQk a falusi népességgel való értelmiségi eszmei közösségvállaláson túl 
gazdasági hasznot is vártak a táborlakók munkájától. A turulista turáni eszme és a né-
piség elegye a szimbolikában is megjelent: minden tag számozott jelvényén,65 hivatalos 
iratokon, kiadványokban, a végzettek díszoklevelein pajzsra helyezett, fémásókba vágott 
turulmadár szerepelt, egyenruhájuk pedig piros pöttyös blúz és ezzel megegyezQ mintájú 
magyaros szoknya volt.66 Az egymást kötelezQen „pajtás”-nak szólító, munkaszolgálaton 
részt vett hallgatónQk az egyetemi és fQiskolai tanulmányaik során tandíj- és szociális 
kedvezményekben részesültek, részükre – elsQsorban e célból – állították ki a végzést 
igazoló oklevelet.67

EgyelQre nincs forrás, amely alátámasztaná, miért éppen Kapuvárott állították fel a nQi 
munkaszolgálatos tábort, de okkal feltételezhetQ, hogy a Turul Szövetség, késQbb pedig 
más bajtársi egyesületek korábbi szociográfia és néprajzi gy_jtései, javaslatai befolyásol-
ták kijelölését.68 
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(Zárás) Ismételten hangsúlyozzuk: a Turul munkatáborai csupán bevezetQjét jelentették 
annak a növekedésnek, amely szervezeti kiterjedésben és létszámbeli gyarapodásában a 
következQ években bekövetkezett. A megsemmisült levéltári iratok nem teszik lehetQvé, 
hogy pontos statisztikát közöljünk a táborozók létszámról. Annyi bizonyos, hogy 1937-
ben 511 fQ vett részt benne, becslésem szerint az elsQ két évben hasonló arányról beszél-
hetünk, így mintegy másfél ezer hallgató volt a Turul Szövetség önkéntes munkaszolgála-
tának részese.69 Ez a létszám a strukturáltabb m_ködéssel jelentQsen növekedett: az állami 
EÖM munkatáborai (melynek m_ködését 1937-tQl fogva három rendelettel szabályozták) 
1942-ig évi 800-1200 férfi és nQi hallgatót foglalkoztattak.

Ami a kötelezQ munkaszolgálatot illeti: Kozma terveit Gömbös utódja, Darányi 
Kálmán miniszterelnök nem patronálta: javaslatait Imrédy Béla 1939-ben váltotta valóra, 
midQn az 1939:II. (honvédelmi) törvényben, ismeretes módon a sorkatonai szolgálatra 
alkalmatlanok számára az EÖM-táborok mintájára létrehozta a kisegítQ munkaszolgálat 
intézményét (amely, mint a BevezetQben utaltunk rá, rövidesen a zsidók elleni megkü-
lönböztetés, kirekesztés egyik terepévé vált). Az önkéntes és köztelezQ munkaszolgálat 
szoros történeti összefüggéseinek vázolása azonban nem tárgya jelen írásnak.70

Zárásképpen csupán megjegyezzük: az egyetemi önkéntes munkaszolgálat szerteágazó 
története nemcsak a Horthy-kori ifjúságtörténete és a társadalomtörténet számára rejt fon-
tos adalékokat. Jóllehet tanulmányunkban nem térhettünk ki, csupán néhány mozzanatra, 
megismerése új összefüggésekben helyezi a második világháború alatti kötelezQ munka-
szolgálat kialakulásáról olvasható korábbi narratívát, a két szisztéma összehasonlító vizs-
gálata pedig további következtetésekre adhat módot, gazdagítva ezáltal a holokauszttal 
kapcsolatos történeti irodalmat. Tanulmányomban igyekeztem rámutatni, hogy a Turul 
Szövetség munkaszolgálata részben építQtábor-, részint pedig katonai-jelleg_ volt. Igaz, 
az államszocialista évtizedek KISZ-táborai (melyek története ugyancsak feltáratlan) nem-
csak az alapvetQen más társadalmi, politikai és ideológiai viszonyok, de a résztvevQk tö-
megesedése és a militarizmus hiánya okán is gyökeresen mások voltak.71 Mégsem minden 
alapot nélkülözQ az összevetés, melynek elvégzése a jövQ feladata lehet.72
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DR. SZATHMÁRY GÉZA

Az én felszabadulásom és utóélete 
(Hogyan élte meg egy 10 éves kisfiú Budapest ostromát)

I.
Jóllehet 10 éves már elmúltam, ragaszkodtam a teljes Szentestei meglepetéshez, és 24-én 
délelQtt átmentem keresztanyámhoz, aki a Vitéz utcában lakott, egy szép erkélyes, ak-
kor modernnek számító ház második emeletén. Megebédeltem vele, s utána gyakorolni 
kezdtük a „Krisztus Urunknak áldott születésé”-t, mert édesapám ezt a kedvenc dicséretét 
énekelte mindig a karácsonyfa alatt. Nagyon szép, zengQ tenorja volt.

Hirtelen nagy robbanás, s az erkélyajtó összes ablaka betört, mintha ököllel csaptak 
volna bele az üvegekbe. Azután még egy, és még egy. (A szembeni, és az utcasarkon levQ 
házak tetejébe csapódott be három tüzérségi lövedék.) Katonai olvasmányaimból tanul-
tam meg késQbb, hogy körülzárt városokban alkalmaznak ilyen aleatorikus belövéseket 
az ostromtüzérségek, hogy a közelharccal még nem sújtott részek is rettegésben éljenek… 
Az eredmény be is jött, mert egy, a kapuban álló kislány üvegszilánk-találatot kapott és 
hozzánk is felhangzóan segítségért kiáltozott. Gézuka, most rögtön indulunk – mondta 
keresztanyám, mert ide még lQni fognak (ez nemigen volt már valószín_, lásd a fent emlí-
tetteket). A fal mellett végiglopódzkodtunk a Horvát, a Görgey, a Kapás utcán át a Margit 
körútig, ahol egy aknabecsapódás (?) nyomán vakolatdarabok estek a fejünkre. A Görgey 
jobb lett volna, mondtam nagy bölcsen, de keresztanyám kezemet fogva húzott tovább a 
körúti házak fala mentén. „Be kell mennünk a …?-ba (az üzlet nevére természetesen már 
nem emlékszem), ott vettem meg neked a Stukádat!” – figyelmeztetett Mami. (Hát igen, 
a Stukám. LemezekbQl összecsavarozható szép, nagy repülQmodell volt, ami elkészülte 
után elQkelQ helyet foglalt el a karácsonyfa alatt. Amikor, február hetedike után feljöhet-
tünk a lakásba, az elQszobában találtam meg, széttaposva.) Egyébként 1944 karácsonyán 
kaptam gyerekkorom legtöbb ajándékát, erre jól emlékszem: Verne-könyvek, a háromkö-
tetes Winnetou, a Familie Braun – Morpurgo könyv! Hirt’s Berliner Fibel Frakturschrift 
bet_kkel, és Hitler arcképpel… A Winnetou sorozatot a ház késQbb majd említendQ láto-
gatói az elsQ emeleti folyosóra hajították ki, a fedelek szétáztak, de mást is ledobtak: édes-
anyám kicsi Erika írógépét például az ötödikrQl az udvarra, de ennek politikai okai voltak, 
mint késQbb megértettem. (Nehogy népellenes röpcédulákat lehessen írni a segítségével.)

Eljött Szilveszter, az ágyúdörgések egyre közeledtek. Édesanyám, a szuperaktív nQ, 
tanfolyamot végzett légós, mind a négyünket az ebédlQbe rendelt, és az ágyakat a falhoz 
tolatta velünk, mondván, sohasem szabad az ablakok közelében lenni, mert ha a bomba 
az udvarba esik, az ablakok betörnek, és a szilánkoktól megsebesülünk. Eszembe jutott 
a Vitéz utcai eset, és nagyon bólogattam: milyen elQre látó az én anyám… (Vigyázat! A 
légótanfolyamokon csak a légitámadások elleni védekezést – és a gázálarcviselést – ta-
nították, a tüzérségi pergQt_z ellenit nem.) Csak 1-2 nap telhetett el, s az egyik éjszaka 
hatalmas robbanásra ébredtünk, a szobafalak majdnem hogy táncoltak. „Akkor nem 
maradunk itt!”, mondta édesanyám, és leköltöztünk az ötödikrQl az elsQ emeletre jó is-
merQsünk, Foglyos néniék lakásába, akik „nyugatra mentek”. (Így hívták azokat, akik az 
állásuk révén teherautóra rakodhattak, mi gyerekek ennyit értettünk meg a menekülések-
bQl). Ideillik a következQ: ostrom után Kelemen Tibivel, és Liedemann Ákossal sokszor 
felszöktünk a padlásra körülnézni. Repeszeket kerestünk, mert azok értékes cseretárgyak 
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voltak a gyerekek számára. Nos, mit látok? Pontosan felettünk, legalább 2-3 méter átmé-
rQj_ lyuk éktelenkedett. Ha a tüzérségi lövedék egyetlenegy méterrel lejjebb ütötte volna 
át a falat, akkor ma egyikünk sem élne.

Szóval, úgy egy hónapon át Foglyos néniék lakásában éltünk. Hogyan? ErrQl is, ar-
ról is vannak emlékeim. ElQször a villany aludt ki, aztán elaludtak a gázlángok, végül 
a csapokból sem folyt többé a víz. Ezt sejtve rögtön a lejövetelünk után édesanyám fel-
küldte édesapámat az ötödikre: töltse meg színültig vízzel a fürdQkádat, amit meg is tett. 
Csakhogy. A fürdQszoba ablaka a lichthofra nyílott, ahonnan fürdés után sokszor néztem 
ki a Kissvábhegyre, mert a Greguss utca 9. felett szabad volt a kilátás. Az ablak a sok-
szori légnyomástól igen hamar kitört, s a hidegben a víz jéggé fagyott. Édesapámnak úgy 
kellett belQle kisbaltával egy-egy adagot kitermelni. Ezt aztán lenn, a kis samott kályhán 
felolvasztottuk. Jön le egyszer édesapám az ötödikrQl, mutatja: üres a vödör: „A kádban 
van egy fel nem robbant akna.” EttQl kezdve, amíg az oroszok el nem érték az Istenhegyi 
utat, a pincéken keresztül a Vízm_ kertbe mentünk, és a megnyitott víztartalék kútból me-
rítettünk. Egyszer én is – de csak az oroszok házunk felett aratott gyQzelme után. Addig 
édesanyám alig engedett ki, még a folyosóra is. Emlékszem, a konyhaajtó mögé ültem, 
Winnetou-t olvasva, és izgatottan vártam, számoltam a belövéseket. (Ostrom után sokat 
vitatkoztunk, Kelemen Tibi, Liedemann Ákos meg én arról, hogy 21-et, 23-at, vagy 24-et 
kaptunk-e. Ez ugyanis rangsor-kérdés volt ostrom utáni iskolai beszélgetéseinkben.) Én 
elég erQs helyezéseket értem el, mert nálunk nem volt sok ugyan a belövés – huszon-
valamennyi? az semmi, volt aki kétszázat számolt meg – viszont esett ránk bomba, lát-
tunk pinceharcot – lángszórózást is – sajnos (?!), nem a pincében, csak a gangon. Ezzel 
szemben a németek majdnem hogy az orrom elQtt sütötték el a páncélöklüket. Amikor ezt 
meséltem, elismerQ tekintetekkel találkoztam mindig. Valamelyik nap megint a konyha-
ajtó mögött ültem, és – szemben a harmadik emeleti gang rácsában – egy akna nagyot 
robbant, villant, s egy másodperc múlva az átlósan szemben levQ, kazánfölötti falba 
valami becsapódott. (Egy nagy repesz.) Édesanyám rémülten elrántott a konyhaajtótól, 
pedig annak ablakai közül egy sem tört be. Ugyanez volt a helyzet, amikor a hatodik 
emeletet bomba érte. (Csak a lezúduló törmeléktQl állt elQ éjszakai sötétség.) A bombá-
zásnak elQtörténete van. A hatodik emeletünkbQl jól láthatóan liftház emelkedik ki, amit 
a Sturmovikok (mi így mondtuk) rendszeresen géppuskáztak. Ezen mi, gyerekek sokat 
nevettünk, amikor Tuider bácsi elmagyarázta: az oroszok – Q mindig bolsikat mondott – 
azt hiszik: a mi Wespénk (!) tüzérségi figyelQje ül benne, és irányítja a tüzelést. De hát 
a liftházban csak a felvonó drótköteleinek hatalmas kerekei voltak, beállni sem nagyon 
lehetett az egy szál deszkára. „Ennyire marhák a bolsik, gyQzni fogunk” – tette hozzá. 
(Valószín_leg a liftházat akarták az oroszok bombával eltalálni. Ez tragédia lett volna, 
mert elt_nt volna a lépcsQházunk.) Eszembe jut errQl egy másik beszélgetés édesanyám-
mal, aki rám szólt: „mindig csak Winnetou-t olvasol, mi lesz a Fibel-lel, mikor írsz fogal-
mazást a Sunderlin Heft-be?” Óvatos kérdést tettem föl: „Édesanya, miért tanuljak még 
németül? – itt vannak az oroszok!” „ Kisfiam, tegnap volt itt a körzetvezetQ, és mondta, 
hogy pár hétig lesznek csak itt, a német felszabadítók itt vannak, közel, ezeket kikergetik 
innen.” (KörzetvezetQ??? … Tényleg, tegnap én is lemehettem az udvarra és láttam egy 
fekete egyenruhás embert, aki újságot osztogatott, de Madámpecsenye eldobta a példá-
nyát, amit felvettem. Ezt csináltam minden újságunkkal, ha a szüleim nem látták. Gyorsan 
elolvastam a vezércikket, amit valamilyen testvér írt, és az állt benne, hogy kézzel tekerik 
a nyomdagépek kerekeit, mindaddig, amíg a hQs német SS felszabadító tankok át nem 
törik a gy_r_t…) Maradjunk még a konyhaajtónál ahol egy másik tüzérségi élményben 
is részem volt. Egy, a KissvábhegyrQl érkezQ lövedék eltalálta a hatodik emeleti vice-
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házmester-lakást a sarkán. Az ajtónknak majdnem összes ablaka betört, igaz, én máz-
lista lettem, csak édesanyám kapott le a tíz körmömrQl, minek ülök a konyhaablaknál… 
Akkor már vizsgázott háborús gyerekként megtanultam: nem attól függ a légnyomás 
iránya, hogy egy akna, vagy éppen bomba hova zuhan, hanem attól, hogyan reped szét 
az acélköpeny. Elfeledkeztem viszont az egyik, igazán említésre méltó eseményrQl. Egy 
reggel kimentem a gangra és felfelé néztem. Összecsaptam a kezem. Hálószobaablakunk 
redQnyének lécei az égnek meredtek, és a párkányról édesanyám bundája lógott, vala-
milyen színes, de felismerhetetlen ruhadarabok kíséretében. Felrohantunk a lakásunkba, 
ahonnan váratlanul szép kilátás tárult elénk a Nagyenyed utca 7. hosszú belsQ udvarára. 
A t_zfalon, több méter sugarú lövedéklyuk éktelenkedett, s a szobában t_zifának való 
deszkadarabok és téglák hevertek. (= Korábban ónémet-stílusú ruhásszekrény, pamlag, a 
gyerekágyam és más bútorok…) Elgondolkodom: 1. Az ebédlQnk feletti gránátbecsapó-
dás. 2. Hálószobánk eltalálása (éppen aludhattam volna itt). 3. Majd ami késQbb Foglyos 
néniék lakásában, fürdQszobájában történt.

