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LÁNYI GUSZTÁV

Fejlődés és/vagy bomlás? 
A család mint pszichohistóriai probléma*

Tanulmányomban a család fogalmát olyan paradigmatikus példának tekintem, ami ál-
talánosítható erővel mutatja korunk emberi életvilága mikro-, mezo- és makroszféráit 
átható végzetes értékrelativitást és következményeit: a család esetében a hagyományos 
funkcióinak leépülését, elvesztését.

A következő kérdésekre összpontosítok:
• A modernizáció történeti-szociológiai folyamataiban kialakult nukleáris család 

disz/funkciói a „fejlődés” vagy inkább a „bomlás” irányába mutatnak-e?
• A pszichohistóriai elemzés ugyanakkor ezt a történeti-szociológiai folyamatot 

mintegy belülről – a „lélek” pszichológiai perspektívájából – vizsgálja.
• Elemzésem középpontjába az autoritásvesztés diagnosztizálását állítom.
• Terápiás javaslatom, vagyis inkább ilyen szándékú kérdésem: a család bibliai 

(ó- és újtestamentumi) konfliktusartikulálási és -kezelési módjai/mintái vajon 
milyen példával szolgálhatnak a posztmodernitás kor- és kórszakában?

(Témá(m)ra hangolás: mi a család?) Elemzésem során, nyilvánvalóan, nem kerülhetem 
meg a család fogalmának meghatározását, noha nem törekszem a fogalmi tisztázás sok-
oldalú megvalósítására. Ám másfelől a család mibenlétének szövevényes, jelenségszintű 
leírása, bemutatása sem lehet most a feladatom. Nem kétséges azonban, hogy a család 
egyfelől az időben, a történeti múlt homályos messzeségébe nyúlik vissza; másfelől 
térben, itt és most is változatos vallási, kulturális, néprajzi, szociológiai megjelenési 
formákkal jellemezhető – nem beszélve a közvetlen megfigyelések, benyomások, a 
mindennapi élmények világáról.

Mi is tehát a család?
Homályos rejtély? – kérdezhetnénk némi lírai bor(z)ongással.
Más, kevésbé bor(z)ongós hangulati tónussal is rákérdezhetnénk a család mibenlétére. 

Vicces, jókedvű, afféle „happys” együttlét jellemzi a család életviszonyait? Lehetséges! 
Noha bizonyára rögtön jöhetne a kritikai kérdés/észrevétel: a család valamiféle „idill” 
lenne? Férj, feleség és a gyerek/ek harmonikus, boldog együttese és tartós együttléte, 
valamiféle mesés kiegyensúlyozottságban, holtomiglan-holtodiglan? 

Nyilvánvalóan nem (igen?).
A hétköznapi gyűrődések, a kisebb-nagyobb konfliktusok, de persze a heves indula-

tok, a családok szétrobbanását eredményező feloldhatatlannak tűnő és/vagy valóságosan 
is mindent fölemésztő traumák életvilága is (lehet) a család.

A család mindeközben valami meghökkentő stabilitással is rendelkező emberi együtt-
élési forma: szeretetcsalád (is lehet) (Varga 2018: 58–74).1 Úgy tűnik, hogy különböző 
változatokban, de az emberi történelem egyik legállandóbb intézménye is. Értékeket 
stabilizál/hat – és porlaszt/hat. Pozitív és negatív érzelmek forrása, tárháza, őrzője és 
kibocsájtója. Szocializációs és identitásalakító élet- és értékvilág, női és férfi szerepek 
formálója – és sok-sok egyéb személyes viszony alakítója. 

És így tovább, és így tovább!



2 LÁNYI GUSZTÁV: FEJLŐDÉS ÉS/VAGY BOMLÁS?

Valóság • 2019. szeptember

(Miről is lesz tehát szó?) A fenti, bevezető sorok után, természetesen, nem kerülhe-
tem ki a család fogalmának némileg iskolás tisztázását. Arra fogok törekedni, hogy 
írásom mondanivalóját mintegy előkészítsem: néhány klasszikus családszociológiai 
összefüggés felvillantásával jelzem a család mibenlétének elemzésem szempontjából 
releváns kiindulópontját; azt az origót, amihez viszonyítva egyfelől a történeti-szocio-
lógiai, másfelől a pszichohistórai és pszichológiai folyamatokat és jelenségeket leírni/
értelmezni tudom.

A család átalakulása – a fejlődés és/vagy bomlás – problémáit néhány statisztikai 
adat segítségével kísérlem meg bemutatni. Az adatok a magyar történeti, szociológiai és 
pszichológiai helyzetet és összefüggéseket vázolják.

A statisztikai adatok „megszólaltatása” = értelmezése tanulmányom legfőbb tartalmi 
és módszertani célkitűzése. Olyan pszichohistóriai elemzésre teszek kísérletet, amely-
ben a mítosz, a kultúra, a társadalom, a család, az egyén – azaz a születés és a halál bi-
ológiai/élettani, pszichológiai összefüggéseit a történeti/kulturális emlékezet dinamikus 
feszültségében helyezem el. Ezt egyfelől a gyermekkor-történet, másfelől az identitás-
diffúzió rövid elemzésével igyekszem konkretizálni.

A konkretizálás további lépései: a diagnózis – a kor- és kórképek (szintén vázlatos) 
leírása. Archetípusokat elemzek: az Ótestamentumból Káint és Ábelt, Józsefet és test-
véreit, az Újtestamentumból a tékozló fiú(k) történetét. Tanulmányom pszichológiai 
mondanivalóját ennek során fogom igazán kibontani: azokat a destruktív és konstruktív 
konfliktusokat elemzem, amelyek a család életvilágában meghatározták/meghatározzák 
a családtagok viszonyait, szerepeit, identitáskészletét, mindenekelőtt az apai tekintély, a 
maszkulin agresszió elaborációját és szublimációját.

A diagnózis elmélyítése érdekében jungiánus pszichoterápiás tapasztalatokat is 
idézek: Krónosztól Dionuszoszig – tehát azt az archetípusos mintázatú jelenkori 
pszichodinamikus fejleményt, ami a zsarnoki, elnyelő apától a lágy férfiig ível(t). Ezt a 
diagnózist – kor- és kórképet – nemcsak a jungiánus, hanem más paradigmákban vizs-
gálódó pszichológusoktól is idézni fogom.

Végül fölteszem a kérdést: van-e megoldás? A férfi-autoritásvesztés valamiféle 
végzetes csapás? Vagy inkább arról lenne szó, hogy a családi élet- és értékvilág re-
formja összetett (evilági és szakrális/spirituális) folyamatait jelzi ez a (sajnálatos) 
fejlemény is?

(A család fogalma) Induljunk ki egy (látszólag) egyszerű, sőt magától értetődő meghatá-
rozásból: a család nem más, mint vérségi köteléken alapuló összetartozás, ahol a szülők 
együtt nevelik gyermekeiket (Hablicsek 1996–2000; Vajda 2005).

Némileg bontsuk ki ezt a jelentést!
A család szó (például az angol family, de a magyar família is) a latin nyelvből ered, 

töve a famulus, melynek jelentése szolga, s az ebből képzett familia jelentése háztartás.2

 A család azonban nem jelenthet puszta háztartást, hiszen egy háztartásban élhetnek 
olyan személyek is, akiket nem neveznénk családtagoknak, például kollégiumi szobatár-
sak, vagy a munkásszállások lakói. Ezért a háztartáshoz egy olyan további megszorítást is 
hozzátesznek, hogy a család tagjai vagy vérségi, vagy törvényes kapcsolatban (házasság, 
adoptáció) állnak egymással.

Továbbra is a család fogalmának alapdefinícióját firtatva, nézzünk bele A magyar 
nyelv értelmező szótárába.3
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A család:
• a szülők, a gyermek(ek) (és legközelebbi hozzátartozóik) közössége,
• a (közeli) rokonok összessége,
• egyeredetű nemzedékek sora,
• háznép, cseléd(ség) (régi, népi jelentésében).
• Stb. stb.

Nyelvészkedni végképp nem fogok, ám mégis tanulságosnak tartom (még történeti 
pszichológiai szempontból is), hogy a „család” szavunk szláv jövevény. A legtöbb szláv 
nyelvben megvan a cseljad ’háznép, egy család gyermekei’ jelentésben. A vegyes hang-
rendű szláv szó egyrészt a mély hangrend irányában egyenlítődött ki, így lett a család, 
másrészt ellenkező irányban: cseléd.4

Az alapfogalom vázlatos tisztázása során is láthatjuk, hogy a definíciós bonyodalmak 
– és az általuk jelzett jelenségek – igencsak szerteágazóak. Éppen ezért nagy merészen 
előrukkolok a saját definíciós kísérletemmel is:

• A család az a speciális és sajátos életvilág, amelyben szinte észrevétlenül vált 
át az organikus az anorganikusra,

• ám úgy, hogy az anorganikus nem számolja fel az organikust.
• A lét- és fajfenntartás biológiai/ösztönös késztetései az emberi filogenezis so-

rán a társas és társadalmi/kulturális, sőt szakrális/spirituális szocializáció folya-
matában identitásképző és -tartó erőként is működnek – VAGY NEM!

Elemzésem azonban nem az evolúciós/filogenetikai időskálán, hanem a 
pszichohistóriai (tehát a történeti-pszichológiai) kulturális emlékezet jelenbe nyúló 
időkeretében (az egyedfejlődés élettörténeti jelenségvilágára is tekintettel) vizsgálódik.

(A család története – Európában) Kezdem az általános történeti összefüggések rövid át-
tekintésével. Elemzésem, természetesen, nem az egyetemes történeti folyamatok átfogó 
és részletes leírását adja, pusztán azt az európai hagyományt vázolom, amiben értelmez-
hetővé válnak a pszichohistóriai összefüggések is.

Az ógörög család. – Az ógörög család (oikosz, oikia) a családfőből, a feleségéből, 
vér szerinti és fogadott gyermekeikből, velük élő rokonokból és a rabszolgákból 
állt. A feleség legfontosabb szerepe az utódok szülése volt. Tehát a házasság biológiai 
funkciója dominált. A házi munka elvégzése is fontos volt, ezt még tanulták is, ám ez a 
„tanulás” természetesen nem azt jelentette, hogy a nő a házasságban egyenrangú partner 
lehetett. Periklész egyik beszédében azt hangsúlyozta, hogy az a nő legfontosabb erénye, 
ha nem tudnak róla semmit. 

Spártában talán némileg jobb volt a helyzet: a nő például sportolhatott, énekelni és 
táncolni is tanulhatott. Azonban erre csupán azért volt lehetősége, hogy tökéletes(ebb) 
anya legyen. A feleség szinte soha nem volt a férje lelki társa, hiszen annyira alárendelt és 
képzetlen volt, hogy ezt a feladatot képtelen volt ellátni. Ezt a szerepet a művelt társasági 
nők, a hetairák töltötték be. Ők külön iskolákban tanultak és ők biztosították a társasági 
együttlét szellemi – és persze testi – gyönyörűségeit. (Ritoók és Sarkady 1984: 366–368.)

Az ókori római család. – A familia: a közös őstől származó és azonos vezetéknevet 
viselő személyek; szorosabb értelemben: egy családfő hatalma alatt álló asszony, gyer-
mekek, rabszolgák.

A nő alárendelt szerepe szintén jellemző volt . A római családfő (pater familias) csa-
ládjában élet-halál ura volt (patria potestas). A lányok csak házasságkötésük alkalmával 
kerültek ki apjuk hatalma alól, de akkor rögtön férjük kizárólagos uralmát kellett elfo-
gadniuk (Almási 2012; Földi 1997; Hoffmann 2009: 77–130).
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A középkori család = a bibliai család5

1. Az ószövetségi család: bet = ’ház’. A törzsön és a nemzetségen belül a legkisebb 
egység: családfőből, feleségből, saját és fogadott gyermekekből, velük együtt élő ro-
konokból, rabszolgákból állt. Ábrahám családja például: Ábrahám és a két felesége, 
Sára és Hágár, a fiai, Izmael és Izsák, unokaöccse, Lót és családja, a szolgák és ezek 
gyermekei.

Az életet a családban mind vallási, mind jogi szempontból az apa irányította. Az egy 
házhoz tartozó család kultikus és jogi egység is volt: a szombati nyugalom az egész csa-
ládra kötelező volt. Családonként ülték meg a nagy ünnepeket, mutatták be az áldozatot, 
költötték el a húsvéti bárányt, végezték a halottsiratást. 

A genealógiákban a családokat nemzetségbe és törzsbe sorolták. – A család feje az 
apa, halála után az elsőszülött fiú. Általában sok gyermek volt a családban, de csak a 
fiúkat tartották pontosan számon. Az anya tekintélye a szült fiúk számától függően emel-
kedett. A család nem halhatott ki (sógorházasság). 

2. Az újszövetségi család. – Az Újszövetségben a család lett az Egyház legkisebb egy-
sége. Jézus Krisztus is családban született, mely a keresztény család mintája és őstípusa: 
a Szent Család = a gyermek iránti keresztényi szeretet példája. – A család alapját, a há-
zasságot Krisztus szentségi rangra emelte,6 ugyanakkor az Őhozzá tartozást fontosabb és 
erősebb köteléknek nyilvánította, mint a test és vér, azaz a család kötelékét.

A keresztény középkort a „test és a vér” szakralitása – a túlvilág felé fordulás – 
is jellemezte. A testi örömök teljes elutasítása a 11–12. századi képzőművészeti ábrázolások-
ban is jól tetten érhető (Boncz é. n.; Tormay 2017). Ám ez a szakrális értékvilág-dominancia 
nem azt jelenti, hogy a hitbuzgalmi és vallásos világképet erkölcsi problémáktól mentes 
társadalom hozta volna létre. Mindenesetre a képzőművészeti alkotások jól tükrözik a kor-
szellemet. A trubadúrok költeményei is csak legritkább esetben szólították meg a feleséget, 
ami arra utal, hogy a középkorra nem a szerelmi házasság volt a jellemző (Duby 1987, 2000).

A középkor másik korjellemzője a politikai házasság volt. Ez, mondhatni, az ural-
kodók kötelessége/feladata volt, de a társadalmi hierarchia alacsonyabb szintjein is 
jellemző volt az érdekházasság: a családi vagyon és presztízs védelme, gyarapítása. 
A házasságnak elsősorban tehát a gazdasági-politikai érdekfunkciója, valamint a család 
fennmaradását biztosító biológiai funkciója került a középpontba; az érzelem, a szere-
lem, a bensőséges kapcsolat gyakran háttérbe szorult, vagy a házasságon kívüli szférába 
került (Gurvics 1974, 2003; Southern 1987).

3. Az újkori család. – A korai feudalizmus túlvilági életet idealizáló felfogásával 
szemben a reneszánsz ember már nem vetette meg a földi élvezeteket és gyönyöröket 
sem. Ezért olvashatunk szeretőket tartó pápákról és ágyasokkal szórakozó királyokról. 
A pórnépi hedonizmus is megszokott és látványos is volt (Bahtyin 1982; Burke 1991; 
Huizinga 1938/2004; Katona 2016).

A reneszánsz korának megengedőbb erkölcsi felfogását a reformáció korának erkölcsi 
tisztaságra való törekvése követte. Ebben a tekintetben azonos nézetet vallott mind a lu-
theri, mind pedig a kálvini irányzat. „Luther a korabeli egyház nőtlenségi ideálja helyett 
az Istennek tetsző házasság eszményét hirdette. Ennek a családnak az élén a férj áll, fele-
sége és gyermekei feltétlen engedelmességgel tartoznak neki. A család legfontosabb fel-
adata a gyermekek következetes, szigorú erkölcsi elvek szerinti nevelése. A Luther által 
népszerűsített új, polgári családeszmény szerint a szülők teljhatalommal rendelkeznek 
gyermekeik fölött.” (Pukánszky 2001: 86.) – A reformáció családról, erkölcsi tisztaság-
ról alkotott felfogása nagy kohéziós erőt jelentett, másrészt általános erkölcsi megújulást 
eredményezett, sőt a kapitalizmus (nem csak jó) szellemét is életre hívta (Weber 1982).
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4. Polgárosodás és család. – A család általános társadalmi helyzetét a törvények ha-
tározták meg, amelyek a Nagy Francia Forradalomig a hagyományos feudális felfogást 
tükrözték. Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata, majd Napóleon törvénykönyve 
juttatta az egyenlőség eszméjét az európai köztudatba, amelyből logikusan következett 
a nők egyenlősége is. Minthogy azonban a 19. században nem voltak jelentős nőszer-
vezetek, így a nő lázadásának, a család válságának bemutatását az irodalom végezte el, 
gondoljunk itt a nagy családregények, színművek egyes nőalakokat leíró motívuma-
ira, Tolsztoj Anna Kareninájára, Ibsen Nórájára (Kézi 2007; Vas 2010). Ám ebben a 
konfliktusban, emancipációs feszültségben az „anyai” szerep a korábbi intézményes és 
távolságtartó jellegéből fokozatosan átalakult az intim életvilágban is megélhető anyai 
szeretetté (Badinder 1999).

A férfiak domináns szerepe addig volt meghatározó, amíg a gazdasági életben a testi 
erőnek volt kizárólagos jelentősége (pl. vadászat, földművelés). Amint szellemi tevé-
kenységgel is elő lehetett mozdítani a család anyagi viszonyainak javulását, valamint 
a nőnevelés egyre nagyobb teret nyert, úgy teljesedett ki a nők közéleti tevékenysége. 
Társadalmi szerepvállalásuk gyors bővülését az anyaság, a családi feladatok ellátása, 
valamint a férfiközpontú törvényhozás ugyan akadályozta, de a 20. században már 
legalább elvben elérték a törvény előtti egyenlőséget (Borgos 2007; Boreczky 2004; 
Chodorow 2000; Sulerot 1983).

Magyar hagyomány
A magyar hagyomány szerint a család általában két generáció: a szülők és a nem 

házas gyermekek közössége (kiscsalád). A paraszti szóhasználatban a család négygene-
rációs: 28-30 tagú nagycsalád. Néha a család helyett a ház szót használják ’háznép’ je-
lentéssel. Tágabb értelemben a házban lakó szolgákat, cselédeket, távolabbi rokonokat, 
sőt a barátokat is magában foglalja.

A családfő szerepét a legöregebb férfi töltötte be, ő rendelkezett a család vagyonával, 
irányította az erkölcsi életet, képviselte a családot, és abban is döntött, hogy házasságkö-
téssel kit fogadhat be a család. A családtagok koruknak és nemüknek megfelelően vettek 
részt a családi gazdaság munkájában. A családfő a tételes családjogtól olykor eltérően 
beleszólt a gyermekek házasságába, kitagadhatta őket, felesége vagyonát önkényesen 
kezelhette (Paládi-Kovács 1988–2002).

(Családfejlődés – hagyományok és modernizáció) A „család” tehát nem egy olyan uni-
verzum, ami – mint egy állócsillag – mozdulatlan és nincs kitéve a vallási/történeti/
társadalmi, gazdasági, mentalitástörténeti és politikai változásoknak; nem beszélve az 
érzelmi/pszichológiai fejleményekről (amiről viszont ezután lesz inkább szó).

A fenti gondolatmenetből azonban mindenekelőtt azt emelem ki, hogy (egyebek 
mellett) a család gazdasági egység: a házasságot hosszú ideig/évszázadokig alapvetően 
nem a személyes érzelmek (a szerelem) határozták meg, hanem az anyagi megfonto-
lások. A házasságon kívüli szexualitást viszont tolerálták. A szerelmi viszony inkább 
házasságon kívüli volt, az ilyen kapcsolatból született gyermekeket fölnevelték. A mai 
értelemben vett „gyermekkor” viszont nem létezett. Nagy volt a gyermekhalandóság is. 
A gyerekek elég korán ki is szakadtak a családjukból, más családokhoz szegődtek el 
dolgozni. Hamar „felnőtté” váltak (Ariés 1987).

A hagyományok és a modernizáció dinamikus feszültségében minimum két folya-
matban érhetjük tetten a polgári és fogyasztói család szociológiai és társadalomlélektani 
sajátosságát:
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1. A család elveszíti gazdasági alapját. – Európában körülbelül a 18. századtól kezd 
kialakulni a zárt, otthonközpontú család. A család elveszíti gazdasági alapját (a vagyon 
persze továbbra is fontos marad), közösségi és tradicionális szabályozó funkciója is le-
épül, ám ezzel párhuzamosan kibontakozik az érzelmi individualizmus – és a gyermek- 
és (majd) az ifjúkor is. A nyugati típusú modernizáció a 20. század első felétől/közepétől 
éppen az ifjúkor önálló szubkulturális dinamikájában a család intézményének afféle 
posztmodern átalakítását is eredményezte/eredményezi: egyre nagyobb teret nyer/t a 
kései házasságkötés. Az egzisztencia megteremtése fontosabbá válik, mint a saját, önál-
ló család, a gyermek(ek). Sőt, mi több: a szabadon lebegő, „kötetlen” ifjúkór(ság) meg-
nyúlik, mert az ifjak félnek leválni szüleikről, a szülők is magukhoz láncolják „éretlen” 
gyermekeiket (Somlai és mtsai. 2007).

2. A nukleáris család válik általánossá. – A modern gazdaság és társadalom köve-
telményeinek a családmag tagjaira korlátozódó háztartás felel meg, mert ennek a ház-
tartásnak tagjai mozgékonyabbak, könnyebben változtatnak lakóhelyet, munkahelyet, 
továbbá mert bennük kevésbé érvényesül a szülők konzervativizmusa. Az agrártársa-
dalmakban a többcsaládos együttélés és együttműködés dominált, a modern ipari társa-
dalmakban viszont a nukleáris család általános elterjedése érvényesül/t. (Andorka 2006, 
Cseh-Szombathy 1979, Somlai 1985, 2002)

(A család funkciói) A család hagyományos funkciói tehát megszűnnek és/vagy átalakul-
nak. A nyugati típusú modernizáció eredményeként a nukleáris család két funkciót őriz 
meg: 1. a társadalmi reprodukciót, 2. a személyiség intim, pszichológiai szükségleteinek 
kielégítését.

A továbbiakban azt fogom elemezni, hogy ez a nukleáris család milyen módon funk-
cionál.

A család mint kiscsoport. – A nukleáris család szocializációs funkcióját az „apa” és 
az „anya” szerepekkel teljesíti. A szülők együtt a családi szociális hatalom letéteménye-
sei, ők a dominánsak, a gyerekek a szubdominánsak. Az apa: az instrumentális vezető. 
Az anya: az expresszív-érzelmi vezető. Ebben a kiscsoportos erőtérben alakul ki a 
gyerek(ek) alapszemélyisége: a lelki élet valamennyi nagy alapterületének (megisme-
rési, érzelmi, akarati élet) kezdeményei. Mivel a korai tapasztalatok nagyon erősen és 
mélyen vésődnek be, így a későbbi élet során ez szűrőként működik.

A család működésének dinamikus folyamata: a szocializáció. – 1. Az elsődleges szocia-
lizáció révén az alapvető viselkedési szabályok, az általános erkölcsi normák elsajátítása 
történik, jórészt spontán utánzással, a szülői minta követésével, lemásolásával. Ezek a 
viselkedésminták a személyiség szerves, jobbára megváltoztathatatlan karaktervonásává 
válnak, miként például az anyanyelv elsajátítása. 2. A másodlagos szocializáció révén 
viszont a specifikus szereptanulás történik, például az iskolai tanulás ismeretei ilyenek, 
így többek között az idegen nyelv/ek megtanulása. A másodlagos szocializációban meg-
tanult (idegen) nyelv(ek)et ugyan tökéletesen el lehet sajátítani, de az „idegen” akcen-
tust sohasem tudjuk megszüntetni, mert az első (vagyis az anya) nyelv testi/artikulációs 
bázisa olyan erősen rögzült, hogy egész életünkre megmarad.

Családi szocializációs típusok: a szülők nevelési taktikája és stratégiája. – A családi 
csoportdinamika a szerepdominancia konfliktusos erőterében alakul/változik. Így tehát 
lehet: 1. felnőtt-központú = önkényes (autoriter) – ekkor a szülő/k tiltanak, parancsol-
nak, fegyelmeznek, 2. gyermekközpontú = ráhagyó (permisszív) – a gyermeknek min-
dent szabad, 3. irányítottan együttműködő = tekintélyelvű: a szülő céltudatos, serkenti 
a gyermek/ek képességeit. Az irányítottan együttműködő és a fejlődésközpontú család 
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képes felelősségteljes gyermek/ek/et nevelni, pozitív szocializációt biztosítani. Ezek a 
családok érzelmekben gazdag elveket, megbízható értékrendet közvetítenek (Parish és 
McClosky 1993; Ranschburg 2014; Schaefer 1959).

Családi nevelői légkör

Háború a család körül. – A fenti klasszikus család-modellt, így mondanám, pro-
vokatív szándékkal idéztem. Arra akarom erőteljesen felhívni a figyelmet, hogy a te-
kintélyelvű családi szocializációs modell: ideáltípus. Ám éppen ezért alkalmas, hogy 
nevén nevezhessem a „család” szerteágazó és szövevényes problémáit – akkor, amikor 
a kritikusok meg akarják szüntetni, mert elavult, ásatag, elnyomó világnak tartják, a 
tradicionalisták pedig meg szeretnék védeni, mert ők viszont az „örök értékek” szilárd 
hordozójának és letéteményesének gondolják a családot.

Én viszont ebben a tanulmányban nem fogok „igazságot” osztani – csak elemzek. 
Fölteszem tehát a következő kérdésemet: 

A család átalakulása: fejlődés és/vagy bomlás?
Problémák. – A számtalan szimptómából itt és most csak ezeket emelem ki: az anya- 

és apaszerep átalakulása; a nők munkavállalásával összefüggő, a családra nehezedő ter-
hek okozta következmények; az egyszülőssé vált családok speciális problémái; a szülők 
fokozott elfoglaltságai; a magukra maradt gyermekek stb.

Az alábbiakban viszont néhány „nyers” statisztikai adat grafikonos szemléltető ábrá-
jával az imént jelzett „felszíni” problémák okai és következményei közül is felvillantok 
néhányat.
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Demográfiai-pszichológiai kép – magyar portré
(vázlat)

Házasságkötések, válások számának alakulása:7
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A szülők életkora a gyerek születésekor:

Ez a néhány „beszédes” adat is azt jelzi: a magyar társadalomban egyre problemati-
kusabb a biológiai reprodukció. 
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A számítások szerint ez (lesz) a vészhelyzet:

A népesség száma Magyarországon, 1990–20608

A problémák sokaságából most még csak egyet emelek ki: a férfi és az apa szerep 
konfliktusát.

A férfi és az apa szerep konfliktusa. – Magyarországon a kétkeresős családmodell 
dominál, ám ezt a modellt egy belső ellentmondás feszíti. A magyarok szerint ugyanis 
a férfi elsődleges feladata a család pénzügyi hátterének biztosítása, de közben egy-
re többen azt is elvárják az apáktól, hogy egyúttal családcentrikusak is legyenek. 
Miközben a magyarok kétharmada egyetértett azzal, hogy egy férfi ne dolgozzon annyit, 
hogy az a családjával töltött idő rovására menjen, tízből kilenc magyar azzal is egyetért, 
hogy a férfi legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a családja megélhetését (Makkay és 
Spéder 2018).

*
A családok átalakulásának („felbomlásának”?) hatásai:

• az átlagos gyermekszám csökken
• a házastársak szerep- és státuskülönbségei csökkennek
• a szülő-gyermek viszony tartalma átalakul

(Értelmezés: Pszichohistória – pszichológiai/fogalmi keretek) Ha értelmezni szeretnénk 
a fent jelzett problémákat – azt tehát, hogy a család(ok) átalakulása fejlődés vagy bomlás 
–, akkor egyszerre kell(ene) az elemzés fókuszába helyeznünk a tér-idő reláció mikro-, 
mezo- és makrodimenzióit. Ezek összefüggéseit két ábrával illusztrálom.
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Kultúra – Ember – Történetiség:

Történeti tér-idő viszonyok:

A következő ábrával viszont azt illusztrálom, hogy a kulturális/történeti és az egyéni 
élettörténetben miként strukturálódik az idő – amelyben „elrendeződnek” a család(ok) 
történetei is.
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Időstrukturálás:
vissza- és előretekintés

A vízszintes vonalak a fizikai világ történetének idejét mutatják, a földön töltött 
élet történetét (törzsfejlődés), az ember földi életének történetét (kultúrtörténeti idő), 
az egyén életét (egyedfejlődés) és a pillanatról pillanatra megélt tapasztalat történetét 
(mikrogenezis). A függőleges ellipszis a gyerek születését reprezentálja. A gondolkodás 
idői elrendeződése fokozatosan halad (1) az anya emlékei, az anyának a gyereke jövőjé-
vel kapcsolatos elképzelései (2) és az anya ebből következő viselkedése (3) felé. Ebben 
a folyamatban a kultúra gondolati/ideális aspektusa anyagi/materiális formává alakul át, 
hiszen az anya és a többi felnőtt is a gyerek jövőbeni identitásával kapcsolatos elképze-
lései szerint strukturálja a gyerek tapasztalatát (Cole 2005: 177).

Reduktív értelmezés. – Ezek után nyilvánvaló, hogy az értelmezés csak reduktív lehet: 
a tér-idő relációk komplexitását egyfelől a pszichogenezis törzsfejlődésére, másfelől az 
egyedfejlődés élettörténeti dinamikus fejleményeire fókuszálva leszünk képesek a „csa-
ládi” kor- és kórtörténéseit is diagnosztizálni.

A pszichohistóriai redukció főtétele így szól: „A történeti változások központi haj-
tóereje nem a technika, még csak nem is a gazdaság, hanem a személyiségben lezajló 
olyan »pszichogén« változások, amelyek a szülők és a gyermekek egymást követő 
nemzedékeinek kölcsönhatása következtében mennek végbe.” (DeMause, 1974)

Ez a fajta pszichohistóriai redukció többek között – és mindenekelőtt – a gyermekkor 
történetében (leírásában) mutatkozik meg.
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A gyermekkor története
• Infaticid korszak (az ókortól a IV. sz.-ig): jellemzője a gyermekgyilkosság.
• „Megtagadó” korszak (IV–XIII. sz.): a gyermeknek már van „lelke”, de ez 

inkább még a szülői projekció terméke, ettől való szabadulás a gyermek eltá-
volításával, elnyomják, vagy nem törődnek vele.

• Ambivalens korszak (XIV–XV. sz.): a gyermek már beépülhet szülei emocio-
nális életébe, de még nem lehet önálló, jelleme „formálhatósága” az alappeda-
gógiai princípium. Ha ellenáll: „kiverik belőle”.

• Rögeszmés és repressziós korszak (XVIII. sz.): a gyermek már szülei közelében 
van, de egészen ellenőrzésük alatt tartják.

• Szocializációs korszak (XIX–XX. sz.): nem a gyermek meghódítása és aláren-
delése, hanem akaratának edzése jellemzi; a szocializáció objektuma, semmint 
szubjektuma.

• A segítségnyújtó korszak (XX. sz. közepétől): feltételezi, hogy a gyermek job-
ban tudja szüleinél, hogy mire van szüksége; nem „fegyelmeznek” a szülők, 
hanem segítenek („megértés”, „empátia”). (DeMause 1974)

Számunkra ez a „történet” azért fontos, mert láthatóvá válik a pszichogenezis eredmé-
nye: a megértés és az empátia – mintegy pőrén/csupaszon és szabadon lebegve.

És mi történt/történik az ontogenezisben, az egyén individuális élettörténetében?
Ezt Erikson epigenetikus identitáselméletének vázlatos bemutatásával illusztrálom:

életszakaszok pszichoszociális 
krízis

viszonyítási 
személyek

pszichoszociális
 modalitások

csecsemőkor 
(0–1 év)

I. bizalom v. bizal-
matlanság anya elfogadok, kapok

korai
 gyermekkor
(1–3 év)

II. autonómia v. 
szégyen és kétely anya és apa megtartom, elengedem

óvodáskor
(3–6 év)

III. kezdeménye-
zés v. bűntudat családtagok teszem, „úgy teszek, 

mintha…” (játék)

iskoláskor
(6–12 év)

IV. munkaorientá-
ció v. kisebbségi 
érzés

lakókörzet, iskola
valamit „helyesen” 
tenni, másokkal együtt 
csinálni

serdülőkor
(12–18 év)

V. identitás v. iden-
titásdiffúzió

„mi” (saját csoport), 
„ők”, vezérek, példa-
képek

ki vagyok? ki nem va-
gyok? az én a közös-
ségben

fiatal felnőttkor 
(18–35 év)

VI. intimitás, szoli-
daritás v. izoláció

barátok, szexuális 
partnerek, rivális 
munkatársak

másokban elvesztem 
és megtalálom önma-
gam

érett felnőttkor 
(35–60)

VII. alkotókészség 
v. énvesztés

közös munka, csa-
lád, házasság alkotás, gondoskodás

időskor 
(60. évtől…)

VIII. integritás v. 
kétségbeesés

„az emberiség”, „a 
hozzám hasonló 
emberek”

vállalom magamat, 
akivé lettem; tudom, 
hogy egyszer majd 
nem leszek
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Mit mutat ez a táblázat a mi elemzésünk szempontjából?
Az identitáskonstruálás egyénlélektani konfliktusos dinamikáját: problémáit és 

nehézségeit, a könnyen kibillenő egyensúly – (ön)veszélyes és akkor végzetes – fe-
szültségét. A megküzdés terepét és terhét. Azt tehát, hogy 1. a modern társadalom 
individualizálódott/individualizálódik, 2. egyetlen (végső) identitás-keret marad: 
az egyetemes emberiség, 3. ezen pólusok között a társadalmi közvetítés dinamikus 
feszültsége az a konfliktusos erőtér, ami maga az élettörténet, 4. funkcionálása ebbe 
a kérdésbe sűríthető: léteznek-e valóságos emberi kapcsolatok/csoportok, amelyek 
révén ez a közvetítés megvalósul? 5. A poszt/modern társadalmakban ez problema-
tikus: a szilárd identitás/ok helyett inkább az identitás-diffúzió gyakori/bb. (Erikson 
1991. – Lásd még: Fromm 1993; Molnár 2002; Pataki 2001)

A család élet- és értékvilágában feszülő konfliktusok pszichogenezisét az aláb-
biakban a mitologikus és kulturális/történeti mélyrétegekben is igyekszem diag-
nosztizálni.

Diagnózisok:
kor- és kórképek

Kezdem a bibliai konfliktusokkal.

Ótestamentumi archetípusok és konfliktusok
KÁIN ÉS ÁBEL

Káin megkeményíti magát (I. Mózes 4:9–16) – „És mondta az Úr Káinnak: Hol 
van Ábel, a te atyádfia? Ő pedig mondta: Nem tudom, avagy őrizője vagyok-e én 
az én atyámfiának? Mondta pedig az Úr: Mit cselekedtél? A te atyádfiának vére 
kiált énhozzám a földről.”

Isten nem vádol, inkább menteni akar. Ábelt persze már nem lehet – Káin meg-
ölte. De mi lesz Káinnal?

„Mit cselekedtél…?” – a kérdés célja egyértelmű: fölkelteni Káinban az igazi 
megbánást. Ha már a gyilkos tett előtt ez nem történt meg, hát talán utána. Íme, a 
nagy lehetőség: a múltat meg lehet változtatni az egyéni megítélésben. Vagy azo-
nosulunk viselt dolgainkkal, vagy szembefordulunk velük. 

A valódi különbség az azonosulásban vagy elhatárolódásban áll. Isten ezt ajánlja 
fel Káinnak.

Káin azonban nem kér belőle. Eltökélten, konokul megy előre a magaválasztotta 
úton, azon a bizonyos „káini úton”. Amikor feljajdul – „Nagyobb az én bünteté-
sem, hogysem elhordozhatnám” –, akkor sem bűne, csupán várható büntetése miatt 
érez fájdalmat. Úgy látszik, a Lélek elleni bűn valóban „megkeményítette szívét”. 
Indulatai destruktív örvényéből nem tudott szabadulni.9 (Szondi 1987)

JÓZSEF ÉS TESTVÉREI
A szövevényes történetből itt most csak egy olyan epizódot idézek, amelyben a gyil-

kos indulat elaborálódik: József köntösét testvérei egy levágott kecskebak vérébe már-
tották, s mintha útközben találták volna, ezt küldték haza apjuknak.

Jan Victors (1619–1679) azt a pillanatot festette meg, mikor Jákob meglátta a vé-
res köntöst, és felkiáltott: „Ez a fiam köntöse, vadállat ette meg. Széttépték, széttépték 
Józsefet!” (Ter 38,33) Sokáig siratta és gyászolta, holott fia életben maradt. (Bright 
2001. – A Szentírás magyarázata 1995.)



Valóság • 2019. szeptember

LÁNYI GUSZTÁV: FEJLŐDÉS ÉS/VAGY BOMLÁS? 15

Újtestamentum:
TÉKOZLÓ FIÚ/K

(Lukács evangéliuma, 15,11–32.)

A példázat inkább az együttérző apáról szól, s nem annyira a fiatalabb fiú hazaté-
réséről. Az atyában mutatkozik meg a spirituális igazság. Atyaként azt akarja, hogy 
gyermekei szabadok legyenek, szabadon szerethessenek. Ez magában foglalja annak 
lehetőségét, hogy elhagyják otthonukat, egy idegen országba távozzanak, és (ezért) 
mindent elveszítsenek.

Atyaként arra is vágyik, hogy aki(k) otthon 
marad(nak), élvezzék jelenlétét és tapasztalják 
meg szeretetét. Ám csak olyan szeretetet kínál, 
amely szabadon elfogadható. Szenved, amikor 
gyermekei csaló nyelvüket és hűtlen szívüket 
használják. Sohasem erőlteti rá magát senkire, de 
mindig várakozik.

Ennek a szeretetnek szomatikus (pszichológiai) 
és szakrális (spirituális) teljességét Rembrandt 
(1606–1669) képi ábrázolása mutatja meg talán 
legtökéletesebben:

A Rembrandt-kép értelmezése. – Az apai 
BALKÉZ: erős, izmos – megtart. A JOBBKÉZ: 
anyai – simogat, gyengéden nyugszik a fiú vál-
lán, vigaszt nyújt, megnyugtat. A kép megmutat-
ja: az Isten/Atya/Anya végtelen együttérzésében 
örökre összekötötte magát gyermekei életével. 
Ez a kötelék az ő kölcsönös – egymástól függő – 
szabadságuk is. Ezért amikor a fiatalabb fiú úgy 
választ, hogy távozik, ez bánatot okoz Atyjának/
Anyjának, s örömet, amikor visszatér. De örö-
me/örömük nem lesz teljes mindaddig, amíg ha-

za nem tér hozzá/hozzájuk mindenki, akinek életet adott, és körbe nem ülik az asztalt, 
amelyet nekik terített.

Az apa mindkét fiúhoz kimegy és magához behívja: az ifjabbikat, aki önfejű; az 
idősebbet, aki kötelességtudó. Nem hasonlítja őket össze, mert mindkettőjüket szereti; 
reméli, hogy testvérként láthatja őket együtt egy asztalnál.

A feltétel nélküli atyai/anyai elfogadás persze nem csak spirituális, hanem szoma-
tikus-lélektani küzdelem is, mert olyan az élet(ünk) hétköznapi valósága, amelyben az 
embereket – családtagjainkat is – összehasonlítjuk „érdemeik” alapján (Nouven 2001).

*
Összefoglalva: 1. az ótestamentumi maszkulin/családi agresszió a destruktív és/vagy 

konstruktív feszültségek dinamikájában örvénylik, 2. az újtestamentumi maszkulin/csa-
ládi konfliktus részben feminizálódik, részben szublimálódik is, az egyetemes szeretet 
dinamikus feszültségében teljesedik ki, aminek mintegy előképe József és testvérei tör-
ténetében a gyilkos indulat elaborációja.

A következőkben viszont azt fogom (vázlatosan) bemutatni/elemezni, hogy a mitolo-
gikus/kulturális családi/egyetemes konfliktusartikuláló és egyben megoldást is felkínáló 
dinamikus feszültségek íve jelenünk kor- és kórképeiben is tetten érhető.
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Az atyai tekintély feminizálódik:
Kronosztól Dionnüszoszig

Az apa = Atya – olyan archetípus, amely ott él a gyermek lelkében; egy mindent át-
fogó, omnipotens istenkép és dinamikus elv. Az élet folyamán a tekintélynek ez a képe 
háttérbe szorul, azaz differenciálódik: az Atya apává válik, egy jellegzetes, gyakran 
nagyon is esendő emberi személyiséggé. Viszont az apa-imágó kitágul és más maszkulin 
archetípusokkal is ötvöződhet: így például a hős és az öreg bölcs ősképével (Jung 1993: 
16–17). Én most azonban, éppen a kor- és kórtendenciák konfliktusos dinamikájának 
diagnosztizálása érdekében, a kronoszi és a dionüszoszi maszkulinitást vizsgálom; azt a 
lelki történést, ami a zsarnoki, elnyelő apától a lágy férfiig ível/t.

Kronosz: a zsarnoki/patriarchális hatalom archetípusa, aki – mivel fél tőlük – még 
saját fiait is fölfalja. A kronoszi archetípus a történelemben, a kultúrában, a politikában, 
a régi és az új mítoszokban, mesékben és álmokban is jelen van. Például Heródes király 
betlehemi gyerekgyilkosságainak története kronoszi. A modern diktatúrák is azt mu-
tatják, hogy „saját gyermekeiket” is fölfalják. – A hollywoodi sikerfilmek is (részben) 
kronoszi archetípuson alapulnak. Például a Terminátor, az 1980-as évek egyik nagy 
sikerfilmje arról szól, hogy a férfias, racionális technikai kultúra termékei, a gépek el-
pusztítják az anyatermészetet. (Tóth 2017: 219.)

Dionüszosz/Bacchus – A féktelen mulatozás ölt benne testet, de az inspiráció és a 
kreativitás is; sőt még az őrület is, amely az átszellemült alkotás és tivornya mélyén 
egyaránt ott lappang. Dionüszosz sok ábrázolásban hordoz nőies jelleget. A bor 
isteneként szoros kapcsolatban áll a földdel, amelyet a nőiséggel kapcsolnak össze – így 
karakterében megvalósul a férfi és női minőségek integrációja, ami elengedhetetlen a 
teljességgel működéshez.

Dionüszosz archetípusa igencsak tevékenyen munkálkodott az elmúlt évtizedekben: 
ő vitte a hippimozgalom és a szexuális szabadság fáklyáját, ő írta a transzparensekre 
a „szeretkezz, ne háborúzz” szlogent. Alighanem ő áll a nőies férfi jelenleg népszerű 
trendje mögött, és egy sajátos apatípus – a bacchusi apa – mögött is: aki „egyrészt iz-
galmas, elbűvölő, jókedve magával ragadó, fantáziadús, kreatív, a gyerekeknek kiváló 
játszótársa, szoros érzelmi és fizikai kapcsolatot alakít ki a gyerekeivel, igazi földi apa. 
Ugyanakkor megbízhatatlan, következetlen, könnyen elveszíti a lelkesedését, nem nyújt 
egzisztenciális biztonságot, nem képviseli a családot a világ felé, nem tanítja meg a gye-
rekeinek, hogyan boldoguljanak a világban, inkább barát, mint apa.” (Tóth 2017: 227)

Igen ám, de most tehetjük föl igazán kiélezve a kérdést: ez vajon fejlődés vagy inkább 
bomlás? A kérdést azonban – a megnyugtató válasz helyett – még tovább is élezhetjük.

Nincs kapcsolat – miért?
Apaseb. – A férfiszerep hagyományosan patriarchális férfiuralom. Az ipari forra-

dalommal a férfiak elkerültek a földtől és a családtól. Ha a férfi kikerül a családból, a 
gyermek nem találkozik az apai energiával.

Mi történik abban a családban, ahol a férfi elhagyja otthonát, nem tartja a kapcsolatot 
sem a szüleivel, sem a feleségével, nem látja a gyermekeit, csak hétvégén vagy még rit-
kábban? Mi történik, ha az apa a munkájába és a mobiljába = ókostelefonjába temetkező 
férfiú, aki netán fizikailag akár jelen is lévő, de a család és a gyermek életében aktívan 
részt nem vevő, még a szemkontaktust is megspóroló poszt/modern apa?

A tanult viselkedésminta szintjén is mélyreható következményei vannak az 
apahiánynak, ám ennél jóval többről van szó. Az apai energia ugyanis egyrészt 
biológiai tényállás, másrészt szocializációs nemi kérdés, illetve epigenetikai 
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(fejlődéslélektani) hatások eredménye. Az apai princípium azonban más is: olyan 
energia, ami ősi örökség, nem csupán egy szocializációs szerep. Ha tehát hiányzik 
az apa, a gyermek csak az anya szemén át lát férfivilágot. Ennek viszont semmi köze 
a maszkulin realitáshoz. Ez az apaseb. (Rohr 2016)

Hová lettek a férfiak? – A huszadik században a nők kiharcolták maguknak – többek kö-
zött – a választójogot, a munkához való jogot, az egyenjogúság számos más eredményét is 
fel lehet(ne) sorolni, ám most inkább ezt a kérdést firtassuk: mi történt közben a férfiakkal? 

A férfias férfi ugyanis átalakulóban van.
Sőt! Többről van szó. Ez a „több” azonban nem pusztán valami mennyiségi, hanem 

minőségi változásra utal. A nyugati technoevolúciós „fejlődés” (?) eredményeként az 
emberi kapcsolatok digitalizálódtak és virtualizálódtak, s ebben a folyamatban a sze-
mélyes/ organikus interakciók is átalakulnak – nincs valóságos kapcsolat. A férfiak 
is „eltűntek”. Az atyai tekintély is tehát végzetesen erodálódik és dematerializólódik. 
(Zimbardo és Coulombe 2016)

Van-e kiút ebből a poszt/modernizációs csapdahelyzetből?

Család és re-form: megoldás?
Ha a megoldás szempontjait mérlegeljük, akkor mindenekelőtt azt érdemes figyelem-

be vennünk, hogy a fenti gondolatmenetben vázolt tendenciák, jelenségek és értelmezési 
keretek egyfelől csak töredékek a problémák özönéből. Másfelől azonban „cseppben a ten-
ger” alapon talán mégis jelzésértékűek lehetnek. Így tehát az alább következő gondolataim 
szintén csak vázlatos töredékek, amelyekkel azonban egyszerre igyekszem elkerülni a fe-
ketén komor apokaliptikus és az alaptalanul bizakodó, afféle happys utópiaépítő víziókat.

Amellett fogok érvelni, hogy a család (lehet) szeretetközösség (is), ami ugyanakkor 
dinamikusan zárt és nyitott csoporthelyzetet jelent – tegyük fel így:

Világtengely: család – re-form
• A Világtengely határozza meg az ember számára a világ centrumát: a világba 

lépését és a benne való tájékozódást. – Ez a tengely adhatja az energiát a valódi 
REFORMOKHOZ!



18 LÁNYI GUSZTÁV: FEJLŐDÉS ÉS/VAGY BOMLÁS?

Valóság • 2019. szeptember

• A vízszintes (a horizontális) tengely az ember anyagi létezésének feltételeire és 
az emberi együttélés módjaira vonatkozik. – Ez az „INTÉZKEDÉSEK” világa 
(pl. „családpolitikai intézkedések” re-formok helyett).

• A vertikális és a horizontális mozgást szimbolizáló két tengely találkozá-
sa alkotja a KERESZTET. A találkozás szimbolikus sűrítménye: a PONT 
(„CSILLAG”), ennek kiterjesztése a KÖR, illetve minden MANDALA-szerű 
szimbolikus tartalom: a harmóniára, a tökéletességre, a teljességre, a rendre 
való törekvés, illetve ennek jelei, jelzései, szimbólumai. Ezek közül egy külö-
nösen nevezetes – az Újtestamentum JÉZUS KRISZTUSNAK nevezi. (Jung 
1993a, 1997; Karácsony 1942/2002, 1939/2009; Miklóssy 2013: 48–71.)

Transzperszonális szemlélet. – A fentiekből következik, hogy az ember önmegva-
lósításának ugyan fontos tényezője a csúcsélmény/teljesítmény: a siker, a személyiség 
képességeinek kibontakoztatása (Maslow 1970). Ám valójában megtévesztő ez az egész 
motivációs- és szükséglet-hierarchia, mert éppen az korunk egyik jelentős kórproblémá-
ja, hogy mindent az önmegvalósító „siker” mentén értékel. Mindazonáltal termékeny 
hipotézis az, hogy a személyiség szomatikus/kognitív képességeinek kibontakozása 
nem fejeződik be a „csúcsteljesítménynél”, mert további élményvilág és növekedés 
nyílhat meg előttünk: a spirituális élményvilág, mely közvetlen, természetes folytatása 
személyes növekedésünknek. Ez ugyanúgy belső részünk, mint a személyes (ego-beli) 
jelenségek (Maslow 2003; Rogers 2003; Tornyossy 2013).

Ebből a szemléletváltásból született meg a transzperszonális pszichológia. Innen 
kezdve az ezzel foglalkozó szakemberek azt gondolták, hogy a fő fókusz a spirituális 
lényünk kiteljesítése, megélése, fejlesztése kell, hogy legyen, s akkor a többi probléma 
is megoldódik.

Valóban? Megoldódik?
Nézzünk tehát néhány olyan összefüggést, ami által a család értékhordozó cso-

porthelyzetében a család tagjai minőségileg többek/mások/értékesebbek lesznek, mint 
puszta individuumok mennyiségi összege.

A természetes szeretet. – Az ingermegvonás, a depriváció mentális leépüléssel jár, 
lásd Harlow (1971) híres majom-kísérleteit. Azaz a természetes szeretet (fizikai és lelki 
érintésekkel) egészségfenntartó és gyógyító erő (Berne 1984, 1997). A „közösség” tehát 
szomatikus védőburok.

A család mint védőburok. – 1. A családban élők (ha megbetegednek) gyógyulási esé-
lyeik jobbak, mint az egyedül élőknek. 2. A magányosan élők fokozottan veszélyeztetet-
tek bizonyos mentális betegségek (pl. öngyilkosság, depresszió) szempontjából (Kopp 
és Skrabski 2000).

A család támogató hatásai. – A család azonban (ha működik) nem pusztán a vész-
helyzetekben, hanem a szokványos hétköznapokban is támogató erő lehet. Így például 
a világra vonatkozó információk összegyűjtője és terjesztője, visszajelentő-útmutató 
rendszer, a világról kialakuló kép, az életfilozófia forrása, a problémák megoldásában 
eligazít és közbejár, gyakorlati és konkrét segítség forrása, a pihenés, regenerálódás 
színtere, referencia- és kontrollcsoport, az identitás forrása, az érzelmi teherbírást fo-
kozza stb.

Ám ahhoz, hogy mindez így is legyen, a családnak valóban működnie kell(ene). 
A működőképes, azaz csoportdinamikai funkcióit „használó” családban minimálisan a 
következő tényezőknek ajánlatos jelen lenni: közös nyelv és nyílt kommunikáció, a ge-
nerációk közötti élő kapcsolat, egészséges interperszonális kapcsolatok, felelősségérzet, 
kontroll elfogadása, egyetértés a család és a tágabb környezete között stb.
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Circulus vitiosus – Gondolatmenetem itt azonban circulus vitiosusba torkollik, afféle 
„ördögi körben” visszatér az apokaliptikus kísértet. Az a probléma tehát, hogy a család 
imént összefoglalt pozitív működése: a vázlatosan jelzett pszichológiai optimalizálás 
kommunikációs feltételei azok, amelyek nagyon is sérülékenyek, bizonytalanok – disz-
funkcionálisak. A korábban leírt összefüggésekre hagyatkozva, befejezésül, most csak 
két empirikus példát idézek. Példáim szándékosan egyfelől a női-, másfelől a férfi-lét 
egzisztenciális mélységeit érintik.

1. A női-lét egyik meghatározó tényezője: a gyermekszülés. A példa: kulturális antro-
pológiai tapasztalatok azt mutatják, hogy a falusi, nem nyugati kultúrákban – amelyek 
támogató családi, közösségi kapcsolatokra épülnek – az anyák nem betegszenek meg 
szülés után. (Kruckman 2000 – idézi: Páll 2002). 

2. A férfi-lét egyik, talán legfontosabb, egzisztenciális mélységű problémája: a korai 
halálozás – a magyar férfiakra ez különösen érvényes. A példa: 1960 és 2005 között a 
40–69 éves magyar férfiak halálozása 55%-kal emelkedett! Míg térségünkben az 1960-
as években viszonylag jók voltak az egészségi mutatók, addig ma a középkorú férfiak 
halálozása magasabb, mint az 1930-as években volt! Annak a valószínűsége, hogy egy 
férfi hazánkban túléli a 65. életévét, ma csupán 59%. Ez az arány Ausztriában például 
80%. A középkorú nők idő előtti halálozása is háromszor magasabb, mint az európai 
átlag.10 – Egy másik elemzésben ezt olvasom: a középkorú és idősebb nők közül egyre 
többen dohányoznak. Mindezt a felgyorsult emancipáció, a nemi szerepek közti határ 
elmosódása, ezáltal a megemelkedett mértékű stressz, a női életstílus „elférfiasodása” 
is okozhatja. A nők jelentős része ebben a korban egyedül marad, mert elválnak vagy a 
velük élő férfi idő előtt meghal (KSH 2014: 40).11

*
Ezért hát nem megnyugtató befejezésképpen, pusztán írásom végére érve, ezt a kérdést 

vagyok kénytelen megfogalmazni: a magára hagyott és magára maradt kollektív/csa-
ládi és egyéni (női és férfi) „lélek” vajon meddig bírja még posztmodern korunk kóros 
feszültségeit és terheit?
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DR. BÁNDY KATALIN

Keresztény közösségek végveszélyben –  
a Boko Haram Nigériában

„Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, 
nem félek a gonosztól, mert te velem vagy…”

Zsoltárok 23:4

A vallási és lelkiismereti szabadság alapvető emberi jog. Mégis a világ 80 országában 
közel 250 millió keresztény szenved megkülönböztetéstől vagy életveszélyes üldözés 
miatt, nem gyakorolhatja szabadon vallását. Évente többezer ember hal meg világszerte 
csak a hite miatt, keresztényellenes gyilkosság vagy merénylet áldozataként, százezrek 
menekülnek el otthonaikból az üldöztetés elől, és ez a tendencia növekszik. A keresztény 
értékek védelme vagy azok marginalizálása, napjainkra a politikai retorika része lett 
hazánkban. Amíg a kormány kiemelt figyelmet fordít az üldözött keresztények megse-
gítésére, a keresztény értékek megőrzésére, addig a liberális narratíva teljesen ignorálja, 
hogy milyen joghátrányokkal élnek ezek a közösségek. A liberálisok fókuszában inkább 
az LMBTQ-közösségek1 jogai állnak, és mint ők mondják, súlyosan diszkriminatív, 
hogy ezek az emberek egyfajta „társadalmi gettóban kényszerülnek élni”.2 Jelen tanul-
mánynak nem célja ennek a liberális narratívának az értékelése, de annak bemutatása 
Nigéria példáján keresztül mindenképp, hogy milyen a „halál gettójában élni”.

(Bevezetés) Ha visszatekintünk az emberiség történelmére, azokat a tragédiákat, amelye-
ket népirtásként ismerünk, elítéljük, és egyetértünk abban, hogy az ilyen borzalmak nem 
ismétlődhetnek. A keresztények elleni elnyomó propaganda azonban egyre erősödik, a 
világ számos területén az ellenségnek kikiáltott emberek tömeges legyilkolása folyik, 
az erőszak ezen iránya pedig már Európában is megjelent. A vallás fontossága, a na-
pi életben való rendszeres megélése eltérő képet mutat társadalmanként. Az afrikai 
szubszaharai térségben, ahol a legkevésbé fontosnak tartott (Botswana), ott is a tár-
sadalom 33%-a nyilatkozott a vallás, a hit napi életben megélt fontosságáról. A Pew 
Research (2007) által végzett globális reprezentatív felmérése szerint Szenegálban nyi-
latkoztak a legtöbben a vallás fontosságáról (98%). Nigériában is jelentős az emberek 
számára a hit, 87%-uk vallotta mindennapjai fontos elemének hite gyakorlását. Ha ösz-
szehasonlítjuk mindezt az európai képpel, a legvallásosabb nemzet, a lengyelek csupán 
33%-a nyilatkozott a vallás fontosságáról életében. Magyarországon ez a szám 15%.3 
A szubszaharai országok között végzett felmérés szerint Nigériában a második helyen 
(első helyen Rwanda) érzik azt az emberek a legtöbben (58%), hogy a vallási ellentétek 
súlyosan terhelik országukban a mindennapokat. A Nigériában megkérdezett kereszté-
nyek 70%-a vallotta azt, hogy a Biblia értékrendje szerinti élet fontos, a megkérdezett 
muszlimok 71%-a az iszlám saría törvényt támogatja. Ez az adat fontos annak vonatko-
zásában, hogy a vallás megélésének megközelítése nem a Biblia és a Korán tanításainak 
összehasonlítása mentén történt, mert a muszlim hívők a bibliai tanításokon alapuló ke-
resztény létformával szemben a saría törvény szerinti életvitelt, mint kívánatos társadal-
mi berendezkedést jelölték meg válaszaikban. Az iszlám jog elsődleges és legfontosabb 
forrása a Korán, ezt követi a Szunna, ami Mohamed próféta cselekedeteinek leírását és 
tanításait tartalmazza. A saría az iszlám önálló jogrendje. A saría szó eredeti jelentése út 
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a víz felé, s innen: útmutatás, vallási jog a hívők életének külső viszonyait szabályozó és 
a devianciákat szankcionáló vallási parancsolatok összessége (Terebess Ázsia Lexikon). 
A saría nem egy kidolgozott jogrend vagy megírt törvénykönyv; az ítélkezést, a sza-
bályrendszert értelmezni képes képzett személyek, bírák és kádik4 gyakorolják. Ezeket 
a vallási és társadalmi jelenségeket vizsgálva került jelen tanulmány fókuszába Nigéria, 
ahol a 200 milliós populációban a vallási eloszlás mintegy kiegyenlített a keresztények 
és a muszlimok között (muszlim 50%, keresztény 40%, különböző törzsi vallású 10%), 
és több mint egy évtizede az ország északkeleti térségét rettegésben tartva és erőszako-
san terjeszkedve tombol az ISIS (valószínűsíthető) támogatását élvezve a Boko Haram 
dzsihadista fegyveres csoport.

(Nigéria5 – összefoglaló országtanulmány) Nigéria az afrikai szubszaharai térség 
200 milliós (200.404.177 – worldpopulationreview May 2019) lélekszámú szövetségi 
köztársasága, a kontinens legnépesebb országa. Társadalmának 41%-a 14 év alatti gyer-
mek, a lakosság várható átlag életkora 46 év. Hivatalos nyelv az angol, de a 250 külön-
böző etnikum számos törzsi nyelvet is beszél. Az ország 1960-ban nyerte el függetlensé-
gét az Egyesült Királyságtól. Közigazgatásilag 36 állam és egy fővárosi körzet (Abuja) 
alkotja, államszervezete alkotmányos, demokratikus, pluralizmus és általános választó-
jog van. Kormánya demokratikus úton választott. Az országban törvényes igazságszol-
gáltatás van, melyet a Legfelsőbb Bíróság, Szövetségi Bíróság és az Állami Bíróságok 
gyakorolnak. Tagja a legjelentősebb nemzetközi szervezeteknek (pl. ENSZ, ILO, IMF, 
UNESCO, WHO, WTO). Gazdasága és iparosodottsága a kontinensen az egyik legfej-
lettebb. 1966 és 1998 között katonai diktatúrák uralkodtak, amelyek elherdálták az olaj-
vagyont. Az ország monokulturális gazdaságát az utolsó diktátor, Sani Abacha tábornok 
halála után a demokratikus berendezkedésű kormányok megváltoztatták, de az 1999 óta 
regnáló polgári kormányok alakulását folyamatosan átszövi a korrupció és a választási 
csalások vádja. Az új kormányok mindazonáltal az ásványi-anyag kincsek adta lehe-
tőségek kiaknázásával diverzifikálttá alakították a nemzetgazdasági berendezkedést. 
A primer szektor a GDP 33%-át adja, és a foglalkoztatottak 70%-a ebben a szektorban 
dolgozik. Az ország az ásványkincs tartalékok, valamint a jelentős kőolajkészletek által 
Afrika elsőszámú kőolajexportőre.

(Vallás és társadalom) Nigéria vallási térképe (1. ábra) egyértelműen mutatja a vallási 
szakadást, az ország ennek mentén, mintegy kettéosztottságát. Az északi államok lakos-
sága többségében muszlim, míg az ország déli területén a kereszténység dominál.

A muszlimok 95%-a szunnita. 1999 óta Nigéria államaiban engedélyezett az iszlám 
törvénykezés, a saría alkalmazása a muszlim közösségek polgári és büntetőbírósági el-
járásaiban. Ennek lehetőségével az északon található 12 állam mind élt is, Kano állam 
még az alkotmányába is belefoglalta a saríát. Nigéria délnyugati részén élnek azok a 
közösségek, amelyek valamiféle őshonos vallást gyakorolnak, de ezek kisebbségi nép-
csoportok, törzsek. Az ország lakosságának 40%-át kitevő keresztények megoszlás 
szerint: 24,8% katolikus, 74,1% protestáns, a fennmaradó 1,1%-ot egyéb fele-
kezetek pl. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza mormon felekezet, 
vagy a Baptista Egyház, a különböző Apostoli Egyházak, Metodisták, és az ortodox 
keresztények alkotják. A keresztény közösségek délen és az ún. „middle-belt” (középső 
öv) területen az ország középső részén lévő államokban élnek. Ezek a területek mező-
gazdasági és legeltetési szempontból gazdagabb területek, egyben a keresztény-muszlim 
konfliktusok színterei is.
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1. ábra: Nigéria vallási térképe a saría uralta északi területekkel

Forrás: http://www.geocurrents.info/cultural-geography/electoral-politics-and-
religious-strife-in-nigeria

(A Boko Haram ‒ genocídium Nigériában) Nincsenek pontos adatok, de egyes fel-
tételezések szerint a Boko Haram iszlamista militáns szervezet 2010 körül jött létre 
Nigéria északkeleti részén Maiduguri városában. Vannak utalások korábbi, 1995-ös, 
vagy 2001-es megalakulásra is, de ezek vitatottak. Bármelyik adat legyen is valós, 
ami biztos, hogy a szervezet elindulása Nigériában Mohammed Yusuf nevéhez 
köthető, aki létrehozott egy olyan szektát, amely komplex vallási, iskolai neve-
lést nyújtott mecsetekben. Ezekbe az iskolákba íratta be gyerekeit sok mélysze-
génységben élő nigériai család. Yusuf szellemi vezetőként állt a szekta élére. 
1970-ben született Nigéria északkeleti Yobe államában, amely a szomszédos 
Borno állammal mára a Boko Haram központja. Állami általános iskolai oktatás-
ban részesült, amely után iszlám tanulmányokat folytatott, ahol a szunnita isz-
lámon belüli ultrakonzervatív szalafista irányzat híve lett. Ennek az irányzatnak 
legalapvetőbb célja a valódi mohamedi életformához és hagyományokhoz való 
visszatérés. Vezetőként bőségben és tékozló életmódot folytatva élt, négy fele-
séget tartott, 12 gyermeke született, és hatalmának státusszimbólumaként drága 
Mercedes gépjárműveket birtokolt és vezetett (Boyle 2009).

A Yusuf által vezetett szervezet 2001–2009 között viszonylagos békében mű-
ködött, azonban amikor a kormányzati szigorítások megkezdődtek és zavartalan 
működésüket a rendőrség kezdte visszaszorítani, megkezdődtek a radikális meg-
mozdulások. Először 2010-ben halt meg 800 ember egy a rendőrséggel való össze-
csapásban. Ekkor meghalt a vezető Mohammed Yusuf is, aki a halála előtt bosszú-
ra eskette fel katonáit. Ezek az események véres megtorlásokat eredményeztek, a 
csoport bosszúálló terrorakciókat hajtott végre. A támadások és a rendőrségi ak-
ciók csak tovább fokozták az egyre eszkalálódó erőszakot. Feltételezések vannak 
arról is, hogy a szervezet egy idő után már bizonyos politikai pártok támogatását 
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élvezve, eszköze lett a kormány, vagy politikai ellenfelek megbuktatásának. 
Annyi biztos, a Boko Haram bizonytalan és rossz kormányzati politikai légkör-
ben, a szegénység okozta elégedetlenségben, mint Nigéria általános állapotára egy 
válasz jött létre, az agresszió és a frusztráció kettősségében, elsőként a legszegé-
nyebb északi területeken. A Boko Haram jelenséget nehéz egyértelműen és tények-
kel alátámasztva megmagyarázni, és arra sincsenek bizonyítékok, hogy lett volna 
bármiféle kapcsolata az al Kaidával, vagy napjainkra az ISIS-el, vagy bármely 
más nemzetközi terrorista csoporttal. Annyi azonban bizonyos, hogy a szervezet 
egyre „kifinomultabb” módszerei arra engednek következtetni, hogy valamilyen 
szervezett irányítás és támogatás alatt működnek (Adibe 2013).

A Boko Haram nevet a lakosság „adta” a szervezetnek. A „boko” szó jelenté-
se „nyugati oktatás” az arab „haram” szó jelentése „tiltott” vagyis szinonimája 
a „bűn”, ennek mentén a szervezet nevének fordítása „a nyugati oktatás bűn”. 
Ioannis Mantzikos (2010), az afrikai iszlám kutatója és szakértője pontosabb 
megfogalmazást használ: álláspontja szerint, ha a szervezet szándékait vizsgáljuk, 
inkább illik rájuk a „nyugati civilizáció tiltott” megfogalmazás, mint az oktatás, 
hiszen a csoport számára maga a nyugati civilizáció egy szentségtörés, valójában 
azt ellenzik, és mint olyan, magába foglalja a nyugati típusú oktatást, de nem 
korlátozódik arra.

(A Boko Haram erőszak kronológiája 2012–2019) A Boko Haram militáns cso-
portjai főként Nigéria északi államaiban élnek, Yobe, Kano, Bauchi, Borno és 
Kaduna területén. A szervezet úgy is utal magára és hitvallására, mint „Jama’atu 
Ahlis Sunna Lidda’awati Wal-Jihad”, ami azt jelenti: „Az emberek elkötelezték 
magukat a próféta tanításainak és dzsihádjának hirdetésére”. Ez az alapelv a 
Boko Haramot kimozdította kezdeti kormányzatellenes megmozdulásaiból, az 
erőszakszervezet a lakosságra is kiterjesztette rémuralmát. A teljesség igénye nél-
kül, de érdemes áttekinteni az utóbbi évek azon eseményeit (1. táblázat), amelyek 
mentén megerősíthető, hogy ez a szervezet nem csak egyszerűen helyi erőszak-szer-
veződés, vagy etnikai villongás, hanem a terrorizmus, az elvtelen erőszak és népirtás 
legveszélyesebb csoportosulása. A vallási magyarázat, a kalifátus megalakításának 
célja mellett, szakértők több magyarázattal is szolgálnak a szervezet létrejöttének 
okairól. Az iskolák elleni támadások, falvak felégetése, tömeges emberrablások és 
mészárlások (rossz) válaszok a hosszú ideje meglévő vallási feszültségekre, a sze-
génységre, a politikai korrupcióra, a gazdasági különbségekre, amelyeket csak to-
vább szítanak a kormányzat által adott, és nem kevésbé brutális rendőrségi válaszok, 
valamint a terrorizmussal szemben folytatott bizonytalan taktika. Habár az ország 
ásványkincsekben és olajban gazdag, kétszázmilliós lakosságának majdnem a fele, 
87 millió ember él kevesebb, mint napi 1,90 dollárból, legtöbben az ország északi 
területén (Adebayo 2018). A szegénység ilyen mélysége már önmagában is elegendő 
lehet az elégedetlenség kitörésére és erőszakba való átcsapására. A Boko Haram lét-
számát illetően is csak a szakértői becslésekre hagyatkozhatunk. Egyesek (USA tit-
kosszolgálati becslések) szerint hatezer keményvonalas fegyveres militáns alkotja 
a szervezetet, de vannak, akik ennek a háromszorosát becsülik (Zenn 2015). 
Annyi bizonyos, a Boko Haram terroristák rettegésben tartják Észak-Nigéria 
muszlimjait és keresztényeit, valamint tevékenységük már átterjedt Kamerun, 
Csád és Niger területére.
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1. táblázat: A Boko Haram erőszak kronológiája

2012 - katonai és rendőrségi célpontok támadása Kano városában, 200 halott

2013 - Borno állam Baga városában összecsapások a katonai erőkkel, 200 halott, többségében 
ártatlan civilek

- országszerte templomok támadása, 50 halott 
- katonai ruhába öltözött terroristák feltartóztatnak járműveket, 143 embert lemészárolnak 
- a szervezet felkerül az USA terrorszervezetek listájára

2014 - Kawuriban (Borno) 45 ember gépfegyveres lemészárlása egy helyi piacon
- 276 tinédzser lány elrablása Chibok-ból (Borno) 
- a militánsok megtámadnak 3 falut, de a lakosság ellenáll, 200 Boko Haram-harcost 

megölnek
- robbantásos terrormerénylet Jos-ban egy helyi piacon, 118 halott. Militáns rajtaütések 

Borno-szerte, 500 halott 
- 147 nő, fiatal lány és gyermek elrablása Borno-szerte, 66 férfi legyilkolása, 15 000 em-

ber elüldözése 

2015 - többnapos rajtaütés és 2000 ember legyilkolása Baga-ban és a környező falvakban 
  a szervezet hűséget fogad az ISIS-nek 
- 400 fős tömegsírt találnak Damasakban, férfiak, nők, gyerekek 
- a nigériai csapatok 450 nőt és gyereket menekítenek ki egy Boko Haram-táborból a 

Sambisa erdőben
- Borno-szerte 175 ember lemészárlása
- 241 nőt és gyereket mentenek ki a kormánycsapatok, 43 terroristát elfognak

2016 - 88 ember legyilkolása, köztük 58-at két öngyilkos merénylő nő ölt meg testre szerelt 
bomba robbantásával 

- a korábban kimenekített lányok megszólalnak nyilvánosan, a világ megismeri a militán-
sok gyereklányokkal elkövetett erőszakosságait 

- alkudozás a kormány és a terroristák között – a fogvatartott lányokért cserébe társaik 
elengedését követelik

2017 - a militánsok elleni katonai bombázásokban 90 civil hal meg Rann városában
- tárgyalások eredményeként 82 iskoláslányt elengednek a terroristák

2018 - Gapachiból 110 egyetemista diáklányt rabolnak el 
- 25 vöröskeresztes dolgozót ölnek le Rann-ban 
- 104 elrabolt lányt elengednek

2019 - az ENSZ Menekültügyi Ügynöksége szerint a Boko Haram egy hétvége alatt 30 000 em-
bert üldözött el a kameruni határig 

- több mint 250 000-en menekültek el Északról a szervezet miatt
- márciusban 280 keresztényt mészárolnak le a fulani pásztorok
- júniusban Borno államban három öngyilkos merénylő robbantott bombát egy futballmér-

kőzést néző tömegben: 33 halott, 40 sebesült
- júliusban Borno államban Nganzai körzetben a Boko Haram fegyveresei tüzet nyitottak 

egy temetésen, 65 gyászolót öltek meg

Saját gyűjtés és szerkesztés. Forrás: CNN Boko Haram Fast Facts
https://edition.cnn.com/2014/06/09/world/boko-haram-fast-facts/index.html
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Becslések szerint a Boko Haram már több mint 35 000 civil haláláért felelős az elmúlt 
évek vérengzései során (Campbell 2019). Az 1. táblázatban látható jelentős számokra fel-
figyelve, fontos kiemelni és rávilágítani arra, hogy miért rabolnak el gyermeklányokat a 
szervezet fegyveresei. A Boko Haram tagjai az iszlám szalafista irányát követik, amely az 
iszlám szigorú fundamentalista értelmezése, Mohamed próféta példáján keresztül dicsőít 
és kizárólagosnak tart. Az iszlám azt tanítja, hogy az isteni kinyilatkoztatás csak fedd-
hetetlen, bűntelen életű, egyszerű tiszta próféta által közvetíthető az emberekhez. Ennek 
kivételes személyisége, megkérdőjelezhetetlen kiválasztottja Mohamed. A Próféta életét 
és cselekedeteit, tanításait összefoglaló, szájhagyomány útján terjesztett közlések gyűjte-
ménye a hadísz. Az abban leírtakat a hívek minden részletében követendőnek tartják. A 
hadíszban szerepel, hogy Mohamednek 11-13 felesége volt, közülük a legkedvesebb Aisha 
volt, akit 6 éves korában vett feleségül. Amikor Aisha 9 éves lett, elhálták a házasságot, az 
akkor 53 éves Mohameddel. Ennek az írásnak nem tárgya egy 625 körüli történet megíté-
lése egy gyermekleánnyal folytatott házasélet szempontjából, azonban a 21. században, a 
morális értékek mentén másképp ítélkezünk. A leánygyermekek elrablását, annak vallási 
és morális igazolását, Mohamed és Aisha hadíszokban megírt története legitimizálja a 
szervezet tagjainak. A legértékesebbek a 8-12 éves lányok, őket elsőként a vezetők „veszik 
feleségül”, „akciós áron” meg lehet kapni a 12-20 éveseket, 20 évnél idősebbeket a leg-
alacsonyabb „rangban” lévő szűkösebb anyagiakkal rendelkező katonáknak „kiárusítják”. 
Ezek a férfiak aztán szexuálisan bántalmazzák a kislányokat, és erre képtelenség a vallás, 
vagy bármi más mentén igazoló, felmentő magyarázatokat adni.

A nigériai helyzetet tovább árnyalja még az is, hogy a terrorszervezet ellen harcoló 
CJFT Civil Egyesítési Erők, a Boko Harammal szemben gyerekeket és lányokat tobo-
roztak, őket harcra kényszerítve. A CJFT közel ezer gyereket használt a Boko Haram 
elleni harcra, köztük több mint száz lányt. Az ENSZ szerint az északi térségben 2003 és 
2017 között 3500 gyereket szerveztek be és küldtek gyilkolni. Megjelentek olyan állítá-
sok is, miszerint a CJFT-ben hasonlóan a Boko Haramhoz, a gyermeklányokkal elköve-
tett szexuális erőszak mindennapos. Ezt kormányzati szinten tagadták, annak ellenére, 
hogy az esetekről maguk az áldozatok beszéltek. Az UNICEF-nek 2017-ben sikerült a 
CJFT-vel egy cselekvési tervet aláírni, aminek eredményeképp a toborzott gyerekek kö-
zül 1727-et már elengedtek (Adebayo–Polglase 2019)

(A keresztény közösségek helyzete) Az előzőekben a Boko Haram, az ország északi terü-
letén elkövetett és többségében muszlimokat érintő erőszakos tettei kerültek bemutatásra, 
de nem lehet elmenni a keresztény közösségek ellen elkövetett borzalmas cselekedetek 
mellet. A keresztények üldözése és az ellenük elkövetett erőszak statisztikái világmére-
tekben az utóbbi időkben soha nem tapasztalt méreteket öltött. A keresztény közösségek 
a Közel-Keleten, Nyugat-, Közép- és Dél-Ázsiában, Észak- és Kelet-Afrikában egyaránt 
kiveszik részüket az üldöztetés okozta szenvedésekből. De ezek között a legrosszabb az 
észak-nigériai keresztények állandó és folyamatos üldözése, az ellenük elkövetett erőszak. 
2014-ben a népirtás legbrutálisabb formáival szembesültek. Egy internetes keresztény 
portál adatai szerint (Prophecy News Watch 2019) 2014-ben a világszerte meggyilkolt 
keresztények esetén minden 100 áldozatból 64 Nigériában veszítette életét, többségük 
Észak-Nigériában. Ugyanebben az évben az Amnesty International bejelentette, hogy az 
egész világon a legrosszabb és leghalálosabb terrorszervezet a Boko Haram.

Az Észak-Nigériában élő keresztények több mint 30 millióan vannak, a legjelentősebb 
létszámú kisebbséget képviselik (31,25%). Mind szociális helyzetüket tekintve, mind vallási 
szempontból a legszörnyűbb erőszak célpontjaiként szenvednek. A 2011-es választások utáni 



28 DR. BÁNDY KATALIN: KERESZTÉNY KÖZÖSSÉGEK VÉGVESZÉLYBEN...

Valóság • 2019. szeptember

politikai indíttatású összecsapások zűrzavarában, megkezdődött az iszlamista Boko Haram 
kalifátus létrehozására irányuló törekvése az észak-keleti régióban. Az iszlamista nomád 
fulani6 pásztorok rendszeresen rátámadtak az ország „middle belt” középső területén élő, 
őslakos, bennszülött keresztény gazdálkodókra, hogy elűzzék őket és megszerezzék a föld-
területeket. Az északi területeken egyéb formái is vannak az elnyomásnak:

• a keresztényeket kizárják a politikai döntéshozatalból és az azokhoz kapcsoló-
dó hivatali állásokból,

• megtagadják a földterületi igényeiket istentiszteleti helyek építésére, az utolsó 
templomot 1979-ben építhették,

• az általános iskolákban nem lehet keresztény vallási alapokon nyugvó oktatást 
folytatni, a legtöbb északi államban, a középiskolákban sem,

• a keresztényeket nyíltan diszkriminálják és nem kaphatnak semmilyen állást 
kormányzati irodákban, kizárólag a hitük miatt,

• a muszlimok számára fenntartott kurzusokat szerveznek a felsőfokú oktatási in-
tézményekben és az egyetemeken, hasonló kurzusokat a keresztényeknek nem,

• erőszakkal elrabolják a keresztény lányokat és a muszlim hitre való áttérésre, 
házasságra kényszerítik,

• a nagyvárosokban elszigetelten élnek a keresztény közösségek az ország egész 
északi területén (Bologo 2019).

Nigéria szövetségi kormánya és az észak-nigériai államok soha nem fogalmaztak meg 
egy olyan erős, alkotmányos és politikai álláspontot, amely Észak-Nigériában minden-
hol garantálja a keresztény közösségek számára a védelmet, a biztonságot, a szabadságot 
és a jogokat. 2006 és 2017 között megközelítőleg 20 500 keresztényt mészároltak le, 
több mint 1,8 millióan menekültek el lakhelyükről, valamint 15 000 templomot rom-
boltak le vagy vált elhagyatottá. A legtöbb atrocitás Északon Adamawa, Borono, Kano 
és Yobe államokban érte a keresztényeket. A legmegrendítőbb esetek egyike, amikor 
Kaduna államban egyetlen éjszaka alatt 600 ártatlan embert mészároltak le, az állam 
déli, dominánsan keresztények lakta területén a „middle belt” övezetben. A legtöbb ke-
resztények lakta állam az ország északi részéhez közel, mind a „middle belt” övezetben 
van: Plateau, Nassarwa, Benue és Taraba. Ezeken a területeken olyan erőszakosak és 
nagymértékűek a fulani pásztorok támadásai a keresztények ellen, hogy nem ritka az 
áldozatok tömegsírba temetése (Bologo 2019).

2019 márciusában több mint 280 keresztényt öltek meg Nigériában a fegyveres fulani 
pásztorok, vagy a Boko Haram. Az erőszakot a kormány elítélte és ígéretet tett az elkö-
vetők felkutatására. Ez nem egyszerű, mivel a fulani pásztorok nomád nép, akik állata-
ikkal folyamatosan vándorolnak. Keresik a gazdagabb legelőket, amiből kevesebb van, 
ekkor behatolnak a keresztény gazdák földjeire, ami máris konfliktust teremt. Becslések 
szerint a militáns fulani pásztorok 2016 óta több mint 500 keresztény gazdálkodót öltek 
meg (Hough 2019).

(A nemzetközi közösségtől elvárt szerepvállalás a krízisben) A nemzetközi közösségnek 
hatékony és támogató intézkedéseket kell alkalmaznia, amelyek nyomást gyakorolnának 
a nigériai kormányra, hogy több garanciát és teljes szabadságot biztosítsanak az Észak-
Nigériában élő keresztény kisebbségek számára: 

• törvényi erővel szükséges felszámolni a keresztény közösségek szabadságát és 
jogait sértő korlátokat,

• meg kell akadályozni a keresztény őslakosok földjeire történő erőszakos betö-
réseket, a földek jogtalan kisajátítását,
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• az üldöztetés, az erőszak, a megkülönböztetés és kirekesztés széles körben való 
elterjedtségének felszámolása,

• jogállamiság és demokrácia,
• a demokrácia és a teokrácia kettős, egymással ellentétes ideológiáinak eltávo-

lítása a nigériai alkotmányból.
A nemzetközi közösségnek cselekedni kell a humanitárius, keresztény krízis kezelé-

sében az érintett területeken. Szükséges lenne egy olyan globális alap létrehozása, amely 
hatékony segítséget képes nyújtani a jogsértések áldozatainak rehabilitációjához. A 
jogállamisággal összeegyeztethetetlen az, hogy az erőszak elől menekülő keresztények 
javait és földbirtokait elkobozzák, vagy egyszerűen elveszítik az erőszakos földfog-
lalók miatt, akik büntetlenül fosztogatnak a keresztények birtokain. A nemzetközi 
közösségnek fel kell lépnie ez ellen a durva jogfosztás ellen, felszólítva a nigériai 
kormányt, hogy tegyenek hatékony és valós intézkedéseket a jogsértésekkel szem-
ben, illetve képesek legyenek olyan védelmet nyújtani, hogy a keresztények meg-
őrizhessék jogos tulajdonukat (Bologo 2019).

(Összegzés) A világ keresztényeinek csupán 25%-a él fejlett demokráciákban, ahol 
jobbára szabadon élhetik meg hitük gyakorlását. A korlátlan hatalmon alapuló re-
zsimekben, és ott, ahol teret kapnak a szélsőséges vallási ideológiák, ez nincs így. 
A tanulmányban példaként bemutatott Nigériában a dzsihadisták tönkretesznek 
településeket, régiókat, akár egész országok fejlődését vetik vissza. Élhetetlen 
közeget teremtenek, ahol emberek tömegei szenvednek a mindennapok erősza-
kában, életüket mintegy kilátástalanul élik a „halál gettójában”, vagy javaikat, 
megteremtett egzisztenciájukat hátrahagyva nincstelenné válva elmenekülnek. A 
hivatalos kormányzati narratíva többnyire nyilatkozatokat ad ki és elítéli az erő-
szakos eseteket, de semmi nem garantálja a keresztények alapvető biztonságát. A 
keresztény vezetők felszólítják híveiket, hogy tartózkodjanak a megtorlástól, és 
kérik a rendvédelmi szervek hatékony fellépését. Az iszlamista terrorcsoportok 
pedig a gyenge vagy semmiféle hatósági fellépéseket ismerve, újabb erőszakos 
cselekményeket követnek el büntetlenül. A nigériai mindennapok borzalmai, a 
szegénység, az üldöztetés, a mindennapos félelemben élés, talán távol esik a mi 
mindennapi problémáinktól. A legújabb nyugati trend szerint, nekünk másra „kell” 
figyelni, gyermekeinket idejekorán a szexuális másság elfogadására érzékenyítjük 
(valójában véleménypresszió, indoktrináció), mert ha nem, akkor érzéketlenné és 
kirekesztővé válnak. A nyugati kultúrákban legkülönfélébb jogoknak lehet érvényt 
szerezni, a genderizmus lassan társadalmi normává válik, és eltévedünk a betű-
tészták (LMBTQIA, LMBTQIAPK) tengerében és figyelmünk elsiklik a valódi 
tragédiák felett.

Jelen tanulmány a „Nemzetköziesítés, oktatói, kutatói és hallgatói utánpótlás megteremtése, a 
tudás és technológiai transzfer fejlesztése, mint az intelligens szakosodás eszközei a Széchenyi 
István Egyetemen” projekt keretében készült. Projekt azonosító: EFOP-3.6.1-16-2016-00017
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BÓDI STEFÁNIA

A petíciós jog Európa egyes államaiban I. 
A Cseh Köztársaság szabályainak bemutatása

A petíciós jog a klasszikus politikai jogok sorába tartozik, melynek értelmében az em-
bereknek jogukban áll írásban kéréssel vagy panasszal fordulni a közhatalmat gyakorló 
szervek felé. A petíciós jog, bár nem a leghatékonyabb jogvédelmi eszközök egyike,1 
létező és szükséges jog napjainkban. Sokan a közvetlen demokrácia egyik eszközének 
tartják. Megjegyezzük, hogy ez a jog nem alkalmas semmilyen más jogvédelmi, jog-
orvoslati eszköz kiváltására, helyettesítésére, nem avatkozhat be tehát a hatalmi ágak 
megosztásába, nem sértheti a bírói függetlenséget. Bár vannak hatékonyabb eszközök 
napjainkban, mint amit a petíciós jog kínál, az emberek igénylik ezt a könnyen átlátható 
és alkalmazható jogi eszközt is érdekeik érvényesítésére, így azt mondhatjuk, van lét-
jogosultsága minden korban. Nézzük meg, a Valóság hasábjain induló cikksorozatban, 
hogyan érvényesül ez a jog a Cseh Köztársaságban, az Egyesült Királyság egyes orszá-
gaiban, Németországban és Franciaországban. Legelső írásomban tehát a cseh szabályo-
zás bemutatásával kezdem.

(A petíciós jog előzményei a cseh szabályozásban) A petíciós jog már Csehszlovákiában 
is létezett, sőt már a Csehszlovák állam megszületése előtt is. A legelső cseh alkotmány 
az 1920. évi alkotmány, melynek 115. §-ában megtalálható volt már a petícionálás jo-
ga, eszerint mindenkinek joga volt a petíciós joghoz, a jogi személyek és szervezetek 
azonban ezt a jogot kizárólag tevékenységi területükre vonatkozóan gyakorolhatták.2 Az 
ezt követően megszületett 1948-as alkotmány röviden tartalmazta a petíciós jogot és 23. 
cikkében kimondta, hogy mindenkinek jogában áll bármely állami szervhez bármilyen 
petíciót benyújtani.3 A törvény végrehajtására napvilágot látott egy kormányrendelet, a 
150/1958-as4, mely kimondta, hogy minden bejelentést 10 napon belül ki kell vizsgálni 
az illetékes hatósághoz való beérkezéstől számítva, ha ez nem lehetséges, akkor a beér-
kezéstől számított 30 napon belül. Ez az időbeli hosszabbítás csak kivételes esetekben 
lehetséges, a kompetens ügyintéző személy jóváhagyásával. A panaszost értesíteni kell 
az eljárás meghosszabbodásáról és annak okáról. Amennyiben áttételnek van helye, azt 
5 napon belül meg kell tenni az illetékes hatósághoz. A panaszost erről a lépésről is 
tájékoztatni kell. Ha a panasz megalapozatlan és ezért nem kerül kivizsgálásra, erről is 
tájékoztatást kell kapnia a benyújtónak. Látható, hogy a korabeli szabályozás a tájékoz-
tatáshoz való joggal kellőképpen tisztában volt az ügyintézés során. Minden beadványt 
akkor és most is tartalma és nem formája szerint kellett besorolni, akkor is, ha formailag 
nem volt megfelelő. A kormányrendelet címe szerint a dolgozók panaszairól, észrevéte-
leiről és javaslatairól rendelkezett.5

A következő cseh alkotmány az 1960-as alkotmány volt,6 amely 29. cikkében tartal-
mazta, hogy az állampolgároknak és a szervezeteknek is joga van ahhoz, hogy javas-
latokkal, észrevételekkel vagy panasszal forduljanak a népképviseleti szervekhez vagy 
más állami szervekhez,7az állami szervek felelősséget viselnek a petícióval kapcsolatban 
és azonnal intézkedni kötelesek. A petíciós jog felosztása nagyon hasonló volt a korabe-
li magyar szabályozáshoz, mely először az 1954. évi I. törvényben8, majd az 1957. évi 
IV. törvényben volt megtalálható, majd később az 1977. évi I. törvényben. Bár az 1957. 
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évi törvényben idegen testként foglalt helyet, hiszen ez a törvény az államigazgatási 
eljárásról szólt, a hármas felosztás e jog tagolásaként hasonlatos volt a cseh szabályo-
záshoz. Nálunk ugyanis a petíciós jog közérdekű bejelentésre, javaslatra és panaszra9, 10 
volt felosztva.

Csehországban, hasonlóan hazánkhoz a rendszerváltás során a korábbi jogrendszer 
elemeinek lebontásával kellett megküzdeni és a jogállami alapok lerakásával. Ebben 
a folyamatban napvilágot látott az alkotmány, amely az 1993. évi I. törvény, a petíciós 
jogról szóló 1990. évi LXXXV. törvény és az Emberi Jogok és Szabadságok Chartája11 
(Listina základních práv a svobod), mely formailag nem az alkotmány része ugyan, de 
tartalmilag szorosan együtt él az alkotmánnyal.

(A petíciós jog a hatályos törvényi szabályozásban) A petíciós jogról a Charta a 18. cikk-
ben rendelkezik és kimondja12, hogy a petíciós jog garantált. Közügyekben vagy más 
közérdeklődésre számot tartó ügyben mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyénileg vagy 
másokkal közösen állami szervekhez vagy helyi önkormányzatokhoz forduljon kéréssel, 
javaslattal vagy panasszal. A petíciós jog nem sértheti a bíróságok függetlenségét, ezt 
a jogot nem lehet arra használni, hogy sértsék a Chartában biztosított más jogokat és 
szabadságokat. A petíciós jogról szóló 1990-es törvény azonban igen rövidre sikeredett, 
mindösszesen 10 cikkelyből áll.13 A következő rendelkezéseket tartalmazza: mindenki-
nek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal közösen az állami szervekhez vagy a 
helyi önkormányzatokhoz forduljon kéréssel, javaslattal vagy panasszal egyéni érdek-
ből vagy közérdekből, olyan ügyben, mely az adott szerv kompetenciájába tartozik. Jogi 
személyek is élhetnek ezzel a joggal, ha a tevékenységükkel összefüggésben szükséges. 
A petíciós jog nem használható a bíróságok függetlenségébe való beavatkozás eszkö-
zeként. A petíciós jog nem tartalmazhat az alkotmány vagy a törvények megsértésére 
vonatkozó felhívást, nem korlátozhatja vagy akadályozhatja az állampolgárok szemé-
lyes vagy politikai jogainak gyakorlását, nemzetiség, nem, faj, származás, politikai 
vagy más meggyőződés, vallásos hit, szociális helyzet alapján, nem buzdíthat gyűlöletre 
vagy intoleranciára ezen csoportok ellen, illetve a felsorolt okokból, nem lehet tartalma 
erkölcstelen és nyers erőszakot nem közvetíthet. A petíciós jog gyakorlása nem lehet 
kárára senkinek. Létrehozható a törvény alapján petíció benyújtására az állampolgárok 
által petíciós bizottság is, mely jogi személynek nem tekinthető, a bizottság tagja csak 
18. életévét betöltött személy lehet. Petíció aláírásához meg kell adni a nevünket, lakó-
helyünket, a petíció tartalmát az aláírás előtt pedig megfelelően ismernie kell az aláíró 
személynek. Az aláírást semmilyen módon nem lehet kierőltetni. Ha az aláírandó papír 
nem tartalmazza a petíció szövegét, akkor is meg kell jelölni, hogy mi a petíció tartal-
ma, meg kell jelölni a petíció összeállítójának nevét, aki jogosult a petíciót képviselni a 
bizottság nevében. A petíciós beadványnak a nyilvánosság számára elérhető helyen kell 
lennie az aláírások gyűjtése alatt, de az aláírások gyűjtése nem zavarhatja a közrendet 
vagy a közlekedést. Az aláírások interneten is gyűjthetőek, a lényeg, hogy petíciót csak 
írásos formában lehet benyújtani, a név és a lakóhely megjelölésével, a címzett szervnek 
kötelessége a beadvánnyal foglalkozni. Ha nem tartozik a címzett szerv hatáskörébe az 
ügy elintézése, akkor 5 napon belül továbbítani kell az illetékes nemzeti hatósághoz, 
és erről a beadványt tevőt tájékoztatni kell. Az állami szervek tehát kötelesek a bead-
vánnyal foglalkozni és 30 napon belül írásban választ kell adniuk a benyújtónak vagy 
a benyújtó személyek képviselőjének. A válaszban a címzett szerv közli álláspontját a 
petícióval kapcsolatban és azt, hogy hogy áll az ügy elintézése.14
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(A petíciós jog a Házszabályban) A cseh törvényhozás két házra osztható. A 81 képvise-
lőből álló Szenátus bizottságai között megtalálhatjuk az Oktatással, tudománnyal, kultú-
rával, emberi jogokkal és a petíciókkal foglalkozó bizottságot. A Szenátus Szabályzata15, 
vagyis az 1999. évi CVII. törvény tartalmazza a II. részben, vagyis a 142. cikkében, 
hogy a petíciók melyeket a Szenátushoz vagy a Szenátus szerveihez, hivatalaihoz cí-
meztek, a petícióval foglakozó bizottsághoz kell, hogy kerüljenek. A bizottság eldönti, 
hogy a petíció megfelel-e a petícióval szemben támasztott feltételeknek. Ha a petíciót 
10.000 ember vagy ennél több aláírta, erről értesíteni kell az Ügyrendi és eljárási bi-
zottságot. A bizottság eldönti az ügy megvizsgálása során azt is, hogy meghallgatja-e a 
petíció benyújtóját vagy sem, és arról is határoz, hogy értesíteni kell-e a beadványról a 
Kormány megfelelő tagját, vagy más közigazgatási szerv képviselőjét vagy esetleg helyi 
önkormányzati képviselőt. A petícióról kikérhető más bizottság véleménye is megadott 
határidőn belül. A beadványt tevőt értesíteni kell a petíció kezelésének módjáról és a 
bizottság véleményéről is. A 142a cikk16 értelmében, ha a petíciót legalább 10.000 vagy 
ennél több fő írta alá, akkor azt napirendre kell tűzni a Szenátus soron következő ülé-
sén, miután a petíciókkal foglalkozó bizottság az ügyrendi bizottság részére a vizsgálat 
befejezéséről tájékoztatást adott. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az előadó személy 
nevére, a petíciós bizottságot képviselő személy nevére, azon természetes személy vagy 
jogi személy képviselőjének nevére, akik érintettek az ügyben, úgyszintén az érintett 
közigazgatási hatóság vagy helyi önkormányzat megnevezésére. Az ülést vezető szená-
tornak fel kell olvasnia a petíciós bizottság képviseletében eljáró személy nevét, ennek a 
személynek joga van felszólalni a petícióról folytatott vitában maximum két alkalommal 
és alkalmanként nem több mint tíz perc időtartamban, hacsak a Szenátus másképpen 
nem rendelkezik. Be kell vonni a vitába az ügy bizottsági előadóját is, aki tájékoztatja a 
Szenátust a beadvány tartalmáról és a vizsgálat eredményéről, és javaslatot kell tennie 
a petíció további kezelését illetően. Ezután az elnök megnyitja a vitát. A vita szavazás-
sal zárul és a Szenátus határozatával, amely tartalmazza a petíció kezelésének módját. 
A Szenátusnak ahhoz is joga van, hogy visszautalja az ügyet a petícióval foglalkozó 
bizottsághoz, hogy az kezelje az ügyet a továbbiakban vagy hozhat határozatot maga 
a petíció kezelését illetően. A petíció benyújtóját mindenesetre tájékoztatni kell arról, 
hogy mi lett a Szenátusi vita eredménye. A 142b cikk értelmében17 a petíciókkal foglal-
kozó bizottságnak az elfogadott petíciókról jelentést kell készítenie, amely tartalmazza 
a tartalmukat és kezelésük módját. Ki kell térnie a jelentésnek arra, hogy ki a petíció 
benyújtója, mikor nyújtották be, milyen tárgykörben, ki foglalkozott az üggyel, mikor 
és hogyan. Ha a Szenátus nem dönt másképpen, a petíciókkal foglalkozó bizottságnak 
éves jelentését be kell nyújtania legkésőbb a következő év február 15-ig, de a Szenátus 
részére bármikor tájékoztatást kell adni a petíciókról, amennyiben azt kéri. A petíciós 
bizottságnak kötelessége továbbutalni az ügyet más bizottságokhoz, hatóságokhoz vagy 
intézményekhez, amennyiben az ügy hozzájuk tartozik.

Petíciós Bizottság egyébként a cseh törvényhozás Alsóházában is fellelhető, (The 
Chamber of Deputies)18 a Parlament honlapja szerint ezt a bizottságot először 1918-ban 
hozták létre. A rendszerváltást követően 1990-ben újjáéledt az Alsóház részeként is, 
1996-ban kapta mostani megnevezését. A bizottság aktívan részt vett a jogalkotási tevé-
kenységben a rendszerváltást követően, különösen sok emberi jogi tárgyú törvényterve-
zetet tárgyalt. E bizottságnak is a petíció beérkezését követően lehetősége van természe-
tesen arra, hogy a petíciót áttegye az illetékes állami szervhez, vagy más bizottsághoz 
utalja. A bizottság a petíciós jogról szóló törvény alapelvei szerint jár el eljárása során. 
A bizottságnak lehetősége van a beadványt tevőt meghallgatni és kikérni a Kormány, 
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más központi közigazgatási szerv vagy a helyi önkormányzatok képviselőjének állás-
pontját az ügyben. A bizottság ombudsmanszerű tevékenységet végez, a nemzetiségek 
jogainak védelmében például különösen aktív. Figyelemmel kíséri az ombudsmannak a 
tevékenységét és megvitatja annak jelentését. A honlap szerint a bizottság rendszeresen 
(kétévente) beszámol itt is a törvényhozó testület részére a kézhez vett petíciókról és 
azok elintézésének módjáról. A bizottság ülései nyilvánosak. A bizottság kapcsolatot tart 
az európai partnerbizottságokkal, konferenciákat, nyilvános meghallgatásokat rendez 
emberi jogi témákban. A bizottsághoz két ún. albizottság tartozik, az egyik a szabadsá-
guktól megfosztott személyek jogaival foglalkozó albizottság, a másik pedig a szólás-
szabadsággal és a médiával foglalkozó albizottság.19

(A petíciós jog gyakorlati megnyilvánulásai a Cseh Köztársaságban és az Európai Unió 
Petíciós Bizottsága előtt) Vessünk egy pillantást arra is érdekességképpen, hogy milyen 
ügyekben nyújtottak be petíciót az elmúlt években a cseh állampolgárok! A petíciós beadvá-
nyokból jól nyomon követhetőek, hogy mely események foglalkoztatják aktívan a közéletet, 
az embereket. A nemzeti petíciók között megtalálható az utóbbi években a bevándorlás té-
maköre, de természetesen a legkülönfélébb témakörökben láttak még ezenkívül napvilágot 
petíciók. Érdekesség viszont, hogy az Európai Parlament Petíciós Bizottságánál a csehek 
nem nyújtottak be a bevándorlással, menekültüggyel kapcsolatos témakörben petíciót.

• 2015 augusztusában petíciót nyújtottak be az idegengyűlölet ellen, a kezdemé-
nyezést a tudományos élet képviselői indították.20

• 2015 szeptemberében Václav Klaus exelnök petíciót kezdeményezett a beván-
dorlás ellen.21

• 2018 augusztusában tüntettek és petíciót nyújtottak be a miniszterelnök és 
kormánya ellen.22

• 2018 februárja: petíció a prágai érsek védelmében.23

Az Európai Parlamenthez benyújtott petíciók számát tekintve az elmúlt hat évben a 
csehek 82 beadványt nyújtottak be, addig összehasonlításképpen megjegyezzük, hogy 
Magyarország esetében ez a szám 180.24 A 82 beadványból 45 elfogadhatónak bizonyult, 
37 pedig nem. Magyarország esetében az elfogadható petíciók száma 94, az elfogad-
hatatlanoké pedig 86. Jól látható, hogy mindkét országban nagyobbrészt vannak az el-
fogadható beadványok, de azért szép számmal akadnak elfogadhatatlanok is. A csehek 
az Európai Parlament Petíciós Bizottságához az ún. „PETI Bizottság” honlapja alapján 
többek között az alábbi témakörökben éltek e jogukkal:25

• a cseh nyugdíjtörvény ellen,
• petíció a cseh börtönökben tanúsított bánásmód ellen,
• petíció a szellemi fogyatékossággal élő emberekkel való nem megfelelő bá-

násmód ellen,
• petíció a csehországi szerencsejáték-ágazatról,
• petíció az egészségügyi adatok kezeléséről a Cseh Köztársaságban,
• petíció a külföldiek kötelező biztosításáról a Cseh Köztársaságban,
• petíció a csehországi igazságszolgáltatási és büntetés-végrehajtási rendsze-

rekről,
• petíció a cseh bankok általi állítólagos hátrányos megkülönböztetésről,
• petíció a kézi lőfegyverek szabályozásáról,
• petíció a faji megkülönböztetésről.

A petíciók számát illetően azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a cseh polgárok 
jelenleg nem a legaktívabbak az Unió Petíciós Bizottsága előtt, ami nem baj, hiszen az 



Valóság • 2019. szeptember

BÓDI STEFÁNIA: A PETÍCIÓS JOG EURÓPA EGYES ÁLLAMAIBAN I. 35

állampolgárok civil kezdeményezéseinek túlzott megnyilvánulásai mindig elégedetlen-
séget tükröznek az aktuális társadalmi-politikai renddel szemben.

(A petíciós jog cseh és hazai szabályozásának összevetése) A petíciós jogról elmond-
hatjuk, azonkívül hogy klasszikus politikai jog, hogy a véleménynyilvánítás szabad-
ságához tartozik, hiszen az emberek véleményüknek adnak hangot hasonlóan, mint a 
gyülekezések alkalmával. Az Alkotmánybíróság határozata azonban nem említi meg 
a kommunikációs jogok között, pedig sok más jogról említést tesz elhíresült korábban 
született határozatában.26 Eszerint „a véleménynyilvánítás szabadságának kitüntetett 
szerepe van az alkotmányos alapjogok között, tulajdonképpen »anyajoga« többféle sza-
badságjognak, az ún. »kommunikációs« alapjogoknak. Ebből eredő külön nevesített jo-
gok a szólás és a sajtószabadság, amely utóbbi felöleli valamennyi médium szabadságát, 
továbbá az informáltsághoz való jogot, az információk megszerzésének szabadságát. 
Tágabb értelemben a véleménynyilvánítási szabadsághoz tartozik a művészi, irodalmi 
alkotás szabadsága és a művészeti alkotás terjesztésének szabadsága, a tudományos 
alkotás szabadsága és a tudományos ismeretek tanításának szabadsága. Ez utóbbiak 
tiszteletben tartásáról és védelméről az Alkotmány27 70/G. §-ában külön is rendelkezik. 
A véleménynyilvánítási szabadsághoz kapcsolódik a lelkiismereti és vallásszabadság, 
valamint a gyülekezési jog is.”28

Földesi Tamás azonban utal a fent említett kapcsolatra tanulmányában, szerinte 
ugyanis a petíciós jog „legális a kifejezési jogon belül, és nem azon kívül foglal helyet 
[…] a gyülekezési, szervezkedési, illetve szólás- és sajtószabadság, valamint a petíciós 
jog logikailag ekvivalencia viszonyában állnak egymással. Ez azt jelenti, hogy ott van 
igazán gyülekezési, szervezkedési és kifejezési szabadság, ahol a petíciós jog megen-
gedett és fordítva […] a petíciónak azok a sajátosságai, hogy kérelmeket és panaszokat 
foglalnak magukba, s ezt meghatározott hatóságokhoz intézik, részét képezik ugyan a 
szólás- és kifejezési szabadságnak, de olyan sajátos formáját, amely eltér a szólás és 
szabadság által lefedett tartalmak zömétől. Ezért azt állíthatjuk, hogy a petíciós jog tu-
lajdonképpen »sui generis« jog, amely tehát a maga nemében valami sajátosat fejez ki. A 
petíciós jog bizonyos fokig nem egy az alapjogok között, hanem az összes többi alapjog 
érvényesülésének egyik biztosítéka.”29

A legnagyobb különbség a magyar és a cseh illetve általában a hazai és az európai 
országok szabályozásában, hogy nem létezik petíciós bizottság a parlamenti bizottságok 
sorában. Sokszor leírták már szerzők, többek között én is, hogy a korszerű szabályozás 
sokáig váratott magára, jelenleg a 2013. évi CLXV. törvény rendelkezik a petíciós jog-
ról, vagyis címe szerint a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről. A Házszabály nem 
tartalmaz külön rendelkezéseket nálunk a petíciós jogról, ez azokban az országokban 
jellemző, ahol az országgyűlési bizottságok sorában fellelhető a petíciós bizottság. A 
Parlamenthez benyújtható petíciókat ezek az országok nagyon részletesen szabályozzák, 
ugyanakkor a más állami szervekhez benyújtható petíciókról semmilyen szabályozást 
nem tartalmaznak vagy éppen csak valamit. Ez a helyzet pl. Franciaországban vagy az 
Egyesült Királyság egyes országaiban. A hazai törvényi szabályozást ezeknél jobbnak 
találom, mivel egységes keretet ad a petíciós jog szabályozásának, tekintet nélkül arra, 
hogy a petíciót mely állami szervhez nyújtották be. A törvény alapján tehát be lehet 
nyújtani állami szervekhez és a helyi önkormányzatokhoz. A petíció három részre osz-
lik a törvény alapján, mely felosztás gyökerei egészen a szocializmusig nyúlnak vissza. 
Létezik közérdekű bejelentés, javaslat és panasz. A közérdekű bejelentés olyan körül-
ményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása az egész társadalom vagy a közösség 
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nagyobb részének érdekét szolgálja.30 A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat, 
csakúgy, mint a panasz. A panasz pedig egyéni jogsérelem megszüntetésére irányul, 
olyan esetekben, amikor az ügy nem tartozik más szerv eljárásába, vagyis bírósági vagy 
közigazgatási útra.31 Fontos hangsúlyozni a petíciós jognak ezt az elemét, ugyanis ez a 
jog nem avatkozhat be az államhatalmi ágak megosztásába, és nem sértheti a bíróságok 
függetlenségét, ezt egyébként a cseh szabályozás is hangsúlyozza. További különbség, 
hogy nem létezik küszöb vagy limit a törvényben, amely bizonyos aláírásszám esetén 
kötelező Kormány általi napirendre tűzést vagy Országgyűlés általi megvitatást tenne 
kötelezővé.