És még mindig élek…
Mi gyerekek az ostrom ideje alatt komoly ballisztikus oktatáson estünk át. Tapasztalati 

alapon. Egy-két hét után már meg tudtuk különböztetni a különbözQ puskák, géppiszto-
lyok, aknák, gránátrobbanások hangját (azt is, hogy orosz-e, német-e), élveztük a fellQtt 
jelzQlövedékek által húzott piros nyomokat (néha este azért kimehettünk a gangokra, és 
akkor fellopódzkodtunk a hatodik emeletire, mindaddig persze, amíg a bomba le nem vit-
te a három mosókonyhát – onnan lehetett ugyanis megfigyelni a rakéták tetQ fölé kúszó 
színes röppályáit). Még egy társasjátékot is kitaláltunk! Megtanultuk ugyanis, hogy pél-
dául a magasra fellQtt akna a röppálya leírásakor fütyül. Ki kellett találni: mikor jön be a 
robbanás. Aki azt kiáltotta „most” és utána rögtön hallatszott a hang, az nyert, és a közös 
légólövedék – repeszgy_jteményünkbQl kapott egy olyat, amelyiken színes (azt hiszem 
sárga [?]) csík is volt.

Hagyom már a ballisztikát, és áttérek az étkezésünkre. A száraz sárgaborsó-fQzelékre, 
meg a pirított grízre emlékszem (édesanyám pirított hagymát is tett rá, amíg tartott a kész-
let.) Volt még lópörkölt, meg lófasírt – egy ideig. Édesanyám ugyanis hírt kapott: a Ráth 
György utcai grundon (ma már nincs meg) repesztQl elhullott fagyott ló fekszik. (Nagyon 
fontos, hogy megfagyott volt, mert nem oszlott a húsa!) Rohant is szegény a megfent, 
nagy húsvágó késsel, de – visszajövet, kezében ugyan a megszerzett véres darabokkal – 
sírva ült le. A grundba becsapódott egy akna, és MöszjQ Fokhagyma (így hívtuk Madám 
Pecsenye férjét) ottmaradt. (Az oroszok akkor már valahol a Ráth György utca felsQ fer-
tályán lehettek, és úgy látszik, észrevették a sorban állókat.) Ami a kenyeret illeti, elQnyös 
helyzetben voltunk. A tartalékolt lisztbQl (majd mindenki tartalékolt) édesanyám tésztát 
gyúrt, kendQbe csavarva kis fonott kosárba tette. Amikor megkelt, szólt Acsádi Gyurka 
bácsinak, aki mindig a házkapuban állt, valami jelvénnyel a kabátján. „Nem aknáznak-e?” 
– szokták tQle a kelttésztás asszonyok kérdezni. Ha azt mondta, nem, együtt átvergQdtek 
a Nagyenyed utcai kockakQ barikádon a WESPE mellett, a Gömbös Gyula út elejére. Ott 
volt a Préda sütöde, ahol éjjel-nappal (!) dolgoztak. Gyurka bácsi azért kellett kísérQnek, 
mert igazolványa is volt. (Nyilas.)

Végül pár szót a világításról. Elaludtak a villanylámpák, elQvettük a petróleumlámpá-
kat, de elég hamar elfogyott a petróleum. Meggyújtottuk a tartalék gyertyákat, a halottak 
napján el nem használt mécseseket, de ezek is elfogytak. Valaki azt mondta – vagy talán 
abban a fekete egyenruhás ember hozta újságban olvasták a szüleim, nem tudom –, a kö-
vetkezQt kell csinálni. Vegyünk egy vizespoharat, töltsük meg étolajjal, vágjunk három-
szöget konzervdobozfalból, lyukasszuk ki a közepét, a három hegyébe szúrjunk parafa 
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dugókat, bujtassunk át a lukon egy, madzagokból összecsavart gyertyabelet, tegyük az 
olaj tetejére, s aztán meg lehet gyújtani. Ha leég, utána kell húzni az el nem égett részbQl. 
Nekem az volt a feladatom, hogy befQzQ spárgából ilyen beleket csavarjak. A „gyertya” 
persze alig világított, de füstölgött és szörny_ szagot árasztott. Én inkább a samott kály-
ha elé ültem, és kinyitva az alsó hamuajtót, a parázs szép lángja által megvilágítottan a 
Winnetou-mat olvastam. (A pincelakásba becsapódott lövedék miatt kitört ablakú kony-
haajtón át késQbb már áradt be a hideg.)

II.
Gyermekkorom lakóhelye a Nagyenyed utca volt, a Déli pályaudvarnál. Az utca bekerült 
Ungvári Krisztián Budapest ostromáról írt könyvébe, de rosszul. Szerinte február 4-én 
az Orbán-hegy felöl értek el bennünket az oroszok és 7-én már a Naphegynél voltak. 
Ugyan! Mi február 7-én estünk el, de úgy, hogy több mint egy héttel korábban hallottuk: 
közelednek az Istenhegy és a Kissvábhegy irányából. Igen ám, de a Nagyenyedi utca alsó 
fertályán a Meinl üzlet elQtt, kockakQ-barikád mögött egy WESPE állt, és a tüzérek vé-
giglQtték rendszeresen az Istenhegyi utat a 105 mm-es tarackjukkal. (Tuider bácsi – egy 
sváb a házunkból – le is vitt a tüzérekhez, akik felemeltek és az ágyú mögé ültettek, per-
sze t_zszünetben. Amikor anyám meghallotta a kirándulásomat, majdnem leverte Tuider 
bácsi fejét.) A másik ruszki támadás a Ráth György utcából jött, melynek végére, a Siesta 
Szanatórium elfoglalása után – a Kékgolyó utcához – már január 26-án megérkeztek, 
s onnan küzdötték elQre magukat háztól házig, szobáról szobára – így mentesülve a 
WESPE rombolólövedékek utcai becsapódásaitól. 12 nap alatt értek el a Nagyenyed utca 
5.-ig. Érdemes megnézni a térképen a távolságot!

Úgy február elsQ napjaiban lépett ki Tuider bácsi az udvar közepére, és azt kiabálta, 
hogy megjöttek hQs SS felszabadítóink. (NSDAP-tag volt.) Erre mindenki lerohant az 
óvóhelyre és elfoglalta a helyét. A miénk a hátsó helyiségben volt, Szasa néni ágya mel-
lett. Mi gyerekek már korábban elkezdtük a magyar szavakat – szerintünk jól – elszlávo-
sítani: teácsi, kenyércsi, húscsi – mondogattuk vidáman. Szasa néni – egy tüzérezredes 
orosz özvegye – ránk förmedt: ne hülyéskedjetek, gyerekek – mondta –, azok is emberek! 
Ez volt elsQ találkozásunk a vörös felszabadítók nyelvével.

ElQször azonban a németek jelentek meg házunkban vagy 4-5-6-an, erre pontosan már 
nem emlékszem. Az biztos, hogy 10-nél kevesebben. A hónuk alatt 3-4 hosszú csöv_ pán-
célököl. KettQ közülük egy ládát cipelt, amelybQl a kézigránátok nyele állt ki. (Mind hosszú 
nyel_, német gyártmányú, hiszen a magyar Vécsey-k fogantyúja igen rövid volt.). Egyikük 
elQlépett (talán százados), mindannyian meglendítették a kezüket. Heil Hitler, mondták 
emelt hangon és a százados hozzátette: Es wird jetzt hier gekämpft, Si e g H e i l, durch die 
Vergeltungswaffen werden wir ihr Fett weghaben! Micsoda? Zsírjuk van? Adjanak már, a mi-
enk elfogyott! Rémülten édesanyám szájára tettem a kezem. (Nem tudott igazán jól németül, 
de 3 éves korom óta járatta hozzám elQször Tante Rosie-t, azután meg Tante Alise-t, akinek 
vQlegénye Theo, páncélgránátos volt, és hQsi halált halt az umanyi katlancsatában). Ne tes-
sék kiabálni – súgtam neki. Azt mondta, hogy jól elbánnak velük, biztos a fau eggyel, meg 
a fau kettQvel és Angliára gondolt… de hát a Nagyenyed hétben oroszok vannak és ez nem 
London! Szegény anyám értetlenül nézett rám, legyintett és odaküldött a századoshoz: kér-
dezd már meg Gézuka, nem ismerték-e Theo-t, hátha tudnak róla valamit. Ha majd elzavarják 
ezek az oroszokat, beszélünk Tante Alice-al. Lévén tájékozott háborús gyerek, nem szóltam 
semmit. Honnan lennének itt páncélgránátosok? Mit is kérdezzek a századostól, törtem a fe-
jem. Láttam, hogy közben a pincelejáró–liftakna-szögletbe betámasztották a páncélöklöket és 
eszembe jutott róluk valami. Herr Hauptsturmführer – szólítottam meg Qt, merthogy az SS-
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alakulatokban nincs Hauptmann – haben nicht alle Panzerfauste diesen roten Knopf, auf den 
dritten sehe ich einen Hebel. Welche sind besser? Du bist ein sauberer Bürschchen – mondta, 
és a vállamra csapott. Das dort ist aber eine Taste, kein Hebel, aber dein Fehler war nichr allzu 
gross. Megköszöntem a nyelvi korrekciót, és visszamentem a helyünkre. EttQl kezdve az em-
lékeim eléggé összefolynak. Meg nem tudnám mondani, hány nap telt el február 7-éig, amikor 
az oroszok elfoglalták a házunkat. Rémlik, hogy egyszer csak elQrohant valahonnan Unger néni 
(a harmadik emeleten lakott a férjével) és sírva mesélte: az oroszok robbantottak a Nagyenyed 
7.-ben, ledQlt a speiz Rabitzfala, és az összes lekvár a kQre, a stelázsival együtt. Odajött hozzá 
a német százados és elmesélte, hogy az egyik összetört üvegbQl kiszedték a sárgabaracklekvárt. 
Nagyon ízlett nekik, még ennének, de odaadják érte az egész fadoboznyi Hitler-szalonnájukat. 
Megengedtem, folytatta Unger néni, és adtam nekik egy fél vekni kenyeret, merthogy abból 
mindig hiányuk volt. Estefelé, t_zszünetkor a százados megjelent a pincében, és azt kérdezte, 
hol van a házban zongora, mert ha pihen, akkor gyakorol. Ich bin eingetragener Musiklehrer, 
magyarázta. Sajnos az egész házban egyetlen zongora sem volt, ma sem értem, hogy-hogy. 
Megkérdeztették velem: mit csinál, ha nem pihen? Hát a géppisztolyommal végiglövöm a má-
sik ház ablakait. Azokat, amelyikek a mi házunk t_zfalához a legközelebb vannak. Amíg tart a 
foszforgolyó ellátmányom, tette hozzá, de a negyedik és ötödik emeletiekhez már biztos nem 
lesz elég, ami még maradt – Durchgang zu den gesprengten Löcher muss unbedingt verlangsamt 
werden, magyarázta nekem. (További szükséges magyarázat: t_zfalunkat három belövés érte. 
Egy lövedék a padlásba – az ötödik emeleten, pont felettünk –, egy pontosan a hálószobánkba, 
egy pedig a második emeleten, Zsófi néni ebédlQjének falába csapódott be, itt képzQdött egy 
hatalmas lyuk.) Jesszusmária, ez az ember tQlem lQ, mit kapok ezért majd az oroszoktól! – si-
ránkozott Zsófi néni. (Érdekesség: nem lQttek be hozzá.) Valamivel késQbb Baross Rudi bácsi és 
Éva néni rohant be izgatottan az óvóhelyre. Felhívott minket az egyik német a lakásba, mondta 
Rudi bácsi, és kért egy forró kávét meg sok cukorspárgát. Egy nagy papírdobozból kávékoc-
kákat szedett elQ, abból fQzetett mindannyiuknak kávét. (A konyhába még korábban, amikor 
abbamaradt a központi f_tés, beállítottak egy samott kályhát, mi is így jártunk el, leköltözvén az 
ötödik emeletrQl az elsQre, Foglyos néniék lakásába.) A német, miután megitta a kávét, bement 
Rudi bácsiék fürdQszobájába, melynek ablaka a Nagyenyed utca 7. belsQ udvarára nézett. Letette 
a földre a hátizsákját, és kivett belQle egy csomó tojásgránátot. Összekötött vagy tízet, amint 
Rudi bácsi mesélte, és a fürtöt kibiztosítva kilógatta a fürdQszobaablakon. Elmagyarázta, hogy 
a másik ház udvarán valamilyen szerszámos viskó van, és annak a t_zfalra nézQ hátsó ablaka a 
mi kazánpincénkével közös. Aki a kamrába bemegy, át tud mászni a kazánházunkba, onnan az 
udvarunkba, és aztán lQhet felfelé. Meg kell semmisíteni a kamrát, hogy a romhalmaz elzárja az 
átjárhatóságot. P kér még egy forró kávét, megissza, és utána meghúzza a zsineget, lehet, hogy 
még többször is enged le tojásgránát fürtöket. Rudi bácsiék nyugodtan menjenek csak le elQbb 
az óvóhelyre, amíg neki a fürdQszobában dolga van.