Fontosnak tartom megjegyezni azt is, hogy a törvényi fogalomhasználatot a jogal-
kotó nem hangolta össze hazánkban az Alaptörvény szóhasználatával, ami javításra 
szorul. Magyarország Alaptörvénye ugyanis azt a rendelkezést tartalmazza a XXV. 
cikkében, hogy „mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt, 
írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló 
szervhez.” Kétségtelen, hogy a petícióban kérünk valamit vagy panaszkodunk, illetve 
a kettőt együtt, ez esetben viszont érdemes lenne megfontolni a régi alkotmányjogi fel-
osztás visszaállítását,32 amely kérvényezési és sérelememelési jogot különböztetett meg 
a petíciós jogon belül. Bár a történelem folyamán egészen a szocializmusig nem talál-
kozhattunk e jogról szóló törvénnyel, amely címe szerint a petíciós jogról rendelkezett 
volna, de olyan nagyszerű közjogi művekből, mint Nagy Ernő,33 Faluhelyi Ferenc34 vagy 
Ereky István35 ránk maradt műveiből tudjuk, hogy ez a jog létezett és két részre bomlott. 
Az alaptörvényi definíciót Milánkovich András is kifogásolja, ő kiegészíteni javasolja 
a petíciós jog alkotmánybeli definícióját következőképpen, „… a következő kívánatos 
alkotmányi megfogalmazást adhatjuk: (1) mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül 
vagy másokkal együtt panasszal, kérelemmel vagy javaslattal forduljon bármely állami 
szervhez. A megkeresésre a címzett köteles válaszolni. (2) Az állam biztosítja, hogy az 
(1) bekezdésben foglalt jog gyakorlása miatt senkit hátrány nem érhet.”36

Amennyiben a petíciós jog hármas tagolását kívánja a jogalkotó megtartani a magam 
részéről a következő definíciót javaslom: A petíciós jog: Mindenkinek joga van ahhoz, 
hogy egyénileg vagy másokkal közösen közérdekű bejelentést vagy panaszt nyújtson be 
az illetékes állami szervhez olyan ügyben, amely nem tartozik más szerv hatáskörébe, 
így különösen bírósági vagy közigazgatási eljárás hatálya alá. A közérdekű bejelentés-
hez és a panaszhoz javaslat is fűzhető. A címzett szerv a törvényi határidőn belül köteles 
az ügyet kivizsgálni és a beadványt tevő részére válaszolni, akit beadványa miatt hátrány 
nem érhet.

Amennyiben a petíciós jog régebbi, kettős felosztását kívánjuk alkalmazni, az alábbi 
definíciót javaslom: A petíciós jog: Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyénileg vagy 
másokkal közösen kérelemmel vagy panasszal forduljon az illetékes állami szervhez 
olyan ügyben, amely nem tartozik más szerv hatáskörébe, így különösen bírósági vagy 
közigazgatási eljárás hatálya alá. A címzett szerv a törvényi határidőn belül köteles az 
ügyet kivizsgálni és a beadványt tevő részére válaszolni, akit beadványa miatt hátrány 
nem érhet.
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https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/hu
http://www.psp.cz/en/sqw/hp.sqw?k=3909
https://www.senat.cz/informace/zakon106/zakony/zak107-eng.php?ke_dni=17.4.2019&O=12
Szilvássy József: Václav Klaus petíciót indított a bevándorlás ellen, http://nol.hu/kulfold/

vaclav-klaus-peticiot-inditott-a-bevandorlas-1561319
1954. évi I. törvény a lakosság bejelentéseinek intézéséről
1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól
1977. évi I. törvény a közérdekű bejelentésekről, javaslatokról és panaszokról, egységes szerkezetben a vég-

rehajtásáról szóló 11/1977. (III. 30.) Mt. rendelettel
30/1992. (V. 26.) AB határozat
2013. évi CXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről

JEGYZETEK

1 Mivel napjainkban rendelkezésre állnak a bíró-
ságok, akár a nemzetközi bíróságok, az ombuds-
man, az Alkotmánybíróság stb.

2 he right to petition shall be enjoyed by every 
person. Legal persons and corporations shall 

enjoy this right only within the bounds of 
their competence. Lásd: With introduction Jiri 
Hoetzl és V. Joachim: The Constitution of the 
Czechoslovak Republic, https://archive.org/
stream/cu31924014118222#page/n45/mode/2up/
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search/petition, Édition de la Société L’effort de 
la Tchésoslovaquie, Prague, 1920. Letöltés ideje: 
2019. március 1.

3 Every one shall be entitled to petition with 
any public authority whatsoever. 150/1948 Coll. 
Constitutional Act of 9 May 1948 Constitution 
of the Czechoslovak Republic, http://czecon.law.
muni.cz/content/en/ustavy/1948/ Letöltés ideje: 
2019. március 1.

4 CONSIDERATION OF REPORTS 
SUBMITTED BY STATES PARTIES UNDER 
ARTICLE 40 OF THE COVENANT, Concluding 
observations of the Human Rights Committee, 
CZECH REPUBLIC, Addendum, Comments by 
the Government of the Czech Republic (CCPR/
CO/72/CZE), [24 July 2003] docstore.ohchr.org/
SelfServices/FilesHandler.ashx?enc... Letöltés 
ideje: 2019. március 1.

5 „Annual Report of the Security Information 
Service (BIS) for 2003“, https://www.bis.cz/
public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/en/
ar2003en.pdf, 23. o. letöltés ideje: 2019. május 6.

6 Constitution of Czechoslovakia, July 11, 1960. 
http://www.worldstatesmen.org/Czechoslovakia-
Const1960.pdf, Letöltés ideje: 2019. április 17.

7 Art. 29. Citizens and organizations shall have the 
right to submit their proposals, suggestions and 
complaints to representative bodies and to other 
state organs; it shall be the duty of state organs 
to take responsible and prompt action. Letöltés 
ideje: 2019. április 17.

8 Ez a törvény még nem osztotta három részre e 
jogot, a hármas felosztás majd csak az 1957-es 
törvénnyel jelenik meg. 

9 67. § (1) Minden állampolgár joga és kötelessége, 
hogy feltárja azokat a hibákat és fogyatékos-
ságokat, amelyeket az állami és gazdasági élet 
bármely területén észlelt (közérdekű bejelentés), 
illetve, hogy javaslatot tegyen az állami és gazda-
sági tevékenység megjavítására, a hibák és fogya-
tékosságok kiküszöbölésére. http://www.keje.hu/
torvenyek/1957-evi-iv-torveny-kozlonyallapot/, 
letöltés ideje: 2019. május 2.

10 64. § (1) Az ügy érdemében hozott államigazga-
tási határozat, továbbá intézkedés ellen panasszal 
élhet az, akinek jogát vagy jogos érdekét a hatá-
rozat vagy intézkedés sérti. http://www.keje.hu/
torvenyek/1957-evi-iv-torveny-kozlonyallapot/, 
letöltés ideje: 2019. május 2.

11 Bizonyos fordításokban Alapjogok és Alapvető 
Szabadságok Chartája.

12 Czech Republic, Charter of Fundamental Rights 
and Basic Freedoms, https://wipolex.wipo.int/en/
text/190581-letöltés ideje: 2019. március 5.

13 https://www.global-regulation.com/translation/
czech-republic/507271/on-the-right-of-the-
petitions.html-letöltés ideje: 2019. április 17. lásd 
még http://spcp.prf.cuni.cz/lex/85-90.htm

14 https://www.global-regulation.com/translation/
czech-republic/507271/on-the-right-of-the-
petitions.html-letöltés ideje: 2019. április 17. lásd 
még http://spcp.prf.cuni.cz/lex/85-90.htm

15 Az ún. Standing Rules of the Senate felel meg 
a magyar Házszabálynak. https://www.senat.
cz/informace/zakon106/zakony/zak107-eng.
php?ke_dni=17.4.2019&O=12-letöltés ideje: 
2019. április 17.

16 Lásd ugyanott www.senat.cz 
17 h t t p s : / / w w w . s e n a t . c z / i n f o r m a c e /

z a k o n 1 0 6 / z a k o n y / z a k 1 0 7 - e n g . p h p ? k e _
dni=17.4.2019&O=12-letöltés ideje: 2019. április 
17.

18 Azok az információk állnak itt rendelkezésünkre, 
melyek a honlapon keresztül elérhetőek, lásd: 
http://public.psp.cz/en/sqw/hp.sqw?k=3900 
és http://www.psp.cz/en/sqw/hp.sqw?k=3909-
letöltés ideje: 2019. április 19.

19 http://public.psp.cz/en/sqw/hp.sqw?k=3908-
letöltés ideje: 2019. május 3.

20 Medvegy Gábor: Elegük van a cseh tudó-
soknak a menekülthisztériából, https://24.
hu/kulfold/2015/08/17/eleguk-van-a-cseh-
tudosoknak-a-menekulthiszteriabol/-letöltés ide-
je: 2019. április 17.

21 Szilvássy József: Václav Klaus petíciót indított 
a bevándorlás ellen, http://nol.hu/kulfold/vaclav-
klaus-peticiot-inditott-a-bevandorlas-1561319, 
letöltés ideje: 2019. április 17.

22 Kiss Balázs: Kormányellenes tüntetés lett a 
cseh megemlékezésből, https://infostart.hu/
tudositoink/2018/08/22/tuntetesbe-torkollt-a-
cseh-megemlekezes, letöltés ideje: 2019. április 
17.

23 MTI, Politikai vita alakult ki a prágai érsek kö-
rül, https://www.origo.hu/nagyvilag/20180214-
politikai-vita-a-cseh-katolikus-egyhazban.html, 
letöltés ideje: 2019. április 17.

24 https://petiport.secure.europarl.europa.eu/
petitions/hu/show-petitions?keyWords=&a
llYears=true&_allYears=on&_years=1&_
a n y T h e m e = o n & _ s e a r c h T h e m e s = 1 & _
a n y S t a t u s = o n & _ s t a t u s e s = 1 & _
a n y E u C o u n t r y = o n & c o u n t r i e s = H U & _
countries=1&searchRequest=true-letöltés ideje: 
2019. április 17.

25 h t t p s : / / p e t i p o r t . s e c u r e . e u r o p a r l .
e u r o p a . e u / p e t i t i o n s / h u / s h o w -
petitions?page=1&pageSize=20-letöltés ideje: 
2019. április 17.

26 30/1992. (V. 26.) AB határozat.
27 A korábbi alkotmányra utal a szöveg természete-

sen, nem az Alaptörvényre.
28 30/1992. (V. 26.) AB határozat, http://public.

mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/D4CC956C6C04B7
E2C1258382003C442A?OpenDocument, letöltés 
ideje: 2019. május 3.
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29 Földesi Tamás: „Alapjog (legyen)-e a petíciós 
jog?” Társadalmi Szemle, 1992/6, 39–41.

30 1. § (3) bek.
31 1. § (2) bek.
32 A hármas felosztás helyett a jog kettős tagolását 

javasolja (panasz és kérelem) Hajas Barnabás – 
Patyi András is: „64. § Panaszjog” in JAKAB 
András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja, III. 
kötet, Budapest, Századvég, 2009, 2390. o. vagy 
Hajas Barnabás – Patyi András: Az Alkotmány 
kommentárja [szerk. Jakab András]. – 2. köt. 2. 
jav., bőv. kiad. – Budapest, Századvég, 2009, 
2342. o.

33 Nagy Ernő: Magyarország közjoga, Athenaeum 
VII., átdolgozott kiadás, 1868. Budapest; Nagy 

Ernő: Magyarország közjoga, III. átdolg. kiadás, 
Eggenberger-féle Könyvkereskedés kiadása, 
1897, Bp.

34 Faluhelyi Ferenc: Magyarország közjoga, Pécs, 
1926, Karl Könyvesbolt kiadása.

35 Ereky István: Jogtörténeti és közigazgatási jogi 
tanulmányok, II. kötet, Eperjes-Sziklai kiad., 
1917.

36 Milánkovich András: Holt jog vagy új lehetőségek 
csírája? A kérelmezési- és panaszjog napjainkban, 
STUDIA COLLEGII DE STEPHANO BIBO 
NOMINATI, Tudományos Diákköri Dolgozatok, 
http://bibo.elte.hu/wp-content/uploads/2014/07/
konyv2015webre.pdf, 2015, 128. o. Letöltés ide-
je: 2018. május 3.



VARGA CSABA

A jog mint bizonytalansági tényező  
a globális fejlődés előreláthatóságának  
és kezelhetőségének feltételrendszerében

(Globális dilemmáink) A Dmitrij Szergejevics Lihacsov (1906–1999) orosz 
kultúrtörténészről elnevezetten1 a szentpétervári humanitárius egyetemtől2 szervezett 
éves nemzetközi tudományos konferenciasorozat3 alapkérdése mindig a globális fejlő-
dés kihívásainak az eltérő kultúrák közt mindenkor lehetséges dialógus feltételei közti 
elemzése volt és maradt – biztonságpolitikai, gazdasági és jogi, szociális és egyéb né-
zőpontokból. Ezekben visszatérő szereplőként korábban már felhívhattam a figyelmet 
globális erőtérré növekvő olyan hegemonisztikus törekvésekre, melyek habár maguk 
is kizárólag határozottan nemzeti gyökerű és érdekű útkeresésekből és megoldásokból 
indulnak ki, mindazonáltal az övékétől eltérő bármiféle más nemzeti tapasztalatnak a 
felülírására és a maradék világra történő ráoktrojálására irányulnak – amelynek egyik 
módja az, hogy például kisajátítják maguknak a joguralmi vagy emberjogi eszmény 
megfogalmazhatását.4 Számomra legutóbb pedig, amikor a globalizálódó világban a 
rendszerbeli átrendeződésekre s ezeken belül a profilbeli lehetséges átalakulásokra kí-
vánt rákérdezni a rendezvény, magam a jog előrelátható arculatváltozásainak irányait 
s lehetséges tartalmát vázoltam.5 Ti. annak növekvő fontosságát vetítette ez a jövőbe, 
hogy a jog nem egyszerűen társadalmi-politikai berendezkedések, erkölcsi világképek 
függvénye és tükörképe – sőt nem is merőben a történelmi időé, a földrajzi lokációé s 
ezzel az adott klimatikus helyzeté, ahogyan még Montesquieu gondolhatta, avagy a 
termelő erők és termelési viszonyok komplexumáé, amiként Marx és Engels leírta –, 
hanem, a legrövidebben szólva, a technológiai előrehaladásé.

Filozófiai értelemben arról van itt szó, hogy világképeinkben konstansként szok-
tuk vizionálni az embert, akinek a teremtettségéből természetjogot levezetünk, vagy 
adottságaiból úgymond nembeli lényeget kiolvasni igyekszünk,6 mert történelmi időnk 
tartamában, ebben a valahány ezer évben nem érzékeljük – nem érzékelhetjük – maga 
az ember szignifikáns változását. Hozzátehetjük, hogy nyilvánvalóan a teológia sem 
kivétel evilági létezésünk sajátosságai, az ember önazonosságának eddigi kizárólagos 
megtapasztalása alól, már amennyiben szintén az emberi tapasztalásban kontextualizált, 
hiszen – legyen elégséges csupán erre utalnunk – eleve embertől alkotott s emberi 
kommunikációban értett, emberi tapasztalástól konfrontált nyelvre épül. Hosszú távon 
ugyanebből, a történetiség kikerülhetetlenségéből következik, hogy fundamentális ér-
tékeink lehetnek csupán örökek s ennyiben szakroszentek, ám nem ezeknek koronként 
történő eltérő („fejlődő”) értelmezései és/vagy változásai,7 s még kevésbé az ezeknek 
szolgálatára rendelt instrumentális – így például a jog szolgálatában megfogalmazott – 
értékek.8 Merthogy elveink, még a legmagasabb rendűek is, pusztán a változatlanság/
változandóság kontinuumában értelmezhetők, vagyis mintegy a pacta sunt servanda 
kiegészítéseként a clausula rebus sic stantibus fenntartása esetén.9 Nem önmagukban 
érinthetetlenek tehát, hiszen bármi, amit ember formál vagy kimond, csupán válasz, 
amely elsődlegesen pusztán környezetében, azaz az adott kihívás természetének előzetes 
feltárásával és annak megfeleltetésével értelmezhető.
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(Átmenetek globalizmusainkban? Éppen mibe? És milyen körülmények között?) A 2019-
es év nyárelőjének konferenciáján, amelynek vitájához a jelen írásban vázolt nézőpon-
tokkal járultam hozzá,10 már a jövőbeli stabilitás gondolhatóságáról, pontosabban az így 
vagy úgy bekövetkezőként prognosztizálható globális fejlemények pontosabb előrelát-
hatóságáról és kezelhetőségéről volt túlnyomórészt szó.

Konferenciatársaim, mint mindig a Лихачевские научные чтения esetében, elsőd-
legesen az orosz politika szereplői voltak, az állami duma elöljáróitól külügyminiszter-
helyettesig, valamint az orosz igazságügy játékosai, alkotmánybírótól jogászszervezet-
vezetőkig, továbbá a tudomány, művészet és sajtó kiválóságai, tudományos akadémiájuk 
öregjei,11 s hátterükben – másodlagosan bár, de kiemelten hangsúlyozott szerepben – a 
nemzetközi reprezentáció, így több volt köztársasági elnök, miniszterelnök, miniszter 
és miniszterhelyettes Pakisztántól Lengyelországig és Spanyolországtól Kanadáig, s 
természetszerűleg számos akadémiai és egyetemi képviselő gyakorlatilag mind az öt 
kontinensről, főként nemzetközi kapcsolati, biztonsági és gazdasági szakértők, valamint 
a nyugati térfél orosz specialistái.

Nos, ledöbbentett, hogy mennyire hangsúlyosan szóltak az anyagi értelemben vett 
globális egyenlőtlenség lesújtó hatásáról, s mennyire természetes – úgyszólván magá-
tól értetődő – fejleménynek tekintették mind magát a globalizmust, mind a mesterséges 
intelligencia technológiája által immár elérhetővé lett, s majdan bekövetkező beláthatat-
lan lehetőségeket. Egyik legkiműveltebb emberfőnek tetszett köztünk a volt pakisztáni 
miniszterelnök,12 ki ugyanakkor folyvást az újdonság technikák befogadásának és aktív 
kiaknázásának önérdekéről szólt, mert úgymond azok adhatnak leginkább előnyt biztosí-
tó fejlődést, kiugrást biztosító lehetőséget egy országnak. Térségünk egyik legismertebb 
reformközgazdásza, volt lengyel pénzügyminiszter13 pedig kiábrándultan szólt arról, hogy 
ma már egy Adam Smith-i racionalitással kalkulálható gazdasági tömegcselekvés sem 
modellezhető, mert teljességgel mediatizált világunkat immár – ha egyáltalán – a legel-
lentétesebb racionalitások (s köztük, versengve, álracionalitások) vezérlik. Egy politoló-
gustól14 megtudhattuk, hogy a bosszú-, zsarolás- és kényszerítés-hagyományba illő nem-
zetközi szankciók mindkét félre nézve mindig is károsak voltak, ám mégis hatástalanok, 
ráadásul túl gyakran legitim állapotok illegitim büntetéseként alkalmazták/alkalmazzák 
ezeket; egy politikai újságírótól pedig azt,15 hogy jelenkorunk olyan, mintha a XIX. századi 
birodalmak közti versengés utókora lenne, amire az előbb említett közgazda16 még hozzá-
tette, hogy ez bizony könnyedén egy megismételt hidegháborúba csaphat át.

Ilyen hangsúlyok mellett bizarrul hatott, hogy nem emlegették a korunk dilemmáit 
meghatározó tényezők közt a migrációt, a klímaváltozást, a történelmileg formálódott 
vallások istenhitétől sugalltság és a keresztény vagy hasonlítható kultúrájú lelkiismeret-
re hagyatkozó személyiség-épülés kiveszését; ugyanakkor magáról a jogról – nemzet-
közi jogról, emberi jogokról is – valódi becsatornázó, egyenesen fegyelmező-korlátozó 
tényezőként, vagyis a biztonság csúcs-gyámolaként beszéltek – olyan megejtően naiv 
optimizmussal, amint az hasonló politikai és entellektüel körökben az I. világháború 
utáni időkben is oly lefegyverzőnek bizonyult. Vagyis nem alarmíroztak egyébkénti 
kiüresedése, vagy túlvállalása vagy éppen inflálódása láttán, hanem langyosan mantráz-
ták: „tehát van, meg is szabja cselekedetünket és vágyásainkat egyaránt… Habár, talán, 
lehetne, sőt tán kellene is jobbá tennünk, hatásosabbá…”

Valódi háttérmagyarázattal – egyúttal világképeknek a személyes megtapasztalástól, 
az itt és most kihívásaival való vívódásaink általi meghatározottságunkról is – csak a 
számos közt két orosz tudóssal, egy fizikus kiválósággal17 s a jogtudomány képviselő-
jével18 folytatott külön beható beszélgetésem szolgált. Eszerint nekik nincs szükségük 
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arra, hogy például a migrációs veszélyeket önállóként tematizálják, mert miközben a 
cárjaiktól meghódított ázsiai területeiken együttélésük az iszlámmal és mecseteikkel 
immár hagyományos részükké vált; túlnyomó tömege okán az oroszságnak nincs oka 
féltenie sem a nagyvárosokba innen bevándorlóktól a maga hegemóniáját; határőrizetük 
hatékony, mindig is önálló fegyveres erővel látták ezt el; s maga a területi integritásuk 
védelme náluk szintén az állami identitásuk részét képező hagyomány.

Miféle hatalom és miféle szereplő a jog?
A jog szerepe szempontjából magam csak arra a következtetésre juthattam, hogy ameny-
nyire legújabb kutatásaink fényében a mindenkori hely és idő mikro-helyzeteiben a 
jogot kellő okkal valóban az állandóság tényezőjének tekinthetjük, nos, makro-helyze-
tekre kivetítve, azaz tér és idő általánosságára kivetítve ez már nem állítható. Egyetemes 
történelmi perspektívában, hosszabb folyamatok nagyobb időtávjában szemlélve lehe-
tőségeit, csak annak rudimentáris megállapítására szorítkozhatunk, hogy végső soron a 
jog szolgálója, s nem ura a bekövetkező történéseknek. Az, amit rövid távon, konkrét 
megélésében úgy érzékelünk, mintha egy betontömb előtt állnánk, vagyis dologszerűnek 
és keménynek (azaz változhatatlannak és egyértelműnek), nos, ez, vagyis saját létében 
a jog, történelmi ívében rekonstruálva maga sem mutatkozhat többnek vagy másnak, 
mint egy folyvást alakuló folyamatnak, amelynek persze tetszőleges időbeli metszeteit 
mint statikus képet bármikor szabadon kivetíthetjük; és pontosan ez az, amit adott hely 
és idő megélőjeként éppen érzékelünk. Egy mozgásában elkapott pillanat azonban csak 
csalóka érzéki benyomás, s nem extrapolálható ugyanannak más pillanataira. Mert tör-
ténetesen az, hogy adott időben a jog szövegszerűsége mögött ilyen vagy olyan, többek 
közt a jogtól is kikényszerített társadalmi gyakorlat áll, nem vetíthető ki sem ezen adott 
idő múltjára, sem jövőjére. Mindent összevetve tehát aligha alkalmas a jog olyan szerep-
re, hogy stabilitást vagy ismert eljárási utakat őrző biztonsági szerepet játsszon hosszú 
távon a jövő globális fejlődésében.

Mik is lehetnek így egy a fenti kérdésre adható válasz összetevői?
Először is, a jog mindenekelőtt nem más, mint értékközvetítő, mely a társadalmi 

összkomplexumból nyer értékeket, hogy azokat saját eszköztárával érvényesüléshez 
segíteni igyekezzék. Saját értékei így a közvetített fundamentális értékekhez képest ki-
zárólag instrumentális jellegűek; nem önállóak már csak azért sem, mert még egyáltalán 
érték-mivoltukban is – vagyis abban, hogy az általa kapott értékek a „jó” és a „rossz” 
közti végtelenül hosszú és bonyolult skálán hol foglalnak helyet – a közvetítettjeiktől 
függenek. Ez a saját eszköztár maga már egy formalizáltan polarizált binaritásra (kétér-
tékűségre) épül, amelynek szintén egy a „jó” és a „rossz”, azaz a jog által elősegítendő 
és a jog eszközével (is) kiiktatandó közt történő szétválasztás a célja; az tehát, hogy 
ennek megfelelően a társadalmi magatartások tanúsítását/nemtanúsítását saját pozitív 
vagy negatív szankcionálásával a kiválasztott irány(ok)ban lehetségesen befolyásolja.19

Másodszor, a jog „mesterséges emberi konstrukció”.20 Olyan konvencionalitáson 
nyugvó és nyelvileg kifejezett referencia-közeg ez, melynek léte – legszorosab-
ban vett ontikuma – önmagának önmagáról alkotott képét, azaz az általa terjesztett 
ideologisztikumot, vagyis az adott jogi kultúra jogászainak úgynevezett világképét s a 
jog mikénti látásában gyökerező munkamódszerét úgyszintén magában foglalja.21 Már 
pedig a jogról általában mind a mindenkori politikai retorika, mind pedig (legalább is 
a pozitivizmusok kora óta) a jogászi professzionalizmus a megbízhatóság, vagyis a 
biztonság és egyértelműség képét nyújtja – egy olyan mechanizmusét, amely, mintegy 
automatizmusként működve, eredményeiben megbízhatóságot sugall. Világtörténelmi 
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távlatban azonban mindez – ismételnünk kell – látszat csupán, mely legfeljebb eseti 
mikro-helyzetekre, adott idő és hely domináns gyakorlatára nézve igaz.

Hiszen a jog eleve olyan képződmény, amely mintha csakis államok konszolidált 
állapotaira lenne szabva, merthogy kizárólag olyan szociális közegben képes érvénye-
sülni, amelyet a társadalmi integráció előrehaladott foka s ezzel bizonyos állandóság 
jellemez. Elégséges itt a forradalmi állapotok átmenetiségére gondolnunk, s még inkább 
arra, hogy az átlagostól eltérő olyan kivételes helyzetekben, amikor a társadalmi kohé-
zió felborul, óhatatlanul a pillanatnyiság anarchiája, véletlenszerűsége vagy egyenesen 
terrorja kezd el érvényesülni, s bármiféle jog legfeljebb egy meghatározott jövővel 
történő kalkulálásban, ahhoz mint retrospektíve legitimáló viszonyításban jön majd szá-
mításba. A cári Oroszország felbomlásától a polgárháború évein keresztül a véres sztá-
lini konszolidációig csakúgy, mint a második világháborús Szovjetunió s a Jugoszláv 
Királyság és utódrészei ellenséges megszállás alá került hatalmas területein a pillanat 
merő opportunizmusa pragmatikumain túl jogrendeknek és parancsrendeknek – úgy is, 
mint aktuálisan élő és szankcionáló, de úgy is, mint a jövőben beszámításra kerülhető 
normatívumoknak – nem ritkán egész, egymást keresztezve egymást kizáró tömkelege 
érvényesült; legjellemzőbben úgy, hogy egyetlen szereplő egyetlen cselekvésére vetít-
ve is gyakorlatilag feloldhatatlan és megválaszolhatatlan dilemmákat hozott létre. Jog 
volt-e mindez vajon? Nos, jó lelkiismerettel nem válaszolható meg egy ilyen kérdés, 
legfeljebb cinikus reálpolitik-válasszal. Mert igen, amennyiben beszámításra került; ám 
nem, amennyiben puszta, bár félelemkeltő lehetőség maradt.

Mind e mögött látnunk kell azt is, hogy – harmadszor – az emberiség történetében 
voltaképpen napjainkig az imént feltételként posztulált konszolidáltság maga sem le-
hetett más, mint merő felszín; nem több, mint egy szociális és kulturális mélységében 
egyaránt megszerveződött/megszervezett társadalmi egységnek a rendként kivetülése. 
Nos, azért lehetett egyáltalán ilyen társadalmi egységről szó, mert a jog s a jogilag szer-
vezett állam mögött a történelem ismert korszakaiban eddig mindig valamiféle szerves 
koherenciát és integráltságot eleve biztosító közösség állott. Ez lehetett hitek és/vagy 
morális alapok közössége, de mindez mindig olyan feltételek között, hogy a jognak nem 
kellett többre reagálnia, mint csak elenyésző kisebbségnek az alkalomszerű devianciájá-
ra. Ilyen reagálásra állott mindenkor készen, hatékony szervezettségben és működésben 
a jog. Merthogy a társadalom túlnyomó többsége nemcsak egyszerűen a jognak megfe-
lelően cselekszik, de eleve a társadalmi integráltság olyan szintjén áll, amelyen minden 
egyes ember szintjén már felépült valamiféle lélektani késztetettség a normatívumok 
normatívumként történő fogadására, vagyis – egyfajta konformizmus-minimumként – a 
hajlandóság az engedelmességre.22

Nos, tudvalévő, hogy évezredek e szervesültsége éppen napjainkban kezd szétporlad-
ni. Elsőként az 1968-as amerikai diáklázadás nyomán fellépő anarchizálás roppantotta 
szét a közösségvállalás még megmaradt utolsó szimbolikáját;23 majd az emberjogiság a 
jogosultságok nyelvének kritériumszerűsítő kizárólagosításával24 a közösségiséget s az 
ösztönszerű, spontán szolidaritást az ingyen-jussot vindikálók seregének állandósított 
kurrenciájával és konkurrenciájával váltotta fel;25 míg csak el nem érkeztünk mánkhoz, 
a társadalmi mivolt teljességre törő atomizálásához, a szocialitását megélő személy mint 
civilizációs minőség felbontásával a végső individualizáláshoz. Ennek jövőbeni lehet-
séges fejleményeiről alig tudunk ma többet, mint amennyit egy Edmund Burke vagy 
Alexis de Tocqueville is megsejthetett már két évszázaddal ezelőtt. Eszerint ha elju-
tunk oda, hogy egy ilyen vagy olyan mozgalom forradalmasított mézesheteinek vágy-
kivetítéseivel szabadon és viszonzás nélkül élvezhető jogosultságként nyilváníthassunk 
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ki szociális (politikai, gazdasági stb.) javakat, amikkel máris evilági üdvözülést biztosí-
tottunk minden embertől születetten e világra jött lénynek, úgy egy efféle forradalminak 
feltüntetett vívmány szabadon ismételhető és variálható lesz, vagyis bármiféle csopor-
tosulás bárhol és bármikor megkísérelheti, hogy tetszőleges – akár legszigorúbban önér-
dekű – követeléseit emberjogi igényként jelentse be. Az emberi jogok katalógusa tehát 
elvileg máris korlátlanná és végtelenné vált. Ráadásul tudván, hogy mindennek ára van 
e földön, ebben az esetben ez sem jelenthet mást, mint hogy amit ily módon magunknak 
követelgetünk, azért persze másoktól várjuk el, hogy helyt álljanak érte – finanszírozván 
azt vagy csak tűrvén, avagy éppen tenni kötelesen érte. Amit tehát e szép szavak mö-
gé rejtve s leegyszerűsítően jog(osultság)nak mondunk, valójában mások terhére vagy 
korlátozásával biztosítandó privilégium. Márpedig ha jogok és kötelességek egymást 
kiegészítő egyensúlyát az előbbinek a túlsúlyával, netalán kizárólagosságával felvált-
juk, úgy életünk teréből maga a szocialitás is el fog tűnni, hiszen kivész alóla maga a 
természetes emberi szolidaritás, mely mindeddig magához a társadalmi létezésünkhöz 
biztosította a keretet.

Mindezek nyomán a jognak tényezőként való lehetséges szerepjátszása abban ösz-
szegezhető, hogy önmagában s végső soron szimbolikus hatalmat jelent csupán. Hiszen 
nem szankcionálhat mást, csak a közös gyakorlatból kirívó devianciát, és többet sem 
szankcionálhat, mint amit a társadalom többsége amúgy is megkíván. S habár teoretiku-
san megalapozottan vethető fel a jog hármas fogalmi kritériumaként, hogy „a jog a tár-
sadalom egészét átfogó globális […], a társadalmi gyakorlatban alapvetőként jelentkező 
érdekkonfliktusokat rendező […], az adott társadalmon belül a legfőbb szabályozó és 
befolyásoló erővel rendelkező jelenség”,26 tehát a társadalom egységének – integrációja 
normatív keretének – végső biztosítéka, mindazonáltal mégsem mondható többnek ön-
magában, mint mediációnak, azaz közbenső közvetítőnek és közvetítésnek a társadalmi 
komplexumban ténylegesen ható valós erők között.

Erre utal egy a nemzetközi jogból vett s a pozíciókat jól láthatóan rögzítő képszerű 
bemutatás is. Eszerint – vizionálja szerzője – ellenérdekű felek mint állami entitások 
vitáznak egymással, ilyen vagy olyan ügyben fennálló konfliktusukról, mely a benne 
foglalt ellentétes érdekek okán gyakorlatilag feloldhatatlan. Ám azzal, hogy közbelép 
a jog, a konfliktus tárgyának és a benne foglalt érdekeknek a saját tárgynyelve helyett 
új színtérre, új nyelvezetre, új eljárási csatornába, és új – elvi általánosságában persze 
mindkét fél által előzetesen elismert – kritériumrendszerrel történő élésre és megítélésre 
vivődik át a vita. Immár nem érdekütközés terminusaiban folytatódik tehát e mérkőzés, 
hanem a jogra s a jogba átírtan; és ettől kezdve annak saját kritériumrendszere keretei 
közt keresik, hogy a normatív rendezés vetületében (a jog „kielégítési rendszerében”27) 
kinek miben s miként lehet igaza, kinek mi megítélhető.28 Vagyis a felek most már va-
lóban bízhatnak abban, hogy „a jog labirintusában” – amiként szatirikus allegóriájában 
fél évezrede a közép-európai bölcs vándor leírta29 – okosságukkal a jogtudorok éppen 
milyen kapukat, réseket és csatornákat tudnak majd nyitni vagy zárni, s ezáltal ezeken 
éppen miket átereszteni vagy eltorlaszolni; és nem utolsó sorban mindebből története-
sen miféle, a valós életben bekövetkező következményeket pusztán ilyen csiki-csuki 
játékkal előidézni.

Arra utal mindez, hogy a jog nem több, de nem is kevesebb, mint egyike a civilizálás 
ágenseinek – olyan nem lebecsülendő, hiszen éppen alapozásul szolgáló társak közt, mint 
a vallás, a világkép, az erkölcs, avagy a nevelés. A jog egyfelől az egyik leghatalmasabb 
eszköz, mit az emberiség a maga szolgálatára, életének rendezetté tételére és nemesebbé 
varázslására létrehozott, másfelől azonban távolról sem olyan biztonságos, s tőlünk, létre-
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hozóitól éppen nem annyira független, ráadásul sem alakját, sem aktualizáló („jogmegál-
lapító”) sugallatát tekintve éppenséggel nem olyannyira változhatatlan, tehát távolról sem 
annyira szilárd, hogy jövőbeni globális biztonságunkat beléje helyezhessük.

Felülírható-e az ember?
Amióta a kultúra is globális áttekinthetőségűvé lett, rájöhettünk arra, hogy ennek nyuga-
ti típusú mintázata egyértelmű hangsúllyal a ráció kizárólagosságára épül. Szemben az 
Isten-teremtmény ember facultasainak sokaságával s például távol-keleti változataiban 
az érzelmi kultúra kibontakozottságával, nálunk a reneszánsz scientia-eszmény megfo-
galmazódása és a felvilágosodások óta kiváltképpen mintegy megszakítatlanul az ész 
triumfálása uralg.30 Ez is a „forradalmi mézeshetek”31 egyik esete lenne vajon? Aminek 
jegyében bármi megvalósítható, s csak az kell, hogy legyen merszünk előtte elgondolni 
és akaratunk elhatározni?

Társadalmunk jelenkori – egyszerre patologikus és patogén, beteg és betegítő – álla-
potában, miközben társadalmi közeg az embert még mindazonáltal körülvenni látszik, 
az individuum már atomizált. S mert csakis intellektusával excellálhat, kitűnni akarván 
mindenki más szintén excellálást megkísérlő társ közül, hát azzal kísérli meg a kitörést, 
hogy puszta gondolatként képez világot, olyant, amilyenre társainak talán nem volt még 
ízlése, mersze vagy képzelőereje – vagyis egyre tágítva magának a gondolhatóságnak 
a körét. Felelőssége nincs, hiszen, úgymond, nem csinált semmit. Követői révén mégis 
esélye adódik rá, hogy átalakítsa – forradalmasítsa vagy akár lerombolja – a világot.32 
Úgy tesz tehát, mint aki prófétai gúnyát ölt magára, hogy az emberi lehetőség részeként 
felszabadítsa a tegnap emberét. S az emberek félistenként még olykor vállukra emelik, 
habár már nem szokás a sikertelent vagy hamisat megkövezni.

Nos, a jogot már legkorábbi változataiban megkísérthette annak lehetősége, hogy 
emberi életutakat új vágányra állítson. Mai rekonstrukciók fényében legalább is úgy tet-
szik, hogy a korai zsidó eszkatológiában gyökerező profetizmus találkozása a joggal már 
kísérletezhetett azzal, hogy saját közösségében reformokat emberi magatartásoknak jogi 
szabályozás által meghatározandó csatornákba terelésével érjen el.33 Modern korunkban, 
a pozitivizmusok szcientizmusa korában egyenesen társadalmi mérnökösködésről szól 
már a XIX. században kifejlődött marxiánus társadalomtudomány, majd a XX. század-
elő idejétől kezdve különösen az amerikai szociológia. És ezzel – és egyre merészebben, 
mert a XX. század gyötrelmesen sűrű történései, a világ közvetítetté tételének médium-
sikerei mintha tovább bátorítanának, egyre korlátlanabbul – elérkeztünk napjainkhoz, 
mikor is a történelmileg kialakultan civilizációjában és kultúrájában önmagát szemé-
lyiségként is megélő ember eddigi alapvető azonosság-érzetét, közösségi mivoltának 
fundamentumát, sőt, mi több, józan értelmét és ítélőképességét kísérelnék meg meg-
változtatni ma legdivatosabb, a liberális felszabadítás nevében fellépő, eddig leginkább 
bomlasztásban és anarchizálásban sikeres áramlatok, „mélyen beágyazott kulturális 
kódok, vallási hitek, strukturális hajlamok” teljes felváltását tűzve célul.34

Az értékek közti szétválasztás vagy szétválás mai dilemmája
Abban a világban, melynek híradásául Friedrich Nietzsche már a XIX. századfordulón 
megállapíthatta, hogy „Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet!”,35 már 
a prófétai szerep sem lehet hiteles, ma ismert gyakorlataiban csakis hamis, önimádatot 
célzó. Hiszen jószerével felsőbb parancs sincsen már, legfeljebb – ha még egyáltalán – a 
ma már nevetségesnek tekintett párbaj-kódexekre emlékeztető eljárási formulák, játék-
szabályok. Márpedig ha az értékeknek sincsen többé egyéb mérője, mint hogy ügyes 
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manipulációs szervezéssel hány szavazatot vonzhatnak az embernyájban,36 úgy lassacs-
kán a jog – melynek saját társadalma körében bizonyos szint fölött semlegességet kell 
mutatnia – sem szólhat bármi végsőről, bármiféle igazság kizárólagos igazság voltáról 
(mely persze máris eleve gyanús színben tűnhet fel, hiszen intoleránsan kirekesztő), 
mint csak arról, hogy ki, mivel, és miként vívhatja meg személyes vagy közösségi csa-
táját. Jó és rossz közt megszűnik tehát a különbség, s a porondon nem marad más, mint a 
meggyőzetés. Ezzel elvileg persze bárki megpróbálkozhat, de – mai viszonyaink között 
– a civilszervezeti köntösben fellépő rendszerszerű külső behatolás szervezettségének 
és csaknem háborítatlan tömegességének felelőtlenül belső védelem nélkül hagyása té-
nyénél fogva egyre sikertelenebbül.37 S a meggyőzetésben, az alaphang megadásában és 
kolorálásában, a „tematizálásban” persze az lesz majd sikeresebb, aki korábban le tudja 
butítani a maga közegét.

Önmagában tehát sem technológiai fejlettségünk, sem a globalizáció mint világunk 
global village gyanánt megnövelt erőtere nem hozhatja meg s főként nem biztosíthat-
ja a „jó” és a „rossz” közötti választás sikerét. Ami döntő tehát az emberiség sorsának 
alakulásában, az nem mennyiségek, merő sokaságok vagy többségek kérdése, hanem az 
emberi minőségé. S a jogtudomány sem rendelkezik más tapasztalattal, és múltunk kuta-
tásában sem fedezhet fel mást, mint hogy bármennyire is előrelátóan és gondosan, tudo-
mányosként keresztülvitt tervezéssel, esetleg teológiai sugallatokra is nyitottan építi fel 
jogvilágát, biztonságunkat, a jövőért való felelősséget nem testálhatja át bármiféle, általa 
emberi világában szerkesztett konstruktumokra, így akár pusztán szövegszerű tételezett-
séggel létrehozott norma-halmazokra. Merthogy nemcsak az átháríthatatlan felelősség 
a miénk, de az efféle norma-halmazok vagy egyéb mesterséges emberi konstruktumok 
sem munkálnak másként, mint emberektől, személy szerint általunk működtetetten.

(Következtetések) Milyen következtetéseket vonhatunk le mindabból, amit kifejezetten 
a jog természetének s jellegzetességeinek bemutatására koncentrálva az előbbiekben 
megvilágítani igyekeztünk?

1) Ma mind jogilag megfogalmazott kriterialitások (demokrácia és több-párti parla-
mentarizmus) s mind kifejezetten jogként előállított terminusok (joguralom és emberi 
jogok) uralják – mainstream gyanánt hegemonizáló jegyeket is hordozva, s így hic et 
nunc tartalmukban érvényesített felfogásunkban voltaképpeni jelentőségüket tekintve 
egyenesen túl-dominálják – a nemzetközi politika világát, belecsempésztetve annak 
alapszótárába. Már önmagában az is sokat sejtető tény, hogy kritérium gyanánt használ-
ják ezeket, miközben operatív használatra alkalmatlan, mert meghatározatlan, sőt talán 
kielégítően meg sem határozható, hiszen elsődlegesen a ma uralomra juttatott nyugati 
civilizációs eszménynek kifejezést adó – tehát elsősorban irányultságot jelző – fogal-
makról van valójában szó.38

2) Írásunkból viszont éppen az tetszik ki, hogy a jog bástyaként működő, beton-ke-
ménységű védőszerepe csak sugallt látszat: nem rejti magában bármiféle bizonyosság 
garanciáját, mert eleve, léte természetéből adódóan, nem nyújt – mert nem is nyújthat 
– előrelátható támaszt vagy biztonságot.

3) Alapvető belátás, hogy bármiféle politikum mögött ember, az ember mögött pedig 
meghatározó – a szocializáció, az edukáció és a manipulációt is magába rejtő minden-
kori kommunikáció teljes életen át ható hármas befolyásolásából, szüntelen alakításából, 
ember-lényünk formálásából előálló – társadalmi kondicionáltság rejlik. Tényleges tár-
sadalmi mozgások mögött általában csakúgy, mint az eleve hierarchikus sorompókkal 
felépített jog mögött különösen mindig van valamiféle, ilyen vagy olyan centralitás po-
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zíciójából munkáló „uralkodó akarat”, mely minden értelmezést s alkalmazást a kezében 
tart. Egyebek közt azt jelenti ez, hogy a kontinentális európai jognak a tételezett törvény-
re mint szöveg-objektivációra való koncentráltságával szemben, ontológiai értelemben 
kizárólag az angolszász jogszemléletnek lehet igazsága: valósan a jog létszerűsége nem 
pozitivált minőségéhez, hanem – akármiként álljon is fenn vagy nyilvánítsa magát az ál-
lam érvényes szabályának – csakis tényleges hatásgyakorlásához kapcsolódik. Ez pedig 
mikénti értelmezettségétől/alkalmazottságától függ. Merthogy – amiként klasszikusan 
egy történetesen püspöki megnyilatkozásban három évszázada kristálytisztán kifejtetett 
– „»Akárki szerezzen is abszolút hatalmat bármiféle írott vagy szóban élő törvény ér-
telmezésére, minden szempontból ő a valódi törvényhozó, s nem az, aki elsőként leírta 
vagy kimondta azt«; következésképpen bárkinek legyen is abszolút hatalma nemcsak a 
törvény értelmezésére, de végső soron annak kimondására, hogy mi is a törvény, való-
ságos törvényhozónak ő lesz tekintendő.”39

4) Történelmileg a jog sohasem érvényesült még üres vagy kiüresített szellemi tér-
ben; erre csak az 1968-as lázadásokat követően Amerikából induló általános bomlásban 
történik kísérlet. Merthogy a háttérből mindig is önmagunk – vallásilag kifejezett vagy 
törzsünkhöz, ősiségünkhöz, együttélésünkhöz, népességünkhöz, területünkhöz vagy 
bármiféle ilyes kapocshoz kötődő – azonosságának a k ö z ö s  h i t v i l á g a  és az 
ebben kifejlődött k ö z ö s  e r k ö l c s  biztosította (s kellene biztosítania változatla-
nul) a jogot. Merthogy bármi legyen is a látszat, a jog nem több, mint merőben szim-
bolikus erő. Tehát habár mindig egy befejezett társadalmi integráció s abban bármiféle 
konfliktus elrendezhetése a végső tényezője, távolról sem mindenható. Voltaképpeni 
mozgósító, kényszerítő s büntető ereje, vagyis végső autoritása abban merül ki, hogy 
valóban képes – nem másra, mint kivételesen s egyeseknek betudható rendsértéseknek a 
kezelésére. Többséggel, mindennapi tömeges gyakoriságúvá váló rendbontással szem-
ben azonban már nem; hiszen ha nincs túlnyomó támogatottsága, úgy csődöt mond.40 
Mert a szankcionálás általános gyakorlattá váló elmaradása vagy lehetetlenülése41 már 
fogalmilag is forradalomba átcsapást jelent, ami mögött a jog összeomlik.

5) Amennyiben tehát az ilyesféle háttérerő kiürül, úgy üres váz marad az egykori jog 
után: ami valaha még jog volt, most önmagában tehetetlen normativitás-burokká, merő 
verbalitássá változik, s magára maradva, teljes bukásáig már nem próbálkozhat mással, 
mint legfeljebb – s egyre szórványosabbá válva – puszta eseti erőszakgyakorlással, merő 
kényszereljárással.

6) Márpedig, a nap perspektívájából előreláthatóan jövőnk bizony nem több vagy 
más, mint előreláthatatlanságok kakofóniája. S ebben, mérvadó prognózis szerint, egye-
bek közt a „civilizációk összecsapása”42 lehetősége is benne rejlik.
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structural biases have to be changed.”]. Az azo-
nos neműek házassága, az eutanázia és hason-
lók jegyében az „arab tavasz” mintájára – a 
WikiLeaks által feltárt, a 2012-ben zajlott stáb-
kommunikációban néven nevezetten – egy „kato-
likus tavasz” lázadását terveztetve, „a forradalom 
magját elvetve” a „középkori diktatúrában” meg-
feneklett s „ósdian visszahúzó” értékeket hirdető 
egyház ellen; vö. Marc A. Thiessen ‘Hillary 
Clinton is a Threat to Religious Liberty’ (October 
13, 2016) in <https://www.washingtonpost.com/
opinions/hillary-clinton-is-a-threat-to-religious-

liberty/2016/10/13/878cdc36-9150-11e6-a6a3-
d50061aa9fae_story.html>. Erre válaszolt egy 
főpapi megítélés, mely szerint „háromféle ember-
rel találkozhatunk jelenkori világunkban: azok-
kal, akik hisznek Istenben; akik nem hisznek 
Istenben; és végül azokkal, akik magukat gondol-
ják istennek. Úgy vélem, Hillary Clinton azok 
közé tartozik, akik magukat tartják istennek.”; 
vö. <http://aleteia.org/2015/04/29/nigerian-
bishop-hillary-clintons-remarks-about-religious-
beliefs-show-she-thinks-she-is-a-god/3/#sthash.
nAHJ2zBI.dpuf>.

35 Friedrich Nietzsche Die fröhliche Wissenschaft 
(1882) in <https://gutenberg.spiegel.de/buch/die-
frohliche-wissenschaft-3245/6>, Aph. 125.

36 Eugene Kamenka (1928–1994) egyetemi tanár, 
ifjonti sztálinizmusából az egyik nemzetközileg 
legismertebb kritikusává lett gondolkodó, mint 
az Australian National University (Canberra) 
kebelén belül működő Institute for Advanced 
Studies eszmetörténeti irányának nagyhatású 
igazgatója (1969–1994) – vö. <http://oa.anu.edu.
au/obituary/kamenka-eugene-27242/text35020> 
– meghívására ott töltött fél éves vendégku-
tatásom során mind ebben, mind általában az 
angol–amerikai s a felzárkózó nyugat-európai 
világ kiábrándító szellemi-morális arculatának le-
festésében számomra megvilágító erővel szolgált.

37 Ld. pl. Varga Csaba ‘Civil szerveződések – álla-
mi politikák: Egymásmellettiségek, kapcsolatok, 
lehetséges torzulások’ Iustum Aequum Salutare 
XIV (2018) 1, 133–139 & <http://ias.jak.ppke.hu/
hir/ias/20181sz/07_VargaCs_IAS_2018_1.pdf>.

38 Ld. pl. Varga Zs. András Eszményből bálvány? A 
joguralom dogmatikája ([Budapest]: Századvég, 
2015) 227; Varga Csaba ‘Eszményből bálvány? 
A »joguralom« és csapdahelyzetei (Gondolatok 
egy könyv ürügyén)’ Valóság LIX (2016) 2, 28–
40 & <http://epa.oszk.hu/02900/02924/00038/
pdf/EPA02924_valosag_2016_02_028-040.pdf>. 
Elégséges tán annyit megjegyezni itt, hogy egyik 
utolsó nagy, a témának szentelt közpolitikai megnyi-
latkozásában sem tudott még egy Ronald Dworkin 
sem mást mondani, mint: „Legszilárdabb hívei sem 
tudnak egyetérteni abban, hogy végtére is mi a 
joguralom.” Ronald Dworkin ‘Keynote Speech’ [to 
»The Rule of Law as a Practical Concept« (Venice 
Commission Conference 2012)] in <http://www.
venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?p
dffile=CDL%282013%29016-e> [“Firm adherents 
are locked in great disagreement about what the rule 
of law really is.”].

39 [Hoadly], Benjamin, Lord Bishop of Bangor The 
Nature of the Kingdom, or Church, of Christ: A 
Sermon Preachʼd before the King, at the Royal 
Chapel at St. Jamesʼs, on Sunday March 31, 1717 
(London: Printed for James Knapton, and Timothy 
Childe, 1717), 12 [“»Whoever hath an absolute 



Valóság • 2019. szeptember

VARGA CSABA: A JOG MINT BIZONYTALANSÁGI TÉNYEZŐ... 51

authority to interpret any written or spoken laws, 
it is he who is truly the Law-giver to all intents and 
purposes, and not the person who first wrote or 
spoke them«; a fortiori, whoever hath an absolute 
authority not only to interpret the Law, but to say 
what the Law is, is truly the Law-giver.”], idézi 
John Chipman Gray The Nature and Sources of the 
Law [1909] 2nd ed. (New York: The Macmillan Co., 
1927) xviii + 348, 102.

40 Varga Csaba ‘Makroszociológiai jogelméletek: 
a jogászi világképtől a jog társadalomelmélete 
felé’ Szociológia 1983/1–2, 53–78 {újranyomva 
in Varga Csaba Politikum és logikum a jogban A 
jog társadalomelmélete felé (Budapest: Magvető, 
1987) 502 [Elvek és Utak] & <http://mek.oszk.
hu/14300/14393/>, 234–281}.

41 Egyetlen példában ld. Varga Csaba ‘Polgári enge-

detlenség: Jogfilozófiai megfontolások s amerikai 
tanulságok a jog peremvidékéről’ in A polgári 
engedetlenség helye az alkotmányos demokrá-
ciákban A Bibó István Szakkollégium 1991. 
március 9–10-i konferenciájának előadásai és 
vitája, szerk. Csapody Tamás & Lenkei Júlia 
(Budapest: T-Twins Kiadói és Tipográfiai Kft., 
1991), 158–163 [Twins Konferencia-füzetek 
2] {újranyomva in Varga Csaba Jogállami át-
menetünk Paradoxonok, dilemmák, feloldatlan 
kérdések (Budapest: [AKAPrint] 1998) 234 
[A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és 
Államtudományi Karának könyvei 5] & <http://
mek.oszk.hu/14700/14759/>, 93–100}.