A helyzet egyre forróbb lett az óvóhelyen, de inkább büdösnek mondanám. Az történt 
ugyanis, hogy behoztak egy magyar katonát, akinek dumdum golyóval lQtték át az oroszok a 
térdét, és a seb elgennyedt. (Magyarázat: a dumdum golyó olyan lövedék, amelyet a hegyénél 
megroncsolnak, s emiatt a találatkor szétszaggatott sebet okoz. A hadijog a 19. század vége óta 
tiltja a használatát, de az oroszok erre fittyet hánytak.) Édesanyám különösen érzékeny orral 
rendelkezvén, többször közölte édesapámmal, hogy ezt a levegQt sem Q, sem a két gyereke nem 
bírja már. Felmegy a lakásba. Apám a végén már kiabálva tiltakozott a döntés ellen, mindhiába. 
Anyám a karjára vette EmQke húgomat, engem pedig kézen fogva elindult az elsQ emeletre, ahol 
a következQ látvány fogadott bennünket: a lépcsQházzal szemben az elsQ emeleti lakás égett, 
a földszinten pedig a házmesterlakás. MindkettQ elQtt németek álltak és lQttek befelé. Anyám 
felsikoltott, mire a százados egy géppisztolysorozat után hátrafordult, Gnädige Frau es wird 
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hier stark geschossen, schnell weg bitte! – mondta, és a kezével integetett. Nos, berohantunk 
a Foglyos lakásba, ami a kétszer megtört gangú folyosó másik két szárának találkozásában he-
lyezkedett el, éppen rézsút az égQ konyhával. Annyi helyzetfelismerQ képessége volt anyánknak, 
hogy a konyhában rakodott le. Ide ugyanis a szomszéd házból nem érhettek el az orosz golyók. 
Amit ezután láttam, az haditudósítói híradófilmbe illett volna. A konyhaajtó mögé álltam és a 
t_zpárbajt figyeltem, legyQzve félelmemet. Az egyik német, a mi emeletünkön – egyszer csak 
lehajolt, és a vállára tett egy páncélöklöt. A szétégett ajtajú, belülrQl lángot hányó konyha elé 
állt. A páncélököl csövébQl legalább tízméteres láng lövellt ki, amit hatalmas robbanás követett, 
s a szomszéd házból nem lehetett több géppisztolysorozatot hallani. Anyám összecsapta a kezét: 
Látod Gézuka, gyQztünk! Gyere, lefektetlek a cselédszobába, de EmQke marad a ruháskosárban. 
Akármilyen hihetetlen, az éjszakánk nyugodt volt kora reggelig, amikor újabb fülsiketítQ robba-
násra ébredtünk fel. A vörösség most az ellenkezQ irányból süvített végig a folyosón. Az oroszok 
lángszóróztak, s közben – vagy már elQtte, nem tudom – ránk dQlt a konyhaajtó. A németek se-
hol, csak a lépcsQház felQl halottam a százados kiáltását: Die sind wieder übermächtig. Rémülten 
hátráltunk vissza a konyha belsejébe…

III.
A lángszóró lángjával kezdem.
Édesanyám velQtrázó sikoltásban tört ki (bár ne tette volna…), felkapta EmQke húgomat a 
balkarjára, (fontos!) egy nagy füles szatyorral együtt (rafiából készült, ez még fontosabb), 
engem pedig kézen fogott. Átszaladtunk az elQszobán, be a tengelyével derékszögben álló 
elQszobán. Azt kiabálta, rohanjunk a fürdQszobába. Az oroszok, hallva a sikoltást, észre-
vettek bennünket, és lQni kezdtek.

Az udvar átlójának másik végén álló egyik orosz géppisztolyának golyója átütötte a ra-
fiaszatyrot, melyben az akkor szokásos vastag falú pléhdoboz feküdt, tele kockacukorral. 
A golyó áthatolt a doboz falán, de gellert kapott, s így csak EmQke vádliját, és édesanyám 
oldalát súrolta. A felemelt szatyor, húgommal együtt éppen édesanyám szíve magasságá-
ban volt. Ugye nem kell folytatnom?

Beszaladtunk a nagyszoba sarkából nyíló fürdQszobába és magunkra csaptuk az ajtaját. 
Következett az élet-halál idQszak: nem tudom, hány percen át jöttek a golyók a fürdQszoba ajtó 
feletti rabitzfalon keresztül, a fejünk fölött a vakolatba becsapódva. Ahelyett, hogy hasra vá-
gódtunk volna, állva beerQszakoltuk magunkat a fal, és a mosdókagyló közé. Hol sikoltoztunk, 
hol imádkoztunk. A golyók meg jöttek-jöttek. Még ma is érzem a tQlük származó malterport a 
számban… (KésQbb rájöttem, miért záporoztak felénk a lövések. Foglyos néniék kétszobás la-
kásának hálószobája egy ajtó révén a lépcsQházba nyílt, azon vonultak a németek. Hangjainkból 
az oroszok azt gondolhatták, a Foglyos lakásból német puska- és géppisztolyt_z kaphatja Qket 
oldalba, tehát be kell oda lQni. Hogy nem férfihangokat hallottak? Sebaj! A fasiszták túszként 
nQket állítottak maguk elé, pusztuljon mindenki. Ilyesmire oktatták Qket a politrukok.)

Egyszer csak valami robbanást hallottunk, utána pedig orosz ordítozás közeledett. (A lépcsQ-
házra nyíló ajtót kézigránáttal vagy géppisztoly-sorozattal nyitották ki. Ez akkoriban divat volt.) 
Édesanyám kicsit kinyitotta a fürdQszobaajtót és kiabálni kezdett: „Civil, civil!” Aztán összeesett 
és csak annyit mondott: „A térdem, a térdem!” Az oroszok megnézték, felkapták, és átvittek ben-
nünket a szemben levQ Oltványi lakásba, lefektették, és a jobb térdét becsavarták egy ott-talált, 
igen-igen piszkos törülközQbe, nekem pedig a szájamba nyomtak egy nagydarab csokoládét 
(akkorát, hogy vagy egy napig rágtam). Innen levittek bennünket a pincébe, az ottani ágyunkhoz, 
és elkezdtek a pincerekeszeket elzáró faajtóba sorozatokat beleereszteni, hátha németek vannak 
még ott. (Pk azonban a vészkijáratunkon át a Greguss utca 12.-be húzódtak vissza.)

Most jön az atipikus rész.
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Az egyik orosz látta, hogy az utolsó pinceajtó mögötti gödör nem német golyószóró-
fészek, hanem félig kész kút – leült, írt valamit, és odaadta egy másiknak. Ezt követQen 
elQször az ismert dolgok történtek. Mindenkit kitessékeltek az óvóhelyrQl és közben bele-
néztek a nQk arcába. Krumpipucunyi – mondták és mutattak felfele. (Hogy hányan mentek 
így el, és hová, azt 10 éves gyerekként nem tudtam számbavenni. Csak szegény Tusikára 
emlékszem, de ez külön történet…) Kiürült az óvóhely, csak mi hatan maradtunk, a nagyon 
öreg Ungár bácsi és felesége, m e g  e g y  o r o s z !! P odajött édesanyámhoz, megsimo-
gatta a fejét, aztán EmQkéét, végül az enyémét, és kézzel írt cédulát mutogatott nekünk. 
(Jóval késQbb, amikor már nemcsak a cirill bet_kkel, de az orosz kézírással is megbirkóz-
tam, elolvastam a szöveget. Arról szólt, hogy édesanyámat tévedésbQl sebesítették meg, s 
az Qr feladata az lesz, ha minden elcsendesedik, hogy vigye át Qt a közeli katonakórházba. 
Ezt komikusnak éreztem, mert a Gömbös Gyula úton, a közelünkben, ugyan tényleg volt 
kórház, de azt ostrom alatt abszolúte szétlQtték, errQl tudtunk. Hogy miért, az is egy külön 
történet…) ElkezdQdtek a nyomasztó napok, amelyekrQl három emlékem maradt meg. Az 
elsQ: az Qrünk az óvóhely stelázsin levQ üvegeket kezdte el levenni, és kiinni a tartalmukat. 
Elh_lve néztük, mert valamilyen okból denaturált szesszel volt mindegyik tele. Az orosznak 
semmi baja nem lett, csak leült és horkolni kezdett. A második: kisebb csoportok jelentek 
meg, elQl civilek, mögöttük egy orosz. A hátsó rekeszek felé rohantak. Egy-két lövés hallat-
szott, utána nagy zörgés, és a kis csoport újra megjelent. Elöl az orosz nagyobb pakkal, utá-
na a civilek, kisebbel… (Miért lQttek? Ezt késQbb értettük meg, amikor már felkereshettük 
a pincerekeszünket, melyben nagy katonaládát tartottunk. Ebbe tettük bele az ezüstöket, és 
a porcelánkészletet, a bombázások elQl. Utólag jó csomó tányért találtunk meg apró dara-
bokban, az ezüstök meg elt_ntek, de kik voltak a civilek? RettentQ antidemokratikus len-
nék, ha ideírnám: a Nagyenyed utca másik oldalán lakók… De miért lQttek bele a ládába? 
Hátha lQszert, vagy elbújt személyt rejt.) A harmadik: Unger bácsiék. Egyik nap helyükön, 
egy födémtámasztó faoszlop alatt ülve sírtak, és a csuklóikból csurgott a vér. Unger néni 
zsilettpengét szorongatott. Az orosz felébredt, kaputt, kaputt kiabálta és pisztolyát kirántva 
a két öreghez sietett. Unger bácsi halántékához nyomta a fegyvert, és a kezével mutatta: for-
dítsunk neki hátat. Édesanyám félkönyökre támaszkodva elkezdett sikoltozni: Szoldat nye 
kaputt, nye kaputt, nye kaputt, sztari papa, sztari mama!! Ma sem értem miért, de az oroszt 
e szavak meghatották, legyintett, felállt és a pisztolyt visszadugta a táskájába.

Nem tudom megírni, meddig laktunk hatosban a légópincében, hogy tel(het)tek a 
napjaink… Talán annyi még ide tartozik, hogy édesanyámat a géppisztolygolyó jobb 
térdhajlatában találta el, áthatolt a térdkalácsán és megállt. Lehasított belQle egy nagyobb 
darabot, amit a petróleumlámpánál, a Siesta egyik pincéjében hetekkel késQbb operáló 
sebész nem tudott visszahelyezni, s az valahogy ferdén forrt vissza. Soha többet nem tudta 
szegény a jobb lábát kiegyenesíteni… de errQl késQbb.

IV.
Ami az ostrom után következett.
Hazajött édesapám, maga köré gy_jtött bennünket, miután kinézett az ablakon, bezárta az elQ-
szobaajtót. „Végigtapogattak – mondta –, de csak azt a szép DOXA órámat vették el. FQleg 
arany zsebórákat kerestek. Kigyalogoltunk a Szilágyi Erzsébet fasorig, és felküldtek bennün-
ket egy padlásra. Nagy volt a zsúfoltság, vagy százan lehettünk. Mi a lépcsQnél álltunk, és csak 
egyetlen ruszki vigyázott ránk, de Qt is csak az órák érdekelték, úgy, hogy Rudival fogtuk ma-
gunkat, és lerohantunk. Irány a János kórház. A ruszki utánunk lQtt, de mi már messze voltunk. 
A fogas hídja alatt át, ami szörny_ volt, mert német hullákat kellett kerülgetni. Olyan laposak 
voltak, mint egy préselt kép. Visszafordultunk. A Diósárok úton tankok jártak, inkább árkon-
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bokron, kerteken át elindultunk felfelé. Rudinak a Kútvölgyi úton ismerQse lakott, oda igye-
keztünk. Nagy nehezen elértük a házat, elQtte német halott feküdt, a hasán egy vekni penészes 
kenyérrel. Lekapartuk a penészt, és gyorsan bementünk. Szívesen fogadtak, pláne a kenyér 
miatt. Négy nap után indultunk el a Svábhegyen, Istenhegyen át, de gyertek még közelebb! 
Engem a ruszkik a sóskúti táborba vittek egy hétre, és akkor eleresztettek. Nagyon rendesek 
voltak, értitek, n a g y o n  j ó  v o l t  a z  e l l á t á s  i s!! Értitek ugye?!”

Röviddel megérkezése után édesapámmal felgyalogoltunk a Hermann Ottó útra, a 
Kísérletibe, a munkahelyére. Az egész épület kiégett, de a hátizsákjainkban sok jó tüzelQ-
fát tudtunk hazahozni. Csak az oda-vissza út volt rettentQ hosszú. Ki kellett kerülni a Széll 
Kálmán teret, mert ott a ruszkik minden felnQtt férfit elkaptak, és elvittek „kicsi robotra”. 
Édesapám is így járt volna, hiába szerzett egy karszalagot, amire POSTA volt ráhímezve 
cirill bet_kkel. (Mi akkoriban „NOTYTÁ”-nak olvastuk.) Ráth György, Roskovits, Bíró, 
Alma, Temes, Trombitás, Lórátffy utca volt az útvonalunk, így értük el a Hermann Ottó-t. 
A Temes utca városmajori részét táblák szegélyezték: Fel nem robbant lQszerek miatt a le-
térés életveszélyes! – olvastuk. A fákról géppuskahevederek lógtak, az biztos, emlékszem 
rájuk, de a legrosszabb a Ráth György – Ügyész utca sarka volt, egy kilQtt T–34-essel, 
amibQl heteken át orrfacsaró b_z áradt…

Szóval, elkezdQdött ún. felszabadult életünk. Tavasztól a Baár-Madas leánygimnáziumba 
jártunk, mi, budai lónyaisták, a pesti baár-madasosok meg a Lónyaiba, hiszen a dunai hidak 
a víz alatt voltak. Az elsQ idQkben Ibolya néni, az osztályfQnöknQnk még többször elmesélte: 
a németek és magyarok hogyan emeltek Városmajor utcai házuk elQtt barikádot, és hogyan 
állították meg az oroszokat a Temes utcánál, nagy veszteséget okozva nekik. Egy idQ után már 
nem hangzott el ez a történet. Talán két év múlva – még mindig a Baár-Madasban tanultam 
– Ibolya néni osztályfQnöki órát tartott. „Április negyedike lesz – mondta –, álljatok fel gye-
rekek. A legyQzhetetlen Vörös Hadsereg ezen a napon szabadította fel hazánk utolsó faluját a 
fasiszta iga alól. Ezt a napot úgy ünnepeljük meg a jövQ héten, hogy személyes emlékekkel 
idézzük vissza a mi budapesti gyQzelmüket!” Ibolya néni körülnézett az osztályban, és rám 
mutatott. Szathmáry, te leszel az elsQ. Lélegzetet nem kaptam: édesanyámba az oroszok bele-
lQttek, apámnak utána lQttek, Unger bácsit agyon akarták lQni, mi a nyavalyára emlékezzek? 
Rémültem meséltem el édesanyámnak a feladatomat. Rám nézett, a retiküljébe nyúlt, és a 
kezembe adta az Qt QrzQ orosz cirill bet_s céduláját. (Sajnos, ez édesanyám halálakor elt_nt.) 
Meg fogod mutatni a cetlit, Gézuka, mondta, és megcsókolt. Ibolya néni megdicsért, s a siker 
sokszor megismétlQdött, de tudathasadásom gyógyíthatatlanná vált. Az iskolában április 4-én 
mindig felmutattam a cédulát, otthon pedig sokszor, de sokszor mondták el szüleim minden-
nek a ruszkit, aki behajlíthatatlanná tette édesanyám jobb lábát. Minden év februárjának hete-
dik napján összeültünk, és édesanyám hálát adott Istennek azért, hogy életben maradtunk, és 
felolvasta a 18. zsoltár több versét. „Dávidé az ének, aki akkor mondta el, amikor valameny-
nyi ellensége hatalmából kimentette a Mindenható. Szeretlek Uram, erQsségem – olvasta. 
Meghallottad hangomat templomodban, kiáltásom a füledbe jutott, hiszen én vigyáztam, 
Uram, az utadat, nem hagytam el h_tlenül. Te gyújtasz nekem mécsest, adsz fénysugarat, és 
olyanná teszed lábamat, mint a szarvasokét, magaslatokra állítasz engem.” (Bizony, jó pár év 
múlva anyám egy ideig még kicsit sántikálva teniszezett, de idQsebb korában több operáció 
után is alig mozgathatóvá romlott a lába…)

Velem teltek-múltak az évek, és jól megtanultam a nas novij mirt nyelvével, gondolkodá-
sával együtt. Barátaim és osztálytársaim körében elég nagy sikereket arattam haladó szellem_ 
beszédeimmel. Egy alkalommal fogadást kötöttek velem a fiúk, mondván: jön április negyedi-
ke, nem mered az ofQ órán a hülye szövegedet elmondani! Nem bánom, mondtam, de ragasz-
kodom a feladatmegosztáshoz, amiben megegyeztünk. Hát jelentkeztem Béla bá’ ofQ óráján, 
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hogy én szeretnék a felszabadulásra visszaemlékezni, mire Béla bá’ megkönnyebbülten rám 
nézett – nem neki kellett! –, én pedig elkezdtem. „Jól emlékszem, hogyan hömpölygött lefelé 
a Nagyenyed utcán a vér, benne a nyilasok által levágott fejek, lábak karok, satöbbik. Minden 
kapuban egy nyilas állt, és csajkával meregette a vért, nekünk meg inni kellett belQle. Közben 
a Déli pályaudvar elQtt az emberi maradványok kupacba gy_ltek. A vért a kanálisok képtele-
nek voltak elnyelni, annál is inkább, mert felnyíltak rácsaik, és a rettegQ SS-ek vértQl csöpögQ 
ruhában kimászván, maguk alá csinálva, a vár felé rohantak. Közben a Nagyenyed utca végén 
hófehér téli ruhában, a nyakukban ezüstösen csillogó géppisztollyal, megjelentek a szovjet 
hQsök. A Poljuskát énekelték ércesen. A Kékgolyó utca és a Böszörményi út felQl százával 
jelentek meg a Vörös Hadsereg szoros szövetségesei, a hQs magyar partizánok, tankjaikon. 
Befordultak a Nagyenyed utcába, kenyeret kezdtek dobálni minden kapualjba. Mi friss szeg-
f_-, és rózsacsokrokkal, és éljenezve válaszoltunk. Mélyrepülésben partizán vadászgépek is 
megjelentek, és kakaósdobozokkal árasztották el utcánkat…”

Béla bá’ felém rohanva, pulykavörösen megpróbált közbevágni többször, de Veres meg 
Avédik az elsQ padból kiugrottak, és Béla bá’ orra alatt hadonászva ezt mondták neki: 
„Tessék csak hagyni a Szatyeszt! Kicsit túloz a lelkesedésében, de együtt, igazi átéléssel 
kell megünnepelnünk a mi felszabadulásunkat!” Béla bá’ visszamenekült a katedrára, és 
az osztálykönyvvel csapkodni kezdte az íróasztala lapját: „Azonnal hozzátok ide az ellen-
QrzQket, ábécésorrendben! Mindenki rovót kap, Szathmáry meg igazgatóit!

Múló éveim immár évtizedek hosszú sorává nQttek össze, de február hetedike nem 
törlQdött ki emlékezetembQl, ha más miatt nem is, de visszatérQ álmaim folytán min-
denképpen. Sajnos, ma sem jutottam még hozzá sem a magyar, sem a német, sem a 
szovjet Harcászati szabályzathoz, s így nem tudom „chapter and verse” – ahogy az an-
golszászok mondják – idézni a házról házra, sQt szobáról szobára folyó közelharcokban 
tanúsítandó katonai magatartás elQírásait. Azt viszont vitathatatlannak tartom, hogy 
ilyen helyzetekben bármelyik felet bárhonnan életveszély fenyegeti, mégpedig teljesen 
kiszámíthatatlan módon és mértékben. Mind a támadó, mind a védekezQ harcos váratlan 
– és kivédhetetlen – halálos lövést kaphat egy házon belüli küzdelemben. Az édesanyá-
mat térden lövQ orosz katona bizony feljebb is emelhette volna a fegyverét, hiszen nem 
tudhatta, ki(k) van(nak) a fürdQszobaajtó mögött. Mégis csak térdet lQtt át, mert úgy 
gondolta: a netalántáni visszalövQ ettQl el kellett, hogy tévessze a fejét, mint célpon-
tot. Biztos lettem abban, hogy a szovjet katona nem véletlenül tartotta úgy a fegyverét, 
ahogy: k e g y e l m e t  g y a k o r o l t!

Kíméletlen, de a hadi jognak megfelelQ összecsapás történt a Nagyenyed utca ötben. 
Édesanyám sem nem kegyetlenkedQ, sem nem tévedésbe esQ katona áldozata lett, hanem 
a háborúé.

A bennem kialakult összkép igen-igen messze van mindattól, amit például az SS-rQl 
mondtak, írtak, filmen mutattak. Meg kell azonban bíznom az élQ (azóta persze meghalt) 
forrásokban és mindabban, amit saját szememmel láttam.

El nem homályosodott emlékeimet pár évvel ezelQtt egy amerikai barátomnak kérésére 
megírtam. P valahogy így reagált: „Nagyon tetszett nekem ez a »military story«, igazán 
ügyesen találtad ki! Az USA-ban még filmet is lehetne belQle csinálni…”
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A németek szerint egyetlen ember lenne képes megmenteni Németországot a poli-
tikai káosztól, a migránsok beözönlésétQl, és a korrupt, közmegvetés tárgyává vált 
kormánytól: Vlagyimir Putyin. Orosz zászlókkal tüntetnek Drezdában, a saját ve-

zetQikben már nem bíznak.

A fenti kép és szöveg mellbevágóan aktuálissá tette azt a fokozatosan kialakult meg-
gyQzQdésemet, hogy házunkban a szembenálló német, és orosz alakulat mást nem csinált, 
mint katonai kötelességét teljesítette. A bennem megfogalmazódott kérdés így hangzik: 
nem lenne-e itt annak ideje, hogy egy, kötelességét jól teljesíteni képes orosz és német 
hadsereg együtt állítsa meg a félelmetes népvándorlási hengert?



TÓTH I. JÁNOS

Iszlamizálódás és Behódolás

Michel Houellebecq igazi botrányszerzQ, legújabb könyve talán az egyik legolvasottabb és 
legfelkapottabb könyv világszerte.1 A Behódolás sokrét_ könyv, amelyben érdekesen kevere-
dik a valóság és a fanyar utópia, az erotikus merengés és a társadalmi szatíra. A könyv alap-
tézise, hogy Európában a szexuális forradalom, emancipáció, liberalizmus és individualizmus 
egy élhetetlen és m_ködésképtelen társadalmat eredményezett,2 ezért a változás szükségszer_, 
ugyanakkor a keresztény tradícióhoz már nem lehet visszatérni, tehát „Nyugat alkonyára” 
csak az iszlám adhat megoldást. A m_ egy középkorú francia irodalmár (François) szemé-
lyén keresztül mutatja be az iszlám térnyerésének külsQ (politikai és társadalmi), illetve belsQ 
(egzisztenciális és lelki) okait, ahol a hangsúly nyilvánvalóan az utóbbi folyamatokra kerül. 
A könyv persze „csak” egy szatirikus fikció, ennek ellenére alkalmas arra, hogy elgondolkod-
junk az iszlám hatalomra kerülésének a lehetQségeirQl és következményeirQl.

(Az elnökválasztás elQtt) François viszonylagos jólétben éli egyhangú és végtelenül ma-
gányos életét. Mint az író más regényeiben, itt is meghalnak a fQhQs elvált szülei, és ez itt 
is alig érinti Qt érzelmileg. Redukált életét csak intellektuális és szexuális örömök teszik 
elviselhetQbbé. Az elQbbi forrása Joris-Karl Huysmans (1848–1907), aki az irodalmi de-
kadencia egyik vezetQ képviselQjébQl vált katolikus hitvallóvá, s akinek François régóta 
elismert szakértQje. Az utóbbit pedig azok a hallgató lányok biztosítják, akikkel – bár 
egyre ritkábban – szexuális kapcsolatot alakít ki.

Bár az önzQ és rezignált fQhQst, a kutatómunkáján és a szexen kívül minden, így a po-
litika is mérhetetlenül untat, mégis a 2022-es francia elnökválasztás meglepQ fejleményei 
felkeltik az érdeklQdését. A szélsQjobboldali Nemzeti Front vezére (Marine Le Pen) torony-
magasan vezet, s mögötte fej-fej mellett lohol a Szocialista Párt jelöltje (Manuel Valls) és a 
Muzulmán Testvériség vezetQje (Mohammed Ben Abbes, feltehetQen egy fiktív karakter). 
KésQbb a Nemzeti Front vagy a Muzulmán Testvériség radikális szárnya katonai akciók-
kal megpróbálja megakadályoznia választásokat, mert attól félnek, hogy a másik oldal fog 
nyerni. François ez idQ alatt elhagyja Párizst, egyrészt, hogy elkerülje a polgárháborút, más-
részt, hogy Huysmans életével kapcsolatban további inspirációkat kapjon. A polgárháborús 
események jelentéktelensége nehezen elfogadható� ez a rész szinte szürreális módon jelenik 
meg, szemben azzal a realista ábrázolással, ami általában a m_vet jellemzi.

Houellebecq egyáltalán nem tünteti fel negatív színben a Muzulmán Testvériséget. 
Mohammed Ben Abbes egyáltalán nem hasonlít a rettegett Iszlám Állam vezetQire, nem 
tervez diktatúrát, nem teszi kötelezQvé az új vallás felvételét, leszereli a szélsQségeseket, 
sQt épkézláb gazdasági ötletekkel áll elQ. A szerzQ Franciaország iszlamizálódásának 
egy alapvetQen békés, demokratikus és önkéntes alapokon álló formáját mutatja be. 
Ugyanakkor a Muzulmán Testvériség az iszlám kultúrát és tradíciót akarja érvényre ju-
tatni. Ez elsQsorban olyan társadalmi és kulturális elemeket foglal magába, mint a nQi 
emancipáció visszaszorítása, a többnej_ség fokozatos bevezetése, a világi oktatás gyengí-
tése és a vallási oktatás erQsítése, de vannak gazdaságpolitikai elemei, úgymint a családi 
és kisvállalkozások erQsítése. (86. o.) Az iszlám szó, hangsúlyozza Rostoványi (2008), 
egyaránt utal a vallásra, továbbá a vallás köré szervezQdQ civilizációra, kultúrára és po-
litikára. „Az iszlám tehát korántsem olyan »sz_ken értelmezett« vallás, amely pusztán a 
teológiára vagy a vallásgyakorlásra lenne redukálható. Az iszlám – pontosabban az »ide-
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ális«, mondhatnánk azt is: utópikus iszlám – az élet minden területét átfogó és szabályozó 
komplex rendszer, amelyben a vallásgyakorlat csak viszonylag kis részt foglal el, s a többi 
a mindennapi élet különbözQ »szekuláris« szféráira vonatkozó elQírásokat, útmutatásokat 
tartalmaz.”3 A szekularizáció és modernitás miatt a nyugati világban egy keresztény párt 
gyQzelme nem jelenti az emancipáció, az abortusz és a válás eltörlését, illetve általában 
a feudalizmus visszaállítását. Mivel az iszlám nem ment keresztül egy szekularizációs 
folyamaton, ezért minden iszlám párt szükségszer_en az „ideális” iszlám értékek beveze-
tésére, s így a nyugati életforma felszámolására fog törekedni. Ehhez képest másodlagos 
jelentQség_, hogy ezt az alapvetQ célt egyes muzulmánok erQszakos, míg mások demok-
ratikus eszközökkel próbálják megvalósítani.