42 Samuel P. Huntington The Clash of Civilizations 
and the Remaking of World Order (New York: 
Simon & Schuster, 1996) 367, 21.



GÁSPÁR ZOLTÁN ERNŐ

A negativitás 
A hegeli metafizika kulcsfogalma

(A hegeli filozófia legkarakteresebb fogalma) „Melyik a hegeli filozófia azon 
alapmeghatározása, amelynek átgondolása egy eredetibb álláspontra vezet vissza, mivel 
ebből az valóban mint olyan pillantható meg? És minő ezen alapmeghatározás, hogy 
ugyanakkor a hegeli rendszer átdolgozottságának megfelelő marad?

Kijelentjük: ezen alapmeghatározás a »negativitás«.”1

Mint Heidegger hangsúlyozza, a negativitás a hegeli filozófia legkarakteresebb fo-
galma. A hegeli, de Spinozára visszavezethető gondolatmenet szerint – mivel minden 
meghatározás tagadás, s a meghatározottság a valós –, ekképpen a valóság a tagadással 
lesz azonossá.2

A hegeli gondolat ellentmond a természetes létértelmezésnek – viszont annál lénye-
gesebb eleme a hegeli koncepciónak.3 Először is, ami a metafizikai kezdetet illeti: lét 
és semmi abszolút azonossága az absztrakt negativitás.4 A hegeli igyekezet; amely a 
valóságot – heideggeri kifejezéssel élve – a ’létezőegészt’ nem egy valamire, hanem ép-
penséggel a semmire igyekezett visszavezetni; rendkívül konzekvens álláspontot repre-
zentál.5 Ez a metafizikai megalapozás demitizálása, amint Hegel – értelmezésem szerint 
– maga is fejtegeti „A logika tudományában feltételezett és közvetített valóság”-ban.6 A 
valami ugyanis mindig egy valami, vagyis mindig. Az abszolút valóság magánvalósága, 
absztrakt léte viszont csakis meghatározatlan és közvetlen lehet. A ’tiszta semmi’ tehát a 
végső alapja a hegeli kezdetnek. Hegel vállalkozása ekképpen vált a filozófia legizgal-
masabb és leggrandiózusabb projektjévé – mégis magába zárult. A hegeli rendszer ma-
gába zárultságának fő okát a kezdetet visszájára fordító spekulatív kényszerben látom.7

Hegel zseniális felismerése, hogy a valóság feltétel nélkülisége – mint magának 
meghatározatlanságot és közvetlenséget követelő – csakis az irreálisban alapozódhat 
meg. Ekkor azonban mintegy visszakozott Hegel, és ráoktrojálta a realitást az irreális 
(nem-dologi) abszolútumra – így keletkezett az abszolút tagadás dialektikus-spekulatív 
gondolata.8 Hegel Eckhart mesteréhez hasonló gondolatmenet révén tette valamivé a 
kezdetet, vagyis az abszolútumot, Istent – nyilvánvalóan azért, mert mindketten realisták 
maradtak a szó középkori értelmében (is).9

Mivel a valóság mint fogalom, eszme a valós teljessége, egésze, ekképpen a valóság-
nak mint abszolút valóságnak is objektíve valósnak kell lennie a hegeli és az eckharti 
értelmezés szerint (merthogy csupán így lehet tökéletes). A valóság az értelemben je-
lenik meg, így csupán az valós, ami értelmezhető. Minthogy a ’tiszta semmi’, mint az 
absztrakt negativitás nem valós, vagyis nem reális, nem dologi – ezen utóbbi kifejezést 
rendkívül fontosnak tartom – így tehát értelmezhetetlen, s ekképpen, mint Hegel fogal-
maz, „figyelmen kívül kell hagynia a tudománynak”10. Az elvont semmi ezen gondolat-
menet szerint – amely lényegében azonos az eckhartival – csupán „előzetes tárgya”11 a 
tényleges valósnak – az eckharti lényegnek –, azaz azon létnek, amely mint konkrét lét 
a gondolkodásnak egyáltalában tárgya lehet.12

Ez a lét, ez a valóság Hegel állítása szerint a fogalom – méghozzá csak magánvalósá-
ga szerint. Azonban – miként ezt Deleuze is hangsúlyozza –, a platonikus ideák szférája 
nem létezik13 – vagyis a fogalom nem magánvaló, hanem éppenséggel számunkra való.14 
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Hegel ugyanakkor az eszme gondolatában alapozza meg létfogalmát15, eztán pedig a 
tudat, illetve az öntudat fogalmának meghatározott előrangot ad.16 Az abszolút valóság 
szerinte az abszolút tudat.17

(A negativitás eredetének kérdése) E mitikus elgondolásban rejlene a negativitás erede-
te? Heidegger legalábbis ezt sejteti.

„[…] Miben rejlik tehát a negativitás eredete?
Hogyan jut a »tudat« mértékadó, mindent hordozó és behatároló előrangjához?
A negativitás, a különbség »korábbi«, mint a tudat – vagy fordítva? Vagy a kettő 

ugyanaz?
Hol van tehát a »nem« alapja?”18

A gondolatmenet végén Heidegger lét és semmi viszonyának kérdéséhez jut el.
„A nem eredete – a nem az eredetben.
A létező nemje – a lét (és nem a semmi).
A lét nemje – az eredeti semmi.
A lét nemje – a genitivus subjectivus értelmében. A lét semmis, magában hordozza 

a semmit.”19

Az eddigiekből nyilvánvaló lehet az olvasó számára, hogy lét és semmi viszonyá-
nak ellentétként, tökéletes különbözőségként való konvencionális felfogását, amelyet 
Heidegger – és a maga spekulatív módján végső soron Hegel is osztott (hiszen számára 
lét és semmi azonossága csupán „függelék”, meghaladni szükséges „egyoldalú abszt-
rakció”) –, cáfolni igyekszem.20 Ha a semmi és a tagadás eredetét a lét, a valóság taga-
dásaként fogjuk fel, miközben a létet a létezőtől gyökeresen különbözőként értelmez-
zük, nem jutunk a kívánt végeredményhez.21 A semmi ekképpen semmitmondó fogalom 
marad.22 A kérdés viszont megmarad, hogyan lehet akkor nem spekulatív-dialektikusan 
értelmezni lét és semmi azonosságának hegeli állítását?23

Heidegger mindenesetre alaposan körüljárta kérdést – az mégis kérdésességben hagyott-
ként maradt számára.24 Mint a létezőtől gyökeresen különbözőnek, a létnek a Semmivel 
való azonosítása ugyanakkor Heidegger számára is lehetőségként vetődött fel.25 De olyan 
lehetőségként, amelynek magyarázata megalapozhatatlannak tűnt számára. Elvetette a he-
geli magyarázatot, mint kérdésessé váltat, ugyanakkor maga sem tudott a lét kérdésének és 
ehelyütt a lét és a semmi hegeli azonosítása kérdésességének végére járni.26

A hegeli koncepcióban a magán- és magáértvaló lét az abszolút valóság mint abszolút 
tudat. Ezen tudat öntudatként, mint az önmagát elgondoló gondolkodás jelenik meg.27 
Heidegger számára pedig a lét a szakadék, az alap, a „kezdeti φύσις”.28 Ez utóbbi létfo-
galmat Seyn-nek írja Heidegger, megkülönböztetve a Sein-tól, a ’létfelejtés’ létfogalmá-
tól, amely a létet mint létezőséget [Seiendheit] fogja fel.

„A lét a mi beszédmódunkban (»Lét és idő«):
Létezőség (ον η ον), és ez egész történetében Hegel »valóságáig« és Nietzsche »A 

hatalom akarásáig« (élet).
Lét [Seyn] – mint a létezőség alapja és ráhagyása [Zulassung], a kezdeti φύσις. […]
A létkérdésnek megfelelően: 1. mint a létezőségre irányuló kérdés, 2. mint a lét 

[Seyn] igazságára irányuló kérdés.
A »lét« [Sein] Hegel számára: létezőség a tárgy tárgyiságában mint el-képzeltségében 

való közvetlen képzetének értelmében.”29

A lét Hegel szerint – Heidegger interpretációja alapján – a létező lényege, mint a tudat 
tárgyi képzete. Ezzel áll szemben Heidegger létfogalma, a Seyn mint éppen a létezőség 
– vagyis a hegeli létfogalom – alapja.
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De mi ez az alap? A kezdeti φύσις, az őstermészet. A kezdeti ’létezőegész’? Mit je-
lentsen ez?30

Heidegger azt is állítja, hogy „a lét semmis, magában hordozza a semmit”. A létnek 
ez a semmissége a lét mint szakadék.

„A lét [Seyn] mint szakadék a semmi. A semmi minden semmis legtávolabbi ellenté-
te. A semmi semmít és lehetővé teszi a nem tervét […]”31

A létnek [Seyn] egy sajátlagos aspektusa a semmiként való lét eszerint. A lét a létező-
höz való viszonyában – mint szakadék – nyilvánul meg semmiként.32 A lét ugyanakkor 
sohasem ragadható meg önmagában a heideggeri felfogás alapján, mert „a lét mindenkor 
egy létező léte”. A lét mint semmi Heidegger szerint a lét mint szakadék, vagyis a létnek 
azon adottsága, hogy az a kitüntetett létező rápillantásában mint szakadék, feneketlen 
mélység nyilvánul meg.33 A lét egyszerre semmi és semmis a heideggeri értelmezésben, 
mint semmi ugyanakkor minden semmis ellentéte. Itt egy önellentmondásra, és a létfo-
galom megkettőződésére bukkanunk. De mi is akkor a metafizikai Semmi?34

(A semmire és a negativitásra irányuló kérdezés hiánya Hegelnél) „A »semmi« minden 
metafizikában, amelynek számára a lét [Sein] mint létezőség már a létező pótléka, csak 
még egy pótlék a léthez [Sein]. Ez azt akarja jelenteni: Éppen miután a létezőség meg-
ragadásra kerül, határozódik meg a semmi. […]”35

A semmi és a negativitás Hegel36 számára ugyanakkor nem vált kérdésessé: „Hegel 
negativitása nem kérdés számára; az »eredet«, és ez azt is jelenti ugyanakkor: az alapál-
lapota annak, amit ezen név körülhatárol, nem válik kérdésessé és kérdezhetővé, mivel 
a negativitás kérdésének feltételezett »területével« már tételezett […]”37

A lét mint létezőség csupán a létező pótléka, függeléke, s ezen függelék függelé-
ke a semmi. Csak egy szükséges adaléka az interpretációnak. Kétségkívül igaza van 
Heideggernek – Hegel túlságosan magától értetődőnek vette a ’lét’ és a ’semmi’ fogal-
mak metafizikai szerepét. Az ontológiai differencia heideggeri tétele rávilágít a hegeli 
koncepció ezen gyengéjére. Az ontológiai differencia lényegében azt állítja, hogy a 
hegeli, tehát tradicionális létfogalom-értelmezés a létező lényegével, vagyis tulajdon-
képpeniségével, fogalmi felfogottságával azonosítja a létet; miközben az abszolút lét 
éppen ennek alapja.38

Heidegger értelmezésem szerint ugyanakkor nem világítja meg kellőképpen saját lét-
fogalmát – mivel azt csupán negatívan határozza meg, illetve nem kielégítően írja körül. 
Mint maga állítja: „léten közvetlenül semmit sem gondolhatok”.39 Ami fontos Heidegger 
számára, az az ontológiatörténet destrukciója, ehelyütt a létfogalom-értelmezés tekinte-
tében, vagyis, hogy tagadja a ’lét’ fentebb megadott klasszikus értelmezését40. Amikor 
Heidegger kimondja fentebb idézett szavait, rögtön így folytatja: mivel a lét önmagában 
sehol sem fellelhető, lehetséges, hogy mégis valami olyasmi, mint a semmi.41

Heidegger lehetségesnek tartotta eszerint lét és semmi azonosságának állítását – ter-
mészetesen nem a hegeli pótlék-értelemben, hanem a kijelentés közvetlen, szó szerinti 
értelmezettségében. Kétségtelen ugyanakkor, hogy a szó szerinti értelmezés magának az 
értelmezésnek jelent közvetlen problémát.42

A lét mint a létezőség alapja értelmezésem szerint magának a létezőnek az alapja, mert 
a létezőség maga a létező, mint lényeg, tulajdonképpeniség (eszme).43 Ebből a (hegeli) 
értelmezésmódból már közvetlenül következik e tanulmány fő célja: a (tiszta) lét, a (tiszta) 
semmi és az abszolútum fogalmak azonosítása. Koncepcióm kétségtelenül átértelmezi a 
konvencionális interpretációkat.44 Az elsődleges probléma a ’lét’ és a ’semmi’ fogalmak 
„semmitmondása”, önállótlansága.45 Mint már korábban hangsúlyoztam, a megoldást ab-
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ban látom, hogy új jelentést kell adni a szubjektivitás és az identitás kellően absztrahált fo-
galmainak; melyeket amennyiben mint feltétel nélkülieket értelmezünk, el kell vonatkoz-
tatnunk ezen fogalmaknak a végességből, mint olyanból következő minden adottságától.46

A lét és a semmi problémája tehát a szubjektivitás és az identitás problémájára vezet-
hető vissza; mégpedig a relatív és az abszolút valóság, illetve a végesség-végtelenség 
gondolati kibontakoztatásának vezérfonalán. Heidegger a ’végesség metafizikájáról’ 
beszélt, számára tehát nem vált kérdésessé a végtelen kizárásának a metafizika lehetsé-
gességét illető eredendő problematikussága. Meglátásom szerint viszont nem lehetséges 
a végesség metafizikája, a végesség megelégszik a fizikával is.

(A ’végesség metafizikája’ és az Isten nélküli teológia) Persze Heidegger így is fogal-
maz: a lét [Seyn] „a kezdeti φύσις”. Heidegger isten-telen teológiát akart47 – talán azért 
is, mert az antik pogány görögséget istenítette, s azok filozófusait, akik csak hagyo-
mánytiszteletből hajtottak fejet az istenek előtt, de igazán hinni csupán az értelemben 
tudtak. Heidegger számára a metafizika eszerint a természetben rejlik: „maga a jelen-
valólét a metafizika”. A metafizikát tehát a kitüntetett létező léte utáni kérdezésből le-
het kinyerni, nem pedig az Isten, az abszolútum léte utáni kérdezésből. Vagyis minden 
spekulativitást kizárva, csakis a fakticitásra koncentrálva lehet és érdemes kutatni a lét 
értelmére irányuló kérdést.

Heideggernek nincs szüksége a végtelenre, s ekképpen Istenre sem –, ám ahogy ki-
zárja a spekulativitást, teret enged az irracionalizmusnak. A költői beszéd terében lebegő 
misztikus Lét ugyanis Isten „placebójává”, pótlékává válik.48 Érthető egyrészt Heidegger 
álláspontja, hiszen amint elhomályosultak a filozófiai gondolkodásban a vallás által 
generált bevett premisszák, úgy vált szükségszerűvé annak belátása, hogy a filozófiai 
gondolkodás sem hagyhat semmit homályban, a tudományracionalizáció kényszere 
a filozófia számára is érvényessé vált.49 Ám ez csak az egyik oldal – hiszen ahogy 
Heideggerrel a filozófia az egyik oldalon teljesíti ezen követelményt, a másikon újra 
misztifikáció mögé rejtőzik. Mondom ezt úgy, hogy meggyőződésem szerint a filozófi-
ának csak olyasmiről szabad beszélnie, amiről határozott és világos mondanivalója van.

De mi is ez a „kezdeti φύσις”, a létezőség alapja?
Voltaképpen alig tudunk meg erről többet Heideggertől, mint hogy ez a misztikus Lét. A 

létezőség alapja a létező lényegének, azaz általában a lényegnek mint olyannak az alapja. 
A lényeg Heidegger szerint tehát a lét értelmére irányuló kérdés tekintetében megalapo-
zásra szorul, illetve nem a végső alap, hanem maga is egy alapzaton nyugszik. A lényeg 
a res realitas-a, vagyis – ebben az értelemben – a valós valósága. Hegelnél a létesülésben 
[Werden] realizálódik a valós valósággá, vagyis a lényeg [Wesen] a tulajdonképpeni valós. 
Heidegger ennek ellentmond: a lét nem a lényeg, hanem a lényeg alapja.

Heidegger behatóan elemzi Hegel létfogalmát, amely szerinte teljes összhangban van 
az ontológiatörténeti, ’létfelejtő’ létfogalommal.

„Amit mi létnek [Sein] nevezünk, a nyugati filozófia kezdete szerint, az Hegel szá-
mára valóságot [Wirklichkeit] jelent; és ezen megnevezés nem véletlenszerű, hanem 
Arisztotelész által – a kezdet első végekor – előzetesen meghatározott: ενεργεια – 
εντελεχεια.

Amit Hegel »létnek« [Sein] (és lényegnek) [Wesen] nevez, mi »tárgyiságként« hatá-
rozzuk meg: Hegelnek ezen elnevezése sem véletlen, hanem »A metafizika átváltoztatá-
sa« [Die Überführung der Metaphysik] és maga a kanti sajátosság által meghatározott. 
Így most a létező léte (lényeg), mint az objektivitás meghatározásának kategóriája: 
»tárgyiság«. […]
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Hegel a létesülő létesülésével [mit dem Werden des Werdenden], ami azt jelenti, az 
abszolútummal, kezd; s ezen »kezdeten« belül a »léttel« kezd, amely mint létezőség a 
létező semmije, ami azt jelenti, az abszolút valósé és annak valóságáé. […]

Hegel a kezdettel kezd, amely kezdet az ego cogito abszolút megragadása – egy tulaj-
donképpen újkori magyarázata az εν αρχη ην ο λόγος-nak. »Lét« (valóság) mint tudat, 
ami azt jelenti, maga valami, egy tárgynak tudatában lenni, mint tudottat magában bírni.”50

Heidegger interpretációja szerint Hegel számára a lét a tárgy tudata, mint tárgyiság, ob-
jektív, tárgyi lényeg. A létnek ezen megragadása lefedi a ’realitas’ latin szó eredeti értelmét. A 
lét tehát Hegel számára a dologiság; mint a realitás, a valóság eredeti értelme.51 E dologiság, 
tárgyiság mindig a tudat tárgyaként van jelen, s mint a tudat által meghatározott és közvetített 
közvetettség a konkrét lét, a ’valami’ eszerint. Az objektivitás mint olyan tehát a tudattarta-
lom, a lét pedig csak mint objektív kap értelmet. Mint Heidegger fogalmaz: „a gondolkodás 
mindig valamiről gondolkodik”,52 tehát – itt Hegel számára – csak a valami lehet értelemmel 
bíró, vagyis egyáltalában elgondolható a gondolkodás számára. A ’tiszta szubjektivitás’, azaz 
a szubjektum mint abszolút azonban nem létező, mert nem dolog.53

(Lét és ’dologiság’) De a tiszta semmivel azonos tiszta lét Hegel számára – mint fentebb 
már hangsúlyoztam – csupán a metafizika kezdetének kezdetéhez szükséges absztrak-
cióként adódik, amely utóbbi szerinte önmagában statikus és egyoldalú, dialektikátlan 
megragadása az abszolút valóságnak.

„A megkettőzött tagadás mint önmagára való vonatkozás csak úgy gondolható el, ha 
kétszer kerül elgondolásra. Hegel nyelvén így hangzik ezen mondat: »Az abszolútum 
csak máslétében van önmagánál« (uo. 219. o.).”54

Az abszolútum mint ’első általános’, az első tagadás, az absztrakt negativitás – önma-
gában önmaga számára sem valós, hiszen Hegelnél a valóság a dologiság, a ’meghatá-
rozatlan közvetlennek’ ekképpen meg kell határozódnia, vagyis tagadásra kell kerülnie 
ahhoz, hogy valóságához juthasson. Így lesz a létből mint semmiből lét mint létező. De ez 
a létező a lényeg, vagyis a fogalom – „a lét csak magánvalósága szerint”.55 A létnek ezen 
’magánvalósága’ ugyanakkor „magában konkrét” lét – vagyis a ’magánvaló dolog’ léte.56

„[…] Az »első negatív« abban rejlik, hogy »egy általános valami magán- és 
magáértvalóan felfogottan magát, mint önmaga mását mutatja«, és a »második negatív, 
a negatív negatívja a felfogott negativitás«, amely így kerül szemléltetésre: »ez tehát 
nem annak mása, amellyel egyenérvényű, […] hanem magának magánvaló mása, egy 
másnak mása; ezért zárja saját mását magába és ezáltal lesz önmaga tételezett dialekti-
kájának ellentmondása«. Hegel tehát a negatívat mindkét alakban magának mására ve-
zeti vissza, a második esetben a magára vonatkozó tagadásnak kifejezetten magánvaló 
mására, a reflexió tiszta különbségére. (2.2)”57

Az „első negatív” önmagában nem rendelkezik objektivitással, dologisággal, mi-
séggel (quidditas), vagyis valósággal, önmagában objektíve semmis. Mint negatív, ta-
gadó, a valami tagadása, ezért, hogy maga valami, vagyis valós lehessen, szükség van a 
„második negatívra”, amely létrehozza az affirmációt, azon létet, amely mint „magában 
konkrét”, valós, de léte a dologiság magánvalósága – a fogalom léte. A fogalom, mint 
affirmatív ekképpen lesz az első negatív negációjának eredménye, a ’meghatározott 
tagadás’. E tagadás tehát önmaga ellentéte. Hegel voltaképpen azt állítja, hogy a lét 
kezdetének kezdete azon folyamat, amelyben a lét e kezdete, mint nem-lét létté lesz. 
A kezdet éppen ezért csak spekulatív-dialektikusan értelmezhető. A kezdet kezdete – a 
’meghatározatlan közvetlen’ – eszerint eredendően nem önmaga, önmagasága önnön 
másában artikulálódik. Az ’önmagaság’, az identitás Hegel szerint ugyanis mindenkor 
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objektív, vagyis a mi-séggel (quidditas), a mibenléttel, mint lényeggel azonos. Az ’első 
negatív’ nem rendelkezik mi-séggel,58 mivel éppen annak tagadása, ezért statikusan nem 
értelmezhető, hanem csupán dialektikusan, mint önmaga ellentéte.

A feltétel nélküli identitás, a totális indifferencia azonban mégis abszolúte szubjektív, 
hiszen mint puszta önazonosság semmi tárgyi, objektív vonatkozást nem tartalmaz(hat). 
Ekképpen tehát általában igaza van Hegelnek, de a feltétel nélküliség – azaz az abszolút 
szubjektum értelmében mégsincs.59

Végül ismét a negativitásról. Hermann Schmitz szerint Hegel a tagadás „destruktív 
anullatorikus dinamikáját” becsüli túl: „[…] (Hegel) túlbecsüli a tagadás destruktív, 
anullatorikus dinamikáját. Egy kijelentés negációjával egy állítás kerül tagadásra, és 
aztán mondható mindenesetre metaforikusan, hogy ezáltal megszüntetve-megőrzésre 
került; azonban egy értelmes kijelentés összetétele a negáció általi tagadásával egy 
ellentmondó állítássá kerül megszüntetve-megőrzésre, azaz éppen az értelmesség egy 
tényállás ábrázolásának értelmében. Egy kijelentés negációjától úgy különbözik egy 
meghatározottság negációja, hogy általa semmi sem kerül megszüntetve-megőrzésre, 
hanem egy komplementermennyiség kerül meghatározásra, például a sárga esetében 
a nem sárga tárgyak. A logikai hibát; amely félreismeri ezen különbséget, és ezáltal a 
negációban olyasmit sejt, mint a meghatározottságra irányuló, megszüntetve-megőrző 
dinamikájú támadás; Hegel Fichtétől örökli.”60
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JEGYZETEK

1 Martin Heidegger: Hegel - Die Negativität. Eine 
Auseinendersetzung mit Hegel aus dem Ansatz 
in der Negativität (1938/39, 1941) Erläuterung 
der „Einleitung” zu Hegels „Phänomenologie des 
Geistes” (1942) Gesamtausgabe III. Abteilung: 
Unveröffentlichte Abhandlungen Vorträge – 
Gedachtes, Band 68, Hegel, Vittorio Klostermann, 
Franfurt am Main, 1993, 6. o.

2 Így lesz a tagadás, a negáció az egyetlen princípi-
um Hegelnél – amely fogalom viszont a semmire, 
mint a dolog, a valami, tehát az objektív valós ta-
gadásának fogalmára vezethető vissza. Heidegger 
a „Mi a metafiziká?”-ban azt állítja, hogy a 
Semmi eredendőbb, mint a tagadás. Eredendőbb, 
amennyiben megelőzi az értelmet. Fogalmilag 
viszont kétségtelenül a valami tagadását jelenti. 
A hegeli argumentációban a létező negativitását a 
másra irányuló kizáró negativitása adja.

3 A természetes valóságértelmezés a valóst nem 
mint tagadást, azaz nem mint lényegében éppen 
a valós tagadását fogja fel. Érthető módon, hi-
szen ez egy paradoxon, hogy a létezőt, a valamit 
önmaga tagadásával azonosként fogja fel Hegel. 
Hangsúlyozni kell itt, hogy Hegel a tiszta semmit 
a puszta tagadással, ill. a puszta ürességgel vette 
azonosnak. A valóság Hegel szerint tehát semmis. 
„Megszűnés” – ahogy Hegel maga fogalmaz, 
vagyis nem közvetlenül azonos ellentétével, de 
része van benne, mert abból ered. A determináció 
(a valós, mint eredmény) az „affirmatívan téte-
lezett negáció” (G. W. F. Hegel: A logika tudo-
mánya [Wissenschaft der Logik] ford. Szemere 
Samu, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979, 88. o.), 
vagyis a determináció a negáció egy fajtája. A 
negáció tehát a nagyobb halmaz, a valóságot 
eszerint tagadására, a semmire kell visszavezetni, 
azaz a negációra, – mint fentebb említettem – 
mint egyetlen princípiumra. Így lesz a tudomány 

kezdete abszolút. A hegeli koncepció ezen a pon-
ton abszolúte logikus és akceptálandó.

4 Az első negáció, mint „első általános” [erste 
Allgemeine] (Friedrich Hogemann und Walter 
Jaeschke: Die Wissenschaft der Logik, Hegel / 
Einführung in seine Philosophie, Herausgegeben 
von Otto Pöggeler, Verlag Karl Alber Freiburg 
/ München, 1977, 87. o.) az absztrakció Hegel 
számára a konkrét valóságtól való szükségsze-
rű elvonatkoztatás értelmében. Mint Heidegger 
hangsúlyozza, Hegel számára a negativitás nem 
válik kérdésessé, s fontos lehet itt hangsúlyozni, 
hogy az első negáció – mint a tiszta léttel azonos 
tiszta semmi entitás-léte sem válik lehetőséggé 
Hegel számára. Hegel Schellinggel ellentétben az 
abszolútumot mint abszolút identitást tehát nem 
totális indifferenciaként, hanem a meghatáro-
zottság totalitásaként definiálja; s lényegi érve a 
schellingi pozíció ellen annak „absztrakt” mivol-
tának irrealitásként való bemutatása (ez tehát „az 
abszolútumnak az a bizonyos éjszakája, amely-
ben minden tehén fekete” (Hegel 1973, 16. o.). 
Hegelnek ehelyütt igaza van, az abszolút identitás 
nem szubjektivitás és objektivitás egységeként 
azonos a tiszta semmivel, hanem mint totális in-
differencia, az abszolút semmi teljes különbség-
nélkülisége, pusztán szubjektvitás. Ekképpen kap 
helyet az abszolútum fogalmában az ontológiai 
differencia, hogy ti. az éppen a differenstől (az 
objektívtól) differens (tehát tisztán szubjektív, 
mint abszolút szubjektum). A hegeli spekulatív-
dialektikus pozíció az abszolút identitást mint a 
meghatározottság totalitását, az abszolút eszmét 
reális végtelenként értelmezi, amely értelmezés 
viszont szofisztikus argumentáción alapszik. A 
hegeli érvelés szerint a meghatározatlannak ép-
pen meghatározatlansága a meghatározottsága:

 „A lét a meghatározatlan közvetlen; mentes a 
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meghatározottságtól a lényeggel szemben, vala-
mint minden más meghatározottságtól, amelyet 
önmagán belül kaphat. Ez a reflexió nélküli lét 
a lét, ahogyan közvetlenül csak magánvalósága 
szerint van. Mivel meghatározatlan, azért minő-
ség nélküli lét. De magánvalósága szerint a meg-
határozottság jellege csak a meghatározottal vagy 
minőségivel való ellentétben illeti meg. A létnek 
általában ellentéte azonban a meghatározott lét 
mint olyan, ám ezzel épp meghatározatlansága 
a minősége. Kitűnik tehát majd, hogy az első lét 
magában meghatározott, s így másodszor, hogy 
átmegy a létezésbe, hogy létezés; ez azonban 
mint véges lét megszűnik, s átmegy a létnek vég-
telen önmagára való vonatkozásába, harmadszor, 
a magáért-való-létbe.” (Hegel 1979, 57. o.)

 A meghatározatlanként meghatározott ‚tiszta lét’ 
Hegel szerint tehát egyszerre meghatározatlan 
és meghatározott. A hegeli érvelés nézetem sze-
rint téves, éspedig azért, mert Hegel azonosít-
ja a meghatározottság mint olyan formai és a 
tartalmi vonatkozását. A meghatározatlanként 
való meghatározottság ugyanis azt jelenti, hogy 
a minősített formailag meghatározottá minősül, 
tartalmi szempontból azonban éppen ellenkező-
leg, meghatározatlanként értelmeződik. A kettő 
– forma és tartalom – azonosítása eszerint érvény-
telen argumentációs lépés. Ekképpen a puszta 
magánvalóságként felfogott lét a tiszta semmivel 
egyértelműen azonos (A=A), vagyis a Semmi 
semmilyen értelemben sem tekinthető valaminek 
(azaz létezőnek, illetve létezésnek). A Semmi 
lényege a nem-valamiség, ha valaminek vesszük 
mégis, nem a Semmiről beszélünk. A Semmi 
eredendőbb, mint a valami, s noha az igaz, hogy 
értelmet csak a valamivel szemben kap, ám ettől 
még nem válik valamivé. Vagyis az „első lét” nem 
létezés.

5 Hegel bár csupán a kezdethez szükséges abszt-
rakciónak tekintette lét és semmi azonosságá-
nak tételezését, mégis rendkívül fontosnak, s az 
egyetlen konzekvens kezdetnek tekintette a tételt.

6 Hegel a műben lényegében arról beszél, hogy a 
kezdetnek abszolútnak kell lennie.

7 E kényszer oka a hegeli valóságfogalom (realitas) 
eltárgyiasító jellegéből fakad – mint Heidegger 
hangsúlyozza –, vagyis hogy mindenképpen do-
loginak kell lennie Hegel számára az abszolútum-
nak ahhoz, hogy valós lehessen.

8 A hegeli spekulatív-dialektikus kezdet problé-
mája mindenképpen kérdéses – ezt bizonyítja a 
körülötte azóta sem csillapodó vita.

9 A valóságfogalom latin értelméből fakadóan, 
vagyis hogy csak a dologit tekintették figyelembe 
veendőnek.

10 Hegel 1979, 75. o.
11 Martin Heidegger: A fenomenológia alapproblé-

mái [Die Grundprobleme der Phänomenologie], 

ford. Demkó Sándor, Osiris / Gond-Cura 
Alapítvány, Budapest, 2001, 117. o.

12 Ezen elgondolása Hegelnek a végtelenségfo-
galmat illető azon téves meggyőződéséből 
ered, amely a határtalant azonosnak tekinti a 
végtelennel.

13 „Ekképpen: Nincs »mennyország« a fogalmak 
számára, ezeket inkább állandóan újra kell alkot-
ni.” (Stefan Groß: Deleuzes Hegel-Kritik, forrás: 
http://www.tabvlarasa.de/37/Gross1.php)

14 A fogalom valósága nyelvi valóság, s noha fel-
fogásunk számára valóban a létező teljességét, 
egészét jelenti, ebből nem következik a plató-
ni Ideenwelt igazsága. Minden valóság mint 
objektivitás számunkra-valóságként felfogott, 
hiszen nem ismerünk meg az objektivitásban 
megismerésünktől független magánvalóságot. 
Egyetlen magánvalóságot tételezhetünk csupán, 
az abszolútum valóságát. Hegel maga írja: „Ebből 
következett az abszolútum második definíciója: 
az abszolútum a semmi; valójában benne foglal-
tatik abban, ha azt mondják, hogy a magánvaló 
dolog a meghatározatlan, teljességgel forma és 
ezzel tartalomnélküli; – vagy hogy Isten csak a 
legfőbb lény és egyéb semmi, mert mint ilyen 
épp ugyanazon negativitásként van kifejezve; a 
semmi, amelyet a buddhisták mindennek elvévé, 
valamint mindennek végcéljává tesznek, ugyanaz 
az absztrakció.” (Hegel 1979, 154. o.)

15 „A lét a fogalom csak magánvalósága szerint, 
[…]” G. W. F. Hegel: A logika, Enciklopédia 
I., ford. Szemere Samu, Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1979, 150. o.

16 „Hogyan jut a »tudat« mértékadó, mindent hor-
dozó és behatároló előrangjához?” (Heidegger 
1993, 29. o.)

17 Az abszolút valóság az abszolútum, ezt pedig 
Hegel mint abszolút tudatot, azaz abszolút szelle-
met definiálja.

 „Mármost miért igaz, hogy a kezdetben ki-
bontatlan lét kibomlása minden meghatározá-
sok totalitásává nem más, mint szellem, vagyis 
önmaga gondolása, ön-tudás avagy öntudat? E 
kérdés megválaszolásán múlik Hegel és Plótinosz 
számára is annak megfelelő megértése, hogy 
micsoda egyáltalán a szellem. Márpedig erre a 
döntő kérdésre mindketten azonos választ adnak. 
A mindkettejük esetében közös alapgondolat az, 
hogy az eredendő egységként és egészként fel-
fogott lét önmagán belüli megkülönböztetése 
egyúttal e lét visszatérése is önmagához, és éppen 
ezen önvonatkozásként nem egyéb, mint gon-
dolkodás, mégpedig önmaga gondolása, illetve 
magának a gondolkodásnak a gondolása.” (Jens 
Halfwassen: Hegel és Plótinosz az önmegisme-
résről – Az újplatonizmus jelentősége Hegel szel-
lemfogalmának szempontjából, in: Idealizmus és 
hermeneutika – Tanulmányok Fehér M. István 
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hatvanadik születésnapjára, szerk. Olay Csaba, 
L’Harmattan Kiadó, 2010, 59–60. o.)

 Hegel tehát a gondolkodás és a létezés azonosítá-
sa révén a tudattal – a reflektált gondolkodással – 
azonosítja a létet, s így a tudat feltétel nélkülisége 
válik nála az abszolút léttel, valósággal azonossá.

18 Heidegger 1993, 29. o.
19 Uo.
20 Megoldást e kérdésben meglátásom szerint csakis 

az abszolútum, az abszolút szubjektum kon-
zekvens végiggondolása jelentheti, hogy ezáltal 
eljussunk eredetéhez, a ’tiszta semmihez’ mint 
abszolútumfogalomhoz. Hegel maga is „abszo-
lútumfogalomként” kezeli a semmit, mint ma-
gánvaló dolgot, magánvalóságot, s ugyanakkor 
az üresség fogalmával azonosítja, a buddhistákra 
hivatkozván. Azt is hangsúlyozza Hegel, hogy 
ezen gondolat mint absztrakció igaz, vagyis 
mint inkonkrét nem-valós. Úgy gondolom, hogy 
a semmit nem ürességként, a lét puszta hiánya-
ként kell felfogni, hanem az abszolút szubjek-
tum fogalmi megnevezettségeként, mint abszolút 
nem-tárgyiságot, nem-dologiságot, azaz mint az 
abszolút irrealitást.

21 Ha a létet mint a létezőtől gyökeresen különbö-
zőt, ámde ugyanakkor mint a semmi ellentétét ha-
tározzuk meg, akkor ehelyütt egy értelmetlenség-
be futunk bele – hiszen a létező a valami, vagyis 
a semmitől gyökeresen különböző, s ekképpen 
a Semmit a Léttel azonosként kell valójában 
értelmezni.

22 „[…] Ezen árnyék a nihilizmus semmije, és ben-
ne semmi sem válik létezővé, hanem a mindent 
átfogó egyáltalán-lét eszméje kerül elvetésre. 
Egy ilyen elvetésfunkció félreismerhetetlenül a 
háromértékűségben lépett fel, jóllehet a legpri-
mitívebb alakban. A semmi heideggeri eszméje 
ugyanis ugyanaz, mint Hegel második negatív-
ja, amely Hegel pregnáns megállapítása szerint 
a „valótlanságba” visz, s semmi más mint a 
negativitás végtelen megkettőzhetőségének gyűj-
tőfogalma, amely ott sem hagyja abba, ahol a 
létező minden létének igazsága már régen eltűnt 
a tagadásban. Mindkét gondolkodó kihívást látott 
e problémában, s nem véletlen, hogy mindketten 
egyfajta filozófiai zsargont gondoltak ki maguk-
nak, amelynek fel kellene feszítenie a hagyomá-
nyos nyelvi pozitivitás határait.”

 A semmi, azaz a Semmi heideggeri eszméjének 
egy másik példája Heidegger egyik summázata a 
Mi a metafizika? lényegéről: „1929-ben Husserl 
mesterem freiburgi utódaként elkészítettem a Was 
ist Metaphysik? című székfoglalómat. Ebben a 
dolgozatban a semmiről vizsgálódtam, megpró-
báltam bemutatni, hogy a lét, a többi létezőtől 
eltérően nem maga is egy létező, s mint ilyen, 
ebben az értelemben egy semmi. A német és a 
nemzetközi filozófiai közösség nihilizmusként 

jellemezte ezen előadást. A következő évben, 
1930-ban egy fiatal Yuasa nevű japán, pont olyan 
korú és kinézetű, mint most az Ön fia, lefordította 
japánra ezt a dolgozatot, melyet egyébként az el-
ső szemesztert látogatva hallgatott. Ő megértette, 
amit a dolgozat mondani kívánt.” (K. Tsujimura, 
Martin Heideggers Denken und die japanische 
Philosophie. Festrede zum 26. September 1969, 
in Ansprachen zum 80. Geburtstag am 26. 
September in Meßkirch)

 Értelmezésem szerint éppen a Semmi „nihilista 
diskurzusa” vezet ki a valódi nihilizmusból, 
amely utóbbi viszont a Semmi tudomásul-nem-
vételéből fakad. Heidegger meggondolását el-
utasították, mert nem értették meg. Meglátásom 
szerint – s mint Gotthard Günther is hangsúlyozza 
– a nyelv pozitivitása elzárkózik a Semmi kife-
jezésétől, vagyis éppen a csak valamiben való 
gondolkodni tudás akadályozza meg a nihilizmus 
leküzdését. Ezt úgy kell érteni tehát, hogy éppen a 
Semmi ignorációja a nihilizmus. Heidegger ráér-
zett ezen problémára, noha kifejezetten nem tudta 
megválaszolni. Mégis, a megoldás valahogyan a 
levegőben lógott nála: 

 „»Az agg Heidegger utolsó megnyilvánulásai« 
alcím alatt hasonló gondolatokkal találkozunk. Itt 
Kunszt György Ernst Nolte 1992-ben megjelent 
könyvére hivatkozva leírja, hogy Heidegger négy 
hónappal halála előtt beszélgetésre hívta meg 
Welte teológiaprofesszort. Heidegger kérése az 
volt, hogy Welte beszéljen a sírjánál. A beszélge-
tés közben »a levegőben lógott Eckehartnak az a 
gondolata, hogy Isten és a Semmi azonos« (247). 
S ezen a ponton Kunszt György megkockáztatja 
azt a gondolatot, hogy az agg filozófus »utolsó 
napjaira maradt Eckehart-opciója döntő mér-
tékben Heidegger Zen-buddhizmuson orientált 
japán tanítványainak és követőinek visszahatása 
Heidegger gondolkodására«” (Vásárhelyi Szabó 
László: Nihilizmus-terápia a tengelykor szelle-
mében Kalligram / Archívum / 1998 / VII. évf. 
1998. november–december)

23 Heidegger a következőt írja erről: „»A tiszta lét 
és tiszta semmi tehát ugyanaz.« Hegelnek ez a 
mondata (A logika tudománya I. rész. Bp. 1979. 
58. o.) helytálló. Lét és Semmi összetartoznak, 
de nem azért, mert megegyeznek – a hegeli gon-
dolkodás-fogalom felől tekintve – a maguk meg-
határozatlanságában és közvetlenségében, hanem 
mert a lét lényegében véges és csak a Semmibe 
beletartott jelenvalólét transzcendenciájában nyil-
vánul meg.” (Martin Heidegger: Mi a metafizika? 
[Was ist Metaphysik?], „Költőien lakozik az em-
ber” – Válogatott írások, ford. Bacsó Béla, Vajda 
Mihály, Budapest, T-Twins Kiadó, 1994, 30. o.)

 Heidegger fenomenológiai interpretációja révén 
úgy fogadja el a hegeli tételt, hogy aztán a maga 
lényegében tagadja azt. Eszerint tehát Heidegger 
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saját állítását tagadja, persze érthető módon, 
hiszen maga a hegeli tétel hegeli interpretációja 
is ellentmondásos. Heidegger megpróbált kiutat 
találni ezen apóriából, meglátásom szerint azon-
ban nem a megfelelő módon tette ezt.

24 „[…] Elképzelhetünk-e olyasvalamit, mint a lét? 
Nem fog el valakit a szédülés az erre irányuló 
kísérletnél? Valóban, kezdetben tanácstalanok 
vagyunk, és az ürességbe nyúlunk. A létező – az 
valami: asztal, szék, fa, ég, test, szavak, cselek-
vés. A létező igen – de a lét? Az efféle úgy fest, 
mint a semmi – és nem kisebb személy, mint 
Hegel mondta: a lét és a semmi ugyanaz. A filo-
zófia mint a lét tudománya a semmi tudománya? 
Vizsgálódásunk kiindulásakor minden látszat-
keltés és megszépítés nélkül be kell ismernünk: 
léten közvetlenül semmit sem gondolhatok. […] 
A ’van’ és ezzel az általában vett lét megértése 
annyira magától értetődő, hogy máig is a kétség-
bevonhatatlan dogma erejével bír a filozófiában: 
a lét a legegyszerűbb és legmagátólértetődőbb 
fogalom; nem lehet és nem is szükséges meg-
határozni… S ha a lét mégis a legkuszább és a 
legsötétebb fogalom lenne? S ha a létet fogalmára 
hozni a filozófia legsürgősebb, újból és újból 
újonnan megragadandó feladata lenne?” (Martin 
Heidegger: A fenomenológia alapproblémái [Die 
Grundprobleme der Phänomenologie] ford. Aradi 
László és Olay Csaba, Osiris Kiadó, Budapest, 
2004, 25–26. o.)

25 „Felül kell vizsgálnunk, hogy vajon a Semmi, 
amely a maga lényegét illetően hangolja a szoron-
gást, kimerül-e minden létező üres tagadásában, 
vagy pedig, mint soha és sehol nem létező, úgy 
lepleződik le, mint az önmagát minden létező-
től megkülönböztető, amit a létnek nevezünk.” 
(Martin Heidegger: Utószó a mi a metafiziká?-
hoz, Martin Heidegger: Útjelzők [Wegmarken], 
ford. Vajda Mihály, Osiris kiadó, Budapest, 2003, 
107. o.)

26 Meglátásom szerint tehát a létkérdés lényege itt 
rejlik, s újra tárgyalandó.

27 „[…] Ehelyütt jelenik meg Hegel istenfogalma. 
Heideggeri értelemben a hegeli filozófia ennyi-
ben „ontoteológia” (ebd., 45), a „magát elgon-
doló gondolkodás, mint a magában forgó lét” 
értelmében (ebd., 44). Az efféle ontoteológia – és 
Heidegger itt találkozik az egész posztmetafizikai 
gondolkodással – „a gondolkodás számára kér-
désessé vált” (ebd., 45). Ezen posztmetafizikai 
gondolkodás azonban Heideggernél – ám éppígy 
Derridánál is –, a metafizikatörténet puszta meg-
gondolása.” (Harald Kerber: Zum Begriff der 
Differenz bei Hegel, Derrida und Deleuze, for-
rás: http://web.fu-berlin.de/postmoderne-psych/
colloquium/kerber.htm)

28 Lásd lentebb.
29 Heidegger 1993, 51. o.

30 Számomra ezen heideggeri elgondolás puszta miti-
kus utalás a preszókratikus „ősanyag”-képzetekre.

31 Uo. 48. o.
32 Heidegger eszerint a létet mint sajátlagos as-

pektusban megragadottat azonosítja csupán 
a Semmivel, és nem általában és feltétlenül. 
Heidegger ugyanakkor a lét fogalmi megragadá-
sának lehetőségét is tagadja. Viszont Heidegger 
maga hangsúlyozza a létfogalom e misztifikáció-
jának „filozófiátlanságát”: 

 „A létkérdés most a legeredetibb és a legto-
vább formált, és éppenséggel az a kérdés, amely 
minden tulajdonképpeni filozofálásnak alapjául 
szolgál. (Τί το ον – mint probléma alakítandó. Mi 
a létező mint olyan? Mit jelent a lét? Miképpen 
lehetséges erre a válasz? Miből magyarázandó? A 
lét fogalmának lehetősége! Csak akkor van tulaj-
donképpeni filozofálás, amikor a fogalmi ismeret 
lehetséges.)” (Martin Heidegger: Der deutsche 
Idealismus (Fichte, Schelling, Hegel) und die 
philosophische Problemlage der Gegenwart, GA, 
Band 28, Vittorio Klostermann, Frankfurt am 
main, 1997, 44. o. (Kiemelés tőlem: G. Z. E.)

 Ha nincs „fogalmi ismeret” a létfogalomról, 
akkor nincs „tulajdonképpeni filozofálás” – mint 
Heidegger maga állítja. Nyilvánvaló számomra, 
hogy a heideggeri elgondolás hegeli indíttatá-
sú, mert a semmi fogalmát a hegeli „negáció” 
fogalma helyére teszi – hiszen tagadásként hatá-
rozza meg a semmit. (Noha a Mi a metafiziká?-
ban „eredendőbbnek” ítéli a Semmit a tagadás-
nál.) Hegel ugyanakkor a spinozai elv, az omnis 
determinatio est negatio elve alapján a létezőt a 
negatívként definiálja. A létező „az affirmatívan 
tételezett negáció” – ámde Hegelnél a létező 
mint konkrét lét általában azonos a léttel és a 
létezéssel is. A konkrét lét a létezés mint a létező 
mint olyan. Heidegger tagadja a hegeli „alaptétel” 
alapindíttatását – vagyis a puszta magánvaló lét 
meghatározatlanságát és közvetlenségét, mert 
szimbolista-mitikus elgondolásnak tartja a hegeli 
gondolkodás-fogalmat, s nem látja be, hogy a 
hegeli koncepció itt teljesen konzekvens és jogos. 
Ekképpen nem csoda, hogy a semmi elemzésekor 
önellentmondásokba bonyolódik.

33 „A hit és tudás befejezésekor fogalmazza meg 
Hegel először egy olyan filozófia feladatát, 
amelyben a negativitás mint egy abszolút rend-
szer mozzanata lépne fel: »A tiszta fogalomnak 
azonban, avagy a végtelenségnek, mint a semmi 
szakadékának, amelyben minden lét elsüllyed, a 
végtelen fájdalmat (…) tisztán mint mozzanatot, 
de nem is többet, mint a legmagasabb eszme 
mozzanatát kell jelölnie, és így amelynek, ami 
mintegy sem a tapasztalati lényeg feláldozásának 
morális előírása, sem pedig a formális absztrak-
ció fogalma nem volt, filozófiai egzisztenciát 
adni, és ekképpen az abszolút szabadság eszméje 
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filozófiájának, és ezáltal az abszolút szenvedést 
vagy a spekulatív nagypénteket, (…) istente-
lenségének egész keménységében visszaállítani, 
amely keménységből egyedül (…) a legmagasabb 
totalitás a maga komolyságában (…) létrejönni 
tud és kelletik.«” (Christoph Asmuth: Negativität 
– Hegels Lösung der Systemfrage in der Vorrede 
der Phänomenologie des Geistes, Synthesis 
Philosphica 43 (1/2007), 24. o.)

 Mint Asmuth idézi, a heideggeri gondolat 
Hegeltől származik: a lét mint semmi a végte-
len, s a szakadék, amelyben minden lét (létező, 
létezés) „elsüllyed”. Ez a szakadék Hegel szerint 
azonban a legmagasabb eszme mint a legmaga-
sabb totalitás születése vajúdásának toposza.

34 „Parmenidész tankölteményének talán legfonto-
sabb, de minden bizonnyal az egyik legkomo-
lyabb fejtörést okozó szövege a 2. töredék (DK 
28 B2). A töredék centrális helye Parmenidész 
metafizikájában annak köszönhető, hogy az isten-
nő, aki az »ifjúhoz« beszél, (fr. 1.24), ebben szö-
gez le bizonyos alapelveket, amelyekből azután 
valamilyen módon a parmenidészi »létező« (eon) 
megdöbbentő tulajdonságai következnek: »nem-
született«, »romolhatatlan«, »egész«, »egyetlen«, 
»rendületlen«, »teljes«, »folytonos« és »egy« 
(fr. 8.1-6). Hogy mindez milyen összefüggésben 
áll a 2. töredék – igen kevéssé nyilvánvalóvá 
tett – alapbelátásaival, annak eldöntésében nagy 
szerepet játszik egy további kérdés tisztázása. 
Vajon az istennő miért tiltja le a nem létező (to 
mé… eon, fr. 2.7) kutatásának útját, s vajon miért 
is marad csupán a létező útja egyetlenként (vö. fr. 
8.1), ami végül azon érvekhez vezet, amelyekkel 
alátámasztja a létező fenti tulajdonságait (fr. 8)?” 
(Mogyoródi Emese: Parmenidész és a semmi, 
Magyar Filozófiai Szemle, 2012/2, 56. évfolyam, 
Idealizmusok, 9. o.)

 A Semmi metafizikai fogalom. Története végig-
vonul a filozófiatörténeten. Mogyoródi Emese 
tanulmányában nagy problémaérzékenység-
ről tanúságot téve vizsgálja a kérdést a neves 
preszókratikus szerző töredékeit és a semmi 
fogalmát általában elemezvén. Kiderül a tanul-
mányból, hogy a semmi problematikus fogalom. 
De miért volt fontos Parmenidész számára, hogy 
„megtiltsa” vizsgálatát? Parmenidész vizsgáló-
dásai „nem a keresett X létezőre vonatkoznak, 
hanem a »dologságra« vagy »valamiségre«”. 
(Uo. 12. o.) Tehát az általam Hegellel (és Eckhart 
mesterrel) kapcsolatban korábban kifejtettek elő-
képével van dolgunk: „[…] Ez utóbbi szerint 
Parmenidész azért veti el a »nem van« útját, mert 
értelmetlen nem-létezőt (= olyasmit, ami nincs) 
kutatni.” (Uo.)

 Tűnhet úgy is, itt egy banalitásról van szó, 
hiszen ezen interpretáció szerint Parmenidész 
egyszerűen ignorálandónak tekintette a semmit, 

mint olyant. Úgy gondolom, hogy kétségtelenül 
valamivel szemben érvelt itt Parmenidész, s ez a 
valami pedig egy ellentétes elgondolás lehetett, 
egy olyan elgondolás, amely Parmenidésszel el-
lentétben nem a létet mint örök létezőt, valóságot 
abszolutizálja, hanem éppen ellenkezőleg, annak 
negativitását, vagyis a Semmit. Ezért lehetett szá-
mára az egész dolog problematikus. Mint fentebb 
már hangsúlyoztam, a megoldást a Semmi me-
tafizikai problémáját illetően abban látom, hogy 
a Semmit egy egészen sajátlagos entitásként, ti. 
mint abszolút identitást az abszolút szubjektum, 
vagyis az abszolútum entitásaként kell értelmez-
ni. Ezen entitás tisztán szubjektív entitás, vagyis 
olyan entitás, amelynek identitása nem mi-ség, 
hanem ki-ség, ebben az értelemben pedig a ne-
gatív mi-ség. A szubjektum, az alany általában 
objektum is, hiszen véges és meghatározott, mint 
létező, vagyis eltárgyiasítható. Az abszolút, felté-
tel nélküli alanyról ez azonban nem mondható el. 
Ekképpen ez utóbbi csakis a Semmi lehet. A sem-
mi, mint Mogyoródi fogalmaz: „»A semmi« tehát 
olyasmi, (»valami«), amit tulajdonságok teljes 
hiánya jellemez, ugyanis legalább egy prediká-
tum igaz rá: »nem rendelkezik tulajdonságokkal«. 
[…] Hiszen aki »semmiről« (sem) gondolkodik, 
az nem gondolkodik, míg aki »a semmiről« gon-
dolkodik, az nagyon is töri a fejét.” (Uo. 14. o.)