A társadalmat Houellebecq a tradicionális és keresztény múlt, a liberális jelen és a szintén 
tradicionális, de muszlim jövQ dimenziójában vizsgálja. Houellebecq végig azt hangsúlyoz-
za, hogy a keresztény múlt és az iszlám jövQ, fQ vonásaiban: vallásosságában, tradiciona-
listásában, patriarchális jellegében, de ami a legfontosabb m_ködQképességében hasonlít 
egymáshoz, miközben mindkettQ élesen szemben áll a szekularitásra, liberalizmusra és 
individualizmusra épülQ, de ebbQl adódóan szétesQben levQ nyugati jelennel szemben. „És 
amúgy is, a muszlimok igazi ellensége, amit mindenekfelett gy_lölnek és rettegnek, az nem 
a katolicizmus, hanem a szekularizáció, a laicizálódás, a materialista ateizmus. Szemükben 
a katolikusok hívQ emberek, és a katolicizmus a Könyv egyik vallása; csak meg kell gyQzni 
a katolikusokat, hogy tegyenek még egy lépést és térjenek át az iszlám hitre…” (160. o.)

Houellebecq tézise szerint a liberális individualizmusra és emancipációra épülQ társada-
lom, s azon belül elsQsorban a férfi-nQ kapcsolat szubjektív és objektív szempontból is töké-
letes kudarc. Egyrészt mert a fiatalok – és a nem annyira fiatalok – szerelmi kapcsolatai álta-
lában nem végzQdnek házassággal és családalapítással, ahogy azt két kortársának, Aurélie-
nek és Sandra-nak az esete is mutatja, „Az rögtön nyilvánvaló volt, hogy Aurélie-nek nem 
sikerült házastársi kapcsolatra lépnie senkivel, a futó viszonyok pedig egyre nagyobb undort 
ébresztettek benne, érzelmi élete pedig a visszafordíthatatlan és végleges katasztrófa felé 
araszolt.” (19. o.) François és Myriam kapcsolata is felbomlik, ugyanis a férfi képtelen 
elkötelezQdni a nQ mellett. Másrészt, mert a házasságok jelentQs része, Franciaországban 
több mint a fele, válással végzQdik. Ezt látjuk egyrészt François szülei esetében is, de egy 
kortársának, Brunonak és feleségének (Annelise-nek) az esetében is. Az emancipációs el-
várásokkal összhangban a nQ reggel csinosan és elegánsan megy el dolgozni a munkahelyé-
re, körülbelül „este kilenc felé ér haza, kimerülten […], ekkorra Annelise-bQl már kimegy 
minden erQ, kinyúlt pólóba és melegítQgatyába bújik, így mutatkozik ura és parancsolója 
elQtt, és Bruno úgy érzi, nyilvánvalóan úgy érzi, hogy tulajdonképpen kicsesztek vele,…” 
(97–98. o.) A család objektív értelemben vett kudarcáért pedig a liberális individualizmus a 
felelQs: „…amilyen mértékben sikeres volt a liberális individualizmus, amikor szétbomlasz-
totta az olyan átmeneti struktúrákat, mint a haza, a céhek és a kasztok, oly mértékben készí-
tette elQ a saját bukását, amikor nekirontott a legvégsQ struktúrának: a családnak, vagyis a 
népszaporulatnak, ami után értelemszer_en eljött az iszlám ideje.” (280. o.)

Itt jegyzem meg, hogy a „népszaporulatra” vonatkozó demográfia ennél árnyaltabb 
képet mutat. A 2013-as adatok szerint Franciaországban a termékenységi arányszám lé-
nyegében ideális (2,0 gyerek/nQ).4 A muszlim lakosság termékenységi arányszáma ennél 
magasabb (2,8 gyerek/nQ), míg a nem-muszlim lakosság termékenységi arányszáma en-
nél alacsonyabb (1,9 gyerek/nQ).5 Azonban még az utóbbi arányszám is alapvetQen jónak 
tekinthetQ, mert közel van a lakosság egyszer_ reprodukcióját biztosító 2,1 gyerek/nQ 
értékhez. Mindamellett, ha ezek az arányszámok tartósan fennmaradnak, akkor a nem-
muszlim újszülöttek száma minden generációban minimálisan mértékben csökken, mi-



116 TÓTH I. JÁNOS: ISZLAMIZÁLÓDÁS ÉS BEHÓDOLÁS

Valóság ザ 2016. június

közben a muszlim újszülöttek száma határozottan nQ, generációnként 140%-kal. Másrészt 
az is igaz, hogy vannak olyan európai országok, ahol a termékenységi arányszám riasz-
tóan alacsony, így Portugáliában és Lengyelországban 1,2, míg Magyarországon 1,3 gye-
rek/nQ, ugyanakkor ezekben az országokban csak elenyészQ arányban vannak muszlimok. 
Azonban Németországot már egyidej_leg jellemzi az alacsony termékenységi arányszám 
(1,4 gyerek/nQ, vagyis az újszülöttek száma minden generációban 70%-kal csökken) és a 
bevándorló muszlimok gyorsan növekvQ aránya. Ezért a külsQ feltételek szempontjából 
Németország gyorsabban iszlamizálódhat, mint Franciaország.

Ebben a politikailag és kulturálisan kiélezett helyzetben az egyik lehetséges alternatívát a 
Nemzeti Front jelenti, amelynek egyik kulturális csoportja az Identiárius Blokk, akik az „európai 
bennszülöttek” érdekeit képviselik. Elméletük lényegét Lempereur brosúrája („Hogyan készít-
sünk elQ polgárháborút”) tartalmazza. „(A) transzcendencia szelekciós elQny, hiszen azoknak a 
pároknak, akik a Könyv három vallásának egyikét vallják, akik megQrizték a patriarchális érté-
keket több gyerekük születik, mint az ateista vagy agnosztikus pároknak. […] Az ateista huma-
nizmus tehát, amelyen a világi „együttélés” fogalmán alapul, rövid idQn belül el fog t_nni, az 
egyistenhit_ népesség százalékaránya rohamos növekedésnek indul, és ez leginkább a muszlim 
népességre áll – és akkor még nem is beszéltünk a bevándorlásról, ami még jobban kiemeli ezt 
a jelenséget. Az európai identiáriusok szerint nem is kérdés, hogy a muszlimok és a népesség 
fennmaradó többi része között elQbb vagy utóbb szükségszer_en kitör a polgárháború. És ebbQl 
szerintük az a tanulság, hogy csak akkor van esélyük megnyerni ezt a háborút, ha az minél ha-
marább kitör – mindenesetre 2050 elQtt, de ha lehet jóval hamarabb.” (72. o.)

Az identáriusok álláspontja azonban vitatható. Ugyanis az istenhit és a tradicionalitás 
genetikailag nem öröklQdik, ezért az utódok elvileg mindig szakíthatnak, és egy szekula-
rizált világban általában szakítanak is a hagyománnyal. Tehát nem szükségszer_ az „egy-
istenhit_ népesség” százalékarányának a rohamos növekedése. Elvileg az a lehetQség sem 
zárható ki, hogy Franciaországban az ateista humanisták és a szekularizált keresztények 
mellett megjelennek a szekularizálódó muzulmánok is. S ebbQl következQen elvileg a 
polgárháború elkerülhetQ, hiszen ezen csoportok között már nincsenek antagonisztikus 
ellentétek. A gyakorlatban a helyzet mégsem ilyen egyszer_, hiszen még ha nagy szám-
ban léteznek is szekularizált muzulmánok, maga az iszlám nem-szekularizált. Ahogy azt 
Rostoványi (2008) is megállapítja: „Ami a szekularizáció mai helyzetét illeti, … »explicit 
szekularizmus« csak minimális mértékben van jelen.”6 Tehát az iszlám ragaszkodik az ál-
lam és a társadalom irányításához. Houellebecq idézi Khomeini ajatollah híres mondását: 
„Ha az iszlám nem politika, akkor az iszlám semmi.” (231. o.)

A másik álláspontot az iszlamizált rektor (Redinger), „Tíz kérdés az iszlámról” cím_ 
pamfetje jelenti. „A világ teremtQje … a lélektelen kozmosz megteremtésekor a geometria 
törvényei szerint építkezett. Az élQlények esetében viszont a természetes kiválasztódás révén 
mutatkoznak meg a TeremtQ szándékai… és minden állati faj – beleértve az embert is – ugyan-
azon törvények szerint m_ködik: csak bizonyos egyedek alkalmasak rá, hogy továbbadják a 
magjukat, és létrehozzák a következQ generációt, amelybQl azután végtelen számú generáció 
jön létre. Az emlQsök esetében […] elsQsorban a hímekre nehezedik a szelekciós nyomás. Tehát 
a hímek közötti egyenlQtlenséget – hogy tudniillik egyes hímek élvezetét több nQstény is szol-
gálja, míg mások meg vannak fosztva ettQl – nem szabad a poligámia elQidézte elfajzásnak te-
kintetni, éppen ellenkezQleg, ez a tulajdonképpeni célja. Így teljesedik ki a faj sorsa.” (279. o.)

A javak elosztása szempontjából az iszlám a hierarchikusan tagolt társadalmat preferál-
ja. „… jelentQs távolságnak kell lennie a tisztes szegénységben élQ széles néptömegek és 
a fény_zQen gazdag egyének parányi hányada között, nekik olyan gazdagnak kell lenniük, 
hogy túlzó, örült költekezésbe verhessék magukat…” (281. o.). Ebben a struktúrában a nQ 
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is pusztán egy jószág, akit az apa vagy a férj birtokol. A legtöbb európai férfi nincs an-
nak a tudatában, hogy a férfiak és a nQk egyenlQ számaránya miatt, a többnej_ség azzal a 
társadalmi következménnyel jár, hogy a kevés domináns (erQs, intelligens, befolyásos és 
legfQképp gazdag) férfi feleségül veszi a nQk többségét, s így a sok dominált férfinak egy-
általán nem jut nQ, illetve feleség. Ez a hierarchikus struktúra François számára nem jelent 
problémát, miután a rektor megnyugtatja, hogy Q az iszlám társadalomban a domináns 
férfiak közé fog tartozni, akiknek magas fizetés és sok engedelmes és odaadó feleség jár.

Tehát François iszlamizálódása és behódolása emberileg érthetQvé válik. EbbQl vi-
szont legrosszabb esetben is csak a hasonlóan önzQ, individualista és cinikus férfi elit 
iszlamizálódása és behódolása következik. Az persze vitathatatlan, hogy a férfi elitnek 
meghatározó szerepe van a társadalmi folyamatokban, ugyanakkor azt is hangsúlyoz-
ni kell, hogy a társadalom döntQ többségének az iszlamizálódás érdeksérelmet okoz. 
Nyilvánvalóan rossz a nQknek, akik az iszlamizálódás következtében elveszítik autonó-
miájukat és pusztán a férfiak tulajdonává válnak, másrészt rossz az alacsonyabb státusszal 
és fizetéssel rendelkezQ férfiaknak is. A Pareto-elv alapján Qk a férfi lakosság úgy 80%-át 
alkothatják. Tehát a nem-muzulmán társadalom 90%-a számára az önkéntes iszlamizáció 
egy elfogadhatatlan opciót jelent. Ezért ha mégis kirobbana egy polgárháború, akkor az 
sokkal véresebb és keményebb lenne, mint ahogy azt a Behódolásban olvashatjuk. Ebben 
a polgárháborúban az egyik oldalt a radikális muszlim lakosság, az iszlamizálódó férfi 
elit és az általuk irányított erQszakszervezetek, míg a másik oldalt a nem-iszlamizáló „eu-
rópai” lakosság alkotná.

(Az elnökválasztás után) A választások második fordulójába a Nemzeti Front (32,4%) 
és a Muzulmán Testvériség (22,3%) jelöltje jut be. (80. o.) A mérleg nyelvét jelentQ 
Szocialista Párt (21,9%) a többi centrista párttal (UMP, UDI) „»kiszélesített köztársasági 
frontot« hoztak létre, és beálltak a Muzulmán Testvériség elnökjelöltje mögé.” (154. o.) 
Így Mohammed Ben Abbes végül megnyeri az elnökválasztást. (173. o.) Houellebecq 
egyáltalán nem ad explicit magyarázatot arra, hogy a balközép pártok miért a Muzulmán 
Testvériséggel fognak össze, ahogy arra sem, hogy a választóik, különös tekintettel a 
nQi választókra, miért követik a pártelit javaslatát. A hatalomban való részesedésen túl 
feltételezhetQen ebben szerepet játszik az is, hogy a humanista ateisták számára a vallás 
eleve magánügy, ezért hibásan úgy gondolják, hogy a vallás a muzulmánok számára is 
magánügy. Mindenesetre így, az eredetileg csak 22%-os szavazati aránnyal rendelkezQ 
Muzulmán Testvériség megszerzi a végrehajtó hatalmat, s így belekezdhet a társadalom 
intézményesített iszlamizálásába. Megjegyzem, jelenleg a muzulmánok a lakosság 57%-
át jelentik Franciaországban.7 A bevándorlás és a népesedési tendenciák miatta azonban 
ez az arány minden elQrejelzés szerint folyamatosan növekedni fog.

Az új kormányban a Muzulmán Testvériség megkapja az oktatási tárcát, sQt a fQ-
hQs munkahelye a Sorbonne is szaúd-arábiai források révén iszlám egyetemé válik (Új 
Sorbonne Egyetem – Paris III), ahol természetesen csak muzulmán oktatók taníthatnak. 
Így az új egyetemi vezetés a fQhQsnek és a többi világi oktatónak is felmond, bár tisztes-
séges elQnyugdíjat biztosít számukra. Másrészt, az egyetem vezetQsége igyekszik minden 
oktatót, így François-t is, mint muszlim oktatót az egyetemre visszacsábítani. Huysmans 
kritikai kiadásának ürügyén a fQhQs közel kerül az egyetem új, már korábban iszlamizált 
rektorához (Robert Redingerhez), és végül felveszi a muzulmán hitet és visszatér az 
egyetemre. Ezt a döntést nemcsak a magas fizetés és a két-három hallgató korú feleség 
lehetQsége motiválja, hanem a nyugati civilizáció által kínált életforma elviselhetetlen 
üressége is.



118 TÓTH I. JÁNOS: ISZLAMIZÁLÓDÁS ÉS BEHÓDOLÁS

Valóság ザ 2016. június

A választások után a fiatalon nyugdíjazott és így még inkább elszigetelQdQ fQhQs egyre 
közelebb kerül az öngyilkosság gondolatához. „… már képtelen voltam önmagamért élni, 
és ki másért élhettem volna még? Az emberiség nem érdekelt, sQt undorított, egyáltalán nem 
tekintettem testvéreimnek az emberi lényeket, az emberiség egy sz_kebb hányadát, például 
a honfitársaim vagy régi kollégáim halmazát pedig még kevésbé. […] egy nQ kellett volna, 
ez volt a klasszikus, bevált megoldás, persze egy nQ is része az emberiségnek, de egy kicsit 
különbözQ embertípust testesít meg, behozza az életbe az egzotikum illatát.” (213. o.)

Houellebecq megsemmisítQ kritikáját adja a nyugatias, emancipált és liberális férfi-
nQ viszonynak, illetve társadalomnak. Szerinte már nincsenek emberi kapcsolatok, és 
ha vannak is, akkor azok teljesen formálisak és üresek. „Nézzünk szembe az igazsággal: 
Nyugat-Európa a szétesés, elrothadás olyan szintjére jutott, ahol már nem képes megmen-
teni önmagát…” (285. o.) Így lesz François számára a behódolás szinte megváltás. „…
az emberi boldogság csúcsa a teljes behódolás […], amikor egy nQ behódol egy férfinak, 
ahogy ez az O történetében is megjelenik, és amikor egy férfi behódol Istennek, ahogy az 
iszlám elképzeli, mindketten valami hasonló érzést élnek át.” (269. o.)

Az olvasó azonban joggal érzi úgy, hogy François szánalmas döntésképtelensége és 
szenvelgése nem csak a modernitás és az emancipáció eredménye. Amit François akar 
– függetlenséget és stabil kapcsolatot egyszerre –, azt egyetlen társadalmi formáció sem 
tudja biztosítani, ugyanis ezek az igények a priori kizárják egymást.

(Összefoglalás) Houellebecq fontos kérdéseket vet fel. Ugyanakkor az író érvelése, éppen 
François speciális személye és helyzete miatt kérdéseket vet fel. Houellebecq kiválaszt 
egy sok szempontból atipikus fQszereplQt, François-t, majd bemutatja, hogy számára a 
nyugati életforma tarthatatlan és élhetetlen, aki ezért behódol az iszlámnak. EbbQl pedig 
implicit módon az következik, hogy általában a nyugati életforma tarthatatlan és élhetet-
len, tehát mindenkinek be kell hódolni az iszlámnak. A m_ben az egyetlen kivételt a zsi-
dók jelentik, akik nem a behódolást, hanem a kivándorlást választják. Ez a gondolatmenet 
azonban két ponton is támadható.

(i) Egyrészt François boldogtalanságának nem a nyugati társadalom az oka, hanem a 
saját szerencsétlen személyisége, amit a végtelen egoizmus, individualizmus és cinizmus 
jellemez. EbbQl fakadóan François egyetlen struktúrában, így az iszlám által biztosított 
többnej_ség keretében sem lehet boldog. Továbbá abból a ténybQl, hogy a nyugati világ-
ban sok önzQ és cinikus férfi él, nem következik az, hogy ennek társadalmi okai lennének. 
Ilyen férfiak mindig is léteztek az individualizmustól és az emancipációtól függetlenül.

(ii) Másrészt abból a ténybQl, hogy François önzQ és cinikus, nem következik, hogy 
minden nyugat-európai férfi önzQ és cinikus, ráadásul, ha a François típusú emberek ará-
nya nem ér el egy kritikusan magas arányt, akkor ez, bár sokak boldogtalanságát okozza, 
önmagában még nem vezet általában a család és így a társadalom széteséséhez, azaz „a 
Nyugat alkonyához”. Továbbá François önkéntes iszlamizálódásából és behódolásából 
maximum csak a hasonló jellem_ férfi elit önkéntes iszlamizálódása és behódolása követ-
kezik. Ugyanakkor a társadalom többségét alkotó nQk és alacsonyabb státuszú férfiak so-
hasem fognak önként behódolni az iszlámnak. Ezért a Houellebecq által vázolt alapvetQen 
békés iszlamizálódás eléggé valószín_tlen szcenáriót jelent. S végül a nyugatias társada-
lom problematikus sajátosságaiból, ha tetszik, a válságából egyáltalán nem következik, az 
iszlám társadalom fölénye, amely, ha más jelleg_, de szintén súlyos problémákkal terhelt.

Kétségtelen, hogy a francia szerzQ jól ráérez a nyugati társadalom jelenlegi formá-
jának az egyik súlyos problémájára: az emberi kapcsolatok hiányára és ürességére. Ezt 
azonban semmiképpen sem kell fátumnak tekinteni. Európa, ha akar, szembe tud nézni a 



TÓTH I. JÁNOS: ISZLAMIZÁLÓDÁS ÉS BEHÓDOLÁS 119

Valóság ザ 2016. június

férfi-nQ viszony problémájával, illetve a termékenységi arányszámok zuhanásával, mivel 
a nyugatias férfi-nQ viszony, annak éppen modern és dinamikus jellege miatt elvileg ja-
vítható. A szerzQ Franciaország iszlamizálódásának egy alapvetQen békés, demokratikus 
és önkéntes alapokon álló formáját mutatja be. Ezt a folyamatot nemcsak a „kemény” 
társadalmi tények (demográfia, bevándorlás), hanem az azokhoz f_zQdQ hibás interpre-
tációk is elQsegítik. A jelenleg éppen uralkodó, politikailag korrekt közbeszéd nem teszi 
lehetQvé, hogy szembenézzünk olyan kihívásokkal, mint a nyugati családmodell válsága, 
az „európai bennszülöttek” termékenységi arányszámának drámai mérték_ csökkenése, 
továbbá azzal a ténnyel, hogy az iszlám nemcsak egy vallás, hanem egy meghatározott – 
a középkori arab világ értékeit tükrözQ – civilizáció, kultúra és politika is egyben. EbbQl 
fakadóan az iszlám hatalomra kerülése Európában szükségképpen ehhez a tradicionális 
jelleg_ civilizációhoz és kultúrához vezet, amely élesen szemben áll a nyugati értékekkel 
és életformával.8
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LAKATOS ARTUR

Egy nemzet kétségek között

Földesi Margit, csakúgy, mint férje, Szerencsés Károly, nemcsak hivatásos történészek, 
de termékeny történetírók is. Szeretnek sokat írni, érzelmekkel átitatva, és ugyanakkor jó 
szakmai minQségben. Ezek ismeretében mikor kézbe vettem legutóbbi kötetüket, mely 
több tanulmányból áll, nem csalódtam. Sem az írás minQségét, sem az elkötelezettséget, 
sem pedig a szakmai vonatkozást illetQen.

A kötet címe esernyQ-jelleg_, amely több, egymástól tartalmilag eltérQ tanulmányt fog 
egybe – sorsdöntQ pillanatok, egyéni tragédiák vagy olykor egész történelmi korokat átha-
tó folyamatokat elevenít meg. A tanulmányok fQleg magyar vonatkozásúak, azonban nem 
kizáró jelleggel: a „Vezérek szemtQl szembe” például egy, a Hitler és Sztálin karrierjét 
összehasonlító módszerrel elemzQ esszé. Az elsQ világháborút követQ idQszakkal indít, és 
a rendszerváltást körülvevQ problémákig szemezget Magyarország történetébQl, jobban 
mondva ennek tragikus aspektusaiból. Többek között olyan személyek elevenednek meg, 
mint Teleki Pál miniszterelnök és Rákosi Mátyás tragédiái: természetesen, a fentebb em-
lített szerzQi értékrend szerint, a kettQt eltérQ módon ítélik meg.

A stílus sodró, szenvedélyes. A szépirodalomra jellemzQ hangnemet ötvözi a törté-
netírás szakmai kritériumaival. Mindez jelen esetben meggyQzQ is. Nem értéksemleges, 
hanem elkötelezett – ez az egész szövegen átjön. A szerzQpáros értékei a magyar nemzeti 
tudat, a keresztény elkötelezettség és a militáns antitotalitarianizmus, legyen szó jobb- 
vagy baloldali szélsQségekrQl, igaz, ez utóbbival szemben megfogalmazott elutasító állás-
pont gyakrabban jelentkezik. A szerzQpáros szemmel láthatóan felvállalja, hogy látványos 
módon közvetítsen jobboldali konzervatív értékrendet, álláspontot.

Talán nem is érdemes azt leírni, hogy mindegyik tanulmány jól dokumentált, magyar 
és külföldi történetírói és levéltári, vagy az idQben napjainkhoz közelebb álló témák ese-
tében közéleti forrásokkal is, hiszen ezt már megszokhattuk a szerzQk elQzQ köteteibQl 
is.  Szemmel láthatóan szeretik a párhuzamok megvonását: „A hiúság a történelem része 
lett” cím_ tanulmányba a trianoni béke körülményeit Masaryk figurája köré építik fel – 
FejtQ Ferenc hasonlót tett annak idején Beneš figurájával –, míg az „Aláírás XV. Lajos 
íróasztalán 1947ben” a trianoninál is súlyosabb második világháborút lezáró párizsi béke 
körülményeit elemzi, magyar szemszögbQl, kitárgyalva a magyar diplomácia erQfeszíté-
seit, és mindezek sikertelenségének okait, melyek közül elsQsorban a szovjet hajthatat-
lanságot tartják mérvadónak. Érdekes déjà vu érzésem van akkor is, mikor elolvasom a 
Független Kisgazdapárt szétverésrQl és ezáltal a második világháborút követQ magyar 
demokrácia-kísérlet bukásáról, majd ez követQen a rendszerváltás sötét oldalairól írotta-
kat. Ez utóbbi fejezet/tanulmány címe is beszédes: „Elátkozott szabadság?”. Egyik eset-
ben ott vannak nagy formátumú figurák, de kényszerpályán, másik esetben relatíve nagy 
a mozgástér, de a hozzá nem értés, elhibázott jóindulat és meg nem értettség kisiklatta a 
rendszerváltást. Ennek egyik indikátora, hogy még az 1949-es alkotmány is alapvetQen 
érvényben maradt, annak ellenére, hogy szimbolikusan alapvetQen szocializmushoz volt 
köthetQ. ErQsen kritikusak Antall Józseffel szemben is, mint írják: „Antall Józsefet sokan 
kritizálták – a politikába szerintük nem illQ – önérzetessége és így dilettantizmusa miatt. 
Ehhez járult a »lepaktálás«, határozatlanság vádja” (127. o.). Míg a rendszerváltás elQtti 
korokra határozott értékítéleteket mondanak – mint például Hitler és Sztálin esetében: „A 
huszadik század két legelvetemültebb vezére kétségkívül Sztálin és Hitler volt” (81. o.) 
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–, a rendszerváltást követQ idQszak esetében gyakran a forrásokkal mondatnak ki trende-
ket. Ugyanakkor nagyon pozitívan értékelendQ az, hogy cáfolnak ún. urbánus legendá-
kat is, mint például hogy Antall József visszautasította volna az Ukrajna által felajánlott 
Kárpátalját, megjegyezve, hogy a városi legendák azért népszer_ek, mert nem szükséges 
hozzájuk bizonyíték.

Talán nem véletlen, hogy az Elátkozott szabadság? a kötet legterjedelmesebb esszéje, 
mivel a történelmi források itt kiegészülnek a megélt élményekkel, értékítéletekkel. Ez 
esetben a szerzQpáros célja nem a rendszerváltás krónikájának megírása vagy újraírása 
volt – megtették ezt már elQttük sokan mások, lásd Romsics Ignác, Kéri László, Tellér 
Gyula, Oplatka András, Ripp Zoltán munkásságát, hogy csak egy pár nevet említsek –, 
hanem hogy saját értékrendjük tükrében, a szigorú tények tiszteletben tartásával, 21. szá-
zadi színvonalas megközelítését nyújtsák a folyamatok elbírálásnak. Kutatók számára kü-
lön hasznos lehet a kötet végén található, az 1989–1990-es rendszervált(oztat)ás váloga-
tott bibliográfiája is. A tanulmányok esetében – túl a gazdag lábjegyzetrendszeren – nincs 
külön bibliográfiai lista felt_ntetve a kötet végén. Ehelyett megtalálható a szerzQk eddig 
megjelent m_veinek teljes listája.

A történész mindig kevesebb írói szabadsággal rendelkezik, mint egy irodalmi alkotó, 
hiszen kötik a történelmi tények. Ezeket értelmezheti, és ezen a téren meglehetQsen nagy 
szabadsággal rendelkezik. Ezzel a szabadsággal történQ élésnek azonban alapvetQ krité-
riuma maguknak a tényeknek, mint kiindulópontnak az ismerete, a szerzQpáros esetében 
azonban – eddigi munkásságuk tükrében – ez nem lehetett és nem lehet kérdés.

Mikor e jelen recenzió utolsó sorait írom, Földesi Margit már nincs az élQk sorában. 
Nemcsak gyászoló családját, hanem napjaink magyar történetírását is veszteség érte. 
Szerény lehetQségeimhez képest e recenzióval is szeretnék tisztelegni emléke elQtt.

(Földesi Margit, Szerencsés Károly: Egy nemzet kétségek között. Adalékok Magyarország 
XX. századi történetéhez. Budapest, 2015, Kairosz Kiadó, 224 p.)



KAPRONCZAY KÁROLY

Románia az elsQ világháborúban 
(Két könyv a román részvételrQl)

A magyar történetírást majd egy évszázada foglalkoztatja Románia elsQ világháborús sze-
repe, fQleg azután, hogy a trianoni békeszerzQdés értelmében – mint gyQztes államot – a 
szövetségesek Erdéllyel jutalmazták meg, így létrejött Közép-Európa egyik legnagyobb 
állama. Annak ellenére, hogy a háborúba csak 1916-ban csatlakozott Románia a keleti 
harctér gyenge láncszemét képezte, s a román királyságra nézve megalázó békeszer-
zQdést kötött 1918 májusában a központi hatalmakkal, teljes vereségük után Románia 
ismét „visszalépett” a háborúba, hadat üzent Németországnak és a romjaiban heverQ 
Ausztria-Magyarországnak. Bevonult a „légüres térségekbe”: Erdélybe, Besszarábiába, 
Bukovinába, megvalósítva a Tiszától a Dnyeszterig terjedQ „Nagy-Románia” álmát, 
amelyre 1918 nyarán gondolni sem mert senki. A történelem mindenben a románok ke-
zére játszott, ami arra késztette Petre Carp konzervatív román politikust, hogy a bukaresti 
parlamentben kijelentette: „Romániának olyan szerencséje volt, hogy már nincs szüksége 
az ország sorsát intézQ kompetens politikusokra.” Ezt a kijelentést sokan támadták, hir-
telen elfeledve az elmúlt két év gyötrelmeit és szenvedéseit. A „gyQzelem” újraértékelé-
sét végezte el könyvében Lucian Boia román történész, Vesztesek és gyQztesek. Az elsQ 
világháború újraértelmezése cím_ esszékötetében. A szerzQ könyvének bevezetQjében 
a következQket írja: „Száz éve, hogy kitört az elsQ világháború, de a történelem kevés 
epizódja ívódott be ennyire mai világunk kollektív emlékezetébe. Nem véletlenül, hiszen 
mai világunk fundamentumáról van szó. Mivel sokáig kizárólag versengQ értelmezései 
voltak (mi az igazság, a mások b_nössége, stb.) az elsQ világháború manapság olyan nyi-
tott, elQítéletektQl mentes értelmezésre vár, amelyet valamennyi, egykor szembenálló fél 
elfogadhatónak tart.” A szerzQ ezt a törekvését megtartotta. Mivel Boia az egyes esemé-
nyeket nem tárgyalja részletesen, ennek pótlására a nagy háború rövid kronológiáját közli, 
szükséges nekünk is a román részvételt vázlatosan áttekinteni.