35 Heidegger 1993, 49. o.
36 „Egység és differencia statikus egymásmellet-

tisége nem ábrázolhat tartós, s ezáltal értelmes 
viszonyt. Csak a mozgás fogalma által válik azzá. 
Így kerül a negativitás Hegel meggondolásainak 
centrumába. A negáció először is egyszerűen 
határt, korlátot vagy hiányt jelöl. A negatív a 
pozitív negatívja, ezáltal nem csupán valamiként 
különböző, hanem meghatározottan ellentétes 
kontradiktorikus reláció. Ez magában foglalja 
az identitás egy mozzanatát, ahogy Hegel maga 
fogalmaz: »Az ellentétben a meghatározott ref-
lexió, a különbség teljesül be. Ez az identitás és 
a különbözőség egysége; mozzanatai egyetlen 
identitásban különbözőek; ekképpen ellenté-
tesek.« (G. W. F. Hegel: GW 11, S. 272) Az 
ezen egyetlenre való pillantás – itt formálisan 
megrövidítve – megnyitja a negativitás pers-
pektíváját. A negativitás a szubjektivitás csírája, 
mivel implikálja azon mozgást, amely csupán a 
negáció révén jön létre és csak a negáció negá-
ciója révén tér vissza magához. »Amennyiben a 
továbbiakban a negativitásról, vagy negatív ter-
mészetről beszélünk«, konstatálja Hegel az 1812-
es Wissenschaft der Logik-ban, »így ezalatt nem 
azon első negációt, a határt, korlátot vagy hiányt 
értjük, hanem lényegében a máslét tagadását, 
amely, mint olyan, magára való vonatkozás.« (G. 
W. F. Hegel: GW 11, S. 77)” (Christoph Asmuth 
(1/2007), 27–28. o.)
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 Hegel számára az igaz negativitás a második 
negáció, amely „mint olyan, magára való vonat-
kozás”. Csak a második tagadás valós, mert nem 
puszta határ, korlát, vagy hiány, mint az első ne-
gáció, hanem éppen e hiány tagadása, „hiánya”, s 
eredménye az affirmatív lét. Mint már korábban 
kifejtettem, Hegel a puszta vagy „első” tagadást 
a kezdet önmagában irreális mozzanataként ér-
telmezi, amely pusztán önmaga hiányát jelenti, 
s csak e hiány hiánya (a második negáció) hozza 
létre valóságosként. A negáció tehát a mozgás 
beindítója, „a szubjektivitás csírája”, vagyis kez-
dete, de önmagában mégsem „érdekes”, hiszen 
nem reális. Heidegger szerintem jogosan veti itt 
Hegel szemére, hogy Hegel elsikkasztja a kezdet, 
az eredet igazi problémáját.

37 Uo. 37. o.
38 Itt a lényeg: meg kell különböztetni a ‚lét’ és az 

‚abszolút lét’ kifejezéseket. A lét tehát csak mint 
feltétel nélküli valóság különbözik a létezőtől. 
Ugyanakkor szükségesnek látom a hegeli felfogás 
részleges rehabilitációját ehelyütt: a konkrét lét a 
valóság, mint objektív valóság. Ehhez tartozik, 
hogy az elvont létet (mint abszolút létet) tisztán 
szubjektív valóságként kell felfogni, vagyis mint 
magából minden objektivitást kizárót, azaz mint 
a tiszta semmit. A heideggeri koncepció ezen a 
ponton illethető tehát kritikával: az igaz, hogy a 
konkrét lét – amely a tulajdonképpeni lét Hegel 
szerint – eltárgyiasítja a létet mint olyant, viszont 
Heidegger – mert nem lát tovább Hegelnél – nem 
veszi tekintetbe a ‚tiszta lét’ abszolút nem-tárgyi 
lényegét, vagyis azt, hogy ez utóbbi az a lét, 
amelyet keres. Igaza van Heideggernek ugyanak-
kor bizonyos szempontból, mármint hogy joggal 
tagadja a lét és a valóság azonosítását, ha a létet 
mint abszolút létet fogjuk fel, mert az abszolút 
lét a tiszta semmi – vagyis az abszolút valóság a 
nem-valóság, mint a nem-valóság-os. A valóság 
mint olyan eszerint mindig relatív (tárgyi vé-
gesség), ekképpen tehát az abszolút valóság a(z 
objektív) valóság (a lét mint létezés) abszolút ta-
gadása. Eszerint tehát igaza is van Heideggernek, 
meg nem is.

39 Vö. 24. lábjegyzet.
40 Vö. 32. lábjegyzet.
41 Vö. 25. lábjegyzet.
42 Éppen ezért fordul el a racionalitástól mind 

Hegel, mind pedig Heidegger.
43 A létezőség a realitás, vagyis a létező valósága – 

ezen a ponton megvédem Hegelt és az ontológia-
történetet. Más kérdés, hogy Hegellel ellentétben 
úgy gondolom, hogy e lét nem abszolút, hanem 
relatív valóság.

44 Éppen ezért látom értelmét egész 
vállalkozásomnak…

45 Vö. 24. lábjegyzet: „Vizsgálódásunk kiindulása-
kor minden látszatkeltés és megszépítés nélkül 

be kell ismernünk: léten közvetlenül semmit sem 
gondolhatok…” (Heidegger 2001, 25. o.)

46 Vagyis meg kell értenünk a végtelenséget.
47 „[…] Tehát a metontológiában nem annyira a 

hiányzó etikát, mint inkább a teológia üres he-
lyét gyaníthatjuk Heidegger gondolkodásában. 
Ez amolyan szinte negatív teológia, amelyet a 
kései Heidegger – az adalékokban – Hölderlin 
segítségével mint Isten hiányát próbál meg el-
gondolni. Ebből tételezhető mindenesetre az eti-
ka alapproblémája – egyetlen szóval: a nihiliz-
mus.” (H. Seubert: Heideggers Zwiegespräch mit 
dem deutschen Idealismus, Köln/Weimar/Wien, 
Böhlau Verlag, Collegium Hermeneuticum, Band 
7, 2003, 8. o.)

48 „[…] A Lét és időben kifejtett koncepcióhoz 
képest, amelyben a filozófus nem hagyott helyet 
Isten számára – bár a lét misztifikált fogalma 
implicite már akkor is magába foglalta Istent –, 
későbbi műveiben fokozatosan közeledik egy 
sajátságos vallási misztikához. Ez a közeledés 
objektív szükségszerűség, hiszen minél inkább 
elfordul Heidegger a rációtól, annál inkább kény-
telen a valláshoz közeledni. A hagyományos 
vallásokkal szembeni fenntartását természetesen 
továbbra sem adja fel, a lét fogalmát igyekszik 
az Isten fogalmánál általánosabb és mélyebb 
fogalomként megőrizni. […] Heidegger későbbi 
írásaiban […] visszatér a lét kérdésére, azonban 
az eddig elmondottakhoz viszonyítva lényegesen 
újat már nem mond, pusztán a »lét« fogalmának 
egyes aspektusait változtatja oly módon, hogy 
ez a fogalom mindinkább alkalmassá válik a 
teológiai használatra, mindinkább egy sajátos 
istenfogalommá lényegül.” (Suki Béla: Martin 
Heidegger filozófiájának alapkérdései, Gondolat 
Kiadó, Budapest, 1976, 277–280. o.)

49 Itt most elsősorban azon előfeltételezésre gon-
dolok, hogy Isten szükségszerűen antropomorf 
szellemi lény – aki végtelen is ugyanakkor. Hegel 
számára nem vált problémává egy emberformájú 
Isten, mint az isteni abszolút tudat tételezése, és 
a végtelenség fogalmisága között feszülő ellentét. 
A misztikus tradíció, különösen a zsidó miszticiz-
mus azonban érzékeny erre a problémára.

50 Heidegger 1993, 50–52. o.
51 „[…] A reális és a realitás e fogalmát kezdettől 

fogva rögzítenünk kell, ha Kant tételét, hogy 
a létezés [Dasein] nem reális predikátum, az-
az nem egy dolog tartalmának meghatározása, 
helyesen akarjuk megérteni. A realitás és a re-
ális fogalmának Kantnál nem az a jelentése, 
amire manapság többnyire gondolunk, amikor 
a külvilág realitásáról vagy az ismeretelméleti 
realizmusról beszélünk. A realitás nem azt jelenti, 
hogy valóság, illetve létezés vagy egzisztencia, 
vagy éppenséggel meglévőség. Nem azonos a lé-
tezéssel, az »objektív realitás« fogalmát azonban 
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Kant azonos értelemben használja a létezéssel. A 
»realitás« kifejezés kanti jelentése e terminus szó 
szerinti értelméhez igazodik. Kant a terminust 
nagyon találóan dologisággal [Sachheit], dologi 
meghatározottsággal fordítja. Reális az, ami a 
reshez tartozik.” (Heidegger 2001, 47–48. o.)

52 „Minden létező valami, azaz a maga mi-jével ren-
delkezik, és ekként egy meghatározott lehetséges 
módja van lenni.” (Heidegger 2001, 30. o.)

53 Vö. 33. lábjegyzet.
54 Hermann Schmitz: Hegels Logik, Das 

dialektische Wahrheitsverständnis und seine 
Aporie (Kongreßvortrag Stuttgart 1975, aus: 
Hegel-Studien Beiheft 17, Bonn 1977), 24. o.

55 Vö. 15. lábjegyzet.
56 „[…] Ami azonban valójában a magánvaló do-

log, ami valóban magánvalósága szerint van, azt 
kifejti a logika, itt azonban magánvalón valami 
jobbat értünk az absztrakciónál, nevezetesen azt, 
hogy micsoda valami a fogalmában; ez azonban 
magában konkrét, mint fogalom általában felfog-
ható, s mint meghatározott és meghatározásainak 
összefüggése magában megismerhető.” (Hegel 
1979, 96. o.)

57 Schmitz 1977, 25. o.
58 Már Aquinói Tamás is beszámol olyan filozó-

fusokról, akik szerint Isten nem rendelkezik 
mi-séggel: „Ugyanis létezik olyasmi mint Isten, 

amelynek lényege léte maga; és emiatt fordulnak 
elő olyan filozófusok, akik kijelentik, hogy Isten 
nem rendelkezhet mi-séggel, vagy lényeggel, 
mert az ő lényege nem lehet más, mint léte.” 
(Thomas von Aquin: De ente et essentia – Das 
Seiende und das Wesen, Stuttgart 1987, 55. o.)

 Hegel szerint viszont minden létezőnek rendel-
keznie kell mi-séggel, vagyis az ’első negatív’ 
önmagában valótlan, s ekképpen az abszolútum 
csak máslétében lehet önmagánál. A konkrét 
lét ugyanakkor a lényeg-lét is, a valóság mint 
meghatározottság, vagyis a realitas mint a res 
lényege a res léte is egyúttal – mint a res totali-
tása, vagyis idealitása (fogalma). A lényeg Hegel 
szerint a lét tagadása, vagyis a mi-ség mint konk-
rétum az „abszolút tagadás”, a lét mint létezés: a 
lét magán- és magáértvalósága.

59 Fontos itt megjegyezni, hogy az abszolútumot, 
mint abszolút identitást mint totális indifferen-
ciát fogom fel, de nem a schellingi értelemben, 
hiszen Schelling az objektivitásnak és szubjek-
tivitásnak az abszolútumban való azonosságáról 
beszél ehelyütt, én viszont azt állítom, hogy ezen 
a ponton éppen az utóbbiak abszolút differenciája 
érvényesül az abszolútum mint abszolút szubjek-
tum eszméjében, mert az abszolút alany minden 
tárgyiságot kizár magából fogalmában.

60 Schmitz 1977, 24. o.



TÁMBA RENÁTÓ

A pszichoanalízis hatása Berény Róbert  
gyermekábrázolásain

(Bevezetés) Berény Róbert a XX. századi magyar festészet egyik legsokoldalúbb egyé-
nisége, hiszen amellett, hogy festett, még a zeneszerzésben, de az elméletírásban is mű-
ködött, sőt, még a pszichoanalízisben is kipróbálta magát. Berényt igen erős szálak fűz-
ték a pszichoanalízishez, mely – a párizsi „Vadak” és Cézanne festői szemléletmódjára 
gyakorolt hatással együtt – igen erőteljes befolyást gyakorolt képkoncepciójára. Berény 
„a szín szerelmese” (Barki, 2015, 69.) volt, alakos képein a színé a főszerep, s a képein 
sűrűsödő olykor nyersebb, vaskosabb, olykor könnyedebb színfoltokból mindig olyan 
kompozíció állt össze, amelyek szuggesztív módon közvetítették a modell tudatában, 
tudattalanjában izzó ösztönvilágot, rendszerint visszaigazolva a pszichoanalízis azon 
alapvető szemléletét, mi szerint a társadalmi kontroll ereje, illetve a superego tartomá-
nya elenyésző az ösztönén, az id „tengeréhez” képest.

Ez a szemléletmód érhető tetten Berény gyermekábrázolásainak egy jelentékeny hal-
mazán belül is, az egyalakos gyermekábrázolásokon, amelyek a gyermekkori szorongás-
élmény vizuális megfogalmazását nyújtják, eszünkbe juttatva Czóbel és Munch hasonló 
irányultságú festményeit. Ugyanakkor Berény festészetének egy bizonyos tartományát 
békés, lágy színharmóniák, a nyugtalan ösztönvaló vibrálásától mentes képek jellemzik: 
ezek a család-témájú ábrázolások. Tanulmányomban ezt a két témakört kívánom átte-
kinteni azzal a céllal, hogy feltárjam a képeken tetten érhető gyermekszemléleti mintá-
zatokat, különös figyelemmel a pszichoanalízis hatására, illetve ezzel összefüggésben a 
korabeli polgári társadalomban jelenlévő gyermekképre és gyermekfelfogásra (a foga-
lomhasználatról ld. Pukánszky, 2005, 9–10.).

Miután vizsgálataimban a gyermekkorra úgy tekintek, mint ami számottevően a kü-
lönböző nevelési ideológiák, narratívák által meghatározott történeti képződmény, úgy 
az ezen vonatkozásban informatívnak ígérkező művészeti alkotások – s így Berény 
gyermekábrázolásainak – elemzése célom szempontjából ígéretes vállalkozásnak tűnik. 
Írásomban a gyermekkortörténeti ikonográfia módszertani eszközeivel (módszertani át-
tekintésekért és vizsgálati metodikákról ld. Endrődy-Nagy, 2015, 35–83.; Támba, 2017; 
Géczi, 2010; Kéri, 2009; Portik, 2013, 109–120.) kívánom feltárni a képek szövetében 
elrejtett eszmei jelentéstartalmakat, a hermeneutikától, a vizuális antropológiától és 
szociológiától, valamint a társadalomtörténeti megközelítéstől a szemiotika, a vizuális 
kommunikáció és az ikonológiáig számos tudományterület szempontjait figyelembe vé-
ve (ld. Támba, 2017a, 79–122.).

(A polgári pedagógiától a racionális én válságáig) Az Osztrák–Magyar Monarchia 
társadalmának polgári közegében a nevelés és oktatás gyakorlatát uraló tekintélyelvű-
ségből fakadóan általános érvényű törekvés volt a nevelt spontán kívánságainak, ösz-
tönkésztetéseinek, vágyainak visszaszorítása, elnyomása, feltételezve, hogy minden testi 
késztetés ártalmas az örökérvényűnek tekintett erkölcsi értékek által vezérelt szellemi 
nevelés folyamatában. Ennek megfelelően az iskola közegében is a fennálló rend ma-
radéktalan elfogadására, a tekintélyszemélyek elfogadására intették a nevelteket, így a 
„kedvtelések” kielégítésének letiltását is a polgári pedagógia eszközének tekintették, mi-
képp arról Stefan Zweig visszaemlékezéséből is értesülhetünk (ld. Zweiget idézi Bókay, 
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2017, 114–115.). Ez a nevelés, miképp a pszichoanalízis budapesti iskolájának vezető 
egyénisége, Ferenczi Sándor írta, gyakran vezetett lelki megbetegedésekhez, annál is 
inkább, hogy a pedagógiai szigor alapkövei voltaképpen a nevelő saját elfojtásait tápláló 
látens bűntudatból táplálkoznak (Bókay, 2017, 115.).

A felnőtti társadalom a gyermeket még a századfordulón sem önértékénél fogva, ha-
nem a rá váró társadalmi szerepkörök tükrében értelmezte, a jövő polgáraként, a nem-
zeti kontinuitás letéteményeseként tekintett rá (Pukánszky, 2004, 292.), akit a hasznos 
állampolgárrá nevelés érdekében nevelni kell és fegyelemre szoktatni, gondoskodni 
kell a társadalomba való beletagolódásáról; voltaképpen e cél volt a család anyagi-ér-
zelmi invesztíciója mögött húzódó fő motivációs forrás (Pukánszky, 2004, 293.). Noha 
a századfordulóra már kifejlett hagyománnyal rendelkezett a magyarországi pedagógia 
Rousseau-recepciója is (pl. Felméri Lajos, Kiss Áron, Öreg János, Emericzy Géza és 
Peres Sándor – ld. Pukánszky, 2005, 190–198., 202–206.), a polgári nevelés szemlé-
letmódját még mindig a gyermeket passzív-receptív tényezőnek tekintő, tekintélyelvű, 
normatív nevelési koncepciók határozták meg. Erdődi János például közkeletű tanköny-
vében („Neveléstan”, 1881, 1889 – ld. Pukánszky, 2005, 198–202.) az „állati természet” 
(későbbi, freudi terminussal élve az „ösztönén”) elnyomásának szükséges voltáról ír, 
s már-már Szent Ágostont idéző részletességgel taglalja a testi fenyíték módozatait 
(Pukánszky, 2005, 200–201.). 

A gyermek ösztöneinek megzabolázását már csak azért is szükségesnek vélte a 
korabeli pedagógiai gondolkodás és közvélemény, mert e korban a gyermeket szüle-
tésekor még nem tekintették embernek, s úgy vélték, hogy csakis a nevelés útján fej-
lődhet azzá (Pukánszky, 2004, 302.). A gyermek hiánylénynek számított értelmileg és 
erkölcsileg egyaránt, a nevelés feladata pedig e hiány megszüntetése, az akarat pótlása 
volt (Szabolcs, 2011, 133.) a társadalmi elvárásoknak megfelelni képes, „fegyelmezett, 
rendezett” állampolgárok nevelése céljából (Pukánszky, 2004, 303.). A gyermek düh-
kitörései, makacsságai, önzősége és türelmetlensége mögött álló pszichés motívumok 
felismerésének hiányában mindezeket ekkor még az önfejűség és az engedetlenség ter-
mékeinek tekintették (ld. Robertson, 1998, 275.; Szabolcs, 2011, 137.), ezért a pedagó-
gia fő eszköze a gyermek élete fölötti abszolút kontrollgyakorlás volt (Robertson, 1998, 
273.) a fegyelmezés számtalan fizikai és pszichikai módozatával együtt (Robertson, 
1998, 273–279.). 

Miután a gyermeket a haza számára nevelték annak értékeinek jegyében, cselekvései-
ben és választásaiban a nemzet érdekeinek megfelelő énideálnak kellett testet öltenie; az 
„ideális én” (ld. Goffman, 1956, 10–14., 22–32.) kifejlesztésének törekvése indokolta 
a neveltek életét övező szigorú felügyeletet is. A nemzet öntudata, identitása, büszkesé-
ge többek között a felvilágosodásból örökölt racionalizmusból táplálkozott a világ (és 
így az ember) megismerhetőségébe és ellenőrizhetőségébe, valamint a fejlődésbe vetett 
hittel együtt (vö. Somlai, 1997, 23–24.), ahogyan a kor grandiózus neveléskoncepcióit 
(Kant, Herbart, Pestalozzi) is e motívumok alapozták meg. Ebből a racionalizmusból 
fakadt a racionális én illúziója is a homogén és koherens énstruktúra evidenciájával 
együtt, s miután ezen elképzelés az átláthatóság és irányíthatóság látszatával ruházta fel 
az individuumról való közvélekedést, szilárd alapot szolgáltatott az egyén cselekvései, 
társas megnyilvánulásai, értékválasztásai és társadalmi életgyakorlatainak formálódása 
fölötti felügyeletgyakorlás társadalmi méretű tendenciája számára. 

A társadalmi felügyelet és fegyelmezés törekvése az állandó nyomásgyakorlást meg-
célzó társadalmi gyakorlatokon és szabályokon keresztül érvényesült, azzal a céllal, 
hogy engedelmességre, alárendeltségre, alkalmazkodásra, szorgalomra és precizitásra 
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hangolja az egyént (Foucault, 1990, 249.), hogy végül a társadalmi ideálok által meg-
határozott hatalom erőinek hordozójává váljék (Foucault, 1990, 210.). Azonban miután 
a fegyelmezés paradigmája együtt járt az eltérések visszaszorításának törekvésével 
(Foucault, 1990, 245.), voltaképpen az emberi lélek mélyén húzódó bestiális ösztön-
késztetések letiltásának rendszerét hozta magával. Az egyén értékválasztásait és dönté-
seit előkészítő társadalmi gyakorlatok és normák interiorizálása céljából az embernek 
tehát minden törekvését a társadalmi eszmék felől érkező erkölcsök alá kellett rendelnie 
a nemzeti identitás konzerválása érdekében, azonban a század második felében végbe-
menő eszmetörténeti fordulatok kezdték megingatni az ember addigi önértelmezését, s 
miután válságba került a racionális én mítosza, idővel az arra építő társadalomszemléle-
tek is fellazultak vagy háttérbe szorultak. 

Már Charles Darwin „A fajok eredete” (1859) c. munkája kezdte elbizonytalanítani 
az európai polgárság öntudatát, azzal, hogy rámutatott, hogy az embert az állatvilágtól 
nem minőségi, pusztán fokozati eltérés választja el (Bókay, 2017, 110.). Ezáltal erje-
désnek indult a keresztény antropocentrizmus azon felfogása, mi szerint a szellemi lét 
törekvései által definiált ember úr az állatvilág, s egyáltalán, a természet fölött, ideértve 
saját természeti mivoltát is (Németh, 2004, 22.; ld. Mózes 1,26). Nem más kérdőjelező-
dött meg így, mint az ösztönkiélésre irányuló szükségletek visszafojtásának a kora ke-
reszténység emberképéből fakadó, de történeti korokon átívelő gyakorlatát megalapozó 
narratíva. Hiszen miután Darwin a törzsfejlődés láncolatára helyezte az embert, idővel 
el kellett ismerni, hogy a természet és az embert meghatározó természeti (az ösztönös) 
számunkra nem idegen léttartomány, s így nem is akadály, amivel meg kell küzdeni, így 
aztán az emberi természet vizsgálatának szempontjai mindinkább beépültek a különböző 
ember- és társadalomszemléletekbe.

Darwin tehát lerombolta az illúziót, mi szerint az ember a teremtés koronájaként úr 
lehet a természet fölött, Freud azonban egy újabb csapást mért az ember büszkeségére 
és önszeretetére, amikor rámutatott arra, hogy mindaz, amit magunkról gondolunk és 
tudni vélünk, nem azonos lelkünk egészével, pusztán egy vékony rétege annak, mely 
pusztán befedi a lelkünk mélyén munkáló irracionális erőket. Az ember tehát nem lehet 
úr saját személye fölött, az egységes énszerkezet által jellemzett racionális énről szóló 
elképzelés tévesnek bizonyult (Bókay, 2017, 110.),* hiszen Freud rámutatott arra, hogy 
a társadalmi szerepkészletünk kiformálásának irányába ható énképünk felszíni motívu-
mai mögött számtalan mögöttes motívum húzódik meg, melyek a tudattalanban való 
működésük folyamán fejtik ki hatásukat. Az emberi lélekben tehát a tudatos konstruk-
ciója mellett számottevő munkát fejt ki a tudattalan, mely nem más, mint különböző 
ösztönkésztetések, indulatok és vágyak energia-lényegű komplexuma, s miután megfo-
galmazásra került, hogy a személy lényege éppen e kettő ellentmondásaiból, a köztük 
fennálló törésekből fakad, kudarcot vallott a koherens lelki struktúra által definiált sze-
mély illúziója (Bókay, 2006, 177.). A „józan ész” megfontolásai mögött mélyen mindig 
ott feszülnek az ösztönök, amelyek nélkülöznek mindennemű megszervezettséget. Az 
ösztönök birodalma „szavak nélküli ország” (Bókay, 2017, 125.), amelyet a nyelv esz-
közei révén nem térképezhetük fel; az ösztönén nem ismeri sem a logika törvényeit, sem 
az erkölcsöt, sem a társadalmi „összakaratot” (Vajda, 1995, 22.), ugyanakkor mindig 
annak rejtett motívumai állnak cselekvéseink mögött (Vajda, 1995, 23.) mint a psziché 
működésének motivációs forrásai (Vajda, 1995, 19.).

Korábban – a felvilágosodás hozadékaként – a racionális én kizárólagosságába vetett 
meggyőződésből fakadt törekvéseinknek az erkölcs kívánalmai alá történő rendelésének 
tendenciája (Vajda, 1995, 17.), azonban miután a pszichoanalízis megvilágította, hogy a 
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kultúra által elfojtott, az ember lelkének mélyén lappangó állati ösztönök (Vajda, 1995, 
41.) bármikor átvehetik az irányítást a morál és a ráció birodalma fölött, idővel el kellett 
ismerni az ösztönkiélés és a vágyak jelentőségét, ahogyan azt is, hogy helyes erkölcsnek 
immár nem azt kell tekinteni, amit a társadalmi elvárások kikényszerítenek az emberből, 
hanem azt, ami megfelel az ember pszichés struktúrájának (Szalai Sándort kommentálja: 
Vajda, 1995, 17.). A felvilágosodás eszméi nyomán kiformálódott racionális ember he-
lyét tehát mindinkább a pszichológiai ember veszi át, aki már nem valamiféle „idegen 
etika kiteljesítésében” és „a dolgok objektív rendjéhez való illeszkedésben” látja élete 
értelmét, hiszen létének célja immár „az önmaga [lényege szerint ellentmondásos] bel-
ső világának megfelelő sors, felnövés megformálása” (Bókay, 2017, 110.). Így aztán a 
nemzeti kontinuitásért felelős, a „racionális én” narratívája által megtámogatott eszmék 
helyét mindinkább átvették az individuum megértésének szempontjai, hiszen fény derült 
arra, hogy „belső külvilágunk” vágyai, indulatai és energiái jelentős mértékben megha-
tározzák az emberi psziché formálódását és így társadalmi cselekvéseinket is (Bókay, 
2006, 177.). Ily módon a szubjektum alakulása szempontjából Freud nagy jelentőséget 
tulajdonított a szexualitásból kiinduló fantáziáknak a világhoz való viszonyulásunk 
módozataira gyakorolt hatásának is (Bókay, 2017, 121.), s a pszichoanalízis nyíltsága a 
szexuális viselkedés leírása terén – a pszichoanalízis antikeresztény, baloldali irányult-
sága és darwini eredete mellett – hozzájárult ahhoz, hogy ellenszenvet váltson ki a kon-
szolidált Osztrák–Magyar Monarchia társadalmából (Vajda, 2005, 31.). 

A lényegében erotikus eredetű pszichikus feszültségek vizsgálata révén fokozatosan 
elsorvadt tehát a „józan ész” emberébe és annak erkölcseibe vetett hit, de korábban 
már Nietzsche is a nyárspolgári társadalom morálját vette célkeresztbe, amikor az adott 
kor erkölcsi ideáljai mögött húzódó történeti rétegeket igyekezett feltárni. Sőt, már 
Schopenhauer is rávilágított arra, hogy társadalmi cselekvéseink mögött egészen ösz-
tönös akarati késztetések húzódnak meg, amelyeknek a rabigáját viseli az emberiség 
nagyrésze, s már ő is beszélt a „kellemetlen valóság elfogadása elleni védekezésről” 
(Vajda, 2005, 14.). Voltaképpen ezt nevezte később Freud elfojtásnak, de igazán mar-
káns formában a személyesség freudi relativitáselméletében (Bókay, 2017, 109.) jelent 
meg a törekvés az ember lelkének mélyén munkáló indulatok és vágyak jelentőségének 
elismertetésére. A racionális én hajótörésével párhuzamosan azonban – az evolúciós 
gondolatok további hatásgyakorlása mellett – megjelent Einstein relativitáselmélete 
is, mely ugyancsak hozzájárult az ember és a világ viszonyának átértelmezéséhez. A 
századfordulón tehát számos új világmagyarázat formálódott ki és került a régi eszmé-
nyek helyébe, ám ezek mindegyike pusztán fragmentum önmagunk és a világ megér-
téséhez, az egészlegességre és kizárólagosságra törekvő világnézetek kora pedig lejárt. 
Az „egész” darabokra törését „énekelte” meg Ady Endre is „Kocsi-út az éjszakában” 
c. költeményében, amikor így ír: „Minden egész eltörött / Minden láng csak részekben 
lobban / Minden szerelem darabokban” (Bókay, 2017. 109.). 

Az univerzális érvényű világnézetek ideje lejárt, a helyükbe kerülő fragmentum-érté-
kű világmagyarázó elvekkel kezdetét vette az erkölcsi relativizmus, a döntés szabadsága 
azonban szorongás- és elidegenedésélménnyel itatja át az új kort, melyben az ember 
immár nem Isten teremtményeként, hanem saját személyének formálójaként határozza 
meg saját magát (Kemény, 2010, 123.). Ugyanakkor az új öndefiníció nem lehet men-
tes az ösztönén és a felettes én konfliktusától, hiszen a társadalmi kontroll tendenciái a 
superego közvetítésén keresztül uralkodni igyekeznek az emberben lakozó természeti 
fölött, miközben a tudomány és a művészet egyre inkább hangot ad azon felismerésnek, 
mi szerint az ösztönvilág energiakészlete elsöprő erejű a „józan ész” vékonyka felszíni 
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rétegéhez képest. Ez a felfogás jelenik meg olyan művészeknél is, mint például Schiele, 
Klimt vagy Nolde, a magyar festészet történetében pedig Berény Róbert ülteti át erő-
teljesen szemléletébe a pszichoanalízis felfogását, egyszer rámutatva a gyermekkort 
meghatározó pszichikus feszültségek működésére, máskor pedig betekintést engedve a 
szülői érzelmek szabadságának új korszakába.

(Eszme- és stílustörténeti mozzanatok Berény Róbert művészetében) Berény Róbert 
Kernstok Károly mellett a Nyolcak másik vezéregyénisége volt, s társadalmi kapcsola-
tai is a korban egyedülálló önmenedzselési tendenciákkal bíró művészcsoporthoz való 
tartozását fémjelezték. Baráti kapcsolatot alakított ki Weiner Leó és Bartók Béla zene-
szerzőkkel, Balázs Béla író-rendezővel, valamint Karinthy Frigyes és Ignotus írókkal. 
Ezek a kapcsolatok hatást gyakoroltak munkásságára is, de közvetlenül megragadható 
szemléleti alapokon nem hozzájuk, hanem Ferenczi Sándor pszichoanalitikushoz, a bu-
dapesti iskola vezetőjéhez kötődött (Passuth, 1972, 29.), akivel – Ignotusszal, olykor 
Radó Alexszel és Dr. Halléval egyetemben (Barki, 2015, 30.) – rendszeres beszélgeté-
seket is folytatott (Szíj, 1964, 13.) a festő városmajori műtermében (Vajda, 2005, 38.). 
Ugyanakkor Berény – jó barátjával, Ferenczivel és feleségével együtt – különféle asz-
szociációs és telepatikus kísérleteket is folytatott, sőt, később, a művész maga is vállalt 
analízist (Barki, 2015, 30.). Berény publicistaként is komoly érdeklődést tanúsított a 
freudizmus iránt (gondoljunk csak Freudról írt cikkére a Népművelésben – ld. Barki, 
2010, 148.), de a pszichoanalízis tanításainak hatása festményein is korán felismerhető-
vé vált, nem hiába dicsérte Ferenczi Berény festészetét annak pszichoanalitikus irányult-
sága és elmélyültsége okán (Bálint Lajos visszaemlékezését idézi: Barki, 2017, 180.). 
Berény képein a modellben munkáló pszichikus energiák és indulatok (vagy a művész 
kifejezése nyomán: erotikus eredetű „belső feszültségek” – idézi: Markója, 2010, 61.) 
kerülnek közlésre, igyekezvén egymással egyensúlyba hozni „vadul széttartó, disszo-
náns elemeket” (Markója, 2010, 61.). Ezek a belső energiák – a színek ritmikája és a 
fény-árnyék jelenségek által – kiterjednek a modellt övező téri és tárgyi környezetre is, 
ily módon mintegy egymásba mosva a kettőt, hogy a környezet végül átíródjon az ábrá-
zolt emlékképévé (ld. Forgács, 2011, 34.).

Berény képei abban a korban keletkeztek, amikor Nietzsche, avagy Zarathustra híres 
kijelentése („Isten halott”) már megtalálta a maga konzekvenciáját a modern magyar 
költészetben is, amikor Ady Endre a totalitásélmény hiánya és a transzcendentális vál-
ság által meghatározott kor jelmondataként megírta: „Minden egész eltörött” („Kocsiút 
az éjszakában”, 1909). Megkérdőjeleződtek a régi eszmények, s az új, a szabadság vá-
kuuma, a szubjektivitás diadala és az elidegenedés élménye által meghatározott korban 
(Németh, 1999, 64., 73., 76.; Kemény 2010, 123.) már az Istentől eredeztethető emberi 
szépség apoteózisa is atavisztikussá vált, amit Berény is felismert. Képein az ember im-
már nem Isten teremtményeként, hanem önteremtésének, önformálásának függvényében 
jelenik meg, reflektálva a szabadságra ítéltetett modern ember problémájára egy Istentől 
megfosztott világban (Kemény, 2010, 123.).

Berény festészetében tehát lényegi tendenciaként jelent meg az emberi psziché szemléje, ám 
ezzel együtt a kompozícióin tetten érhető, alapelveit tekintve Cézanne nyomában járó konst-
rukciós törekvésben kitapintható egyfajta mélyen lappangó, de nehezen definiálható igény 
az objektív szellemi törvényszerűségek megragadására (ld. Passuth, 1972, 135.). Ekképpen 
festményein gyakran kevés színt használ és kevés motívumot helyez el, azokat pedig szük-
ségszerű kapcsolatba hozza egymással, ezáltal juttatva kifejezésre a jelenségek „egymásra 
vonatkoztatottságának” (ld. 1911-es kiállításkatalógus, itt: Fákó szerk., 2010, 9.) kutatására 
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irányuló intellektuális irányultságú festői törekvést. Továbbá megfigyelhető művészetében a 
struktúrateremtés cézanne-i irányú eszköze, a színfokozás, amelynek értelmében a művész 
egy adott szín számos jól tagolt tónusával teszi érzékelhetővé a tömeget, amely a forma monu-
mentalitását eredményezi, akárcsak „Fekvő akt” c. képén (Kemény, 2010, 117.). Ez az eljárás 
azonban már nagymértékben hozzájárul a lélektani kifejezőképesség szolgálatához is, akárcsak 
a fény-árnyék sajátos képépítő szerepe, mely jócskán túllépett a természetes megvilágítás adta 
lehetőségeken (Szíj, 1964, 23.). A lelki tartalmak, a belső indulatok (expressziók) kifejezésének 
szolgálatában állt továbbá a fénybontás és a kontúrok feloldásának eljárása is (Markója, 2010, 
61.), mely Cézanne által az impresszionistáktól átvett kompozíciós megoldásként (Németh, 
1999, 166.) került át Berény festészetébe, az anyag szüntelen változásának tényén, s a pantha 
rei toposzán keresztül kifejezésre juttatva a kor Isten nélkül hagyott, önnön identitásának meg-
teremtésére ítéltetett modern ember szorongásélményét.

Berény ahelyett, hogy határozott kontúrokkal és nagyfokú szimmetriával megszerkesz-
tett (Passuth, 1981, 564.), bukolikus hangú csoportképeket festett volna, mint Kernstok 
Károly (pl. „Ifjak”, 1909) egyfajta merőben idealista-racionalista szemlélet jegyében 
(Markója, 2010, 64.), festményein végsősoron az emberi lélek legmélyebb tartományait 
érintő egzisztenciális processzusok folyton vibráló, nyugtalan élményvilágát kívánta vi-
zuálisan érzékelhető formába önteni az impresszionisták által kikísérletezett festői eljárá-
sokkal, jócskán túlmutatva azonban az impresszionizmus induktív logikán alapuló, pozi-
tivista gyökerű képkoncepcióján. Berény Róbert ugyanis lényegében – szembefordulva a 
nagybányaiak által hivatkozott crocei intuicionizmussal (Passuth, 1981, 549.) – az alkotást 
a belső élmények kiszelektálására és átformálására irányuló értelmi munkának tekintette 
(vö. Fülep Lajos szemléletével – ld. Márfai Molnár, 2001, 68.), akárcsak a Nyolcak szá-
mos más képviselője, csakhogy az ő festészetében a metafizikai útkeresés és az idealista 
irányú eszmei tartalmak helyett az individuum és az identitás problémája került közép-
pontba. Ezért sem volt helye az ő festészetében a példakép, Cézanne által is elutasított 
„fekete kontúroknak” (Forgács, 2011, 34.).

Berény, mint vallotta, a vonalakat a természetben nem létező, mesterséges kreációknak 
tartotta (Berény, 1913), s éppen ebből a megfontolásból kezdte el tanulmányozni Leonardo 
Trattatóját (Barki, 2018, 105.), vélhetően többek között a sfumato iránti érdeklődéstől ve-
zérelve. A művész a legfőbb kifejezőeszköznek – a Nyolcak számos reprezentánsával szem-
ben – nem a vonalat, hanem a színt tekintette (Barki, 2011, 46.), s ennek megfelelően, a 
fauvistákhoz (főleg Derain és Matisse képeihez) hasonlóan, akik az 1905-ös Őszi Szalonon 
gyakoroltak rá döntő hatást (Barki, 2015, 7.), színhasználatában gyakran elszakadt a leíró 
funkciótól (Forgács, 2011, 34.) a lélektani tartalmak kifejezése érdekében, az indulatokra 
való ráhatás céljából (Berény, 1913). Ugyancsak ebből a megfontolásból, a pszichoanalitikus 
tanok hatására vitte bele saját nyersebb, vaskosabb formaérzékét Cézanne finoman árnyalt 
plaszticitásába (Szíj, 1964, 6.). Bár korábban is jellemző tendenciák voltak festészetében, 
később, a húszas évek második felétől fogva képeit mindinkább meghatározták a stilizált 
formák, a zárt, egymástól elütő színfelületek, a keveretlen színek használata, a dekoratívan 
színes, mozgatott részletek és a nyugodt, egységes felületek egymással való szembeállítá-
sa, valamint a perspektíva alárendelése a struktúrateremtő törekvésnek (Szíj 1964, 19–20.). 
Mindazonáltal képein mindvégig tetten érhető a síkszerűség, a térbeliség és a plaszticitás 
konfliktusa, de gyakran ezek egy képen belül való egyesítésével találkozunk Berény fes-
tészetében (Passuth, 1972, 29.), tanúságot téve a sík és a tér egységbe foglalására irányuló 
törekvéséről (Kemény, 2010, 107.). Később azonban jelentős hatást gyakorolt rá az expresz-
szionizmus is, különösen Oskar Kokoschka, akitől a belső lelki vívódások vizuális leképzé-
sének módszerét ültette át festészetébe (Passuth, 1981, 562.).
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Összességében elmondható, hogy Berény festészete annak a pszichoanalízis hatásától 
való befolyásoltsága révén válik ki a századeleji modern piktúra panorámájából, mely 
hatás a fauvizmus és Cézanne festészetéből kölcsönzött kompozíciós eszközök révén tel-
jesedhetett ki és válhatott karakteres képkoncepcióvá, mely elsősorban – értelemszerűen – 
portrékon, aktokon és más alakos kompozíciókon mutatkozhatott meg. Ezen lélektani ori-
entáltságú, jelentős szorongás- és ösztöntartalmat közvetítő képek sorába tartoznak gyer-
mekportréi és családot ábrázoló művei is, melyek vizsgálata jelen írásunk tárgyát képezi. 

(Gyermekkor és szorongás Berény Róbert egyalakos gyermekábrázolásain) Berény Róbert 
gyermekábrázolásainak egyik csoportját képezik az egyalakos gyermekábrázolások, me-
lyek közül a legtöbb darab a gyermekkort kitöltő ösztön- és szorongástartalmak megfo-
galmazását nyújtja, a gyermek alakján keresztül érzékelhetővé téve az id és a superego 
konfliktusát, s rámutatva egyúttal a polgári ideálok működtetésére irányuló mindennapi 
dramaturgiai gyakorlatok (ld. Goffman, 1956) mögött húzódó nyers ösztönvaló mivoltára. 
A művész a fauvistáktól és Cézanne-tól tanult vizuális kifejezőeszközök révén roppant 
szuggesztív pszichologizáló erővel képes megragadni az ábrázolt lélektani processzusait, 
tudat- és lélekállapotát többnyire kivetítve környezetére is, ezáltal mintegy összemosva 
a szubjektum és a környezet határait. Berény pszichologizáló potenciálja tehát nem az 
ábrázolt (statikusan értelmezett) személyiségvonásainak feltérképezésében rejlik, sokkal 
inkább a modell lelkének mélyén munkáló pszichés feszültségek, energiák, pszichikus 
folyamatok állnak a művész érdeklődésének homlokterében. Berény többek között e ké-
pekben juttatta kifejezésre azon felismerését, mi szerint az új, a totalitásélmény hiánya 
(ld. Németh, 1999. 64., 73., 76.) által jellemzett korban az ember önértelmezésében meg-
szűnnek a statikus viszonyítási pontok, hiszen már nem Isten teremtményeként, hanem 
szüntelen önteremtésének termékeként jelenik meg (Kemény, 2010, 123.). Ily módon a 
festő e művei az elidegenedés és a szorongás élményének kifejezőjévé válnak.

1. Berény Róbert: Utcán, 1906. Olaj, vászon, 80×139 cm. Jelezve balra lent: Berény 
906 VII. Magyar Nemzeti Galéria.

Forrás: Barki, é. n. http://www.kieselbach.hu/alkotas/utcan_-1906_16094. 
[2019.03.08.]
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E művek sorába tartozik Berény Róbert „Utcán” c. festménye is, mely 1906 nyarán 
keletkezett, amikor a művész budapesti vakációját követően Tahitótfalun tartózkodott. 
Itt festette meg „Kertes ház” és „Gyermekek a kertben” c. képét is, mely utóbbi – más 
művekkel együtt – bemutatásra került az 1906 októberében megrendezett párizsi Őszi 
Szalonon, ahová a tárgyalt képet méretei miatt nem vitte magával. Az előző évben még 
Párizsban csodálta Cézanne, Van Gogh, Gaugain és a fauvisták műveit (Barki, é. n.), 
e kompozícióba pedig már integrálta is mindazt, amit tőlük eltanulhatott. Matisse-hoz 
és Derainhez hasonlóan – a Nyolcak legtöbb alkotójával szemben – a szín e képen is 
elszakad a leíró funkciótól (Forgács, 2011, 34.), hogy a modellben munkáló pszichés 
feszültségek, belső indulatok (expressziók) kifejezését szolgálja (e szándékról ld. a 
művész vallomását: Berény, 1913), már korán tanúságot téve a művész pszichoanalízis 
iránti érdeklődéséről.

A kompozíció aszimmetrikus szerkesztése ellenére is kiegyensúlyozottnak és letisz-
tultnak mondható, ahogyan a képet eluraló expressziók is kifinomultan jutnak kifejezés-
re ezen a nyári hangulatú, fény-árnyék hatástól átjárt képen (Barki, é. n.). A kompozíci-
ón különös kivágattal jelenik meg egy utcarészlet, mégpedig a gyermek szemszögéből 
ábrázolva, annak léptékének megfelelően. A kép jobb szélén pedig egy rózsaszín ruhás 
kislányt látunk, mélyen gondolataiba merülten, aszimmetrikusan elhelyezve a tájban 
(Forgács, 2011, 33.), roppant sokatmondóan megjelenített gesztussal, összekulcsolt ke-
zekkel ábrázolva, szuggesztív tekintete pedig jelentős pszichés feszültségre utal (Barki, 
é. n.). Így lesz ebből az árnyas plein air látványból nagy rejtélyeket őrző remekmű, 
mely Edvard Munch képi univerzumát idézi (Barki, é. n.), áttételesen pedig magában 
hordozza a kierkegaard-i és nietzschei egzisztencializmus élményvilágát (De Micheli, 
1977, 34–35.).

Berény festményén kétségkívül a szín a meghatározó kompozíciós eszköz, ám ko-
lorizmusa visszafogottan érvényesül, melyből fakadóan sejtelmes expresszivitás járja 
át a képet (Barki, é. n.). A tömegek néhány szín jól tagolt árnyalataiból válnak érzékel-
hetővé, mesterien alkalmazva a színfokozás Cézanne-től tanult eljárását (ld. Kemény, 
2010, 117.). A színfokozásból következően a kontúrok feloldásának és a fénybontásnak 
a technikája magától értetődő módon érvényesül a képen, mely az impresszionizmusból 
fakad ugyan, de Cézanne közvetítésén keresztül integrálódott festészetébe (ld. Markója, 
2010, 61.). Képépítő funkcióján túl a lelki tartalmak közvetítését szolgálja a fény-ár-
nyék játék is, vagyis azon mód, ahogyan a művész az árnyékok játékára redukálja le a 
táji környezetet, messzemenően túllépve a természetes megvilágítás adta lehetőségeken 
(Szíj, 1964, 23.). Ily módon a festményen megjelenített utcarészletben a táj minden 
eleme és mindennek az árnyéka a kislány ruhájának színeit visszhangozza, sejtelmesen 
összejátszva egymással a környezet és a szubjektum határait, ebből fakadóan a tájat 
értelmezhetjük a lány belső vívódásainak, lelki processzusainak kivetüléseként. A kör-
nyezet színei tehát éppúgy lehetnek a valóság jelölői, mint a gyermek képzetének, em-
lékképének „villódzásai”, s ekképpen a művész mintegy pszichologikus belső tájképpé 
írta át a kislány emlékképét (Forgács, 2011, 33.).

A gyermek lelkében munkáló pszichés feszültségeket, a prepubertás szorongásélmé-
nyét juttatja kifejezésre a művész az úttestből kinőtt fa és a gyermek alakjának párhu-
zamba állításával is, hiszen a fa földbe gyökerezettségén keresztül utalás történik itt a 
leány sorsához kötöttségére, valamint a társadalmi mikroközösség kontrollja és az indi-
viduum szabadságigénye közötti ellentmondásra. A fa lényegi valóját és fiziológiai létét 
feltétel-szerűen meghatározó természeti törvényekben mintegy testet ölteni látszanak a 
leány életkereteit meghatározó erkölcsök és szabályok, melyek rendszerét a művész által 
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jól ismert pszichoanalitikus szemléletmód szerint a szankcióktól, kínoktól és belső konf-
liktusoktól kísért nevelési folyamat során kell elsajátítania a gyermeknek (Nyíri, 1993, 
157.). Ennek során minduntalan egymásnak feszül az individuális (animális) tényező és 
a társadalmi elvárások cselekvő ereje, e képen pedig egyenesen az ösztönén és a felettes 
én konfliktusát nyugtázhatjuk (ld. Nyíri, 1993, 54., 56.), mégpedig a gyermek lelkének 
mélyén munkáló, gesztusaiból és mimikájából (összekulcsolt kéz, görnyedt testtartás, 
szinte görcsbe rándult arcizmok) szemrevételezhetően robbanni kész, elfojtott tudattar-
talmak megjelenítése révén. 

A gyermek tudattalanjában megbúvó elfojtott ösztönök és indulatok, a fizikai megjele-
nésével és viseletével jelzett társadalmi létmód mögött munkáló rejtett, ám annál koncent-
ráltabb energiák sűrűsödnek tehát e vásznon, s ezen energiák nyugtalan működését juttatja 
kifejezésre a festmény minden részlete, a leány szorongástól izzó belső élményvilágának 
részévé avatva a táji-fizikai környezetet is. Az ábrázolás ilyen, merőben pszichoanalitikus 
szemléletmódja távol kell, hogy álljon a naturális-empirikus ábrázolási módoktól, hogy 
ezek helyét Berénynél a színfokozás, a gazdag kolorit és a sajátos sík-tér kapcsolat vegye 
át. Itt ugyanis a leány síkszerű alakkal, mintegy a térbeliség érzetével ábrázolt táji környe-
zet elé helyezve, jobb szélen kerül megjelenítésre, ezzel az esetleges és periférikus elhelye-
zéssel is érzékeltetve a modellben munkáló pszichés folyamatot. A festmény ugyanis azt 
az érzékeny pillanatot ábrázolja, amikor a morált és a societas érdekeit nem ismerő ösztö-
nén – az elfojtások következtében, az ösztönök megnemesítésének törekvése híján – mint-
ha csak kitörni kívánna medréből, ám az intenzív ösztönfolyamatok a társadalmi integritás 
érzetének háttérbe szorulása által megbontják az egyén egyensúly- és stabilitásérzetét is, s 
ezt hivatott kifejezni a figurának a kép jobb sarkában való elhelyezése. 

1/b. Czóbel Béla: „Kislány ágy előtt”. 1905, olaj, vászon, magántulajdon, jelzés jobbra 
fent: Czóbel 1905.

Forrás: Kieselbach Galéria és Aukciósház. http://www.kieselbach.hu/alkotas/kislany-
agy-elott_-1905_3710. [2019.03.08.]
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Hasonlóan mély pszichikus feszültségeket hordozó ábrázolás Czóbel Béla „Kislány 
ágy előtt” c. képe (1905), amelyen egy kislányt látunk kopott falaktól körbevéve, az ágy 
szélénél állva, a fauvizmus ábrázolási sajátosságaiból fakadóan kissé bizonytalan téri 
pozícióban. A festmény feltehetően közvetlenül hatott Berény művére, hiszen Berény és 
Czóbel szoros kapcsolatban álltak egymással; együtt jártak az Humbert Műterembe ak-
tot rajzolni, később pedig közösen állítottak ki a párizsi „vadakkal” egyetemben (Barki, 
é. n.). A két képet – a prepubertás szorongásélményének megjelenítésén túl – rokonítja 
egymással aszimmetrikus, mégis kiegyensúlyozott szerkesztésük, azzal együtt a gyer-
mekalakoknak a kép szélén való elhelyezése, valamint az összekulcsolt kéz motívuma 
is. Ugyanakkor Czóbel harsogó, vad, keveretlen színekkel megfestett dekoratív hatású 
felülete egy szemlátomást szemérmes, szégyellős leánygyermek megjelenítését nyújtja 
(szemben a Berény modelljén érződő fojtott dühvel), a festmény vörösei azonban a pa-
raszti életgyakorlatot és gyermekkort átjáró szenvedélyességet juttatják kifejezésre. A 
kép jobb alsó sarkában elhelyezett kancsó a nőiséget, a női sors passzivitását, a termé-
kenységet és a nők befogadóképességét szimbolizálja, ily módon utalva a paraszti nő-
ideál olyan elemeire, mint amilyen a beletörődés, a szótlanság és a saját sors elfogadása 
(Támba, 2017a, 284–285.). Ekképpen tehát itt közvetlenül megjelenik a szereppredesz-
tináció mozzanata, amely Berény képén csak áttételesen van jelen.

1/c. Edvard Munch: Pubertás. 1895, olaj, vászon, Nasjonalmuseet, Oslo.
Forrás: Nasjonal Museet. http://www.nasjonalmuseet.no/en/collections_

and_research/our_collections/edvard_munch_in_the_national_museum/
Puberty%2C+1894%E2%80%9395.b7C_wljWWK.ips. [2019.03.08]
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Berény festménye – talán a mű előképeként jegyezhető Czóbel-festmény közvetítésén 
keresztül – a gyermekkor átmeneti bizonytalanság- és szorongásélménytől átjárt szaka-
sza iránti érzékenységét, lélektani kifejezőképességét, a színek pszichologizáló erejét 
tekintve – rokon vonásokat mutat Munch „Pubertás” c. festményével (1895), amely a 
pszichoanalízis létrejöttét megelőzően volt képes rámutatni a prepubertás lélek mélyén 
izzó megannyi nyugtalanító ösztönérzés és egzisztenciális kérdés már-már neuroti-
kusnak tetsző atmoszférájára. Meztelensége által jelölt módon védtelenül, két vékony, 
gyönge karját pajzsként szeméremtestéhez tartva ül az ágy szélén egy sovány leány, aki-
re váratlanul tör az ébredő nemiség a szereppredesztináció tudatosulásának mozzanatá-
val együtt, ezt a szorongásos ráébredést pedig a leány didergő teste fölé fenyegetően me-
redő, sötét, falloszszerű árnyék juttatja kifejezésre (Kristó Nagy, 1983, 41–44.). Berény 
festményére – Czóbel közvetítésén keresztül – hatást gyakorolt tehát Munch festészete, 
s így legalább áttételesen az „Utcán” c. képen is tetten érhetők azok a kierkegaard-i és 
ibseni hatások, amelyek Munchnál a hamis polgári előítéletek és ideálok mögött húzódó 
ösztön- és szorongástartalmak feltárásának formájában voltak jelen (De Micheli, 1977, 
34–37.), a tárgyalt Berény-kompozíción pedig a kislány belső konfliktusában, vagyis a 
societas kontrollja és az individuális cselekvőerő közötti feszültségben ragadhatók meg.