(Románia a nagy háborúban) Amikor 1914. augusztus elsején kirobbant az elsQ világ-
háború, Románia hivatalosan még, az l882-ben megkötött diplomáciai szerzQdés értel-
mében, a központi hatalmak csoportjához tartozott. Még a küzdelem megindítása elQtt 
a román kormányfQ Londonban titkos tárgyalásokat folytatott arról, hogy Románia 
bizonyos feltételek teljesítése ellenében vagy „kimarad” a háborúból, vagy a szövet-
ségesek oldalán, egy késQbbi idQpontban, bekapcsolódik a harcokba. Ennek ismere-
tében kell értelmeznünk, hogy Románia 1914 augusztusában hivatalosan a „fegyveres 
semlegesség” álláspontjára helyezkedett. Bukarest a végleges döntésig tisztázni akarta, 
hogy a két szövetségi rendszer mit vár Romániától. Az antanthatalmaknak szüksége 
volt a román hadseregre, fQleg az összetett balkáni hadm_veletekben. A központi ha-
talmak Romániának az orosz frontokon szántak szerepet, valamint fontos volt terüle-
tén a Németország és Törökország között közvetlen vasúti összeköttetés biztosítása. 
Lényeges szempont volt, hogy Románia a központi hatalmak oldalán nem reménykedhe-
tett Erdély megszerzésében, amit viszont a szövetségesek – a csatlakozás reményében – 
odaígértek Bukarestnek. Ennek ismeretében a „fegyveres semlegesség” még nem jelentett 
elkötelezettséget. A tárgyalások befejezése után Br<tianu miniszterelnök 1915-ben aláírta 
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a titkos szerzQdést, amelyben Románia a felajánlott területekért belép a háborúba, meg-
támadja Ausztria-Magyarországot, semmilyen körülmények között nem köt különbékét. 
1916. augusztus 27-én délelQtt Br<tianu miniszterelnök a román parlamentben bejelen-
tette a háborúba való belépést, majd azonnal megküldte a hadüzenetet a Monarchiának. 
A hadüzenetben külön hangsúlyozták, hogy az „elnyomott erdélyi testvéreik felszabadí-
tásáért” indítanak háborút.

A román hadsereg 1916. augusztus 27-én éjszaka megindította az erdélyi szoroso-
kon (Tölgyesi-, Gyimesi-, Békás-, Ojtozi-, Tömösi-, Bodza-, Törcsvári-, Vöröstorony- 
és Szurdok-hágókon) át a támadást, míg egy hadosztály Orsovával szemben elfoglalta 
Ada Kaleh szigetet. A román hadsereg mozgósításának hírére 1916. augusztus 28-án 
Németország, augusztus 30-án Törökország, szeptember 1-jén pedig Bulgária is hadat üzent 
Romániának. A román kormány 420 ezer katonát mozgósított, továbbá 120 ezer fQs hadse-
reget vezényeltek a déli román határvonaluk védelmére. A román támadás elsQ két hetében 
a román offenzíva jól haladt: elfoglalták a Kárpátok legfontosabb hágóit, bevették Brassót, 
Fogarast, Csíkszeredát és Székelyudvarhelyt, elérték a Szeben–Segesvár vonalát.

A Monarchia ellentámadásának megszervezése 1916. augusztus 28-án megkezdQdött, a 
Kolozsváron állomásozó elsQ magyar–osztrák hadsereg – Arz Artúr gyalogsági tábornok 
vezényletével – támadásba lendült, bár az elQrenyomulást lassította a SzékelyföldrQl és 
a szász vidékekrQl – a fosztogató román egységek elQl – nyugat felé menekülQk áradata. 
A román hadsereg támadása Dél-Romániában elakadt, mivel a német–bolgár csapatok 
átkeltek a Dunán és hatalmas gyQzelmet arattak Turtucaianál. Bukarest gondjait növelte, 
hogy nem érkeztek meg a szövetségesek által beígért fegyverszállítmányok, így a hadse-
reg bQvítése megakadt.

A német és az osztrák–magyar csapatok – Erich von Falkenhayn tábornok vezényle-
tével – gyors ütemben szorították ki ErdélybQl a román csapatokat: 1916. szeptember 
10-én Hátszeg alatt szétverte az egyik román hadsereget, szeptember 28-án visszafoglalta 
Nagyszebent, egy menekülQ román hadosztályt Vöröstorony-szorosnál teljesen megsem-
misítettek. A román hadsereget 1916. október 4-én teljesen kiszorították ErdélybQl.

A központi hatalmak két fronton folytatták tovább a harcokat: a Regátban Falkenhayn 
táborok, míg Dobrudzsában August von Meckensen tábornagy parancsnoksága alatt álló 
seregek harapófogó szorításába fogták a románokat. Ebben a helyzetben a román hadve-
zetés kockázatot vállalt: egy román expedíciós hadtest Rusze térségében átkelve a Dunán 
Szófia elfoglalására tört elQre. A támadás gyorsan összeomlott, miután: a német–bolgár 
csapatok elfoglalták Dobrudzsát, s 1916. október 22-én bevették Constancát is. A román 
kormány, a parlament és a hadsereg fQparancsnoksága 1916. december 1-jén Moldvába 
menekült, 1916. december 6-án Meckensen tábornagy csapatai bevonultak Bukarestbe.

A román hadsereg óriási vereséget szenvedett: 250 ezer katona elesett vagy fogságba 
került, odaveszett a hadi felszerelés kétharmada, teljesen megsemmisült a tüzérség, a 
Román Nemzeti Bank vagyonát Oroszországba menekítették. A „maradék” román had-
sereg folyamatos harcok közepette visszavonult a Szeret folyó vonaláig. A Dobrudzsától 
északra az orosz–román csapatok 1917. január 5-én kiürítették Braila városát. 1917. ja-
nuár 23-án a német–bolgár csapatok offenzívát indítottak Tulcea irányába, de a támadás a 
mocsaras területen elakadt. A német csapatok még 1917. január 8-án elfoglalták Foksányt 
(Foc群ani). Ekkor érkezett meg a szövetségesektQl az 1916 Qszére ígért hadfelszerelés, 
amelybQl egy 700 ezer fQs hadsereget lehetett felszerelni. EbbQl az elsQ lépésben egy 450 
ezer fQbQl álló román hadsereg állítottak ki, amelynek védelme mellett lett Moldova a 
román királyság központja. Ez a román hadsereg – orosz katonai támogatással – indított 
támadást a központi hatalmak ellen, de az offenzíva – az orosz csapatok visszavonása mi-
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att – megakadt, Románia egyedül maradt a térségben, fQleg azután, hogy Oroszországban 
gyQzött a forradalom, s a bolsevik kormány megszakította a diplomáciai kapcsolatot, le-
foglalta az orosz bankokban Qrzött román állami vagyont.

Ilyen körülmények között a román kormány 1917. december 9-én Foc群aniban fegy-
verszünetet kért a központi hatalmaktól, 1918. május 7-én Bukarestben békeszerzQdést 
írt alá. Ebben Románia további területeket veszített, gazdasága Németország ellenQrzése 
alá került. Csak a megalázó feltételek elfogadásával tudták elkerülni a teljes katonai meg-
szállást. Ez az állapot 1918. november 10-ig tartott, amikor Constantin Coand< román 
miniszterelnök – látva az antanthatalmak teljes gyQzelmét – általános katonai mozgósítást 
rendelt el, Románia ismét hadat üzent Németországnak. A román hadsereg – a német csa-
patoktól már kiürített – ún. „légüres területeket” (Bukovinát, Besszarábiát) megszállta, és a 
gyQztesek oldalán fejezte be az elsQ világháborút. 1918. december elsején – azon a napon, 
amikor Gyulafehérváron az erdélyi románság kimondta Erdély csatlakozását Romániához – 
Ferdinánd király és Mária királyné ünnepélyes keretek között visszatért Bukarestbe.

Az elsQ világháborút lezáró békeszerzQdésben Romániának adták Erdélyt, a Bánság ke-
leti részét, Bukovinát és Besszarábiát. Ezzel megvalósult az ún. „Nagy-Románia” eszméje.

Lucian Boia könyvének egyik elsQ fejezeteiben az elsQ világháború elkerülhetQségének kérdé-
sét vizsgálja meg, országonként-nagyhatalmanként veszi górcsQ alá az ellentéteket, a feloldha-
tatlannak látszó kérdéseket, de végül arra a következtetésre jut, hogy a háborút minden had-
ban álló fél akarta, legfeljebb a háború kitörésének idQpontjában voltak eltérések. Kiemelten 
foglalkozik Németországgal, mint a legerQsebb, gazdaságilag legfejlettebb hatalommal. A 
háborús helyzet az 1870-es évektQl bonyolódott, elQbb a hármasszövetség, majd a szövetséges 
hatalmak létrejötte megosztotta Európa kisebb országait, amelyek közül a nagyok valóban régi 
törekvések felkarolásával, ígéretekkel vontak országokat magukhoz. Ausztria-Magyarország 
számos „sebtQl vérzett”, hiszen a területébQl legalább 4-5 önálló állam is kikerekedhetett vol-
na, de gazdasági szempontból mégis az egység megtartásának volt a legnagyobb realitása. 
A szerzQ külön-külön foglalkozik a nagyszerb, a nagyromán elképzelésekkel, amely mellett 
talán a legnagyobb erQ egy szláv egységben lett volna, amit a pánszláv és más szláv eszmék 
tettek esélytelenné. A szerzQ szerint a nagyromán elv megvalósulása elsQsorban a bukovinai, a 
besszarábiai és a román királyság románságával való egyesülést jelenttette, bár természetesen 
az erdélyi románságról sem szabadott megfeledkezni. Az erdélyi románok egy része jövQjét 
a keleti románságtól elkülönülve gondolta, hiszen a Monarchiában magasabb gazdasági lét, 
kulturális lehetQségek voltak, jobban integrálódtak az erdélyi társadalomban és gazdasági élet-
ben. Lucian Boia az erdélyi románokat germanofileknek nevezi. HelyzetükrQl a következQket 
írja: „Az erdélyi románok ugyan joggal bírálhatták a magyar politikát, hiszen Magyarország 
messze ált a nemzetiségek egyenjogúságának biztosításától. Mégis az erdélyi románok olyan 
lehetQségeket élveztek, amelyekrQl a besszarábiaiak nem is álmodhattak. ErQs, az ortodox és 
görög katolikus érsekség köré szervezQdQ egyházi szervezetekre támaszkodhattak, s_r_ isko-
lahálózatot tartottak fent (igaz, elsQsorban elemi iskolákat, mindössze néhány középiskolát, de 
egyetemet nem), változatos és polemizáló kedv_ sajtó adott hangot követeléseiknek, román 
bankok m_ködhettek, és szoros kapcsolatot ápoltak Romániával. Minden jogos kritika ellené-
re Magyarország jogállam volt, alkotmányos és parlamentáris. […] A germanofilek úgy gon-
dolták, Besszarábia felszabadítása sokkal sürgetQbb, Erdély kivárhatja a szerintük sem távoli 
pillanatot, amikor a Monarchiából a nemzetek föderációja lesz, vagy pedig darabokra hullik, 
meghozva ezzel Erdély és Románia várva várt egyesülését is… Erdélyért és Bukovináért had-
ba lépve Románia végül nemcsak ezt a két tartományt szerezte meg, hanem Besszarábiát is 
…a váratlan nyereség nem egy gyQzelemnek, hanem egy katasztrofális vereségnek köszönhe-
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tQ.” A késQbbiekben – a világháború végjátékának román szempontból történQ elemzése után 
– a szerzQ megállapítja, hogy: „Több figyelmet érdemelne az erdélyi románok magatartása. A 
román történészek többnyire abból indulnak ki, hogy ezek valamennyien egyesülésre vágytak, 
ezért nincs értelme ezzel foglalkozni. Holott valójában az erdélyi románok számára az egye-
sülés kérdése sokkal bonyolultabb volt. […] Végül is egyesülni akartak-e Romániával vagy 
sem? Mondhatjuk, hogy igen, de nem jobban, mint amennyire egy megreformált Habsburg-
monarchiát szerettek volna megteremteni. A két kívánság azonban nem tartozott ugyanabba a 
kategóriába. Az egyesülés Romániával egy elképzelhetQ történelem, egy lehetséges, de még 
nem tisztázott jövQ része volt. Az adott jelenben viszont az erdélyi románok nemzeti mozgal-
ma nem az egyesülést, hanem Erdély autonómiájának helyreállítását, ezt követQen pedig a 
Magyarországon belüli teljes egyenjogúságát szorgalmazta. […] Csakhogy így nem történhe-
tett: a háború végén már csak a Romániával való egyesülés maradt.”