2. Berény Róbert: Kislány babával. É. n., olaj, vászon, 50×60 cm. Jelezve balra lent: 
Berény. 

Forrás: Budapest Aukció. https://budapestaukcio.hu/bereny-robert/festo/kislany-
babaval. [2019.02.10.]

Az „Utcán” c. képhez hasonlóan szintén visszafojtott pszichikus energiák sűrűsödnek 
szuggesztív módon a „Kislány babával” c. olajképen (é. n.), melynek jobb szélén egy nyolc 
évesforma kislányt látunk játékbabával a jobb kezében, nyitott képeskönyvvel a bal 
oldalán, szuggesztív tekintettel, nyugodt mozdulatokkal ábrázolva, miközben a mű 
kompozíciós eszközei feszültséget közvetítenek. A gyermek önmagáért történő, játékával 
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való megjelenítése a gyermektanulmányi mozgalom áttételes hatásáról tanúskodik, vagyis a 
gyermeki lélek fejlődése iránti tudományos érdeklődés művészi szublimációjának lehetünk itt 
szemtanúi. Ugyanakkor a kislány ölében tartott játékbaba utal a szereppredesztináció mozzana-
tára is, hiszen a modell hétköznapi játéktevékenységei során e játékbabán keresztül gyakorolja, 
illetve készíti elő a rá váró későbbi társadalmi funkciókat, s magát az anyaszerepet (ld. Mönks 
és Knoers, 2004, 106.).

A festményen határozottan érződik a művész párizsi „Vadakhoz” való kötődése, hiszen a 
színé itt a főszerep, mely megfosztva leíró funkciójától a modell lelkiállapotát hivatott kifejezni. 
Hirtelenül, nyersen felvitt színfoltokból épül fel a kép: már a kislány alakja is a narancssárga, a 
sárgásbarna bőven adagolt és jól tagolt árnyalataiból épül fel, a színfokozás cézanne-i elvének 
megfelelően (Kemény, 2010, 117.), vaskos, vibráló színfoltokba sűrűsödve, de a gyermeket 
övező környezetnek az ő színeihez igazodó tónusai is roppant reszketeg és vibráló módon ke-
rültek fel a vászonra, kifejezésre juttatva egyfajta, a kép szöveteiben elrejtett belső feszültséget. 

A plaszticitás és a térbeliség kontúrok helyett tehát a valőrbőség révén jut kifejeződésre: a 
kép ugyanis tobzódik a vörösek, narancssárgák, sárgásbarnák, s a háttérben a kékek megany-
nyi árnyalatában (Kemény, 2010, 117.), mely utóbbiak némi oldottságot és szabadságérzetet 
hoznak a képbe. Mindenesetre a modellben munkáló belső indulatok (expressziók) kifejezé-
sét hivatottak szolgálni a kép különböző pontjain elhelyezett sűrű, makacs árnyékfoltok is, 
melyek szinte fenyegető voltukban már-már Munch „Pubertásának” falloszszerű árnyékára 
emlékeztetnek. Az „Utcán” c. képhez hasonlóan itt is szinte egymásba mosódnak a környe-
zet és a modell színei, ily módon formálva a látottakat a modell képzetének kivetülésévé (ld. 
Forgács, 2011, 33.), kifejezésre juttatva tudatállapotát. Végül rejtett pszichés feszültségre 
utal az alaknak a képszélen való elhelyezése, mely azontúl, hogy az aszimmetrikus szer-
kesztés (ld. Barki, é. n.) révén még szorosabban összekapcsolja a kompozíciót a fauvisták 
képkoncepciójával, eszünkbe juttatja Munch „Pubertását” és Czóbel „Kislány ágy előtt” c. 
képét, melyek – Berény „Utcán” c. festményéhez hasonlóan – pedig egyértelműen a modell 
lelkében munkáló pszichikus energiákról informálnak minket. 

3. Berény Róbert: Kertben ülő lány. É. n., pasztell, papír, 43×60 cm. Jelezve jobbra 
lent: Berény. 

Forrás: Pintér Aukciós Ház. https://pinteraukcioshaz.hu/kertben-ulo-lany. 
[2019.02.11.]
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Berény Róbert „Kertben ülő lány” c. képe (é. n.) az előbbinél jóval síkszerűbb felü-
letet mutat, amelyen a valőrbőség helyett – a fauvisták hatására – a keveretlen színek 
használata a jellemző. A meghatározó azonban – a lélektani tartalmak kifejezése érdeké-
ben – itt is a szín, s színhasználatában e mű merőben elszakad a színek leíró funkciójától 
(Forgács, 2011, 34.). 

A képen a festő szembeállította egymással a nyugodt, egységes színfelületeket és a 
dekoratívan színes, mozgatott részleteket (ld. Szíj, 1964, 19–20.). A festmény meleg 
színek: sárgák, vörösek, vörösesbarnák kavalkádjában úszik, melyek tengerében el-el-
vegyül a mező egy-egy (hideg) zöld színfoltja is, de még a karosszék is napsárgában és 
narancsszínben fürdik; őszi tájat látunk, melyben a meleg színek fojtó, kínzó örvénylése 
mintha csak búcsút mondana valami elmúlásban lévőnek. Fehérek és sötétkékek szín-
foltjával, az ártatlanság és a szomorúság jelölőjével jelenik meg a kislány, de az ő bőrén 
is a környezetben uralkodó, égető vörösek és rózsaszínek jelennek meg. Mindenesetre 
a kislány ruhája, amely egyúttal kulturális kódot is hordoz magában (hiszen szülei a 
gyermeki ártatlanságot jelképező fehér színbe öltöztették gyermeküket), kiemeli őt az 
elmúlás elégiájában mártózó természet kérlelhetetlen, vad zenéjéből.

Az elmúlás kompozíciós jelölői tehát a színek, tárgyi jelölői pedig a kopasz fák és a 
vörös talajból az ég felé növő vékony ágfélék, melyek már-már fenyegetően növik kör-
be a gyermek alakját, aki mintha iszonyú kínok között szorongatna valamit, talán egy 
fiókát. Akárhogy is van, mindazon pszichés feszültség, mely a kolorit és a nyugtalanul 
hullámzó színek ritmikája révén érvényesül, temérdek visszafojtott pszichés energiát 
sejtet az ábrázolt lelkében, egyértelműen törekedve a modellben munkáló pszichés in-
dulatok kifejezésére (ld. Markója, 2010, 61.), hiszen a környezet koloritja is a kislány 
élményvilágának kivetüléseként értékelhető.

Mindazonáltal a képen a gyermeki ösztönvilág (id) és az annak kontrolljára irányuló 
társadalmi elvárás-rendszert közvetítő superego konfliktusának lehetünk szemtanúi. A tár-
sadalmi józanság-érzet „kis szigete” itt a modell fizikai alakjában manifesztálódik, a fehér 
szín által jelölten, mely – az ártatlanság-toposzon keresztül – a gyermekkor konzerválásá-
nak a polgári nevelésideológiákban gyakran előforduló elemére utal, különösen a leány-
gyermekek nevelésének tekintetében (e vonatkozásban vö. Vastagh György „Leány fehér 
ruhában kék selyemövvel és rózsákkal” c. képével [1883] – ld. Támba, 2017b, 88.). Ezzel 
szemben azonban a gyermekkor ösztönvilágának kivetüléseként értelmezhető természet 
meleg színei mintegy magába nyelik a superego „kis szigetét” – az aránybéli eltérés kife-
jezi tehát, hogy a superego ereje alulmarad az ösztönénével szemben. 

A racionális én kontrollja és a societas morálja kerül itt tehát szembe az individuális 
ösztönvilág bestiális energiáival, az ember természeti valójával, melyet a festő itt volta-
képpen a természettel von párhuzamba. A gyermek lelkének mélyvilága a természet ké-
pében kerül érzékeltetésre, annak kavargó színörvényei az elfojtott érzelmek, pszichikus 
energiák már-már eruptív állapotát fejezik ki. A szorongatás mozzanata utal közvetlenül 
az elfojtásra (ha valóban madárfiókát szorongat, akkor ezen agresszív gesztus egyértel-
műen saját szabadságvágya ellen irányul, igyekezvén interiorizálni a gyermekkor kon-
zerválására irányuló polgári konvenciókat), ugyanakkor a természet fenyegető meleg 
színörvénye felhívja a figyelmet arra, hogy az elfojtott érzések előbb-utóbb eruptív mó-
don felszínre törnek. E kép tehát a gyermekkori elfojtásokból fakadó szorongás-élményt 
kívánja közvetíteni, kifejezésre juttatva egyúttal, hogy az ember „belső külvilágának” 
indulatai és energiái (ld. Bókay, 2006, 177.) jóval alapvetőbb módon és jelentősebb 
mértékben határozzák meg az emberi psziché formálódását, mint bármiféle társadalmi 
összakaratot képviselő eszme.



78 TÁMBA RENÁTÓ: A PSZICHOANALÍZIS HATÁSA BERÉNY RÓBERT...

Valóság • 2019. szeptember

4. Berény Róbert: Fiúportré, 1911, lappangó mű.
Forrás: Kieselbach Galéria és Aukciósház. http://www.kieselbach.hu/kiallitas-

alkotas/wanted/fiu-portre_-1911-korul_23782

Ugyancsak roppant pszichikus energiák koncentrálódnak Berény Róbert „Fiúportréjában”, 
mely lappangó mű lévén pusztán egy keveset sejtető fekete-fehér reprodukcióban maradt 
ránk. A képet nagyrészt lapos, dekoratív felületek, a cézanne-i struktúrateremtés törekvésére 
visszavezethető ívelt, már-már geometrikus formák jellemzik, mind ebbe azonban beleve-
gyül saját, a fauvistáktól tanult nyers, vaskos formaérzéke, kissé durva ecsetkezelése is. Az 
alakok plaszticitását a fény-árnyék játék adja, hozzájárulva a kép lélektani feszültségének 
megteremtéséhez. Ahogyan a háttér világos színfoltjába belemélyednek a sötét színfoltok, 
kifejeződésre jut egyfajta rejtett pszichés feszültség, mely talán a modell lélekrajzáról in-
formál minket. Testbeszédje kapcsán mindenesetre elmondhatjuk, hogy az összezárt térdek 
és az ölbe rejtett, összekulcsolt kezek nagyfokú önuralomra és az érzelmek visszafojtására 
engednek következtetni, de talán messzibe révedő tekintete is effélét sejtet a háttérben.

(A család ábrázolása Berény Róbert festészetében) Berény Róbert családi életet és anya-
gyermek kapcsolatot megjelenítő kompozícióin – az imént áttekintett egyalakos gyermek-
ábrázolásokkal szemben – a gyermekkori ösztön- és szorongástartalmak helyett a családi 
harmónia élményvilága kerül előtérbe. Hiszen a nyugtalan pszichikus energiákat sejtető 
színkontrasztok és nyers ecsetkezelés helyett e képeket a színek lágy összeolvadása, a nyu-
godt színharmóniák uralják, ezáltal is informálva minket a családban uralkodó békességről 
és a szülői érzelmek megélésének szabadságáról. Utóbbit a kor polgári nevelésideológiájá-
nak (specifikusabban: lévén, hogy feltehetően kivétel nélkül a művész családjáról készített 
képekről beszélhetünk, az abban uralkodó gyermekszemléleti mintázatok) jellemző vonásá-
nak tekinthetjük, az apa fokozott családi jelenlétével együtt. A képeken empatikus, elfogadó 
nevelői attitűd tükröződik, a gyermeki természet felé való közeledés és a fokozott gondozói-
nevelői aktivitás megjelenítésével együtt, ily módon itt már a DeMause-féle segítő fokozattal 
jellemezhető gyermekszemléletről beszélhetünk (DeMause, 1998, 34.).



Valóság • 2019. szeptember

TÁMBA RENÁTÓ: A PSZICHOANALÍZIS HATÁSA BERÉNY RÓBERT... 79

5. Berény Róbert: Anna. 1930, olaj, karton, 64×46 cm. Jelezve balra lent: Róbert 
1930 Karácsony

Forrás: Budapest Aukció. http://budapestaukcio.hu/bereny-robert/festo/anna. 
[2019.03.11.]

Ugyan még az egyalakos gyermekábrázolások közé sorolható, ám tematikailag már a 
család-témához kívánkozik Berény Róbert „Anna” c. festménye, amely nem mást ábrá-
zol, mint a művész lányát. A kép már 1930-ban keletkezett, a művész lánya születésének 
évében, mint a jelzés mutatja, karácsonykor; a keletkezés időpontja azonban már csak 
aláhúzza a képet átjáró élményt, a családhoz tartozás élményét. A gyermek ruhájának 
rózsaszínjei és kékjei gyöngéd, de expresszív színharmóniában olvadnak egymásba. A 
bölcsőkosárban fekvő kisgyermek ágaskodva került ábrázolásra, kék szemeivel a befo-
gadóra tekint, ezzel jelezve a gyermekkor önmagáért értékes voltát. Ezt csak fokozza a 
kivágásos technika (töredékszerűség), melynek révén e gyermek környezetéből kiragad-
va jelenik meg, még érzékelhetőbbé téve a ráirányuló figyelmet.

A művész ezen a képen is a „színek szerelmeseként” (Barki, 2015, 69.) nyilvánul 
meg, de itt a színek pszichológiai szerepe leginkább arra korlátozódik, hogy kifejezze 
a gyermekre irányuló szülői érzelmek árnyalatait: amilyen békésen összeolvad egy-
mással a szeretet rózsaszíne a békesség lágy kékjével, olyan halk, üde érzelmekkel 
viszonyulnak a szülők e kisdedhez. Ez a színharmónia tehát egyúttal az ekkoriban 
uralkodó nevelői attitűdöt fejezi ki, hiszen ekkortájt polgári környezetben (különö-
sen a művészcsaládok körében) már szabadabb útja volt a szülői érzelmek megélé-
sének és kifejezésének, s persze Berény, akit Ferenczi maga méltatott festészetének 
lélektani irányultsága okán (Barki, 2017, 180.), kiválóan ki tudta fejezni a szülői 
érzelmek szabadságát. A gyermekközpontú szemléletmód és az empatikus nevelői at-
titűd (ld. deMause, 1998, 17.) átérződésén túl azonban szembetűnő a gyermek védtelen, 
önállótlan voltának megjelenítése is, megjelenik itt tehát a gyermek alapvető fiziológiai 
szükségleteire és a gyermeknek a szülői gondoskodásra való rászorulására vonatkozó 
szülői reflexió (ld. Pollock, 1998, 176–210.).
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Művészettörténeti szempontból érdekes továbbá azon mód, ahogyan a művész e ké-
pén az extrém nézőpontból való megfestésből fakadóan a síkfelületre kiterített alakot 
igyekezett összeegyeztetni a kép egész felületével, megteremtve végül a plaszticitást oly 
módon, hogy ezáltal megvalósuljon a sík és a tér egységbe foglalásának Berényre oly 
jellemző törekvése, izgalmas térillúziót teremtve ekképpen (Barki, 2015, 69.).

6. Berény Róbert: Fürdés előtt. É. n., akvarell, papír, 39×33 cm. Jelezve balra lent: 
Berény.

Forrás: Budapest Aukció. https://budapestaukcio.hu/bereny-robert/festo/furdes-elott. 
[2019.02.12.]

Üde hangulatú, gyöngéd érzelmektől átjárt gondozási jelenetnek lehetünk szemtanúi 
Berény „Fürdés előtt” c. vízfestményén (közelebbről: valószínűleg egy mozzanatnak a 
művész családjának életéből), mely a zöldek, kékek és sárgák árnyalataiban lubickol, e 
színekkel fejezve ki a jóllét és békesség uralta család békés atmoszféráját. A színfoko-
zásnak köszönhetően mutatkozik meg az alakok plaszticitása és térbelisége itt, s szinte 
észrevétlenül, lágyan mosódnak egybe a környezet hideg (a fal zöldjei) és meleg színei 
(a padló sárgái), ritmikus összekapcsolódásukban könnyedén felelgetve egymásnak, 
gyöngéd hangulatot kölcsönözve ezáltal a képnek.

Ezen a könnyed hangú festményen a gyermek kitárt karjai, az anya békésen üldögélő 
alakja és az édesapa elégedetten karba tett kezei a családi harmónia teljességének élmé-
nyét fejezik ki, a gyermekközpontúság szemléletmódját és a családi élet jelentőségébe 
vetett hitet közvetítve ezáltal. Mindezen túl kiemelendő az édesapa jelenléte, hiszen a 
festészet történetében mindezidáig ritka jelenségnek számított az édesapa szerepeltetése 
nevelési jeleneteken vagy gyermekábrázolásokon (bár ellenpéldák találhatók pl. Henry 
Tonks életművében), itt is leginkább annak köszönhetjük jelenlétét, hogy a művész saját 
családjának megjelenítését nyújtotta e művével. Mindazonáltal szembetűnő, hogy akti-
vitásba itt az édesanya kerül (tanúságot téve emocionális vezető voltáról), az apa pedig 
passzív szereplőként van jelen a képen, amint gyönyörködik szeretteiben és a köztük 
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lévő szeretetteljes kapcsolatban. Nem avatkozik tehát be a történésekbe, mintegy szem-
lélődő szerepben marad, mindenesetre az empatikus nevelői attitűd érvényesülésével e 
család már egyértelműen belépett a deMause-i segítő fokozott történeti korszakába (ld. 
deMause, 1998, 34.).

7. Berény Róbert: Család. É. n., olaj, vászon, 106×122 cm. Jelezve középen lent: 
Berény. 

Forrás: BÁV. http://bav.hu/aukcio-tetel/999000053_416. [2019.03.02.]

Az előző két képhez hasonlóan ugyancsak a művész családját ábrázolhatja a „Család” 
c. kompozíció (é. n.), erre utal már csak a művész egyik falra függesztett vázlata is. A kép 
bal szélén belibbenő függöny vöröse utal a családban uralkodó szeretetre, de e képen a 
hideg színek (a kékek és a zöldek) uralkodnak. Ugyanakkor e festményen érzünk egyfajta 
szertartásosságot is, részben a jelenet mivoltából fakadóan (hiszen itt spontán fürdetési 
jelenet, mondhatni cselekményes életkép helyett egy beállított családi csoportképnek lehe-
tünk szemtanúi, mely már eleve magában foglalja a szertartásosság mozzanatát), részben 
pedig éppen a színeknek köszönhetően. Hiszen a színek, színfoltok elrendezésében itt már 
kevesebb ritmikusság lelhető fel, mint a „Fürdés előtt” c. képen, itt az egyes színek, szín-
tartományok szinte strukturálisan elkülönböződnek egymástól, mégpedig balról jobbra 
haladva: vörös – világoskék – világoszöldek és narancs – piros – sötétkék.

Mindazonáltal a viseletek színei szimbolikus jelentéstartalommal is bírnak: A gyer-
mek piros fejkötője mintha csak a művész szemléletében jelenlévő forradalmi szemlé-
letmódot képviselné, ekképpen a gyermek itt mintha a megújuló jövő zálogaként tűnne 
fel, meztelenségében pedig – ezzel összefüggésben – a gyermeki természet megfigyelé-
sének jelentőségére irányuló reflexió ismerhető fel, összefüggésben a művész pszicho-
analitikus irányultságával és a kor természettudományos felismeréseivel (pl. Haeckel, 
Spencer). Ebből kiolvasható a művész üzenete, mi szerint a gyermektanulmányozásra 
és a gyermeki természet (és ösztönerők) tiszteletére alapozott nevelés hozzájárul egy új, 
forradalmi társadalom kibontakozásához, feltételezve, hogy a társadalom és az emberi 
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élet reformja a gyermeki természet alapmotívumainak feltérképezésétől az ember termé-
szeti lényegének felszabadulásáig vezető úton valósítható meg. A gyermekkor tehát itt – 
Nietzschét idéző módon – az emberiség megújulásának és a megváltásnak a lehetőségét 
hordozza magában, mégpedig ösztönös képzelőerejének teremtő potenciájából fakadóan 
(Németh, 2013, 20.; Németh, 1996, 10.).

Ehhez járul hozzá, hogy az édesanya alakja ruhájának sötétkékjével (vö. Raffaello 
Santi: „Esterházy Madonna”, 1508) a Madonna-ikonográfia olyan antropológiai érté-
keit hordozza magában tovább, mint amilyen a hűség, a szeretet, az odaadás, az áldo-
zatkészség, az oltalom, a biztonság és a béke (Pál és Újvári szerk., 2001). Igaz ugyan, 
hogy a transzcendens szférával való kapcsolattartás mint a hagyományosan a képtípus-
hoz tartozó jelentés nem érhető tetten a festményen, ám a „proletár madonna” típusára 
oly jellemző, már Luca Cambiaso (1527–1585) vagy Amédée Guerard (1824–1898) 
festészete (Támba, 2017a, 192–194.) alapján is elővételezhető, az anyaságra vonatkozó 
ideáltartalmak e képen határozottan jelen vannak. Ám itt az anyai oltalmazás mozzanata 
– a gyermek piros fejkendője és meztelen megjelenítése okán – hangsúlyosan összekap-
csolódik a társadalom forradalmi megújulásába vetett hittel, összefüggésben a gyermeki 
szabadság és természetelvűség motívumának kiemelésével (Németh, 2002, 26., 32.).

A képen az anya és a gyermek közel frontális megjelenítése, tekintetük befogadóra 
irányulása mélyen szertartásos hangulatot kölcsönöz a képnek, még inkább elmélyítve 
az imént vázolt mögöttes jelentéstartalmat, ugyanakkor a beállítottság mozzanata utal a 
család megállapodottságának élményére is. Szembetűnő, hogy az édesapa, bár jelenléte 
hangsúlyos, ezúttal is az elégedett szemlélődő pozíciójába kerül, ami az édesanya neve-
lői aktivitásának meghatározó voltára utal.

8. Berény Róbert: Otthon (Anya gyermekkel, Altatás). 1930. Olaj, karton. 
Forrás: Artvalue.com. http://www.artvalue.com/auctionresult--bereny-robert-1887-

1953-hungar-otthon-anya-gyermekkel-altatas-1694773.htm. [2019.03.08.]
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Berény Róbert „Otthon” c. képén polgári szobabelsőben látjuk a kisdedet és az annak 
vesszőből font bölcsője fölött oltalmazón és éberen őrködő édesanyát. A festménynek 
már címe („Otthon”) is utal az individuális érzelmeknek a fogalomszerűség tartomá-
nyába emelésének törekvésére, összekötve egymással az anyai szeretet és az otthon 
jelentéskörét. A képen részben a környezet (az otthon) színei informálnak minket a 
megélt érzelmekről, hiszen a piros függöny az anyai szeretetet és hűséget szimbolizálja 
(mintegy kiterjesztve a nevelési környezet szintjére a Madonna-ikonográfiában a Mária 
szoknyájának színeként ismert piros szimbolikáját), a karosszékre terített textília zöldje 
pedig a jóllétet, az anyagi és érzelmi gazdagságot jelképezi. Ugyanakkor kifejezőek a ru-
házati elemek színei is: az anya rózsaszíne ugyanis gyengédséget, a gyermek ruhájának 
fehér színe pedig ártatlanságot sugall, kapcsolódva a gyermeki ártatlanság rousseau-i 
gyökerű toposzához. E kompozíción tehát a környezeti elemek színei és megjelenési 
módjai érzékeltetik anya és gyermeke kapcsolatát, így például a bútordarabok és az ala-
kok átlós elhelyezése a két figura összetartozását hangsúlyozza. Az alakok plaszticitása 
e képen még némiképp a visszafogott fény-árnyék játékból és a színfokozás cézanne-i 
elvéből fakad, de a művész itt már határozottabb módon tesz kísérletet a plasztikusan 
megformált figuráknak és bútordaraboknak a sík térben történő elhelyezésére, vagyis a 
térbeli és a síkszerű egységbe foglalására (ld. Kemény, 2010, 107.).

E képhez hasonlóan Fényes Adolf „Bölcsőt ringató” („Fiatal anya”, 1902 k., olaj kar-
tonon, 57×45 cm, jelezve jobbra lent: Fényes A.) c. kompozícióján is hasonló jelenetnek 
lehetünk szemtanúi, ám míg Fényes anyafigurája a ringatás mozdulata révén cselekvés-
szerűen kapcsolódik gyermeke jóllétének biztosításához, addig Berény képén – a látható 
cselekmény hiánya okán – pusztán az anya jelenlétéből, az anya és a környezet meg-
festésének módjából következtethetünk az anya-gyermek kapcsolat milyenségére, s ez 
némi távolságtartást sejtet az anya gyermekéhez fűződő kapcsolatában. (Ugyanakkor az 
alcímből („Altatás”) megtudjuk, hogy az anya éppen elaltatni készül gyermekét, ha nem is 
ringatással, de feltehetően énekszóval.) Fontos különbség maga a teknő is, amely miután a 
paraszti kultúrában a gyermek ringatásától és fürdetésétől a ravatalozásig és a hústárolásig 
sok mindenre használatos tárgy volt, Fényes képén utal a gyermekélet anyagi meghatáro-
zottságára, a gyermek emberi létfolyamba és közösségbe vetettségére (ld. Hirsch, 2006), 
míg Berény képén nem látjuk jelét az élet különböző cselekvési dimenzióinak efféle össze-
kapcsolódásának. Ezzel szemben a polgári környezet és a kifejezetten gyermek számára 
készített bölcső megjelenítése révén különválik itt a gyermeknevelés közege (a nevelési 
tér) a társadalmi cselekvés színtereitől, jelezve, hogy a gyermek polgári körökben már 
nem kapcsolódik be szervesen a közösség életfolyamába, mint a földművelő kultúrában, s 
immár ösztönvalójától való meghatározottsága is veszít szerepéből.

Berény képének felfogásához azonban már közelebb áll Fényes említett képének újabb, 
1907-ben készített változata, a „Ringató anya” („Bölcsőt ringató”, 1907, olaj kartonon), 
már csak a „fojtott drámaiságot” (Végvári Lajost idézi: Révész, 2014, 25.) nélkülöző vi-
lágosabb tónusok, illetve a „földszerű barnákat” leváltó „derűsebb színfoltok” (Révész, 
2014, 25.) és „ornamentális részletek” (Révész, 2014, 32.) révén is, akkor is, ha itt még 
több utalás is történik a család hátrányos szociális helyzetére (például a puritán környezet 
és a kenyér motívuma révén – erről ld. Támba, 2017a, 206.). Mindenesetre mindhárom 
kompozíción a szerető, gondoskodó, odaadó anya képe és a szeretett, féltett, érzékeny 
gyermek fogalma rajzolódik elénk, Berény képén immár kétségtelenül összekapcsolódva a 
polgári jólét és jóllét világával, valamint a nevelési tér határozottabb körvonalazódásának 
folyamatával. E képen ugyanis összességében jelentős hangsúly kerül a szülői autoritás 
érzékeltetésére, mely a biztonság, a védelmezés és az oltalmazás forrásaként jelenik meg.
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9. Berény Róbert: Anya gyermekével. É. n., pasztell, papír, 36×22 cm. Jelzés nélkül.
Forrás: Budapest Aukció. https://budapestaukcio.hu/bereny-robert/festo/anya-

gyermekevel_l. [2019.02.23.]

Meglehetősen közvetlen ábrázolás az „Anya gyermekével” c. pasztellkép (é. n.), 
melynek síkfelületén egy hétköznapi nevelési-gondozási jelenetnek lehetünk szemtanúi. 
Az édesanya zöldje az érzelmek gazdagságára és a család jóllétére utal, a vörös 
függöny az anyai szeretetre, hűségre és áldozatkészségre, a háttér kékje pedig a 
családban uralkodó békességre és nyugalomra. Az alakok elhelyezése (a gyer-
mek anyja térdén nyugszik, az édesanya függőlegese és a gyermek vízszintese 
keresztezi egymást) a Pietà-képtémát idézi, ily módon is hangsúlyozva anya és 
gyermekének összetartozását. Mindazonáltal a kép mintha némiképp az ó-egyip-
tomi síkművészet hatását mutatná, részben a legnagyobb felületek törvényének 
érvényesülése, részben pedig az anya szemének kivágata révén; párhuzamként 
kínálkozik itt például a „Szoptató Faistennő” címen ismert festett stukkó mű, 
mely a thébai nyugati part egyik sírjából került elő (Kr. e. 1450-1400 k.).
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Szoptató Faistennő. Festett stukkó, 18 cm, a thébai nyugati part egyik sírjából,
Kr. e. 1450-1400 k.

Forrás: Wring, 1967

10. Berény Róbert: Anya gyermekével. 1917, rézkarc, papír, 13,5×11,5 cm. Jelezve 
balra lent: B. R. 1917. 

Forrás: Budapest Aukció. https://budapestaukcio.hu/bereny-robert/festo/anya-
gyermekevel. [2019.03.02.]
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Az „Anya gyermekével” c. rézkarc (1917) kilóg az életműből, mindenesetre az itt 
megjelenített anyaságkép a Maria Humilitatis képtípust idézi, mégpedig a gyermekhez 
guggolás, az alázatosság, a földközeliség mozzanata, valamint az anya oltalmazó-védő 
tekintete révén, ekképpen érzékeltetve egyúttal a gyermekkor felértékelődését, össze-
függésben a reformpedagógia „gyermek őfelsége” mítoszával. Ugyanakkor az alakok 
evilágisága révén a kép ikonográfiai szempontból leginkább Cambiaso (1527–1585) 
szegénymadonnáit idézi (Barátság, 2009, 6288–6290.), de itt az édesanya korántsem 
érződik gondterheltnek. A békaperspektívában megjelenített jeleneten anya és gyermeke 
már-már monumentálissá nő, ami által e kép már-már a nevelés és az anyai gondoskodás 
apoteózisát nyújtja. Végül a háttérben jelzés-szerűen megrajzolt játszó gyermekek is a 
gyermekközpontú szemléletmódot jelzik.

11. Berény Róbert: Anya, 1940. Rippl-Rónai 
Múzeum, Kaposvár, kat. I.18.

Forrás: Révész és Molnárné Aczél (szerk.), 
2016, 27.

Már jóval később keletkezett az „Anya”, melyen 
egy háttal ábrázolt, sötétkék ruhás édesanya emeli 
magasba sárga ruhás kislányát, mintha csak a jövőbe 
vetett hit záloga volna. Az anya ruhájának az oltalma-
zásra és áldozatkészségre utaló színe, valamint a kis-
lány ruhájának az isteni mivoltra utaló sárgája együtt 
a gyermekközpontúság és a gyermekkor apoteózisá-
nak mozzanatát közvetítik, a gyermek felemelésének 
mozzanatában pedig egyértelműen folytatódik az ellen 
key-i „gyermek őfelsége” toposz vagy akár közvetle-
nül a nietzschei gyermekség-mítosz. A jelenet a termé-
szet zöldjébe ágyazódik, ezáltal jelezve a művésznek 
a gyermekkor természeti meghatározottságába vetett 
meggyőződését, valamint sugallva a gyermeki termé-
szet tiszteletben tartásának a társadalom megújulására 
gyakorolt hatását. A kép mindazonáltal Mary Cassatt 
és Henry Tonks festményeit juttatja eszünkbe az e 
szerzőknél is tetten érhető nagyfokú gyermekközpon-
túságból fakadóan.

Végül összegzésképpen elmondható, hogy míg az 
egyalakos ábrázolások az id és a superego közötti konfliktust érzékeltetik, addig e mű-
veken – az apa és az anya figuráján keresztül – megmutatkozik a felettes én számára a 
társadalom elvárásrendszere felől közvetítő autoriter személyek jótékony hatása. E ké-
pek mintha csak Bálint Alice hatását közvetítenék, aki úgy tartotta, hogy gyermekkorban 
a függőség természetes és szükségszerű, s ebben a függőségben az anya a legfontosabb 
személy, akivel az elválasztás időszakáig (a képek többségén ábrázolt életszakaszban) 
a gyermek az archaikus szeretet kapcsolatában van (Vajda, 1995, 56.). Ezt követően, 
immár a szociális szeretet kapcsolatában, egyre kifejlettebbé válik a gyermekben a fe-
lettes én, amelynek eredete mindig „egy vagy több személy az énen belül” (Vajda, 1995, 
55.), ez viszont a tökéletesedés zálogát jelenti a gyermek számára. E felfogás szerint – 
Freud szemléletével összhangban – a hatalom, a hierarchia és a társadalom kényszerítő 
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ereje nélkülözhetetlen, de a gyermeki természet szempontjainak megértése is nélkü-
lözhetetlen az ösztönáldozatok minimalizálása érdekében. Az itt tárgyalt alkotásokon 
tehát az autoritásnak kitüntetett szerepe van a nevelés folyamatában, felmutatva annak 
lehetőségét, hogy a szeretetteljesség és a szülői tekintély egymással társulva mentálisan 
egészséges gyermekkort eredményezhet, míg az „Utcán” c. festmény és más hasonló 
képek csoportja az elfojtásoktól és szorongástól terhelt gyermekkor szemléjét nyújtja.

(Összegzés) Írásomban Berény Róbert gyermekábrázolásainak és családtematikájú 
képeinek elemzésével foglalkoztunk, s megállapítottuk, hogy a pszichoanalízis hatása 
alapvetően meghatározta e képek jelentéstartományát, de míg az egyalakos képek az 
ábrázoltak szorongásélményeit, az individuum és a társadalmi kontroll, az ösztönén és 
a felettes én konfliktusát juttatták kifejezésre, addig a családábrázolások a családban 
uralkodó bensőséges harmóniát érzékeltették elsősorban a színek és az ecsetkezelés 
segítségével. Berény a színek festője volt, elutasította a kontúrokat, akárcsak Cézanne, 
s ennyiben valóban hűen nyúlt vissza a mester felfogásához, aki nem szegült szembe 
az impresszionizmussal, hanem annak tudományos felismeréseit integrálta struktúrate-
remtésre törekvő festészetében. Berény egyik fő törekvése Cézanne hatásából fakadóan 
éppen a mozgásban tartott, dinamikus és a statikus, nyugodt formák, alakok egymással 
való összeegyeztetése volt. Nagy hatást gyakoroltak rá a fauvisták is, innen erednek 
nyers, vaskos formái, durva színfoltjai, kissé nyugtalan ecsetkezelése, s mindez együtt 
képes volt közvetíteni a modellben uralkodó pszichikai feszültségeket, pszichés ener-
giákat, ahogyan a fény-árnyék jelenségek, a színkontrasztok (gyakran hőfokkontraszt) 
is. Ugyanakkor a családábrázolásokat lágyan összeolvadó színek békés harmóniája 
jellemzi gyakran a hideg színek dominanciájával, mely ugyancsak Berény nagyfokú 
pszichologizáló képességéről tanúskodik, melynek lényege azonban nem a statikusan 
értelmezett személyiségvonások, hanem a lélektani processzusok megragadásában 
fogalmazható meg. Mindenesetre a művész a magyar festészetében rendkívül sajátos 
módon volt képes megeleveníteni a lélek rezdüléseit és nüánszait, ahogyan ezt a gyer-
mekábrázolások esetében is tapasztalhatjuk.
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ADORJÁN DÁVID ATTILA

A magyar konzervativizmus  
a XIX. század első felében 
A konzervatív eszmeiség táptalaja

A 19. századi magyar történelem a mai magyarság számára egyfajta hőskorszak, melyet 
a nemzeti identitástudat, a nemzetállamiság tradíciója és az új, nyugat európai mintájú 
eszmerendszerek sajátos keveréke jellemez. Ez a romantika, a polgárosodás és a kapita-
lizálódás időszaka. Ebben a fordulatokban bővelkedő időszakban alakultak ki a társada-
lom modern struktúrái: az új szociális, politikai, jogi, gazdasági, kulturális tagolódások. 
Az 1848-at megelőző, durván két évtized a századon belül is kitüntetett szerepet foglal 
el a kollektív emlékezetben. Ez az ún. „reformkor”, aminek használata és értelmezése 
több szempontból is korrekcióra szorul, az utólagos félremagyarázások miatt. A reform 
a reformo latin igéből származik, aminek jelentése: visszaalakít, helyreállít.1 A reform-
párti személyek tehát eredetileg nem megújítani akarták az Osztrák Császárságot, hanem 
visszaállítani a Magyar Királyság szuverenitását, helyreállítani a magyar közjogi álla-
potokat és újból megteremteni a magyar nemesség vezető szerepét, feléleszteni a törté-
neti alkotmányt. Ez alapján már nem tűnik paradoxonnak az a kijelentés, amely szerint 
valójában a konzervatívok reformisták voltak. A reform kifejezésnek közben változott a 
történeti konstellációja ezért olyan konnotációk kapcsolódtak hozzá, mint haladás, vál-
toztatás, újítás, megújulás.2 Ez a progresszivista megközelítés, ami a reformtábor egyre 
sikeresebb liberális-demokrata szárnyához kapcsolódik. 

A reális korkép megteremtéséhez viszont mindkét értelmezést használnunk kell. Az ún. 
reformtábor, ami a 30-as években egyre élesebben artikulálódott és az ideológiai különb-
ségek ellenére, a változtatásokat nem abszolutisztikus módon és nem is forradalmi eszkö-
zökkel akarta elérni, hanem a törvényhozás gépezetének legitim rendszerén keresztül. Az 
1848 előtti ratifikált, tehát a kodifikáció folyamán megszülető új törvények viszont sok 
esetben olyan gyenge eredményt hoztak (pl. nem tudtak átmenni a gyakorlatba), hogy 
Kecskeméti Károly véleménye szerint pontosabb lenne a „reformtervek koráról” beszélni.3

Mindenesetre kinőtte magát egy olyan politikai nemzedék, amely már kellőképpen rea-
gál a kor kívánalmaira, reflektál az európai helyzetre és igyekszik az országot megszabadí-
tani az avítt, a jövőben működésképtelen szokásoktól. Talán nem csak egy idea azt állítani, 
hogy a korabeli magyar politikum legerősebb összekötő eleme, az államiságában egysé-
ges, egészséges Magyar Királyság fenntartása és ápolása, ami meg tudja őrizni gyökereit 
és ezeréves értékeit. A közös cél tehát megvolt, de az eszközök és a módszerek tekinteté-
ben rendkívül nagy különbségek mutatkoztak, mivel teljesen más attitűddel rendelkezett 
egy Habsburg-párti arisztokrata, egy „nemtelen” értelmiségi vagy egy „haladó” gondolko-
dású nagypolgár. Hamar kialakultak hát a törésvonalak és az egyre nagyobb nyilvánossá-
got kapó közéleti vitafórumok. Az 1840-es évek végére már olyan pártcsoportosulások is 
realizálódtak, melyeknek vezetői agresszív, vagy éppen nyugodtabb-taktikusabb politikát 
folytattak a bécsi udvarral vagy éppen a nemzetiségiekkel szemben.

Érdekes megvizsgálni, hogy a tárgyalt időszakban milyen formában vagy használ-
ták-e egyáltalán a „jobb és baloldal” vagy a „konzervatív és a liberális” politológiai 
terminusokat. A fentebb már említett reform értelmezés tükrében példának okáért nem 
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biztos, hogy egy „maradi” ellenzi a reformokat és hogy egy „szabadelvű” minden eset-
ben reformista. Tehát nem szabad magunkévá tenni azt a populista, végletekig leegysze-
rűsítő álláspontot, miszerint ebben az időben a „régi” maga volt a „rossz”, az újdonság 
pedig a megtestesült „jó”. Engem éppen ennek a témának a komplexitása ragadott meg. 
Kicsit mindig is zavart, hogy mondjuk a „liberális” politikusegyéniségekről aránytalanul 
többet tanultam, mint gróf Dessewffy Aurélról, gr. Apponyi Györgyről vagy gr. Szécsen 
Antalról. Szeretnék tehát az ő általuk képviselt ún. konzervatív értékrendről, „program-
ról” is elfogulatlanul, értékítéletek nélkül beszélni, hogy megfelelő viszonyítási ponto-
kat találhassak abban a XIX. századi magyar politikában, amelynek sok kérdése a mai 
napig ijesztően aktuális.

Az akkori heroikus munka eredménye mára tisztán látszódik. A demokratikus mo-
dellek importálásával, az államhatalmi ágak szétválasztásával sikerült átlépni a feudális 
(kollegiális) rendiségből a polgárság világába. „Azonban a társadalom arculata nem egy 
csapásra alakult ki, modern vonásai kezdetben elszigetelten és összerendezetlenül terül-
tek szét.”4 Viszont feltehetjük a kérdést, ami már inkább történelemfilozófiai: mennyire 
volt emberarcú az akkor kiharcolt világ, volt-e valami igazság az „ancien régime”-ben? 
Tény, hogy a személyes szabadság és önrendelkezés milliók számára adatott meg szin-
te először az emberiség históriájában, viszont a patriarchális viszonyok szinte teljes 
megszűnésének is ára van: a nagykorúsított individuum neurózisa, az egzisztenciális 
bizonytalanság, az egzaltáltság, a túlzott anyagiasság és az atomizáció. Ezek a modern 
fogyasztói társadalom szimptómái.

„A konzervatizmus forrása az az attitűd, amely valami értékes dolog élvezetét ve-
gyíti az elvesztésétől való félelemmel.”5 Ez az ún. természetes konzervati(vi)zmus, 
ami egyike az ember pszichológiai alapvonásainak. Michael Oakeshott angol filozófus 
és politikai teoretikus szerint: „Konzervatívnak lenni tehát annyit tesz, mint előnyben 
részesíteni a már ismertet az ismeretlennel, a kipróbáltat a kipróbálatlannal, a tényt a 
titokkal, a ténylegest a lehetségessel, a korlátozottat a korlátlannal, a közelit a távolival, 
az elégségest a túláradóan bőségessel, a kényelmest a tökéletessel, a jelenbeli kacagást 
az utópikus üdvösséggel szemben.”6

(Előzmények: programviták az 1830-as években) Fontos már a téma tárgyalásának legelején 
kikötnünk, hogy a XIX. századi magyar belpolitikai életben még nem léteztek a mai polito-
lógiai értelemben vett, tisztán artikulálható és egyértelműen „felcímkézhető” pártok. „A párt 
kifejezés a latin »pars«7 szóból származik, melyet már az ókortól kezdve használtak. A mai 
modern pártok csak a XIX. század végén a XX. század elején jelentek meg.”8 (Az európai 
fejlődés során az angoloknál jelentek meg először a modern politikai pártalakulatok feltét-
elei.) „Pártnak nevezzük azt a társadalmi szervezetet, amelyet rendszerint egy alapító tag 
vagy egy alapítóközösség hoz létre azzal a céllal, hogy az adott társadalomban a politikai ha-
talomból részesüljön többnyire választások révén.”9 Az egyszerűség kedvéért viszont a párt 
fogalmat a továbbiakban is használjuk majd a szó hétköznapibb jelentésében, mint politikai 
érdekcsoportosulások illetve jól definiálható értékrenddel rendelkező csoportok.

Az 1825–27-es országgyűlés alatt Barkassy Imre, Zemplén megyei „kancellista” talán 
az első személy a magyar politikatörténetben, aki (1826-ban) egy az alsótábla politikai 
csoportosulásait bemutató táblázatot küldött Kazinczy Ferencnek, a pontos tájékoztatás 
céljából. Ebben megkülönböztetett szélsőséges alkotmánypárti, ellenzéki, királypárti, 
szélsőséges királypárti és centralista vagy semleges csoportokat. Ez már részlegesen 
előrevetíti az 1830–40-es évek országgyűlésein kialakuló jobboldal, baloldal és centrum 
(„a mocsár”) közötti megoszlást.10
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A modern kori Európa talajáról elindulva megállapíthatjuk, hogy a konzervativiz-
mus az amerikai és a francia forradalom, továbbá a liberalizmus kihívására született 
és a megkérdőjelezett feudális-monarchikus legitimitás önigazolása volt.11 (Ezen állás-
pontot képviseli Mannheim Károly, Klaus Epstein, Hannah Arendt stb.) Látni fogjuk, 
hogy Magyarországon ez a folyamat hasonlóan, mégis komplexebb módon folyt le. A 
Habsburg Monarchiában Sándor Lipót főherceg és magyar nádor dolgozott ki részletes 
javaslatot 1795 áprilisában a „francia eszmék” terjedésének megakadályozására, a „régi 
rend” (ancien régime) védelmére. Ez volt az alapja I. Ferenc és az 1821-től kancellárként 
tevékenykedő Metternich herceg politikájának. Az 1830–31-ben kirobbanó európai for-
radalmi hullám jól érzékeltette, hogy Európa komoly változásban van. Hazánkban, bár 
nem volt teljes körű forradalmi megmozdulás, az 1831-es kolerafelkelés mégis felhívta 
a figyelmet a jobbágyság tarthatatlan nyomorára. A lázongást a királyi biztos, ifj. Eötvös 
báró vezetésével verte le a karhatalom és a sárosi nemesség. Metternichet mégis inkább 
az 1832–36-os „maratoni” országgyűlés nyugtalanította, ahol egyre erősebb nemesi re-
formtábor bontakozott ki. Ekkor már nem csak udvarellenes (gravaminalista) és udvar-
párti (aulikus) körökről beszélhetünk, az országgyűlések alatt és között. A magyar politi-
kai törésvonalak differenciálódtak és árnyalódtak. Egy uralkodópárti politikus is éppúgy 
lehetett „reformer”, mint ahogy egy uralkodóellenes „konzervatív”. Metternich tehát 
egyre jobban kezdte egy boszorkánykonyhának tekinteni a magyar belpolitikát. A diéta 
1836-os május 2-ai feloszlatása után megkezdődött a „felforgató eszmék” tényleges ül-
dözése. A fiatal jurátusokból és kancellistákból álló Társalkodási Egyletet feloszlatták, 
vezetőjüket, Lovassy Lászlót és három társát (ezek között volt egy beépített rendőrségi 
kém) pedig letartóztatták.12 Továbbá vezető liberális politikusok ellen adtak ki elfoga-
tóparancsot. A birodalmi politika éles, erőteljes irányváltást jelzett. Reviczky Ádámot 
leváltották udvari kancellári posztjából és helyébe a notórius ultrakonzervatív Pálffy 
Fidélt nevezték ki, aki tényleg vaskalapos, merev, a bécsi udvart mindenben kiszolgáló 
politikát folytatott. (További „érdeme”, hogy még magyarul sem tudott.) A birodalom 
egységének megőrzése végett, az udvar igyekezett jó kapcsolatot fenntartani mind az 
osztrák, mind a magyar „ultrákkal” vagyis „ókonzervatívokkal”, mivel az ő létérdekük 
is a feudális intézményrendszer fenntartása volt.13 Ezen a ponton viszont tisztáznunk kell 
egy fontos fogalmi zavart. Eszmetörténeti szempontból a royalista-aulikus elitet ugyanis 
nem feltétlenül a konzervativizmus, hanem a legitimizmus jellemzi. A legitimizmust két 
francia gondolkodó (Joseph de Maistre és Louis de Bonald) formálta önálló elméletté 
a XVIII. század végén. A legitimizmus az isteni eredetű és felhatalmazású monarchiák 
fennállását védi a köztársasági, demokratikus, liberális… stb. berendezkedéssel és leg-
főképpen a forradalmakkal szemben. Ezért használják később rájuk az „ellenforradalmi” 
és „reakciós” jelzőt. Holott már De Maistre is tisztázza álláspontjukat: „A Monarchia 
helyreállítása, amit ellenforradalomnak neveznek, egyáltalán nem ellentétes forradalom, 
hanem a forradalom ellentéte.”14 Az európai, köztük a magyar legitimistákat állandóan 
az a vád érte, hogy a koronás fők és a katolikus klérus irányában hajbókolók, talpnyalók, 
és semmibe veszik az alattvalók igényeit és a nemzeti érdekeket. Az olyan személyisé-
gek, mint Pálffy Fidél, szűklátókörűségük és rugalmatlanságuk miatt valóban nagy kárt 
okoztak a magyar konzervativizmus későbbi megítélésének.

A reformtábor, hitelessége és egyre szélesebb társadalmi támogatottsága révén vi-
szont feltartóztathatatlanná vált. Az 1839–40. évi országgyűlés jelentős sikereket hozott 
(önkéntes örökváltság elfogadása, ipart szabályozó törvények, zsidó emancipáció elő-
segítése), mivel a baloldal és a jobboldal is felismerte a közös érdekeket és ennek meg-
felelően a törvényalkotási munka oldottabban folyt. Kezdett körvonalazódni egy olyan, 
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főként fiatalokból álló, nagybirtokos arisztokratákat és államhivatalnokokat tömörítő 
csoport, akik fontolva haladóknak, konzervatív reformereknek, illetve újkonzervatívok-
nak nevezték magukat.15 Itt lépett fel a válság amnesztia útján történő feloldásán dolgozó 
Dessewffy Aurél is. Véleménye az országgyűlés lefolyásáról különösen optimista volt.16

Dessewffy hamarosan az új jobboldal egyik legfontosabb vezéregyénisége és ösztön-
zője lett. Még 1839-ben kibocsátott egy memorandumot, mely az újkonzervatívok első, 
átfogó politikai programjának tekinthető. Széles látókörű, művelt és energikus férfiúról 
van szó, aki tanulmányait Pozsonyban, Münchenben és Londonban végezte.17 Már atyja 
Dessewffy József is a felvilágosult kultúra veteránja, a Magyar Tudományos Akadémia 
igazgatósági és tiszteletbeli tagja, 1802–1825 között az országgyűlés ellenzéki követe, 
aki annak idején Széchenyivel is polémiát folytatott a Hitellel kapcsolatban. Ezen pole-
mizáló hajlamot Aurél is örökölte, aki 1841-ben a Világ című napilapban publikált cik-
keiben bekapcsolódott a Kelet népe körüli vitába. Éles támadást indított azon elképzelés 
ellen, hogy a hazaszeretet, a hazáért való tenni akarás egyedül az ellenzék, a baloldal 
sajátja. Ezekben az írásokban a gazdasági modernizáció révén megbékélt, fejlett és gaz-
dag Magyarország képét vázolta fel, amely törvényeit is a század követelményeihez iga-
zítja.18 Agrártörekvései között felveti a szövetkezeti eszmét, a telepítési és a parcellázási 
gondolatot is.19 Határozottan visszautasította azt a vádat, miszerint a haladás feudális 
ellenzőinek a szószólója, viszont felhívta a figyelmet arra, hogy a változtatások csak a 
birodalmi kereteken belül racionalizálhatók. Élesen bírálta az önállósodási – elszakadási 
törekvéseket, továbbá kifejezetten hátrányosnak tartotta azt az új közéleti látásmódot, 
amely túl gyorsan vonta be a vármegye és a publicisztika hatáskörébe a törvényhozást. 
A liberálisokkal szemben még egy fórum, az 1841 decembere és 1843 márciusa között 
ülésező büntetőjogi választmány adott lehetőséget az álláspontok kifejtésére. (A két tá-
bort Deák, illetve Dessewffy vezette.)

Dessewffy Aurél mindössze harmincegy éves, mikor helytartótanácsossá nevezték 
ki, de további, nem titkolt ambíciója volt, hogy mihamarabb a Magyar Kancellária élére 
kerüljön, átvéve a kezdeményező szerepet a baloldaltól, jobboldali lendületet teremtve. 
Ebben 1842. február 19-én bekövetkező váratlan, korai halála akadályozta meg, amely-
lyel a magyar konzervativizmus is nagyon sokat veszített.

(A Konzervatív Párt megszületése és arculata) Megállapítható, hogy a konzervatív 
jobboldal már az 1830-as évektől kezdett új útra térni, mivel a kormányt feltétel nélkül 
kiszolgáló falanx szerepe, a „non movere” politikája ekkora már tarthatatlanná vált. A 
konzervatív párt csírájának, legjelentősebb előzményének a Budán, 1841 augusztusában 
létrehozott Konzervatív Kaszinót tekinthetjük. A kaszinó 420 taggal rendelkezett, elnöke 
pedig Dessewffy Aurél gróf volt. A tagok felismerték a nyilvánosság kiemelkedő sze-
repét és hatását. Az ún. konzervatív sajtóoffenzíva Dessewffy Emil és Lipthay Sándor 
cikkeiben – a Budapesti Híradóban, valamint a Nemzeti Újságban – és röpiratokban 
kapott hangot.20 (A Világ népszerűsége Dessewffy Aurél halála után csökkent, a lap 
súlytalanabb lett.)