A könyv bevezetQjében esik szó arról, hogy az elsQ világháborúban Európa legyQzte önma-
gát, nincsenek gyQztesek és vesztesek, közös dolgainkra, történelmünkre nagyobb bölcsesség-
gel kell néznünk. Ez a mondat akár végszó is lehetne, ha a gondosan felépített, jól dokumentált 
érvelésekbQl nem maradt volna ki egy fontos tény: Br<tianu miniszterelnököt a világháború 
kirobbanása pillanatában éppen Erdély és Bukovina hovatartozásának kérdése foglalkoztatta, 
ez állt a szövetségesekkel folytatott titkos tárgyalások középpontjában, garanciákat akart kapni 
a Romániával szemben felállított elvárásokra. A szerzQ csak Bukovinát említi, az Erdély ellen 
megindított (1916. augusztus) támadás, mint a szövetségesek kívánsága jelenik meg.

Ez utóbbiról szól Hans Carossa – Naplójegyzetek az 1916. évi román frontról (Csíkszereda, 
Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 2014) – könyve. Hans Carossa (1879–1956) a bajor irodalmi 
élet jeles személyisége, az 1950-es években a Német Írószövetség elnöke volt. Különben 
orvos, aki 1916-ban az erdélyi román támadás ellen felvonuló német hadsereg csapatorvosa. 
Katonai egységét Franciaországból vezénylik Erdélybe, feljegyzéseit a helyszínen, a harctéren 
vetette papírra, amit késQbb harctéri naplóként nyomtatásban is megjelentetett. Leny_gözQ 
naplója nemcsak harctéri tudósítás, hanem minden – dátumhoz kötött – bejegyzés valóságos 
kis elbeszélés, nemcsak az orvosi ellátásába került német, magyar, bosnyák, bolgár, cserkesz, 
lengyel, orosz, osztrák, román, ukrán, zsidó sebesültekrQl szól, hanem a románok elQl elme-
nekült magyar-székely menekültekrQl, a gyakran éhezQ helyi lakosokról is. Carossa a front 
közeli civil mindennapokat írja le Székelyudvarhely, Csík, Háromszék és Gyimes vidékein, 
cselekvQ résztvevQként ábrázolja a háború borzalmait, szörny_ségeit, az élet és a gyakran kö-
zeli halál emberi érzéseit.

A napló utolsó bejegyzése 1916. december 15. Azzal zárul, hogy egysége megérkezik 
Kistelekre, további sorsukról ezután nincs adat. A napló gyors befejezésérQl Canossa 1924-
ben nyomtatásban megjelent Rumänisches Tagebuch címet viselQ könyvében írt. Ezek szerint 
zászlóalja parancsnoka jóindulatúan kérte, hogy vigyázzon jegyzetei tartalmára, mert ha fog-
ságba esne, az ellenség azokat ellene használná fel. A napló leny_gözQ harctéri tudósítás, egy 
mélyen érzQ humanista gondolatai a háborúról, a futóárkokban, fedezékekben, óvóhelyeken 
„élQ” katonákról, akiknek élete a másik oldalon rámeredQ fegyvertQl függ.

A két könyv kiegészíti egymást, bár a szerzQk nem ismerhették a másikat� a véletlen hozta 
a két kiadvány közeli megjelenését és gondolati kapcsolatát.

(Lucian Boia: Vesztesek és gyQztesek. Az elsQ világháború újraértelmezése. Budapest, 
2015, Cser Kiadó, 112 p.)

(Hans Carossa: Naplójegyzetek az 1916. évi román frontról. Csíkszereda, 2014, Pallas-
Akadémia Könyvkiadó, 110 p.)



KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL

Elizabeth Dickinson

Úton az egyenjogúságért 
Szaúdi nQk a volán mögött

Ahogy Szaúd-Arábiában nQnek a megélhetés 
költségei, nQi jogi aktivisták új nemzedéke jele-
nik meg a munkás- és a középosztályban

A csak nQk számára fenntartott kávéházban 
ülve Nouf egy olyan országról mesél, ahol a 
nQknek mindenük megvan. A fiatal anyát sze-
mélyi sofQrje hozta el a Kingdom Mall bevá-
sárlóközpontba, hogy aznap egy ismerQsével 
találkozzon. Az, hogy Q nem tud vezetni, nem 
okoz gondot számára.

„Minket az nemigen tart vissza”, hogy a 
nQknek egy férfi gondviselQ engedélye szük-
séges a munkához, tanuláshoz és utazáshoz 
– biztosít róla. „Itt vannak a fiútestvérek és 
az apák, akik segítenek nekünk.” Végül is 
– mutat rá –, ne felejtsük el, hogy míg férfi-
rokonai a megélhetésért dolgoznak, addig Q 
itt szórakozik.

Pár lépéssel arrébb Wilat, egy középkorú 
bolti eladónQ gy_lt össze jó pár kollégájá-
val a napi öt imaszünet egyikére. Lehúzták 
boltjuk ajtaján a redQnyt – ahogy azt a tör-
vény elQírja –, és most egy tányér libanoni 
humuszt eszegettek közösen. Két falat között 
elmeséli, hogyan küzdött élete során a férfi-
rokonai gyámkodása ellen. „A családom elle-
nezte, hogy dolgozzak… mert egy idegen fér-
fivel kellett volna autóba ülnöm. Ez komoly 
akadályt jelentett” – mondja. Hasonlóan az 
interjúban megszólaló többi nQhöz, Wilat is 
teljes neve elhallgatását kérte. A már a nQk 
munkavállalását is ellenzQ családja szemé-
ben túl messzire ment volna, ha egyedül lett 
volna egy másik férfival. Anyagi nehézségek 
miatt mégsem tágított, és végül engedtek 

neki. Wilat megtalálta a módját, hogy férfiro-
konai segítségével jusson el dolgozni, illetve 
munkatársnQivel együtt utazott.

Wilat fáradt arcán nyomot hagytak a csön-
des tagadás évei� egyike azoknak az új típusú 
nQknek, akik a változást szorgalmazzák.

A határok feszegetése
Évtizedeken át egy maroknyi gazdag, 
Nyugaton nevelkedett szaúdi szemével lát-
tuk a nQi jogokat, akik az autóvezetésért 
folytatott kampányolásukkal és a Twitter-
bejegyzéseikkel hozták lázba a világsajtót. 
Mindenesetre a munkájukból élQ nQk szá-
mára mindennapi problémát jelent az, hogy 
nem vezethetnek – hasonlóan még sok egyéb 
korlátozáshoz. Ezzel szemben sok jómódú nQ 
nem tartja szükségesnek a változást.

„A gazdagok itt egyáltalán nem érdekeltek 
abban, hogy bármi változás történjen” – 
mondja Khaled Al Maéna, a Saudi Gazette 
helyi újság volt szerkesztQje. Az elitréteg 
megengedheti magának, hogy havi 1500 
riált (110 000 forintot) költsön sofQrökre. A 
Wilathoz hasonló nQk – akiknek nem futja 
sofQrre vagy kocsira, akiknek a családja 
ellenzi, hogy taxival járjanak, és akik mégis 
állhatatosan kitartanak – rázzák fel a tár-
sadalmat. Nem használják a jogvédQk üres 
szólamait az emberi jogokról, és nem tekin-
tenék magukat kampányolóknak sem� viszont 
pusztán tetteikkel is tágítják a lehetQségek 
határait.

Különösen a vezetés terén – mely minden 
nQre vonatkozó korlátozás közül talán a leg-
felháborítóbb – sok nQ a nemek közötti merev 
falakra panaszkodik, mely a nem rokon fér-
fiak közelségét tiltja� nem ülhetnek például 
taxiba, mert ott egy idegen férfi ül. Fizetésük 
nagy része a szemük láttára úszik el a köz-
lekedés költségeire, melyek gyakran egy 
átlag dolgozó keresetének harmadát vagy 
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akár felét is felemészthetik. „Nem mindenki 
engedheti meg, hogy sofQrt tartson” – mondja 
Bászma Al Omair asszony, a Dzsidda városi 
Kereskedelmi Kamarán belül létrejött „A nQk 
karrierfejlesztéséért” érdekképviseleti cso-
port elnöke. A csoport nemrégiben készített 
egy közvélemény-kutatást az autóvezetésrQl, 
melybQl kiderült, hogy a társadalom 48%-a 
magánsofQrt alkalmaz. „Tömegközlekedés 
nélkül társadalmunk felében voltaképpen 
megbénulna az élet.”

Új dolgozói réteg megjelenése
Mindazonáltal egyre nagyobb az igény, hogy 
ugyanezek a nQk kenyérkeresQk legyenek, 
hogy a sorba beállva kiegészítsék a családi 
jövedelmet. Ahogy növekedtek a megélhe-
tési költségek, és enyhültek a munkavállalás 
szabályai, 2010 óta 48%-kal nQtt meg a nQi 
alkalmazottak száma. Sok háztartás ma már 
két keresetre épít.

Ez a tendencia valószín_leg folytatódni 
fog, amíg az olajárak ennyire alacsonyak ma-
radnak. A szaúdi kormány bejelentette, hogy 
2016-os költségvetésében csökkenteni fogja 
az állam jóléti kiadásait, mely ez idáig sok 
családot védett meg a nélkülözéstQl.

„Ma a nQk hordják a nadrágot – mondja 
Szahár Nasszif asszony, aki szociológiát ok-
tat Dzsiddában, és a nQi vezetés elkötelezett 
harcosa, elmondása szerint azokért a nQkért 
küzd, akiknek „dolgozniuk kell, hogy eltart-
sák magukat, és hogy étel kerülhessen a csa-
ládjuk asztalára”. Ez történt Wilattal is, aki 
hét évvel ezelQtt abbahagyta a középiskolát, 
hogy segítsen családja támogatásában, az idQ 
tájt, amikor még szokatlan látvány volt egy 
pult mögött álló szaúdi nQ. Aztán, amikor 
egy kenyérkeresQ férfirokon elhunyt, gyorsan 
férjhez adták, hogy könnyítsenek a család 
anyagi terhein.

Wilat új férjének nemigen tetszett, hogy fe-
lesége dolgozni akar. Aztán beadta a derekát 
pénzügyi nehézségeik és felesége eltökélt-
sége miatt. „Szükségem van a munkára az 
anyagiak miatt” – mondja Wilat, hozzátéve: 
„egyébként se vagyok hozzászokva, hogy 
csak úgy otthon üljek”. Férje csak egy felté-

telt szabott: minden nap Q maga viszi el fele-
ségét munkába, nehogy más férfiakkal érint-
kezzen. „Ehhez ragaszkodik” – mondja Wilat.

A szigorú szabályok ára
A rijádi Avenue bevásárlóközpontban a 
Victoria’s Secret fehérnem_bolt eladónQi ar-
ról beszéltek, hogyan próbálják lefaragni az 
útiköltséget. „A lányok, akik itt dolgoznak, 
mind együtt jönnek” – meséli Avatif Iszamali, 
egy 33 éves eladónQ. Mivel messze laknak 
egymástól, az elsQ utasok órákkal többet 
vannak úton, míg megvárják, hogy a sofQr 
felvegye a többieket. „Minden lány 600 riált 
fizet (45 000 forintot), és a sofQr engedményt 
ad minden egyes további utasért.”

Nem csak a költségek jelentenek gondot. Nem 
ritkán zaklatás, szóbeli, sQt még testi bántalmazás 
is éri azokat a szaúdi nQket, akik bérelt kocsival 
vagy taxival utaznak. „VégsQ soron, a nQket 
zaklatók nagyon is jól tudják, hogy a férfiakkal 
szemben a nQkhöz a társadalmi megbélyegzett-
ség képzete tapad: „Mi volt rajtad? Hogy sikerült 
elcsábítanod?’” – mondja a dzsiddai Tamador 
Aljami, írónQ és blogger, aki maga is részt vett a 
vezetésért folyó kampányban.

Társadalmi változások és társadalmi el-
lenállás
A nQi autóvezetésért kampányoló aktivisták 
legtöbbje szerint nem annyira a kormány, 
mint inkább a nyilvánosság a változások leg-
nagyobb kerékkötQje. Al Omair asszonynak (a 
nQket támogató érdekcsoport elnökének) leg-
utóbbi felmérése szerint a válaszadók 50%-a 
támogatja, hogy nQk is megkapják ezt a jogot� 
„ez megosztja a társadalmat” – fogalmazott.

A nemek közötti falakat illetQen az enyhü-
lés jelei mutatkoznak, pusztán azért is, mert a 
nQk láthatóvá váltak a társadalomban. Bár a 
hivatalokban még mindig szó szerinti válasz-
falak vannak, a gyakorlatban a nQk a társada-
lom valamennyi részével érintkeznek, mivel 
egyre több nQ lesz bolti eladó vagy recepciós, 
orvos és menedzser.

A leghevesebb ellenzQk egy része a nQk 
közül kerül ki, akik gyakran elég jómódúak 
ahhoz, hogy nyugodt lélekkel szemet hunyja-
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nak a rájuk vonatkozó szabályok fölött – vagy 
éppen megkerüljék azokat.

Ott a kávéházban Nouf barátnQje, Alánoud 
erQs szavakkal illeti a vezetésért kampányo-
lókat. „Ezek a nQk meg akarják változtatni 
a szaúdi értékeket és a társadalom alapjait… 
Pk nem tartoznak közénk – mondja. – Nem 
velünk vannak.”

Nagy valószín_séggel nem a kampányolók 
fogják megváltoztatni a dolgok folyását a 

szaúdi királyságban, hanem a munkát vállaló 
nQk tömegei.

Így vagy úgy, de meg kell találniuk a mód-
ját, hogy eljussanak munkahelyükre.

Az újságcikk a Nemzetközi NQi Média 
Alapítvány (International Women’s Media 
Foundation) támogatásával jött létre.

(The Christian Science Monitor)
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 Kereszténység és erQs 

 nagyhatalmi és titkos politikai erQk irányítják a
  jelenlegi migránsáradatot? Mi húzódik meg 
 a színfalak mögött és mi lehet az ellenszer?

A Velencei-tó fejlesztésének 
 lehetQségei

 Hospice-palliatív ellátásban 
tevékenykedQ önkéntesek motivációinak 
vizsgálata a Dél-Dunántúl régióban

Gy_lés vagy országgy_lés? – 
 A kuruc állam elsQ fejedelmi 
 rendi-országos gy_lése Kassán

Gondolatok Rudolf ViestrQl

A Turul Szövetség és a 
munkaszolgálat kezdetei Magyarországon 
(1935–1936)

Az én felszabadulásom
     és utóélete (Hogyan élte meg egy 10 éves    
     kisiú Budapest ostromát)
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