Ausztriából megint új szelek fújtak. Immáron nem frontálisan, hanem a háttérből 
kívántak irányítani, igyekeztek kihasználni a magyar konzervatívok megerősödését, 
bár programjukat durván és leegyszerűsítően, „a saját szájízük” szerint értelmezték. 
Metternich még 1841 decemberében elkészítette az ún. Jarcke-memorandumot, amely 
kijelölte az országunkkal szembeni birodalmi politikát.21 A konkrét politikai „offenzíva” 
az 1843–44. évi országgyűlésre tehető. A diéta nagy sikereket ígérve kezdődött, de a 
kormánypolitika sorra kisiklatta a polgárosodást és a nemzeti önrendelkezést célzó re-
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formterveket.22 Az 1844. évi II. törvény elfogadásával, amely kimondta, hogy a törvény-
hozás, az igazságszolgáltatás, a közoktatás és a politikai érintkezés nyelve a magyar, 
hazánk belépett az intézményes nacionalizmus korába.

A kormányerők a minél nagyobb befolyás érdekében még az országgyűlés alatt 
felállították a Titkos Magyar Bizottságot, illetve tervbe vették a Helytartótanács és a 
Kancellária hatáskörének tágítását. Az újkonzervatívok előretörését mutatja, hogy Gróf 
Apponyi Györgyöt magyarországi alkancellárrá, báró Jósika Samut pedig erdélyi kan-
cellárrá nevezték ki. A jobboldalt ekkor már Zsedényi Ede vezette, köréhez tartozott 
még Somssich Pál és gróf Majláth György is.23

1845 elején – ’46 végén az egyleti mozgalom új szakaszába lépett. Jobb és baloldal 
szinte egyszerre jutott arra a következtetésre miszerint olyan pártokra van szükség, ame-
lyek a szubszidiaritás elve alapján érvényesíteni tudják befolyásukat a vármegyékben, 
megfelelően tudják koncentrálni a képviselendő szempontokat, tehát egységes program-
mal és arculattal tudnak fellépni.

Lipthay Sándor 1845 őszén megalakította a 408 tagú Közhasznú Gyűldét, amely már a 
pártot előlegezte meg egyesület formájában. Az 1846 júniusában Pesten felálló választ-
mány24 munkája nyomán 1846. október 12-én került sor a pártprogram elfogadására és 
ezzel a Konzervatív Párt formális megalakulására. Előbb gróf Szécsen Antal ismertette 
a pártalakulás alapelveit majd a mintegy 120 jelenlévő előtt gróf Dessewffy Emil olvasta 
fel a konkrét programot.25 A létszám nem volt tehát nagy, de jelentős erkölcsi és hatalmi 
erőt koncentrált az országos főméltóságok, egyházi személyek, főispánok és adminiszt-
rátorok révén. (Az összejöveteleket általában Keglevich Gábor főtárnokmesternél tar-
tották.) A 12 pontból álló program a „Fontolva haladás” jelzőt kapta. A pártprogram az 
önmeghatározásra és működésének körülírására helyezte a hangsúlyt. Kinyilvánították, 
hogy megvalósítják a liberálisok által elérni kívánt technikai jellegű törvényjavasla-
tokat, viszont ezt csak a kormány jóváhagyásával kívánják realizálni. (Elodázhatatlan 
kérdések voltak például a városok országgyűlési szavazati joga, a büntető törvénykönyv 
reformja, a börtönviszonyok javítása, a hadsereg élelmezése26…) További terveik voltak 
az „úrbéri viszonyok kiegyenlítésének könnyítése”, „a nemesi birtokviszonyok célsze-
rű rendezése”. Az önkéntes örökváltságot és a közteherviselés elvét viszont elvetették, 
nem akarták ugyanis megbontani a társadalom szerkezetét. Bár sok programpontot át-
vettek az ellenzéktől, a liberális erőkkel nyíltan nem kívántak szövetkezni, sőt egyfajta 
politikai karanténba kívánták őket zárni azáltal, hogy bojkottálják beterjesztéseiket. A 
program az „alkotmányos alapelv, a nemzetiség és a közbirodalmi egység” jelszavakat 
tűzte zászlajára az ősi rend megtartása érdekében.

A konzervatívok magukhoz ragadták a kezdeményezést és készen álltak arra, hogy ne 
csak a felsőház bársonyszékeiben dirigáljanak, hanem, hogy a megyéket is meghódítsák 
az adminisztrátori rendszer segítségével. Társadalmi támogatottságuk, a politikum bizal-
ma is kimondottan magas volt ebben az időszakban.

1847-ben az ellenzék visszavágott, felhagytak a Deák által javasolt kivárással és az év 
elején a Nemzeti Kör és a Pesti Kör egyesítésével létrehozták az Ellenzéki Kört, Teleki 
László elnökletével. A március 15-re összehívott 1200 fős ellenzéki konferencia (főként 
Kossuth javaslatára és Deák jóváhagyásával) megtárgyalta, a júniusi konferencia pedig 
el is fogadta legfőbb programjukat, az Ellenzéki Nyilatkozatot.27 A választásokon pedig 
kőkemény harcot indítottak az újkonzervatív befolyás ellen.

Az 1847-es utolsó rendi országgyűlésen a Konzervatív Párt állta a szavát: Apponyi 
György sorra terjesztette be a várva várt reformokat.28 A pesti polgárság számára viszont 
már nem volt elég az eredményes kodifikáció. 1848-ra az ország új politikai központja 
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forradalmi lázban égett. Metternich fogalmazását követve a forradalom utolsó, harma-
dik stációjába került, ami ’48 márciusára irreverzíbilisnek bizonyult. Apponyi először 
kemény intézkedéseket kért, azután ágynak esett. Bécsben 13-án szintén kitört a forra-
dalom, az udvar és a főhercegek tanácstalanul álltak az események előtt. A jobboldal 
ekkor mondott le jóidőre a nemzet irányításának a lehetőségéről, ami a későbbiekben a 
forradalom és szabadságharc közismert eseményeihez vezetett.

(Összegzés a konzervatív értékrendről) A konzervativizmus magyar képviselőiről 
rendkívül nehéz tárgyilagosan beszélni a különböző szemléletű irodalmak tükrében. 
Az ún. marxista történetírás okozta a legnagyobb kárt és torzítást a magyar konzer-
vatív politikai irodalom értelmezésében. Természetesen nem célszerű a kritikátlan, 
álromantikus, naiv, az arisztokrata politikusokat feltétel nélkül dicsőítő felfogás sem. 
A politikai szférából kiragadott egészséges konzervativizmus alapelve az a tradíció 
(traditio=hagyomány, tanítás, adekvát ismeretek birtoklása), amelynek van gyökere (ra-
dix), tehát ilyen értelemben radikális, vagyis gyökeres, a múltat tudatosan tisztelő 
és elfogadó magatartásról, alapállásról van szó. Ez mégsem azt jelenti, hogy hiá-
nyozna belőle minden kritika és kontroll, ellenkezőleg, azokat az intézményeket, 
amelyeket nem tart tökéletesnek, formálja és alakítja, mivel a múló idő kikezdi 
és sokszor idegen hatások révén eltorzítja.

Tény, hogy a magyar konzervatívok önmeghatározása komoly dilemmákat 
szült a táboron belül. A fő kérdés az volt, birodalmi vagy nemzeti konzervativiz-
must valósítsanak-e meg. Gróf Szécsen Antal sem kívánta pártját szűk keretek 
közé szorítani: „Éreztük mi is, hogy a »conservativ« név a párt minden teendőit, 
minden irányzatait ki nem fejezi. De azon nézetből kiindulva, hogy nem az elne-
vezés határozza meg a pártok jellemét vagy teendőit, hanem hogy ellenkezőleg 
a pártok jelleme és tettei értelmezik a pártok elnevezését: egy oly nevezethez 
továbbá is ragaszkodunk, melynek európai értelme van, mely főirányzatunknak 
megfelel, melyet megváltoztatni, vagy melyről lemondani annyit tenne, mint a 
párt múltjáról elfelejtkezni, vagy azt eltagadni.”29 Az öndefiníció, tehát büszke, 
de nem gőgös és merev. Ebben az esetben is, csakúgy, ahogy Nyugat-Európában, 
a konzervatívok reagáltak a liberális reformtábor javaslataira, viszont közel sem 
olyan konokul és önkritika nélkül, mint mondjuk Franciaországban. Dessewffy 
Aurél megértette a változást és az idő hívó szavát, ezért írta 1839-es memo-
randumában: „A hatékony kormányzás jegyében korszerűsíteni kell a társada-
lomszerveződés állami kereteit, nevezetesen a rendi alkotmányosság formáit.”30 
Dessewffy nyílt lapokkal játszott és egy olyan társadalom képét vázolta fel, 
amivel vagy egyet lehet érteni vagy nem, mivel értékítéleteken alapul, viszont 
elvetni és sárba taposni ugyanúgy nem érdemes, mint a modern demokrácia eszmé-
nyét, mivel a mai napig megvan a létjogosultsága és a legtöbb állam a mai napig is 
hierarchikus struktúrákban él:

„Igenis az arisztokrácia számára akarom fenntartani a befolyást a törvényhozásban, 
kizárva mindazokat, kiket a bölcs törvény minthogy arra még most alkalmatlanok, mind-
eddig kizár… Igenis gyámság alatt akarom tartani a tömegeket, s kereken kimondva za-
bolázni is; ellenben igazságos igazgatás által jólétüket előre mozdítani; értelmi haladá-
sukat is ápolni, de nem a keresetre szánandó és erre szükséges idejüket elvesztegettetni 
arra, hogy valamiben részt vegyenek, mit nem ismernek, mit nem kívánnak, s mire nem 
képesek, ti. az együtt uralkodásra.”29



96 ADORJÁN DÁVID ATTILA: A MAGYAR KONZERVATIVIZMUS A XIX. SZÁZAD...

Valóság • 2019. szeptember

FELHASZNÁLT IRODALOM

Magyarország története a 19. században. Szerk.: Gergely András, Osiris, Bp., 2003.
Polgárosodás és szabadság (Magyarország a XIX. században). Szerk.: Veliky János, Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Bp., 2003.
Dénes Iván Zoltán: Az önrendelkezés érvényessége (Nemzet és emlékezet). Magvető Könyvkiadó, Bp., 1988.
Jean Bérenger – Kecskeméti Károly: Országgyűlés és parlamenti élet Magyarországon (1608–1918). 

Napvilág Kiadó, Bp., 2007.
A polgárosodás útján (Tanulmányok Magyarország társadalmának rétegződéséhez a polgári átalakulás korá-

ban). Szerk.: Dr. Szabad György, Tankönyvkiadó, Bp., 1990.
John Kekes: A konzervatizmus ésszerűsége. Európa Könyvkiadó, Bp., 2001 (ford.: Balázs Zoltán).
19. századi egyetemes történelem 1789–1914. Európa és az Európán kívüli országok. Szerk.: Vadász Sándor, 

Osiris Kiadó, Bp., 2011.
Magyar politikai lexikon (Magyar politikusok). Szerk.: T. Boros László dr., Európa irodalmi és nyomdai Rt., 

Bp., (1914–1929).
http://prorege.blog.hu/ – konzervatív teakör blogja – http://konzervativok.blogspot.hu

JEGYZETEK

1 re + formo, ahol a re prefixum jelentése 
’vissza(felé)’, ill. ’megint/újra’, a formo jelentése 
pedig ’alakít’.

2 Idegen szavak és kifejezések szótára, szerk.: 
Bakos Ferenc, Akadémiai Kiadó, 1989.

3 Magyarország története a 19. században, szerk.: 
Gergely András, Osiris, Bp., 2003, VI. fej. 
191. o.

4 Polgárosodás és szabadság (Magyarország a 
XIX. században), szerk.: Veliky János, Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Bp., 2003, Bevezetés (9. o.).

5 John Kekes: A konzervatizmus ésszerűsége. 
Európa Könyvkiadó, Bp., 2001 (ford.: Balázs 
Zoltán), 19–20. o.

6 John Kekes: i. m. 22–23. o.
7 rész–részesedés, többség.
8 http://www.felsofokon.hu
9 http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rt
10 Jean Bérenger – Kecskeméti Károly: Országgyűlés 

és parlamenti élet Magyarországon (1608–1918), 
Napvilág Kiadó, Bp., 2007, 210–211. o.

11 Dénes Iván Zoltán: Az önrendelkezés érvényessé-
ge. (Nemzet és emlékezet), Magvető Könyvkiadó, 
Bp., 1988, 42. o. 

12 Jean Bérenger – Kecskeméti Károly: i. m. 237–
238. o.

13 A magyar jobboldali hagyomány, 1900–1948, 
szerk.: Romsics Ignác, Osiris, Bp., 2009, 13. o.

14 Vadász Sándor: A század eszmetörténete. in: 19. 
századi egyetemes történelem 1789–1914. Európa 
és az Európán kívüli országok, szerk.: Vadász 
Sándor, Osiris Kiadó, Bp., 2011, 454–455. o.

15 Pajkossy Gábor: A reformkor (1830–1848), in: 
Magyarország története a 19. században, 
szerk.: Gergely András, Osiris Kiadó, Bp., 
2003, 219–220. o.

16 Jean Bérenger – Kecskeméti Károly: i. m. 
245–249. o.

 „Ezen országgyűlésnek két magas feladás jutott; 
egyik:helyreállítani a lelki békét ebben az ország-
ban; másik: ezen a haladásnak nekiindult nemze-
tet, az előmenetelnek és kifejlésnek ösvényén egy 
s -ha lehet-több lépéssel is ismét előre vinni.-Ez 
utóbbi tekintetében nem volt országgyűlés, mely 
a jelenvalóval mérkőzhetnék: jó rend, ipar, köz-
hitel, földnép sorsa, egész néposztályok helyzete, 
polgári törvények javítása, üdvös intézkedéseknek 
voltanak tárgyai…”

17 Magyar politikai lexikon (Magyar politikusok), 
szerk.: T. Boros László dr., Európa irodalmi és 
nyomdai Rt., Bp., (1914–29).

18 Jean Bérenger – Kecskeméti Károly: i. m. 243–
244. o.

19 Magyar politikai lexikon (Magyar politikusok).
20 Dénes Iván Zoltán: i. m. 63–64., 84. o.
21 Pajkossy Gábor: i. m. 220–221. o.
22 Polgárosodás és szabadság (Magyarország a 19. 

században), i. m. 111. o.
23 Jean Bérenger – Kecskeméti Károly: i. m. 258. o.
24 A választmány elnöke Szécsen Antal gróf volt, 

tagjai: gr. Dessewffy Emil, gr. Keglevich Gábor, 
Fogarassy Mihály püspök, Lipthay Sándor, Luka 
Sándor, ifj. Mailáth György, Somssich Pál és Vay 
Miklós báró. Lásd Dénes Iván Zoltán: Az önren-
delkezés érvényessége, 84. o.

25 Magát a programot Apponyi György, Babarczy 
Antal, Jósika Sámuel, Dessewffy Emil és 
Somssich Pál közreműködésével fogalmazták. L. 
Jean Bérenger – Kecskeméti Károly: i. m. 272. o.

26 Polgárosodás és szabadság (Magyarország a 19. 
században), i. m. 112–113. o.

27 Pajkossy Gábor: i. m. 232. o.



Valóság • 2019. szeptember

ADORJÁN DÁVID ATTILA: A MAGYAR KONZERVATIVIZMUS A XIX. SZÁZAD... 97

28 Jean Bérenger – Kecskeméti Károly: i. m. 
277–279. o.

29 http://prorege.blog.hu/-Gróf Szécsen Antal az új 
Konzervatív Párt programjáról (1846)- Idézi 
Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország tör-
ténelméből, III. kötet. Elhangzott a Konzervatív 
Párt 1846. november 6-án tartott közgyűlésén.

30 Dénes Iván Zoltán: A magyar konzervatívok 
társadalomszemlélete az 1840-es években, 
in: A polgárosodás útján (Tanulmányok 
Magyarország társadalmának rétegződésé-
hez a polgári átalakulás korában), szerk.: 
Dr. Szabad György, Tankönyvkiadó, Bp., 1990, 
442–443. o.



PAPP ÁDÁM

A disszimiláció és a középosztály kérdése az 
1930-as évek katolikus közéleti publicisztikájában 
– Barankovics István és Kézai Béla reflexiói

A két világháború közötti időszak nemzetfelfogással kapcsolatos politikai gondolko-
dásában az elmagyarosodás és a disszimiláció történeti és 30-as évek végi, ez idő tájt 
aktuálissá vált folyamatainak számbavétele, s eredményességük kiértékelése jelentős 
szerepet játszott, s e kérdésköröket a kor katolikus szellemi érája és politikai publicisz-
tikája sem hagyta megválaszolatlanul. Másfelől azonban világosan kijelenthető, hogy 
a kor katolikus közéleti sajtóirodalmában e két, a címben jelzett problémakör együttes 
tárgyalására meglehetősen kevés szerző vállalkozott. A középosztály társadalmi helyze-
tét és egzisztenciális problémáit ebben az időben természetesen több publicista is rész-
letesen taglalta, ám ezek a reflexiók általában nem a 30-as évek második felétől szárba 
szökkenő disszimiláció jelenségének összefüggésében kívántak rávilágítani e társadalmi 
szegmens alapvető dilemmáira. A kimondottan a magyarosodás történeti folyamatainak 
– és ezek esetleges hiányosságainak – kiértékelésével kapcsolatos írások ellenben csak 
érintőlegesen tárgyalták az asszimiláció szociokulturális természetű vonatkozásait, nem 
egy esetben teljességgel figyelmen kívül is hagyták azokat. Ennélfogva aligha tekinthe-
tő aránytévesztésnek, ha a két kérdéskör korabeli katolikus sajtóirodalomban nyomon 
követhető taglalását azon katolikus társadalmi-közéleti orgánumok publicisztikájának 
függvényében világítjuk meg, melyek részéről valóban kimutatható érdemi törekvés a 
két jelzett dilemma párhuzamos elemzésére. Ilyetén reflexiókkal csupán a kor politikai 
katolicizmusához kötődő sajtóvilág integráns elemeként ismert Magyar Kultúra hasáb-
jain értekező Kézai Béla publicista, továbbá a reformkonzervatív, mérsékelt polgári ka-
tolikus szellemű Az Ország Útja főszerkesztőjeként, majd a második világháború utáni 
időszak folyamán az ellehetetlenülésig bezárólag a Demokrata Néppárt vezető politiku-
saként működő Barankovics István igyekezett szolgálni.

Az asszimiláció dilemmája először a Tanácsköztársaság tiszavirág-életű rezsimjének 
elmúltával vált az éleződő politikai-eszmei diskurzusok integráns elemévé, mindenek-
előtt a hazai zsidóság vonatkozásában. Az 1930-as évek második felétől azonban az e 
fronton zajló vita új vonással gyarapodott: a hazai mintegy félmilliós svábnémetség 
körében új német népi öntudatot propagáló Jakob Bleyer tevékenysége, majd – a német 
nemzetiszocialista propaganda hatásrendszerétől korántsem függetlenül – a hazai közép-
osztály német származású elemeinél jelentkező disszimiláció tapasztalata egyaránt riadó 
volt a magyar nemzeti gondolkodás számára. Ennek keretein belül – Szabó Dezső általi 
meghirdetése óta – a „rosszul sikerült asszimiláció” tézise is a két világháború közötti 
időszak magyar társadalomtudományos és politikai diskurzusainak releváns kérdéskö-
révé emelkedett.1 Akár természetesnek is vehetjük, hogy a korszak egyik meghatározó 
historikusaként Szekfű Gyula problémakörrel kapcsolatos reflexiói is az érdeklődés cent-
rumába kerültek. A Magyar Szemlében megjelent elemzésében2 a történész kétségkívül 
igen patetikus hangon emlékezett meg egy 1848 folyamán a magyar hazáért életét feláldo-
zó, sváb eredetű honvédtüzér hősiességéről, amely momentum számára a hazai németség 
asszimilációjának félreérthetetlen bizonyítékaként tételeződött. Ám egyúttal épp ennek 
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kapcsán vált esetében kardinális kérdéssé, milyen következményekkel járhat a német 
származású honfitársaink soraiban jelentkező disszimiláció folyamata a magyar nemzeti 
létezés szempontjából. Éles szemmel vette észre ugyanis, hogy e tendenciák a nemzet-
fenntartó szerepre szánt hazai középosztály széthullását, ily módon a nemzet sajátos 
és veszedelmes erózióját készítik elő, legkevésbé sem függetlenül a náci Németország 
felelőtlen és életveszélyes hatalompolitikai játszmájától. E kérdéskör összefüggésében 
kínálkozott számára is azon, a korban igen komoly karriert befutott megoldási alter-
natíva, miszerint – egyfajta emancipatorikus modellként – a paraszti világ elemeinek 
integrációja útján szükséges megújítani és reprodukálni a létező magyar középosztályt. 
S amely kezelésmódnak – mint alant látni fogjuk – a korszak katolikus közéleti publi-
cisztikájában is akadtak hívei.

Így a disszimiláció nagyon is létező, s mind világosabban tapasztalható jelensége 
a korabeli magyar társadalomszerkezet sajátosságai – s még inkább az annak kapcsán 
megfogalmazódott kortárs értékelések – összefüggésében egy további speciális, szocio-
lógiai természetű vonatkozás hordozója lett: a magyar nemzeti lét legfőbb támaszának 
tekintett középosztály jelentős mértékben német származású elemeit érintő probléma-
ként egyenesen nemzeti sorskérdéssé transzformálódott.3 A helyes történeti kiértékelés 
feladatát nem könnyíti meg, hogy a két világháború közötti időszak folyamán a magyar 
társadalomtudományos gondolkodásban voltaképpen még a középosztály általában 
vett mibenlétéről sem kristályosodott ki átfogó konszenzus. A magyar társadalomtu-
dományos gondolkodás középosztály-problematikával kapcsolatos korabeli reflexiói 
e tekintetben három különböző diskurzusra bonthatóak. A dualizmus korának számos 
tekintélyes gondolkodója, így Concha Győző, Beksics Gusztáv és Lippay Zoltán e 
réteget majdhogynem élősködő, dölyfös, úrhatnám nemesi csoportként regisztrálta, 
melyet mindenekelőtt rendies-posztfeudális mentalitása különböztet meg – és határol 
látványosan el – a valóban polgári értelemben vett középrétegektől. E diskurzus leg-
fontosabb Horthy-kori képviselőjének alighanem Szekfű Gyula bizonyult, aki a Három 
nemzedékben szintén velejéig tekintélyelvű, múlt századi társadalmi és kulturális kate-
góriák szerint élő és gondolkodó szegmensként láttatta az érintett társadalmi csoportot. 
A két világháború közötti időszak folyamán pedig a konzervatív Kornis Gyula és társai 
e rétegtől az anyagi-egzisztenciális stabilitás hiánya miatt vitatták el a középosztályi de-
finíciót, Erdei Ferenc és Weis István pedig – mint látni fogjuk – azt kifogásolták, hogy 
hazánkban a közgondolkodás voltaképpen csak az állami és egyházi, illetőleg uradalmi 
szolgálatban foglalkoztatott tisztviselő értelmiséget sorolja a szóban forgó kategóriába. 
A kérdés kapcsán a Korunk Szava reformkonzervatív katolikus hetilap meghirdetett 
ankétjának egyik hozzászólójaként 1933-ban az a Szekfű Gyula jegyezte meg, hogy 
magyar középosztály „nincs, és […] megteremtésére […] az utolsó pillanatot is elmu-
lasztottuk”4, aki egyébiránt egy valóban korszerű és polgáriasult, nemzetfenntartó és 
kultúrahordozó középosztály megalkotásának lehetséges módozatait kutatta5. Hazánk 
társadalomrajza címen 1942-ben megjelent elemzésében a kiváló szociológus Weis 
István is arra következtetett, hogy a magyar polgári átalakulás sajátos hiányosságainak 
következtében „Nálunk tulajdonképen középosztály nincs”6. Márpedig Magyarországon 
a tárgyalt korszak folyamán valóságosan létezett középréteg, amelynek kétségkívül 
meglévő belső törésvonalait sem látja a mai társadalomtörténet-írás olyannyira elmé-
lyültnek, mint amennyire azt az egykorú szemlélők tekintélyes hányada feltételezte. Ám 
ennél összetettebb problémakörről van szó: Kézai és Barankovics tárgyalásmódja egyaránt 
szervesen látszik illeszkedni a „középosztály válsága” néven ismert – egyúttal már ekkoriban 
is kiterjedt hagyományként érvényesülő – hazai társadalomtörténeti diskurzus folyamába, 
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mint amelyben „a rendiből a modern társadalomba való, nagyjából egy évszázados át-
menet szinte összes lehetséges problémája sűrítve fogalmazódott meg”7. A sokak által 
hangoztatott krízissel kapcsolatos szemléletmód pedig szorosan fűződik össze az „úri” 
középosztály rendies-posztfeudális társadalmi-mentalitásbeli attitűdjeiről, illetőleg 
államcentrikusságáról és a – Hanák Péter frazeológiájával élve – „vékonyerű”, gyenge, 
avagy idegen eredetű „polgári” középrétegekkel szemben kitapintható társadalmi domi-
nanciájáról vallott narratívákkal. Noha ezek az értelmezési keretek minden bizonnyal a 
múlt század folyamán Hanák Péter értékelésében8 nyerték el legpregnánsabb kifejező-
désüket, a deklasszálódó, az új innovatív gazdasági-foglalkozási szektoroktól elriadva, 
s az állami bürokráciában megtelepedve egyfajta úri-köztisztviselői középosztállyá ma-
nifesztálódó dzsentriről szóló diskurzus gyökerei sokkalta mélyebbre nyúlnak. A kortárs 
társadalomtörténész, Gyáni Gábor meglátása szerint ugyan „Hanák […] alkotta meg a 
kettős szerkezetű, egyúttal a dzsentri által uralt magyarországi középosztály fogalmát”9, 
ám ugyanő mutat rá találóan e perspektíva dualizmus kori történeti beágyazottságára is. 
Utóbbi tekintetben az 1870-es évek folyamán már a két középréteg eltérő mentalitás-
beli attitűdjeit elemző Láng Lajos, a kormányzó nemzeti liberálisok egyik vezető pub-
licistájaként az „úri” középosztály „gőgös arisztokratikus szellemét” ostorozó Beksics 
Gusztáv, a századelő idejéből döntően Concha Győző és Lippay Zoltán, a polgári ra-
dikalizmushoz ezer szállal kötődő Huszadik Század csoportjából pedig a meglehetősen 
átpolitizálódott és történetietlen általánosításokkal operáló Szende Pál szolgáltatott „mu-
níciót” a középosztály-kérdés hazai taglalásához. Gyáni meglátása szerint olyannyira 
sikeresen, hogy „a Horthy kor középosztály-diskurzusa szintúgy ebből a szemléletből 
merített, ennek a hagyományát örökítette tovább”10, értékelése szerint ennélfogva „a 
Horthy-kori középosztály-diskurzus […] maga is egy korábbi társadalmi állapot fogalmi 
tudatosításának jól érzékelhető eredménye”11.

Az általában „úri” és „történelmi” jelzővel ellátott középosztály fogalma tehát a két 
világháború közötti időszak társadalomtörténeti narratíváiban is integráns szereppel 
bírt. Világosan tükröződik ez Weis István és Erdei Ferenc felfogásában is: a kortárs 
társadalomtudós Weis olvasatában a Magyarországon regisztrálható állami tisztvise-
lőosztály tételeződött csupán „úri rendként”, miközben a valóságosan meglévő kö-
zéposztályt korszerű polgári szegmensként de facto az asszimiláns zsidóság soraiból 
látta rekrutálódni, mivel „[…] a zsidóság csaknem egészében a középosztály helyét 
foglalta el”12. Még koncepciózusabbnak tekinthető a kettős társadalom–kettős közép-
osztály jól ismert elméletét kidolgozó Erdei Ferenc megközelítésmódja, aki az egyház, 
az állam és az uradalmak szellemi foglalkozású alkalmazottainak csoportjait sorolta 
a középosztály kategóriájába, tudniillik, „[…] amit mi középosztálynak nevezünk, 
az túlnyomó többségében értelmiségi alkalmazott tisztviselő”13, tehát az értelmiségi-
köztisztviselő réteget látta el az „úri középosztály” fogalompárjával. Hovatovább, 
miközben Szekfű társadalomképében e középréteg a neobarokk úri világ egyik legkri-
tikusabb csoportjaként került bemutatásra, melynek tagjai mindenestül „[…] az előző 
korszak emberei maradtak”14, addig a kései Horthy-éra egy másik jelentős szocioló-
gusa, Makkai János monográfiájában egyértelműen instabil anyagi körülményektől és 
egzisztenciális válságtudattól elgyötört, tragikusan etatista felfogásban megrögzült, 
állami pozíciók után kilincselő szegmensként jellemezte e középosztályt15. E megkö-
zelítésmódokkal végeredményben tökéletesen megegyező, a modern polgári vonások 
által jellemzett középosztály szociológiai fogalmának látványosan hátat fordító nar-
ratíva bontakozik ki a magyar „middle class” mibenlétét illetően korabeli katolikus 
publicistáink látószögében is.
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Mindezen előzetes megfontolások figyelembevétele pedig feltétlenül szükséges ah-
hoz, hogy Barankovics és Kézai reflexióinak társadalomtörténeti vonatkozásait is helyt-
álló módon értékelhessük.

A korszak katolikus közéleti sajtóvilágának keretei között talán Kézai Béla16 kürtölt a 
legharsányabban riadót a Magyar Kultúra hasábjain megjelent cikkében17. A szerző igen 
érzékletesen demonstrálja a disszimilációs folyamat egy elrettentőnek szánt iskolapéldá-
ját: alanya nem más, mint személyes régi ismerőse, egy német eredetű, ám történetesen 
már a 19. század folyamán elmagyarosodott családhoz tartozó magyar kormányhiva-
talnok, aki az erősödő náci propaganda hatására fedezi fel újra (?) önnön német identi-
tását. A szerző leírása az esettel való szembesüléséről megrendítő: az érintett lakásába 
lépve a hálószoba falára akasztott horogkeresztes lobogó, a Führer bekeretezett arcképe, 
továbbá egy magas rangú baden-württembergi SS-tisztet ábrázoló akvarell fogadja. A 
tapasztaltak ekkoriban kétségkívül bármely publicista számára tökéletes hivatkozási 
alapot kínáltak volna az asszimiláció csődjével, avagy legalábbis alacsony hatásfoká-
val kapcsolatosan megfogalmazott narratívák hangoztatásának (számos sajtómunkás 
ennél kevesebb tapasztalat birtokában is megtette ugyanezt), Kézai tárgyalásmódja 
mégis alapjaiban tér el e széles körben alkalmazott sémától. Érvelése szerint ugyanis a 
hagyományos magyar nemzeti kultúra a történelem századai folyamán „ellenállhatat-
lanul olvasztotta be az idegeneknek mind nagyobb tömegeit, s a tegnap még szlovák, 
német ifjakat a magyar kultúra fanatikus élharcosaivá gyúrta át” (40. o.). A megállapítás 
kontextusából érzékelhető, hogy ezúttal nyomokban sem találunk utalást a korban nép-
szerűvé vált, az asszimiláció túlságosan rövid kifutási idejével kapcsolatban megfogal-
mazott érvelésmódokra. Kézai „tegnapi” szlovák és német fiataljai nem puszta felszínes 
képmutatásból öltöztek át díszmagyarba, elmagyarosodásuk a szerző tárgyalásmódjában 
adekvát tényként kerül rögzítésre. Meglátása szerint ugyanakkor a magyar kultúra rend-
kívüli vonzerején túl a hazai klasszikus nemesi középréteg, e szellemi-politikai elitré-
teg integrációs képessége formálta az idegen ajkúak tömegét a magyar nemzettesthez 
tartozókká. Az ennek konstatálását követően jelentkező történeti retrospekciója találóan 
kívánja kifejezésre juttatni Kézai ama meglátását, miszerint a protestantizmus hazai kora 
újkori térhódítása kétségkívül előidézett bizonyos átmeneti belső meghasonlást, ám „az 
új credo csak a módszer, s nem a nemzetpolitikai célok tekintetében okozott nemzedé-
kekre kiható zavart” (41. o.). Szerzőnk narratívája szerint tehát a kora újkori vallásfele-
kezeti polarizáció nem tudott csorbát ejteni a magyar nemzeti lét koherens egységén, s 
e tény Kézainál egyfajta „mély magyarság-öntudat” leképeződéseként kerül említésre, 
melynek fő hordozója a már említett nemesi középréteg volt, e nemzeti elkötelezettsé-
génél fogva pedig évszázadokon át az idegen elemek magyarosításának legfontosabb 
dinamizáló ereje. Az értekezésben történik utalás a reformkorban felemelkedő polgári 
és paraszti eredetű értelmiségre is úgyszólván „a szellem arisztokráciájaként”, mely a 
születési nemességgel mintegy összeolvadva teremt végül új, magyarságát és a nemzeti 
kultúrát még a korábban tapasztaltaknál is elkötelezettebben ápoló, polgárosult nemzeti 
középosztályt.

Kézai társadalomtörténeti vonalvezetése kétségtelenül szilárdabban állja ki a 
historicitás próbáját, mint a kora újkorba visszavetített magyarosodással kapcsolatos 
reflexió. Helyes azon megállapítása, miszerint eltérően a nyugati államalakulatok fejlő-
dési trendjétől, ahol a felemelkedő iparos-kereskedő vállalkozói rétegek megerősödése 
nyújtotta a később megszülető polgári középréteg fundamentumát, Magyarországon 
a folyamat fő generáló erejét úgyszólván a nemesség lassú „polgárosodása”, a pol-
gári értékrend és polgári társadalom eszményének elfogadása jelentette. A közép- és 
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kora újkori magyar nemesség idegen ajkúakat is beolvasztani képes integratív erejét 
azonban – úgy tűnik – nem a korabeli rendi-feudális intézményrendszer, a rendi natio 
Hungarica társadalmi realitásából fakadó természetes szociológiai folyamatként érté-
keli, sokkal inkább a nemesi, mi több a paraszti társadalomnál is regisztrálhatónak vélt 
nemzeti elkötelezettség vonzerejére apellál. Kézai úgy látja, hogy az általa már említett 
„mély magyarság-öntudat” olyan adottságként gondolandó el ugyanis, melynek már a 
történelmi fejlődés korábbi szakaszaiban is „hordozója nem csak a nemesség, hanem a 
[…] jobbágyi sorsra tanított parasztság” (41. o.), továbbá „ha az idegen vérű […] be-
bocsátást kért a nemesség rendjébe, nem csak a rend, hanem a magyarság is befogadta 
őt, atyafiának tekintette, vértestvérként bánt vele” (uo.). E reflexiói valószínűsítik, hogy 
jelen esetben már a modern polgári nemzetfogalom és nemzeti összetartozás-tudat múlt-
ba visszavetített anakronizmusa jelentkezik, ez az attitűd ugyanakkor ekkoriban nem 
számított kivételesnek. Ennek ellenére nehezen vitatható, hogy Kézai bizonyos vonat-
kozásokban helytálló következtetésekkel él, valós társadalmi jelenségként konstatálja a 
középosztály korabeli helyzetének ecsetelése során a szóban forgó társadalmi szegmens 
megroppant anyagi-egzisztenciális helyzetét, ennélfogva a középréteg fő cementáló 
erejét sem gazdasági rekvizitumokban véli megragadhatónak. Tegyük hozzá, szerzőnk 
részéről ez annál is inkább következetes eljárásmód, mivel pusztán anyagi alapokon ek-
kortájt nem volt épp könnyű feladat behatárolni a szóban forgó középosztály kiterjedési 
körét, e dilemma megoldása a kor nem csekély számú társadalomtudósának jelentett ne-
hezen megoldható feladatot. Kornis Gyula már 1928-ban kénytelen volt megállapítani, 
hogy „határozott pozitív gazdasági kategóriába a középosztály fogalma maradék nélkül 
be nem szorítható”18, miként Weis István is világosan érzékelte, hogy a középosztályi 
lét határainak kifejezetten jövedelmi szempontok alapján történő megvonása „lehetet-
lenné teszi az illetőkre nézve a középosztályban maradást”19. Kézai érvelésében tehát, 
miszerint a középosztályhoz való tartozásnak nem fő ismérvei a gazdasági momentu-
mok, okvetlenül szerepet kell kapjon ama felismerés, miszerint jövedelmi-financiális 
szempontok előtérbe helyezése révén sokakat kellene kiutasítania e szegmens köréből, 
akik egyébiránt nagyon is – gyakran „történelmi” alapon – maguknak vindikálták az e 
rétegbe való tartozást. A „középosztály válsága” körül bevezetőnkben vázolt, s a fentebb 
említetteknek megfelelően a Horthy-korban már hagyománnyá terebélyesedett diskur-
zushoz rokonítja Kézait e társadalmi csoport erős államfüggőségének regisztrálása is, 
midőn rögzíti, hogy az állami hivatali pozíciók megszerzésére törekvő középosztály „a 
gazdasági lehetőségek kihasználását a zsidóságnak engedi át”20 (41. o.). Kézai narratívá-
jában tehát a magyar középosztály korántsem gazdasági érdekközösségként definiálha-
tó, hanem kimondottan „szellemi és kulturális képződményként” (uo.) egyfelől nyugati 
osztályosaihoz képest gyökeresen más eredőkkel rendelkező szegmens, másrészt a tár-
sadalmi és szellemi élet elitjeként „ez az osztály birtoklója a magyarság fogalmát magas 
szellemi fokon képviselő nem materiális javaknak” (uo.).

E ponton bontakozik ki Kézai látószögének centrális eleme: említett adottságai kö-
vetkeztében a magyar középosztály és magyar nemzet sorsa, állapota és problémái 
közt teljes az átfedés, a társadalmi és nemzeti lét elválaszthatatlanul szorosan fonódnak 
össze egymással. Szerzőnk értekezésének fő üzenete szerint az ezen középosztály ál-
tal képviselt „magyar szellem és kultúra potenciál-foka lesüllyedt, […], asszimilációs 
ereje megtört, […] ez az osztály önmaga kezd lemondani magyarságáról” (uo.), ezért 
tapasztalható „a magyar kultúrélet egész területén pangás, visszaesés” (uo.). Noha e 
kulturális természetű deklasszálódás tényleges ismérveit nem olvashatjuk ki az érte-
kezésből, Kézai így is világos értelmezési keretét kínálja a kialakult konstellációnak. 
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Kézai számára a centrális válságtényező félreérthetetlenül a középosztály nem olyany-
nyira gazdasági, sokkalta inkább szellemi-kulturális területen tapasztalható deklasszáló-
dásában összegződik. Másfelől, fontos érzékelnünk az ezen publicisztikában jelentkező 
megközelítésmód újdonságát a kor magyarosodás és disszimiláció kérdéskörét időnként 
jószerivel patikamérlegen elemezni hajlamos reflexiói közepette. Cikkünk írója ugyanis 
korántsem az asszimiláció eredményeit vitatja, a folyamat megfordulása nem a német 
és/vagy zsidó érintettek hiányos jellegű beolvadásával magyarázható, hanem mindenek-
előtt – s jelen írásban ez tekinthető igazán releváns gondolatnak – a magyar középosz-
tály szellemi egységének drámai mértékű eróziójával, továbbá tartás- és identitásveszté-
sével. A cikk kezdetén Kézai által bemutatott disszimiláció esete társadalmi és szellemi 
kórtünet, s ezért kiált a magyarság őseinek erényeire apellálva szerzőnk „méltó utódok” 
(uo.) után, „hogy kivegyék a magyar kultúra hordozásának terhét azoknak kezéből, kik 
gyönge tehetetlenségükben arra készülnek éppen, hogy meghasonlottságuk nagy lelki 
zavarában a sárba ejtsék, vagy egy idegen szellem előtt letegyék azt” (42. o.).

A szerző által nyitányként taglaltak összefüggésében nyilvánvalóan nem kellett túlsá-
gosan nagy éleslátás ahhoz, hogy felismerhetővé váljon, mennyiben vetült rá a Kézai ál-
tal taglalt esetre a német nemzetiszocialista lidérc fenyegető árnyjátéka. Az elemzésben 
demonstrált „középosztályi válság” főbb tényezői ugyanakkor világosan és logikusan 
épülnek egymásra rendszerében: a középosztály válsága a nemzeti lét bizonytalan, lázas 
állapotához kapcsolódik, s egyúttal a magyar szellemi-kulturális élet krízishelyzetéről is 
ugyanilyen riasztó egyértelműséggel tanúskodik.

Noha a Horthy-korszak folyamán a kortárs konzervatív teoretikusok közül valóban 
sokan kívánták a nemzet tartógerincének látni és láttatni a magyar középréteget, e kon-
cepció egyik legvilágosabb megfogalmazója alighanem Szekfű Gyula történész volt, 
s Az Ország Útja hasábjain21 Barankovics István messzemenően elfogadni látszik a 
nevezett historikus által kialakított sémát, tekintetbe véve, hogy a disszimiláció jelen-
sége nála is szorosan fonódik össze azon társadalmi szegmens sorsával, amelynek „ősi 
ösztönei, megvilágosult agya és céltudatos akarata által a nemzeti eszme hordozójának 
és érvényesítőjének szerepét kellett örökségként és feladataként vállalnia” (341. o.). 
Szerzőnk egyértelműen bizonyítottnak tekinti a tisztviselői-hivatalnoki középrétegek 
gazdasági deklasszálódását, egyúttal hangot ad abbéli meglátásának, miszerint az érin-
tett csoportok körében aggasztóan nagy súllyal bírnak azon elemek, melyek a dualiz-
mus kori kapitalista éra áldásaiból részesülve, úgyszólván „friss-magyarokként” csupán 
nyelvükben váltak a magyar nemzettest tagjaivá, ám „siketek voltak nemzeti géniuszunk 
sugallatai iránt” (uo.).

Barankovics meglátása szerint a középosztály nemzetfenntartó mivolta mindezidáig 
„érinthetetlen dogma volt […], csak kalaplevevő tisztelettel illett beszélni” (uo.) róla, 
körbelengte „a legendás tisztelet […] a foltos könyökű, de becsületes és hazafias állami 
hivatalnok” iránt. Szerzőnk úgy véli, a korabeli társadalmi közgondolkodás csupán e 
réteg anyagi instabilitásának elismerésén és úgyszólván a néptől való eltávolodásának 
hangoztatásán keresztül volt hajlandó felülírni a középosztály érinthetetlenségével kap-
csolatban kötött konszenzust. Barankovics számára tragikumként tételeződik, hogy bár e 
szegmens egyik történelmi küldetése épp abban merült volna ki, hogy szellemi-erkölcsi 
értékmodellje legyen a széles néprétegeknek, a korszak erre irányuló felszólítása „a ma-
ga neobarokk tekintélytiszteletének hangján” – a szekfűi társadalomkép félreérthetetlen 
adaptációja ez – egyértelműen visszhangtalan maradt. Úgy véli, az idők folyamán csu-
pán Szabó Dezső és Szekfű Gyula22 ismerték fel világosan, hogy a középréteg válságá-
nak egyedüli átfogó ellenszeréül csakis a középréteg alsó néposztályok tagjaiból történő 
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„vérfrissítése” kínálhatja önmagát.23 E megoldási alternatíva eddigi kudarcának ma-
gyarázata abban ragadható meg, hogy „mai középosztályunk olyan hibákban szen-
ved, amelyeknek okán sokkalta képtelenebb hivatásának kielégítő teljesítésére” 
(342. o.), mint puszta anyagi megrokkanása miatt. Valójában „a disszimilációs folyamat 
és a nemzet történelmi eszményeitől, a magyarság létértelmétől dezertáló mozgalmak-
nak a középosztály soraiban való hódításával” (uo.), magyarázható, s egyszersmind „vi-
lágtörténelmi rengések hatásával” (uo.) fűződik össze, hogy „egyszerre egyik legsúlyo-
sabb és legmaibb nemzeti sorskérdésként mered elénk a középosztály problémája” (uo.). 
Barankovics narratívája szerint e nemzetfenntartó és kultúrahordozó szerepre szánt tár-
sadalmi csoport válsága épp e két utóbbi tényezőből forrásozik, krízishelyzetét kétségkí-
vül lokalizálható anyagi-egzisztenciális válságállapota önmagában nem magyarázhatja 
meg. Noha szerzőnk számára evidenciaként tűnik fel, hogy a disszimiláció problémája 
más társadalmi szegmenseket is érintő alaptapasztalat, fentebb vázolt feladatai folytán 
azonban egyértelműen a középréteg válik e problémakör össztársadalmi mértékű lerom-
lást okozó hordozójává. E tragikus konstelláció közvetlen kiváltó tényezőit szerzőnk 
maga is a világháborús kataklizma hatásrendszerében24, s az azzal szervesen összefüggő 
gazdasági válságállapotban véli fölfedezni, ám meglátása szerint a mélyben kimondot-
tan szerkezeti-strukturális okok húzódnak meg, melyek e csoport szellemi-művelődési 
állapotaiban, demoralizálódásában, valamint közismerten jelentős mértékben idegen, 
zsidó és különösen német eredetében ragadhatóak meg.25 De mit is jelent pontosan az 
életveszélyes kihívásként tételeződő disszimiláció Barankovics olvasatában? „Lelki, 
szolidaritási optálást […] ama rég, már egyszer elhagyott vagy elfeledett közösség javá-
ra, amelyhez a disszimiláns származása folytán tartozott” (uo.), egyszersmind „letagad-
hatatlan bizonyíték a vérnek rendkívüli, olykor elsődlegessé váló közösségteremtő ereje 
és szerepe mellett” (324–343. o.). Egy etnikai közösség beolvadásának folyamata pedig 
kivált „a múlt hatalmának feléledése” folytán fékeződik le, s disszimilációt mindenek-
előtt azoknál eredményezhet, akiknek esetében a beolvadás és a társadalmi rangemel-
kedés korábban kéz a kézben járt. A múlt hatalmának feléledésére apelláló érvelésmód 
éppúgy helytálló, mint az asszimiláció és a karriermodellek közti szoros összefonódás 
regisztrálása: Kézai Béla fentebb vázolt elrettentő híradása egy svábnémet felmenőkkel 
rendelkező magyar kormánytisztviselő „eredeti” német identitásának újrafelfedezéséről 
(elfasizálódásától a legkevésbé sem függetlenül) csupán egyike volt a korban egymást 
érő ilyetén vészjelzések megdöbbentő példáinak. Másfelől, Barankovics szociologizáló 
megközelítésmódjának szintén menlevelet látszik adni a dualizmus kori magyar társa-
dalomtörténeti fejlődés tapasztalata: a korszak zsidó és német eredetű polgárságának 
soraiban valóban úgy vált mind turbulensebbé a disszimiláció folyamata, hogy korábban 
e rétegek asszimilációja és felfelé ívelő társadalmi pályafutása között igen szoros volt 
az átfedés, ez idő tájt ugyanis az érintettnek – amennyiben karrieremelkedés volt a cél-
ja – többnyire valóban látványosan magyarrá kellett válnia. Szerzőnk meglátása szerint 
a folyamat drámai megfordulásában egyúttal művelődési, pontosabban szociokulturális 
tényezők is világosan kitapinthatóak, tudniillik, „az idegen múlt, az eleven származási 
hagyomány különösen abban az esetben fejti ki majdnem akadálytalanul a maga bontó 
hatását, ha az elbocsátó nép kultúrája a befogadó nép kultúráját állandó alakító hatások 
alatt tartja” (343. o.). Az elmondottak alapján természetszerűen vetődik fel: mennyiben 
és hogyan kerül itt felvetésre a magyar–német kulturális kapcsolatrendszer kérdésköre?

A megfogalmazásra került gondolatkör történeti háttérlogikája politika, társadalom- és 
művelődéstörténeti vonatkozásban egyaránt könnyedén kitapintható: a magyar történet-
tudományban immár közhellyé koptatott nézet, hogy a magyarság krisztianizálódásában, 
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ezáltal a nyugati-latin kulturális környezetbe való integrálódásában valóban érdemi sze-
reppel bírtak a Német-római Birodalomból érkező politikai és kulturális impulzusok. 
Hasonlóképp nehezen vitatható a 300 éves Habsburg-éra magyarországi kulturális ha-
tásrendszerének igazoltsága, hovatovább, Szekfű nemzetkoncepciójának fontos elemét 
képezte a magyarság „keresztény-germán kultúrkörhöz” való tartozásának gondolata, a 
hazai tudományos éra pedig – kiterjedt hagyományt folytatva tovább ezáltal – a két világ-
háború közötti időszak folyamán is komoly figyelmet szentelt a német tudományosság 
fejlődésének. Másfelől megjegyzendő: e bizonyított kultúrtörténeti összefüggéseket a 
német nemzetiszocialista ideológia szellemi expanziójának szolgálóleányává süllyesz-
tett kései völkisch-eszmekör erősödő hazai propagandája messzemenőkig ki is használ-
ta. A 30-as évek végén korántsem egyedül a fajbiológiai fejtegetéseibe belezavarodott 
agg Méhely professzort döbbentették meg azon okfejtések, melyek kedvenc lapjaiban a 
Dunántúlt a német nép- és kultúrtalaj integráns részeként definiálták, a német műveltség 
hazai civilizatorikus hatásrendszeréről zengtek dicshimnuszokat, s a németséget koro-
názták meg a „barbár” magyarokat a nomadizálásról leszoktató kultúrhérosz glóriájával. 
A nyilvánvaló ideológiai kihívás jelentőségét pedig a magyar fajvédők, a hatalmon lévő 
konzervatívok Szekfű Gyulája, a történetírás módszertanát válaszul a magyar népiség-
és etnikai történet irányába terelő Mályusz Elemér és a kortárs katolikus intelligencia 
egyaránt világosan érzékelte. Barankovics úgy látja, a hazai asszimilációs folyamatok 
sikerét „a fajmagyarok végtelen faji türelmessége” (343. o.) és a polgári liberális éra 
jogegyenlősítő gyakorlata egyként magyarázza, ám e magatartás nem csupán hatalmi 
pozíciójának egyik akkori támasztéka volt, hanem egyúttal a jelen válsághelyzet egyik 
előidézőjévé is vált. E ponton lép fel számára igazán átütő erővel az elmagyarosodás 
kérdésének igazi relevanciája, hiszen „az érzelem és akarat magyarrá tehet érzelemben 
és akaratban. De vajjon érzelem és akarat kimeríti-e azt a bonyolult és titkos valóságot, 
hogy magyar vagyok?” (Uo.) Barankovics szerint az érzelmi és akarati tényezők célra 
hangolása önmagában nem elég, az ösztönöknek (sic!), az intellektuális és erkölcsi mo-
mentumoknak is eszményi értelemben magyarrá kell válniuk, meg kell ölnünk magunk-
ban az idegent a nemzettel való teljes azonosulás érdekében. Szerzőnk maga is elismeri, 
hogy „soha teljes világossággal át nem tekinthető azonosulásról” (uo.) van szó, ám 
enélkül senki sem képes „az időtlen nemzet érdekében […] cselekedni” (uo.).

Ennélfogva a nemzetpolitika helyes orientációját is csakis azon, egy évezred szerves 
fejlődésének eredményeként kialakult szociokulturális attitűd, egyfajta „politikai tájékozta-
tóösztön” adhatja meg, amely csak magyar lélekből szólhat, és amelyet csak magyar lélek 
érthet meg” (uo.). De vajon következik e Barankovicsnál ebből a megközelítésmódból egy 
alapvetően bezárkózó, autark természetű nemzetkoncepció megfogalmazásának igénye? 
Minden jel arra enged következtetni, hogy szerzőnk korántsem kíván rálépni erre az útra, 
mivel olvasatában világos tisztázásra kerül egyúttal, hogy a magyarság „faji egységének” 
szempontja nála sem redukálódik le biológiai-genetikai avagy leszármazáshoz kapcsolódó 
momentumokra. Úgyszólván „történeti fajról” beszél, melyet túl a „sorsközösség” (344. o.) 
cementáló erején – számot vetve a magyar etnokulturális fejlődés differenciáltságával – „a 
rendkívül erős keveredés teremtett elő” (uo.). Barankovics meglátása szerint e „kevertvérű-
ség”, továbbá a magyar mibenlétet csakis identitáskérdésként számontartó, a „magyar az, aki 
annak vallja magát” elvére apelláló attitűd valóban ellenségévé válik a nemzeti létnek, hiszen 
„a disszimiláns a magyarság ellen, elbocsátó népe javára optál szellemben és politikai, világ-
nézeti magatartásban anélkül, hogy magyarságát nyíltan megtagadni a disszimiláció termé-
szetes következményének tartaná” (uo.)26. Márpedig e folyamat ily módon csupán egyedül a 
társadalmi polarizálódás és dezintegráció tökéletes melegágya lehet.27



106 PAPP ÁDÁM: A DISSZIMILÁCIÓ ÉS A KÖZÉPOSZTÁLY KÉRDÉSE...

Valóság • 2019. szeptember

Lássuk ezután, hogyan vélekedett Barankovics a disszimiláció motorizáló háttérté-
nyezőiről! Az egyik döntő okot nála is – éppúgy, mint Kézai értekezésének egy magyar 
köztisztviselő „regermanizálódással” egybekötött elfasizálódását feltáró momentuma 
sugallja – „a germán erő fölragyogásában” (uo.), tehát a hatalmas német nemzetiszo-
cialista kolosszus felemelkedésében, a germán-árja vérmítosz piedesztálra emelésében, 
továbbá abban a szintén nem elhanyagolható vonatkozásban lehetséges megragadni, 
hogy „a magyar hatalom napja a látóhatár alatt áll” (uo.). Eszerint a világégés, valamint 
a trianoni kataklizma nyomán meggyengült magyarság képtelen továbbra is kebelén 
tartani sváb származású honfitársait az újabb német nagyhatalmi éra kezdetén, mivel 
„az asszimiláció mindig inkább a tekintély irányában történik” (uo.). Szerzőnk azonban 
a dualizmus kori magyar oktatás- és művelődéspolitika egészét is felelősként ülteti a 
vádlottak padjára. Narratívája szerint a kialakuló magyar középréteg a 19–20. század 
fordulóján már döntően germán jellegű szellemi poggyásszal indult útnak, mivel „egész 
iskolapolitikánk a német mintát másolta, s hogy művelődésünknek germán szálakkal 
való átszövése elhomályosította a gyökeres magyar szellemiség arcát még a magyarok-
ban is” (uo.). Márpedig német kulturális háttérre támaszkodva buzdítani magyar szel-
lemi orientációra sváb származású honfitársainkat, ekképpen gondoskodva megszerzett 
magyar identitásuk megőrzéséről aligha tartható többnek halva született kísérletnél. Az 
okok között pedig a Farkas Gyulától átvett „egy éjen át való” asszimiláció gondolata28 
is újra előtérbe kerül, hiszen szerzőnk szerint a kiegyezés megkötését követő időszak 
folyamán gyakorlatilag úgyszólván „a Bach-huszárok ivadékai” és a német városi pol-
gárság foglalta el a középosztálybeli pozíciók legtöbbjét, s e folyamat során eleve nem 
egy ténylegesen létező, nagyszámú, vagyonos, művelt és erős magyarságtudatot hordo-
zó középosztály bűvkörébe nyertek bebocsájtást. Csupán egy deklasszálódó, vagyonát 
és létalapját gyorsuló ütemben elvesztő középnemesi réteggel találkoztak össze az úton, 
mely immár sem irányító, sem asszimiláló, sem államszervező erővel nem rendelkezett 
többé. Innovatív kezdeményezések helyett – íme a kései dualizmus korától hagyomá-
nyozódott társadalomtörténeti narratíva kritikátlan Horthy-kori adaptációjának világos 
tanúsága – inkább az állami adminisztráció szektoraiba menekült, de már e területen sem 
az egykori, valóban nemesi származású elitréteg közszolgálati hivatástudata, csupán a 
megélhetés egyszerű, materiális kényszere vezérli. Szerzőnk értékelésében e kialakult 
konstelláció ugyanis drámai értékvesztéssel is összefonódik: a tradicionális „középne-
mesi hivatástudat osztályhagyományának” (345. o.) tovatűnésével, s egy új, úgyszólván 
a neoabszolutista érából itt felejtett (ez ismételten farkasi látószög) Bach-huszárok él-
ményvilágából forrásozó, sajátos bürokrata-ideál kikristályosodásával. Korunk hivatal-
noka már régóta nem nemesi elődeinek közügyek iránti odaadásával végzi szolgálatát, 
hanem a rideg, bürokratikus államgépezet egyszerű és személytelen fogaskerekévé deg-
radálódik, s végső soron puszta pótcselekvéssel igyekszik ellensúlyozni „az önértékből 
sugárzó tekintély” (uo.) hiányát: a már Beksics Gusztáv dualizmus kori publicista által 
is felhánytorgatott „sznobizmus” viselkedéskultúrájával29. Elveszítve tehát eredeti hiva-
tástudatát és egzisztenciáját, e társadalmi réteg jelen állapotában alkalmatlanná vált arra, 
hogy oly gyakorta hangoztatott nemzeti hivatását betöltse, ennélfogva a középosztály 
asszimiláns elemei a jelen kor társadalmi, politikai és messze nem utolsó sorban kultu-
rális szűrővizsgáján még látványosabban buknak el. Egyúttal, ismételten visszaköszön 
Farkas Gyula már említett tárgyalási logikája: Barankovics maga is úgy véli, hogy a 
német származású polgári elemeknek egyetlen nemzedéknyi idő alatt kellett volna egy 
időben két utat is sikerrel bejárniuk; németből magyarrá, s egyúttal középosztálybelivé 
emelkedniük, e kettős váltás súlya azonban nagyobb volt annál, s kifutási ideje dráma-
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ian csekély, semmint, hogy e faladatnak teljes sikerrel tehessenek eleget. Szerzőnk úgy 
látja, a ténylegesen létező középosztály meggyengüléséhez tevékenyen járult hozzá 
azon dualizmus kori „providenciális nemzeti társadalom- és kultúrpolitika” (345. o.), 
illetőleg egészségtelen „kontraszelekció” is, mely csupán a parasztság tehetősebb, ám 
semmiképp sem a tehetségesebb tagjai előtt nyitott utat, eme feltörekvő elemek – Szekfű 
korabeli látószögével teljes összhangban – maguk is a középosztály köreiben jelentkező 
„sznobizmus” mentalitásához hasonultak, s mindez lehetetlenné tette a középréteg ér-
demi, autentikus magyar népelemek integrációjával történő megújítását. Megjegyzendő 
azonban, hogy szerzőnk érvelésrendszerében feszültségpontok is kitapinthatóak: narra-
tívája szerint a középosztály már jóval a világháborús vereség előtt értékvesztetté vált, 
küldetéstudata széthullott, így a nemzeti ügyek sikeres kihordására alkalmatlanná vált 
az egyik oldalon, ám egyúttal „a hősi halottak közt a legrettentőbb százalékot adta” a 
másikon. Barankovics abban látja a legkeserűbb tragédiát, hogy „a legszörnyűbb arány-
ban pusztultak a jellemes, testben és lélekben egészséges, vezetésre alkalmas, bátor, 
felelősségérző és népszerető [sic!] úrifiúk […], e korosztálynak színevirága hiányzik 
[…], de silánysága egészen itt nyomaszt” (uo.). Barankovics maga sem ad választ a fel-
merülő kérdésre, tudniillik hogyan jelenthette a középosztály – szerzőnk által drámaian 
ecsetelt – vérvesztesége kiváló nemzeti kvalitásokkal rendelkezők tömeges pusztulását, 
ha a középréteg állapotai már évtizedekkel korábban olyannyira meggyengültek, nem-
zeti sajátosságaiból olyannyira kivetkezett, mint állítja? Mindazonáltal a válságkezelés 
egyedüli lehetséges alternatíváját szerzőnk is a Szekfű által szintén eleinte javasolt 
gyógymódban véli megpillantani: szerinte is a „fajmagyarnak vélelmezhető”, s egyúttal 
feltörekvő paraszti elemek nagy számából lenne szükséges a középosztálynak reprodu-
kálnia önmagát. Szerzőnk úgy véli, ez a „fajmagyar” gondolatkör nem azonosítható sem 
a „szentistváni állameszme” megtagadásával, sem a biológiai értelemben veendő fajfo-
galom akceptálásával, meglátása szerint ugyanis „a magyarság törzsi létre nem akarja 
kárhoztatni önmagát” (uo.). Egyúttal, tekintetbe véve, hogy szerzőnk narratívájában a 
magyarsághoz való tartozás és teljes beolvadás meghatározó kritériumai „a személyes 
magatartás és a tradíció ereje” (347. o.), valamint a nemzedékeken átívelő, hosszú lejá-
ratú asszimiláció folyamata, joggal feltételezhető, hogy a Barankovicsnál olvasható „faj-
magyar” terminus mögött meghúzódó gondolatkör a már többször említett Szabó Dezső 
és Farkas Gyula értelmezési kerete felé gravitál. A nevezett író és irodalomtörténész az 
irodalmi és kulturális élet területén is a szellemi értelemben veendő „faji” szempontok 
prioritását hangsúlyozta, amint a „fajmagyar” vonatkozás szerzőnknél is individuális 
szellemi produktum és kulturális kontinuitás függvénye. S egy ekkoriban már a korai 
magyar fajvédőktől Szekfű Gyulán át egészen a 30-as, 40-es évek fordulójának katoli-
kus reformkonzervatív csoportjáig terjedő hagyomány részesévé avatja Barankovicsot 
ama – elemzésünkben már érintett – meglátás, miszerint „vigaszunk és reménységünk 
az ezeréves parasztság” (347. o.). E megfontolás függvényében pedig már jóformán ter-
mészetszerűen hat azon végső konklúzió, miszerint „Csakis belőle, s a nemzet szellemi 
és erkölcsi elitjéből újulhat meg középosztály és ország egyaránt” (uo.).
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vonják magyarságát, […]”, mindeközben azonban 
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tosodása” nyomán nem egyszerűen nagyobb 
csoportok távoznak önként a magyar nemzet-
test kötelékéből, s e rétegek még csak nem is az 
általa kívánatosnak tartott nemzetiségi kisebbségi 
lét felé gravitálnak, hanem csupán a középosztály 
belső, centrifugális hatótényezőinek egyikévé 
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28 Heves vitákat kiváltó, Az asszimiláció kora a ma-
gyar irodalomban címen kiadott munkájában az 
irodalomtörténész Farkas Gyula a dualizmus kori 
asszimiláció szerinte sikertelen modelljének fő 
problémáját épp abban látta, hogy a nem magyar 
elemek teljes beolvadásának szükséges „kifutási 
ideje” egyszerűen hiányzott. Értékelése szerint 
a kiegyezés megkötésétől az első világháborúig 
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döntően külsőségekben megnyilvánuló beolvadást 
eredményezett.

29 Noha Barankovics nem konkretizálja, miben is áll 
e „sznobizmus”, aligha tévedünk túl nagyot, ha 
arra következtetünk, hogy e sajátos hivatalnok-
középosztály ugyanazon arisztokratikus hübriszét 
és fennhéjázó magatartásbeli attitűdjeit bírálja, 
mint amelyeket a hivatkozásban említett Beksics is 
kárhoztatott az 1880-as évek folyamán. Mégis vi-

lágosan látnunk kell a két értelmezési keret eltéré-
seit: a dualizmus kori publicista az említett irritáló 
gőgöt a nemesi származású középréteg értelmetlen 
dzsentri-metódusának, történelmi anakronizmus-
nak tartotta, mely csakis akkor számolható föl, ha 
összeolvad végre az urbánus környezetben mozgó 
vállalkozó polgársággal, egyúttal, ha e társadalmi 
fúzió során nem a dzsentrimentalitás jelenti majd a 
viszonyítási modellt. Ezen avítt viselkedéskultúra 
eltűnését, s az eszményi értelemben vett polgári 
középosztály megteremtését egyaránt nemesség 
és polgárság összeolvadásától várta, s épp ennek 
elmaradását fájlalta évtizedekkel később – igye-
kezvén egyúttal társadalomtörténeti háttérkörül-
ményeit feltárni – Szekfű Gyula. Barankovics el-
lenben ugyanazon metódusokkal terhelt „sznobiz-
must” egy talajt és végső soron identitását vesztett 
szegmens pótléknak szánt reakciójaként könyveli 
el, s – mint látni fogjuk – kezelésmód gyanánt sem 
a polgársággal való fúziót ajánlja.



ILLYÉS BOGLÁRKA

Ipolyi Arnold „Csallóközi uti-képek” című útirajza 
a Vasárnapi Ujságban

A Duna, a Kis-Duna és a Vág-Duna által határolt „Aranykert”, a történelmi Magyarország 
és a Duna legnagyobb szigete „elzárt külön világot és kertet képez” ‒ állapította meg 
Ipolyi Arnold (1823‒1886), Csallóköz egyik első tudományos feltárója, aki a vidék la-
kosságát nemzetünk egyik eredeti, ősi sarjaként, a magyarságnak különböző nyelvű né-
pek közé beékelt, legvégső őrseként jellemezte a Vasárnapi Ujságban.1 „Csallóközi uti-
képek” című útirajza a lap 1858. január 3. és március 14. között megjelent számaiban, tíz 
folytatásban látott napvilágot. A tudós pap az 1850-es években, a Pozsony környéki mű-
emlékek conservatoraként járta be Csallóközt2 paptanár útitársával, Csaplár Benedekkel 
(1821‒1906), aki elsősorban a folklór iránt érdeklődött, ahogyan erre munkája elején 
maga is utal: „egyikünk Csallóköz tájszólását, helyneveit, szokásait, regéit szándékoz-
nék följegyezni, míg a másik régiségeit, építészeti és műemlékeit meg levéltárait fogja 
majd vizsgálni”.3 A Kisalföld természetföldrajzilag jól elkülönült tája a 19. század de-
rekán olyan etnokulturális egységként tűnt fel, amely gazdag múltjával, érdekes népi 
kultúrájával nemcsak a születőben lévő műemlékvédelem, művészettörténet, régészet és 
néprajz4 korai művelőinek figyelmét keltette fel, hanem a köz érdeklődésére is számot 
tarthatott. Ez volt a fő oka annak, hogy Ipolyi ‒ a jelzett tudományos publikálást megelő-
zően5 ‒ a Vasárnapi Ujságban is közzétette a terepbejárás főbb eredményeit, név nélkül.

A Heckenast Gusztáv kiadásában és Pákh Albert szerkesztésében 1854-től megjelenő 
képes, családi hetilap ‒ a szórakoztató ismeretterjesztés szellemében ‒ szívesen adott 
helyet egy-egy tájegység vagy helység bemutatásának. Ezekben a hon- és népismereti 
cikkekben, így Ipolyi útirajzában is, gyakran szerepelnek helynévmagyarázatok, helyi 
mondák, ami összefügg a népi kultúra iránti megnövekedett érdeklődéssel.6 A helyszíni 
és levéltári kutatáson alapuló csallóközi útirajz azonban minden addiginál átfogóbb és 
mélyrehatóbb képet adott a vizsgált kultúrtájról. Nem csoda, hogy feltűnést keltett, és 
kíváncsiságot ébresztett a szerző személye iránt. Már a harmadik cikk megjelenését kö-
vető lapszámban ezt olvashatjuk a „szerkesztői mondanivaló” rovatban: „A »Csallóközi 
utiképek« szerzőjének nevét nem áll hatalmunkban kimondani. Örvendünk ön megegye-
ző nézetének, hogy ez alapossággal, gonddal s érdekesen írt útirajzok mintául szolgál-
hatnak minden más e tárgyú közleményeknek. Hány becses monographiára tehetnénk 
így szert!”7 Bár a Vasárnapi Ujság később sem fedte fel nyíltan az útiképek szerzőségét, 
olvasói hamarosan megismerhették Ipolyi Arnold nevét és tevékenységét. A lap 1859. 
november 27-i száma vezércikkben hozta a fiatal zohori pap életrajzát. Harminchat 
évesen Ipolyi a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, európai hírű (művé-
szet)történész, aki számos szakcikket és olyan munkákat tudhat a háta mögött, mint a 
pogány magyarok ősvallása, mondavilága tekintetében alapvető Magyar mythologia 
(1854), illetve az Archeológia Közlemények nyitószámában frissen megjelent Csallóköz 
műemlékei (1859) című értekezés. Név nélkül megjelent cikkében Csaplár Benedek így 
méltatta Ipolyinak a „kulturális örökségvédelem” terén kifejtett munkásságát: „Nemzeti 
emlékeinknek s hagyományainknak buzgóbb felkutatása s kegyeletesb megóvása két-
ségkívül Ipolyi fáradalmainak lesz nagyrészben köszönhető és föléledésök új korszaka, 
ha nem csalódunk, nevéhez fog örökre tapadni.”8 Valóban, a csallóközi műemlékek terén 
végzett úttörő munkája révén, az 1872-ben felállított első hazai műemlékvédelmi szer-
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vezet (Magyarországi Műemlékek Ideiglenes Bizottsága) egyik előkészítőjeként Ipolyi 
a magyar műemlékvédelem megteremtőjének tekinthető.9

Pedig a későbbi művészetpártoló, műgyűjtő főpap ‒ egri kanonok (1863), beszterce-
bányai (1871), majd nagyváradi püspök (1886) ‒ pályájának, mondhatni, kezdetén jár 
az 1850-es évek végén; tudományos munkáját szerény körülmények között, papi, taní-
tói hivatása mellett végzi. 1823. október 20-án, Stummer Arnold néven született a Hont 
megyei Disznóson, felvidéki magyar nemes családban. Édesapja, Stummer Ferenc hosz-
szú ideig a megye főszolgabírója, édesanyja Szmrecsányi Arzénia volt. A magyarajkú 
Ipolykeszin nevelkedett, majd gimnáziumi tanulmányait Korponán és Selbecbányán 
végezte. A papi pályára készülve az esztergomi főegyházmegye kisszemináriumába 
került, majd a pozsonyi Emericanumban töltött két év, valamint a nagyszombati lí-
ceum filozófiai kurzusának elvégzése után a bécsi Pázmáneumban folytatta teológiai 
tanulmányait. A hittudomány mellett történelmet, nyelveket, művészettörténetet tanult, 
behatóan tanulmányozta a történelem segédtudományait és a külföldi szépirodalmat. 
Már ott kutatni kezdte a honfoglaló magyarok ősvallásának nyomait. Ugyancsak bécsi 
tanulmányai során került sor névváltoztatására: a felvett nevet az Ipoly folyó és Ipolyi 
Gáspár esztergomi kanonok inspirálta.10 Miután tanulmányait befejezve nem érte még 
el a törvényes kort, három évet várnia kellett a felszentelésre. Ez alatt az idő alatt báró 
Mednyánszky Alajos (1784‒1844) kamarai elnök családjánál nevelősködött, s közben 
rendezte a jeles történész gazdag könyv- és levéltári gyűjteményét; bel- és külföldön 
egyaránt sokat utazott. Igen valószínű, hogy Mednyánszky német nyelvű Vág-völgyi 
történeti útleírása, a Malerische Reise auf dem Waagflusse in Ungarn (1825, 1844) ins-
pirációs forrásként szolgált a Csallóközi uti-képek és a szerző egy másik útirajza11 meg-
írásához. Mednyánszkyhoz hasonlóan Ipolyi is történeti kutatásra és helyszíni tapasz-
talatokra alapozza munkáját, s mondanivalóját képekkel támasztja alá.12 1847-es pappá 
szentelése után Komáromszentpéteren, illetve Pozsonyban kezdte meg lelkipásztori 
működését. 1949 végén nevezték ki a Pozsony megyei szlovák falu, Zohor lelkészévé, 
ahol 1860-ig, az egri érseki egyházmegyébe történt áthelyezéséig szolgált.13

Nem ismert pontosan, mikor és mennyi idő alatt járta be Ipolyi a Csallóközt 
Csaplárral és a Vasárnapi Ujság rajzolójával. A szerző irodalmi munkásságához tartozó 
szöveg könnyedén átsiklik az utazás idejének kérdése fölött. Az 1858 elején közölt első 
cikk kezdő mondata 1857. augusztusi indulásra utal: „A múlt késő nyár egyik délutánján 
kirándultunk barátommal Pozsonyból Csallóköznek tudományos tekintetbeli beutazásá-
ra.”14 A nyár végi, szeptemberi utazás egyéb szöveghelyekkel is igazolható, csakhogy 
ebben az évben Ipolyi nem hiányzott hosszabb ideig állomáshelyéről a mondott idő-
szakban, mint azt Koncsol László a zohori anyakönyvek vizsgálata alapján kimutatta.15 
Máshol a szerző „a fejedelem harmadévi csallóközi látogatásaként” hivatkozik Ferenc 
József nyarán tett magyarországi látogatására, ami az 1854-ös évre vonatkozna. Viszont 
Ipolyiék körútja idején áll már az 1856-ban átadott keszegfalvi zsilip. Önmagában a 
szöveg tehát nem igazít el. Koncsol szerint Ipolyi két 1856-os, több hetes nyári távol-
léte lehetett az az időszak, amikor a szerző kísérőivel a feltárások zömét elvégezhette. 
Meglátását, miszerint a fiatal pap nem egyszerre, hanem több alkalommal járhatta be a 
vidéket,16 egyértelműen alá tudjuk támasztani Ipolyi levelezése alapján, amelyet ebben 
az időszakban (1857‒1858) Nagy Ivánnal folytatott a Magyarország családai ügyében.17 
1857. február 4-i levelében szokásos nyári útjaira utal, amikor segítséget ajánl a családi 
címerekkel, családfákkal kapcsolatban: „Én ezentúl ebben nagy gonddal leszek, s ami 
csak utamba fog esni, mindent összeszerzek; különösen szokott nyári utaimban, midőn 
közönséges, ki szoktam rándulni mint conservator régiségeink s építészeti emlékeink 
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vizsgálatára.” 1857. november 12-i levele igazolja, hogy az „archeológiai utazások” 
ebben az évben sem maradtak el.

Jól nyomon követhető viszont az utazás térbeli dimenziója, útvonala, amely a meg-
látogatott helységek alapján egyetlen nagy körtúra illúzióját kelti. Utazásuk első, leg-
hosszabb szakaszában Ipolyiék Felső-Csallóköz északi részét járták be Vereknyétől 
Nyárasdig.18 Felső-Csallóköz alatt a szerző a szigetnek a történeti Pozsony vármegyéhez 
tartozó, nagyobbik részét érti, amelyet Filep Antal Főtáj néven nevez meg,19 és nem a 
vármegye közigazgatási beosztása szerinti Felső-csallóközi (ma Somorjai) járást. A 
vidéket a sűrűn elhelyezkedő, számtalan apró falu, major és tanya világaként jellemzi, 
ahol egymástól 5‒10 percnyi távolságra például tizenkét Karcsa nevű falu volt talál-
ható különféle előnevekkel, illetve egy-egy anyaegyház és központ körül 15‒20 apró, 
különböző nevű fiókhelységet lehetett egy óra alatt bejárni. Ipolyi jól látja előre e köz-
pontok, így Dunaszerdahely későbbi várossá fejlődését, amely a vele részben össze-
függő kis falvakkal együtt 6000 lakost számlált akkor. E településszerkezet szerinte a 
honfoglaláskori magyarok megtelepedésének nyomait viseli magát, akik családonként, 
marhástul, bizonyos távolságban ütöttek tanyát egy főbb hely körül. Csallóközi útjuk 
következő szakaszában a történeti Komárom megyéhez tartozó rész településeit keresték 
fel Nagymegyertől Nemesócsáig, Komáromot elkerülve.20 Ezt a részt, amely Altáj néven 
is ismert, Ipolyi Alsó- vagy Komáromi-Csallóköznek nevezi. A táj megváltozott képét az 
Alföldhöz hasonlítja, amennyiben azt a sűrűn elhelyezkedő aprófalvak helyett egymás-
tól távolabb fekvő, nagyobb helységek jellemzik. Terjedelmes legelőket és rétségeket, az 
összefolyó vizek közé ékelt földközökön mocsaras, ingoványos területeket figyelt meg 
a szerző. Az utazás harmadik, utolsó szakaszában Ipolyi és társai visszatértek Pozsony 
vármegyébe, és Felső-Csallóköz déli részének településeit járták be Alistáltól vissza 
Vereknyéig, illetve Pozsonyig.21 Felkeresték Ballony, Medve és Kulcsod településeket, 
amelyek a Győr megyéhez tartozó csilizközi járáshoz tartoztak, illetve kitérőt téve át-
keltek a Dunán és a szigetközi Hédervárra is átrándultak.

Az útleírás egészén áthúzódó vezérmotívum Csallóköz egykori virágzása és hanyat-
lása, ami nem irodalmi túlzás. A sziget Zsigmond és Mátyás idején élte fénykorát, míg a 
19. századra a Werbőczy Tripartitumában is említett, egykori híres szőlői, gyümölcsösei 
és kertjei jórészt meddő, homokos helyekké váltak, falvainak jelentős része elpusztult 
részben a gyakori áradásoknak, részben ezek elmaradásának köszönhetően.22 Ipolyi 
a hagyományos Aranykert és az újabb keletűnek vélt, valójában 13. századi eredetű 
Csallóköz elnevezés23 szembeállításával is szemlélteti a pusztulást. A témát a történelem 
és a néphagyomány felől is megközelíti bevezető cikkében. Utal egyfelől Zsigmond fé-
nyes nyaralóira, Mátyás híres vadaskertjeire, valamint a csallóközi eredetű régi nemesi 
családokra: „mintegy fészkükből sas szárnyakkal” innen „röpültek a fény és hatalom 
polcára” a Héderváryak, Kontok, Pálffyak, Dóczyk, Illésháziak, Esterházyak, Amadék. 
Másrészt elbeszéli a szigeten elterjedt mondát, amely szerinte jól jellemzi Csallóköz 
egykori és mai állapotát. Eszerint egykor tündérek laktak Aranykertben, ahol örök ta-
vasz honolt és arany gyümölcs termett. A tündérek nyomában aranypor hullt, és aszta-
luknál mindenki jóllakhatott. Ám egyszer egy gazember rút hálátlansággal fizetett, mire 
eltűntek a tündérek. „A vidéken azóta nyomor és ínség uralkodik. A sziget Aranykert 
helyett Csallóközzé lett.”24

Ebbe a keretbe illeszkedik az útirajz egyik legfontosabb témája, a műemlékek pusztu-
lása, illetve az emlékek ápolásának hiánya. A siposkarcsai várromnál az építtető emlékét 
hirdető dombormű a sárban hever: a falubeli gyerekek Somogyi György dombormű-
vén gimnasztikáznak.25 A gombai kastély pompás műkincsgyűjteménye az enyészet 
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nyomait kezdi mutatni.26 Az Esterházy és az Illyésházy családok egymással szomszédos, 
ősi fészkei közül Szerháza már csaknem teljesen elpusztult, Illyésháza pedig már Szent 
Péter néven ismertebb a környéken. Ipolyi több ízben hívja fel a figyelmet elfeledett, 
illetve nem eléggé elismert életművekre. Így például Illyésházy István (1762‒1838), a 
tudományos akadémia egyik alapítója és a nemzeti könyvtár mecénása szerinte méltóbb 
síremléket érdemelt volna, „de a mi főurainknak az emlékek s művészet kegyelete nem 
éppen volt gyöngéjök.”27

Túl a kritikán, Ipolyi gyakorlati kérdéseket is felvet a műemlékvédelem terén. 
Különösen kárhoztatja a kőből faragott, egyedi díszítmények és domborművek beme-
szelését, amely országszerte alkalmazott gyakorlat lehetett akkoriban. „Reményljük, 
hogy a műemlékeink iránt való figyelem s mindenekelőtt ennek szülője: a műtörténet 
alapos tanulmányozása nálunk is majd meghozza idővel a jobb belátást és ízlést.”28 Az 
egyházgellei templom kapcsán megfogalmazza a ‒ purista szemléletű ‒ műemlékvéde-
lem alapelveit: „vajha Csallóköz virágzó és szép művészi korára emlékeztető számos 
régi egyházi emlékei időnkint eredeti stiljeikben helyreállíttatnának; koronkint a szük-
séges újításoknál műértő kezekre bízva, eltávolítandók volnának a későbbi idők elidom-
talanító újításai és restauráció által keletkezett mindazon ellentétes részlete, melyekkel 
a parancsoló szükség, részben pedig az ízetlenség és tudatlanság mindezen becses régi 
építészeti emlékeket művészi alakukból kivetkőzteté.”29

Csallóköz múltjának emlékei mellett nagy figyelmet szentel a szerző a vidék népi kul-
túrájának. Leírása nyomán képet alkothatunk a jellemzően nemesi községek többnyire 
földműveléssel foglalkozó lakosságának életmódjáról, mindennapi és szellemi életéről. 
Az egyházkarcsai népviselet kisvárosias, polgárias hatásokat mutat: a nők körében terjed 
a hosszú ruhaviselet, a férfiaknál gyakori már a tarka nyári anyagokból készült öltözet. 
Ugyancsak polgárias vonásként említi Ipolyi, hogy a fiatalok fesztelenül ölelkezve, pá-
ronként mennek haza a táncból.30 A vidék gazdasági és művelődési törekvéseiről kevéssé 
hízelgő képet fest: tollvégre tűzi az egyesületi élet elmaradottságát, hozzátéve, hogy ez 
„Csallóköznek némileg közös baja hazánk egyéb vidékei közéletével”.31 Másutt is meg-
jegyzi, hogy „hiányzik még általában a műveltség azon foka nálunk, mely […] az ol-
vasást és egyesülést, s általában a magas célokért való lelkesedést életkellékké tenné.”32 
Ezzel szemben az iskolaügy objektív bemutatása helyett csak a követendő példákat, az 
egyéni kezdeményezések szerepét említi, így a gyerekek rendszeres iskolába járását 
vagy a Rendek József lelkésznek köszönhető, új gútai iskolát.33 A közegészségügyi álla-
potok ismertetése kapcsán a Csallóközben gyakori kretinizmusra, illetve golyvára hívja 
fel a figyelmet.34 A táj eltűnőfélben lévő jellegzetességeként írja le a házaktól távolabb 
álló, sokszor ház magasságú, kúpos kenyérsütő-kemencéket.35 Szól az egykor jövedel-
mező csallóközi mesterségről, az aranymosásról, amelynek emlékét a monda őrzi.36 A 
fejlődő gazdaság újabb szép vívmányaként méltatja a keszegfalvi zsilipet.37

Mint látható, útirajzában Ipolyi a csallóközi élet számos területét érinti különböző 
mértékben, hiteles, alapos képet nyújtva a tárgyalt vidékről és lakóiról. Munkájában 
azonban nemcsak rögzíti a megismert, feltárt jelenségeket: fejtegetéseivel igyekszik 
felrázni a csüggedt magyar közvéleményt. A vidék dicső múltjának, a pozitív példák és 
eredmények felmutatásával hitet ad, máskor éles kritikát fogalmaz meg. Tétlenség és 
felejtés helyett korszerű műemlékvédelemre, a kulturális örökség megőrzésére hív fel, 
cselekvésre buzdít az anyagi és szellemi gyarapodás érdekében. Útirajzát a következő 
gondolattal zárja: „Mint hajdan csak az tartatott nemesnek, ki hazája védelmében vitézül 
kitűnt: úgy ma csak azt tarthatjuk annak, ki hazája művelődését előmozdítja!”38
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BIERNACZKY SZILÁRD

Konferenciák 2018 őszén  
a Magyar László-bicentenárium jegyében

Jelen beszámoló szerzője már 2017-ben dörömbölni kezdett az érdekelt magyar kollé-
gák, tudományos és kulturális szervezetek kapuján a sorra kerülő jeles esemény, Magyar 
László születése 200. évfordulója okán. Az elkésett megmozdulás miatt hangot is adott 
dohogásának a Néprajzi Hírek oldalain (bár a szombathelyi konferenciára elkészített 
tanulmány előzetesen összeállított, rövid változata előtt közreadott információk az adott 
lapszám késői megjelenése okán utóbb szerencsére okafogyottá váltak).

2018 őszén, többek között az angolai követség sürgölődése következtében, végül öt 
jeles eseményre, konferenciára, megemlékezésre került sor, amelyeknek a tudományos 
hozadéka új fénybe helyezi Magyar László számunkra kiemelkedően fontos tudomá-
nyos és szellemi hagyatékát.

(1) Elsőként október 16-án az érdi Magyar Földrajzi Múzeumban került sor tudós-
találkozóra. T. Mészáros András, a város polgármestere, Kubassek János, a Múzeum 
igazgatója, Gulyás András volt angolai nagykövet, valamint Lizeth Nwanga Satumbo 
Pena angolai nagykövet asszony bevezető méltató szavai után elsőként Monsignore 
Germano Penemote vatikáni diplomata, a magyarországi Apostoli Nunciatúra első taná-
csosa tartott előadást. Mint a dél-angolai ovambo (ma használatos nevén: ovakwambo-
ovakanyama) nép fia Magyarnak az ő körükben megvalósult 1852-es látogatását és 
beszámolóját (ún. naplókivonatát) felidézve adott értékes tájékoztatást eme etnikai cso-
port tegnapi és mai életéről. Kubassek János, a Múzeum igazgatója a földrajztudomány 
szempontjából vette számba a Magyar Lászlóval kapcsolatos legfontosabb hazai kuta-
tási eredményeket. Sebestyén Éva Magyar László 1857-ben haza került könyve sajátos 
sorsáról adott számos új filológiai adattal teljes beszámolót. Tilcsik László könyvtáros 
Magyar László szombathelyi szülőháza valós helyét jelölte ki a számunkra. Míg Vig 
Károly, a szombathelyi Savária Múzeum tudományos igazgatóhelyettese a szombathelyi 
Magyar László-emlékmű keletkezéséről adott áttekintést új információk kíséretében.

Fluck Dénes leszármazott a Magyar-család birtokában lévő dokumentumokról adott 
tájékoztatást. Nemerkényi Zsombor térképész Magyar László két létező térképének törté-
netével, felfedezésükkel, majd a kartográfia modern eszközeit igénybe vevő elemzésükkel 
gazdagította a programot. Vajkai Zsófia igen lényeges kérdéskört járt körbe: számba vette 
azokat a könyveket, regényes életrajzokat, ifjúsági könyveket, amelyek Magyar László 
alakja köré épülve népszerűsítő és egyben pedagógiai szerepet játszottak a magyar műve-
lődéstörténet és etnológiai kutatás eme jeles alakjának életútja és tevékenysége kapcsán. 
Fehérné Keserű Katalin, a dunaföldvári Magyar László Gimnázium igazgatónője azt tárta 
a hallgatóság elé, miként őrzik és ápolják intézményük címadójának hagyományait egy 
középiskola keretei között, illetve abban a városban, ahol egy ideig maga Magyar László is 
élt és tanult. Dobó István, Öttömös polgármestere a Magyar László életével kapcsolatban 
álló dél-magyarországi kis település hagyományápolási törekvéseit mutatta be. Lendvai 
Tímár Edit muzeológus azt ismertette, az érdi múzeum miképpen építi be iskolapedagógiai 
módszerekkel Magyar emlékét mindennapi tevékenységébe. Szónoky Miklós ny. szegedi 
geológia-professzor, ugyancsak leszármazott nagy figyelmet keltő előadásában Magyar 
fennmaradt írásaiból annak különös fontosságú geológiai megjegyzéseit, adatrögzítéseit, 
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leírásait, akár a modern bányászat szempontjából is fontos megállapításait tárta fel. Jelen 
szerző viszont arra igyekezett felhívni a figyelmet, hogy az angol kutatástörténet szentje, 
a Nyugat-Afrikába elsőként behatoló skót sebészorvos és hajóhadnagy, Mungo Park és 
Magyar László sorsa, tevékenysége és könyveiknek tartalma között milyen nagymértékű 
párhuzamosságok mutathatók ki.

Rákóczi István professzor, mivel éppen Angolába utazott, hogy egy ottani rendez-
vényen felidézze Magyar László emlékét, írásban küldte el előadása szövegét, amelyet 
utólag számomra is megküldött. Ebben bemutatja Ana Paula Tavares angolai költőnő 
pályafutását, majd annak elemzi gyönyörűszép poémáját, amelyben számos folklorisz-
tikus elemmel gazdagítva Ozoro hercegnő és Magyar László szerelmét hívja életre a 
költészet nyelvén.

A konferencianapot Kubassek János igazgató beszámolója zárta, amelynek során az 
érdi intézmény rendkívül széleskörű tevékenysége tárult a résztvevők szeme elé.

(2) Jelen beszámoló írója sajnos az öttömösi megemlékezésen (november 9.) nem 
tudott részt venni. Így a polgármesteri hivatal által elküldött dokumentumok alap-
ján igyekszik az eseményről képet festeni. Dobó István polgármester köszöntője, az 
öttömösi óvódások és iskolások kedves műsora után előbb Fluck Dénes tartott előadást 
„A vad kiáltása” címmel, majd Sebestyén Éva a Magyar László-írásokban a gyógynö-
vényekkel kapcsolatban fellelhető adatokat előbányászva adott e témáról összefoglalót. 
Szónoky Miklós geológiai előadását ismételte meg. Délben viszont koszorúzásra került 
sor a Magyar László Emlékparkban. Majd két kiállítás is nyílt: az Afrika gyermekszem-
mel az öttömösi óvodások és iskolások műveiből kerekedett ki, a másik Dunaföldvárról 
érkezett Magyar László Afrikában címmel, mint vendégkiállítás.

 (3) Második alkalommal az MTA Könyvtárában gyűltek össze a Magyar László iránt 
érdeklődők, mégpedig születése napján, november 13-án. A konferencia délutánt a könyv-
tár képviselője és az angolai nagykövet asszony nyitotta meg. Sebestyén Éva a program-
ban megadott címtől eltérően Magyar Lászlónak az afrikai rabszolga-kereskedelemmel és 
rabszolgatartással kapcsolatos adatait igyekezett reflektorfénybe állítani. Kubassek János 
lényegében korábbi előadását ismételte meg. Mázi Béla könyvtáros az Akadémiának a 
Magyar László életidejében zajló eseményeiből adott áttekintést. Maciel Santos történész 
(Porto Egyetem) a Magyar korabeli közép-afrikai kereskedelem működését igyekezett 
feltárni. Egy magyar és egy portugál filatelista Magyar egyik fennmaradt levélborítékja 
kapcsán az első kibocsátású portugál bélyeg sorsát járták körbe. Különleges fontossággal 
bírt Horváth József hajóskapitány előadása. Ugyanis megtalálta a hosszú ideje keresett 
adatokat Magyar Lászlónak a fiumei tengerészeti akadémián eltöltött éveiről. A beszámo-
ló a feltárt dokumentumokat ismertette (azóta megjelent az Élet és Tudomány tudomány-
népszerűsítő hetilap hasábjain). Fluck Dénes ezúttal Magyar Lászlónak a családban élő 
emlékéről beszélt. Nagy jelentőséggel bírt Sárkány Mihály záró előadása, összefoglalója, 
amelyben az elhangzottakat kommentálta, nem rejtve véka alá kritikai megjegyzéseit 
és kiemelve a Magyar László-kutatás hiányosságait. (A konferenciadélutánt követően a 
budapesti angolai nagykövetség az afrikai ország nemzeti ünnepe alkalmából rendezett 
fogadását a Magyar László bicentenárium jegyében tartotta meg.)

(4) A dunaföldvári Magyar László Gimnáziumban november 16-án került sor ha-
gyományápoló rendezvényre. A meghívott előadók egymással párhuzamosan egy-egy 
osztályban tartottak beszámolókat, áttekintéseket az éppen érdeklődő diákok számá-
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ra. Abdoul Camara Magyarországon élő szenegáli professzionalista táncos és zenész 
djembe dob oktatást tartott. Eltekintve most a nem Magyar Lászlóval foglalkozó be-
mutatóktól említjük, hogy Kiss Árpád gyógyszerész és műfordító „Shakespeare és a 
malária” címmel tartott előadást a régi korok eme nagy veszedelméről. Persze Magyar 
Lászlót is érintve, hiszen nagy afrikai utazónk is minden valószínűséggel ebben a 
szúnyogok által terjesztett járványos betegségben pusztult el 1864-ben. Szilasi Ildikó 
Hermina viszont sokéves afrikai útjai nyomán ezúttal a Magyar László nyomdokain be-
járt területek és népek életéből adott ízelítőt a nagy számban érdeklődő diákok számára. 
Jelen beszámoló szerzője pedig a Szombathelyre elkészülőben lévő dolgozata néhány 
érdekesebb részletét tárta az ugyancsak szép számban az osztályterembe bezsúfolódott 
gimnazisták számára.

(5) December 14–15-én Szombathelyen, Magyar László szülővárosában került sor 
utoljára konferenciára, az ELTE Savaria Központ szervezésében. A nemzetközi tudósta-
lálkozónak ugyan nélkülöznie kellett az angolai történelem és művelődéstörténet (és így 
természetesen a Magyar László kérdéskomplexumban járatos) legjelesebb nemzetközi 
szereplői, pl. a brit David Birmingham, a német Beatrix Heintze vagy akár az USA-ba 
került portugál Mariana P. Candido részvételét, úgy tűnik, ezúttal is érdemleges tudo-
mányos eredményeket hozott az évforduló támasztotta kutatási késztetés. A találkozót 
Németh István rektorhelyettes, a Központ vezetője, majd pedig az angolai nagykövet 
asszony nyitotta meg.

A konferencia két key note speaker-e: jelen beszámoló szerzője, valamint Sárkány 
Mihály professzor a Magyar-kutatások sűrűjébe vágott. Jómagam egy későbbi önálló 
monográfia témájául szolgáló témakört, Magyar László magyarországi és külföldi re-
cepcióját igyekeztem körbejárni a máris rendelkezésre álló és eddig összegyűjtött, majd 
70 oldalnyi bibliográfiai adat alapján. Az előadás kimutatta (lásd a jelen konferencia-
szöveget), hogy minden ellenkező feltételezés ellenére a Magyart körülvevő korai kriti-
kai irodalom inkább csak kivonatos szakfordításokból és ismertető (nem pedig értelme-
ző vagy kritikai) jellegű írásokból tevődik össze. És Thirring Gusztáv nagyfontosságú 
könyve (1937) megjelenését követően Afrika-utazónk és felfedezőnk igazi reneszánsza 
csak a második világháború után kezdődött el. Nem a brit tudománytörténet szentjeinek, 
Mungo Parknak vagy David Livingstone-nak a méreteiben, de sokkal szélesebb körben, 
mint ahogyan az a magyar kutatók lamentáló (Thirring Gusztáv nyomán: Vajda László, 
Ecsedy Csaba, Krizsán László és mások) írásaiból kiderül.

Sárkány Mihály előadása két területen igyekezett fényre hozni fontos összefüggése-
ket, árnyékban maradt tényeket. Egyrészt a nyelvtudomány területén. Kiemelte Fodor 
István nagyjelentőségű könyvét, amelyben Hunfalvy János egykori, elítélően kritikai 
hozzáállásával szemben rekonstruálja Magyar adatait, mi több, abból nemcsak lexikai, 
hanem még nyelvtani (szintaktikai) tanulságok is összeállíthatók voltak a számára. Más 
kérdés, hogy Fodor konzultálva Livela páterrel, az ovimbundu nyelv egyik nagy tekin-
télyével, kiderült, hogy Magyar vélhetően nem az ovimbundu, hanem e népek egy déli-
délkeleti csoportja, a gangellák dialektusában adta közre nyelvi gyűjtését.

Sárkány, miközben rámutat arra, hogy ugyan Fodor elkésett elemzése nem segít azon, 
hogy az időközben felgyűlt hatalmas nyelvi gyűjtések mára időszerűtlenné tették Magyar 
e téren végzett munkálkodását, hangsúlyozza, hogy szerencsére néprajzi területen más a 
helyzet. A második világháború után a kutatók felfedezik Magyar néprajzi adatainak ki-
emelkedő értékeit, a rabszolga-kereskedelemre vonatkozó fontos adalékait, az ovimbundu 
etnikai csoportok leírásában rejlő egyedülálló és máig páratlan eredményeket. Kiemeli 
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Vajkai Zsófia kísérletét, amely Magyar Lászlónak a hagyományos mezőgazdaságra vo-
natkozó adatait összegezi. Másrészt foglalkozik a Magyar írásaiban szereplő demográfiai 
adatok hitelességének kérdésével is a nemzetközi elemzések tükrében.

A további előadások sorában Búr Gábor (ELTE Történeti Intézet, tanszékv. egy. 
docens) a Livingstone és Magyar László felfedező útjaiban rejlő rokonságokat és kü-
lönbözőségeket igyekezett fellelni. Manuel Lobato, a lisszaboni egyetem kutatóprofesz-
szora video-előadásában 16–19. századi dimenzióban az egykori portugál birodalom 
határait és afrikai ismereteit próbálta meg körülhatárolni. Alexandra Aparíció, a luandai 
nemzeti levéltár igazgatója (egykori magyarországi egyetemi hallgató) Magyar László 
jelentőségének általános vonásait jellemezte a művekre támaszkodva. T. Horváth Attila 
afrikanista kutató mintegy tükröt tartott Magyar Lászlónak a rabszolga-kereskedelemre 
vonatkozó adataihoz, amikor ennek az éppen felszámolás fázisába jutó szégyenletes 
tevékenységnek a 19. század második felében, a szuahéli expanziónak a jegyében, a 
Kongó medencében zajló eseményeit tárta a szemünk elé. Sebestyén Éva Magyar László 
kutató a Magyar-monográfia sorsáról, hazakerülésének sajátos körülményeiről és kiadá-
sáról adott áttekintést ez alkalommal is. Vajkai Zsófia is megismételte érdi előadását 
(Magyar László a népszerűsítő és ifjúsági irodalomban), azonban értesülésem szerint 
a konferencia-kötetbe más írást nyújtott be. Ennek azonban sem témáját, sem szövegét 
eddig még nem állt módomban megismerni.

A konferencia második szakaszában Sárkány Mihály már ismertetett előadását köve-
tően João Carlos Garcia (professzor, FLUP) Magyar László térképészeti munkásságának 
portugál összefüggéseit tárgyalta. Míg Nemerkényi Zsombor térképész „Magyar László 
térképészeti tevékenysége Angolában” címmel adott újabb összefoglalót arról a témakör-
ről, amely immár több mint egy évtizede foglalkoztatja. Szónoky Miklós, a szegedi egye-
tem ny. geológia professzora ezúttal is Magyar László Dél-nyugat Angolában tett geoló-
giai és ásványtani megfigyeléseivel foglalkozott. Puskás János, a Savaria Központ tanára 
„Időjárás és éghajlat Magyar László szerint” címmel tartott figyelmet érdemlő előadást.

Külön meg kell említenünk Rákóczi István professzor figyelmet érdemlő munkáját, 
amely ugyan a konferencián nem hangzott el, de a konferencia aktáiban majd megjele-
nik, és amelynek kéziratát a szerző elküldte számomra. A dolgozat Magyar László már 
Ecsedy Csaba által felvetett szellemi fejlődése kérdését elemzi érdemleges filológiai 
fejtegetésekre alapozva.

A záró vacsora keretében Gulyás András ny. nagykövet elnökletével került bemutatás-
ra Ana Paula Tavares poémájának (Ozoro hercegkisasszony és Magyar László szerelme) 
bemutatása, amelyet Rákóczi István professzor a jeles évforduló alkalmából fordított 
magyarra, és jelentetett meg kétnyelvű kiadásban.

Szeretnénk befejezésül megemlíteni, hogy a Mundus Novus Könyvek afrikai soroza-
tában (Hagyományos Kultúrák a Modern Afrikában – AHU MATT Könyvek) tervezzük 
a teljes magyar szakirodalmat Hunfalvy Jánostól és Toldy Ferenctől máig egy vagy (te-
kintettel a nagy terjedelemre) inkább két kötetbe gyűjtve, egyelőre elektronikus formá-
ban, közzétenni. A kötetek várhatóan az érdi múzeum (az 2014-es Magyar-konferencia 
anyagát tartalmazó) 20. füzetének és a szombathelyi konferencia-aktáknak a megjelené-
sét követően látnak majd napvilágot.

* * *
(Életrajzi vázlat) Magyar László, amint Krizsán László írja, 1818. november 13-án házas-
ságon kívül született Horváth Anna szombathelyi szolgálóleány és Magyar Imre csáktor-
nyai uradalmi tiszttartó kapcsolatából, a nyugat-magyarországi Szombathely városában. 
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Kisgyermekkorában, mivel anyja a szülés után röviddel elhunyt, anyai nagyanyja nevelte 
igen szűkös körülmények között. Utóbb apja, aki végül a nevére vette, Dunaföldváron élő 
szüleinél helyezte el a fiát. Itt kezdte el az elemi iskolát, majd a piarista gimnáziumba ke-
rült, de a középiskolát Szabadkán fejezte be, ahol apjának birtokai voltak.

Apja gazdatisztnek szánta, egy ideig gyakornokként dolgozott mellette. De vélhetően 
gyermekkori olvasmányai hatására és egy korabeli felhívás nyomán, 1841-ben a fiumei 
tengerészeti akadémia növendéke lett. Az akadémiát elvégezve néhány éven át különféle 
beosztásban számos hajón (egy alkalommal még egy rabszolgaszállító vitorláson is) szol-
gált, és megfordult Dél-Amerikától Kelet-Ázsiáig számos akkori tengeri kikötőben. 1845-
ben az Argentin Hadiflottánál vállalt katonai szolgálata azonban súlyos veszedelmet ered-
ményezett a számára: a vesztes hadiflotta tagjaként kis híján halálra ítélték. Ekkor alakult 
ki azonban hajlandósága az akkor még felfedezetlen régi kultúrák feltárására. Az ősi inka 
romvárosok és az Andok népeinek tanulmányázására benyújtott támogatáskérését azonban 
a Magyar Tudományos Akadémia, ha értékelték is törekvéseit, elutasította.

Saját életvallomása szerint ezután átkerülve Afrikába Trudodati Dalaber Almanor 
kalabári uralkodó flottilájának egyik szkunerén lett parancsnok. Mára világossá vált, 
hogy e fiktív történet mögött, amelynek valóságát teljes egészében megkérdőjelezi az, 
hogy ilyen uralkodó nemcsak hogy a kalabári királyságban, de az egész délnyugat-afri-
kai partokon nem létezett, olyan titkok rejlenek, amelyek vélhetően örökre megfejthe-
tetlenek maradnak.

Magyar mindemellett e szolgálat (?) nyomán annyi tőkére tett szert, hogy abból meg-
valósíthatta (cseretárgyakat vásárolva) első útját a Kongón fölfelé, feltárva a folyóparti 
királyságok számos mozzanatát, és megírva tapasztalatai alapján első napló-kivonatát, 
amelyet haza küldve elsőként jelent meg az 1850-es évtized elején.

Magyar ekkor különféle információkat, tanácsokat meghallgatva egy karavánnal a ten-
gerparttól néhány száz kilométerre elhelyezkedő Bihébe igyekezett, ahol megtelepedett, és 
elnyerve a helyi törzsi uralkodó, mai korszerű szakmai megjelöléssel ovimbundu (Magyarnál 
kimbunda) király, Kaja-Kajangula szimpátiáját, aki hozzáadta egyik lányát, Ina-Kullo-
Ozorot hercegkisasszonyt. Ez az ifjú hölgy, aki származása folytán bizonyos európaias mű-
veltséggel is rendelkezett, Magyar nagyra becsült házastársává lett. Öt gyermekkel ajándé-
kozta meg, közülük kettő maradt életben Magyar leveleinek tanúsága szerint.

Magyar ezt követően számos felfedező utat tett meg az apósától hozományul kapott 
háromszáz elefántvadász kíséretében. Első útjára felesége is elkísérte, útközben született 
első fiát (Sah-Kilembe Gongá) Magyar a törzsi királyság előkelőségének, sőt, vezető-
jének szánta. További útjai, amelyeknek számszerűségét a kutatók különféle módon ra-
gadják meg, a négy és a tizenegy között ingadozva, földrajzi tájak, geológiai jelenségek, 
biológiai környezetek (növények és állatok), a talaj- és meteorológiai adottságokra (pl. 
vízellátás, esőzések mértéke, továbbá sajátos növénytakarók, váltakozó erdők és mezők 
stb.) épülő különféle mezőgazdasági kultúrák, illetve az általa meglátogatott népek tár-
sadalmi berendezkedésének megfigyelésére adtak alkalmat.

Magyar nem csekély kalandok közepette 1857-ben hazajutott monográfiája 1859-ben 
jelent meg Hunfalvy János gondozásában magyar nyelven, mi több, napvilágot látott 
német nyelven is az akadémikus patrónus fordításában. (Hunfalvy korábban hazaküldött 
három naplókivonatát és néhány levelét már 1857-ben közzé tette.) Magyar teljes írásos 
hagyatéka így a monográfia mellett hat (továbbiakkal kiegészült) naplókivonat és mint-
egy 60 levél (közülük több mint 20 rövidke portugál nyelvű és betegségében szomszéd-
jaitól segítséget kérő írásos üzenet a halála utáni árvaszéki tárgyalás anyagából került 
elő Sebestyén Éva jóvoltából).
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Magyar sorsáról élete utolsó éveiről (1857 és 1864 közötti időről) csak nagyon sza-
kadozott ismereteink vannak. Apósát, akit kegyetlensége és saját rokonsága iránti mér-
hetetlen elfogultsága miatt már vélhetően 1852-ben lemondattak, egyes információk 
és Magyar szerint megöltek, más információk szerint még 1856-ban is életben volt. 
Mindenesetre Magyarnak saját biztonsága érdekében menekülnie kellett, így elhagyva 
feleségét és családját egyik fiával visszatért a tengerpartra, és megmaradt mintegy 60 
(rab)szolgájával az akkoriban a nemzetközi kereskedelem által igényelt ún. festőmoha 
gyűjtésével próbálta fenntartani magát.

Magyar, akit monográfiája alapján és főleg Hunfalvy János és Toldy Ferenc, mi több 
Arany János szorgalmazására 1858-ban a Magyar Akadémia tagjává választottak, már 
viszonylag korán hangot adott annak, hogy szeretne hazatérni, és kiadni könyve foly-
tatásául a következő két kötetet. Sajnos azonban sem szabadkai barátai, sem Ferenc 
József, sem a magyar hivatalos szervek, sem az Akadémia, sem többszöri ígéretei elle-
nére apja ebben nem támogatta. Így hazatérése folyamatosan meghiúsult.

Végül magára maradva 1864. november kilencedikén halt meg az angolai tenger-
parton elhelyezkedő Ponto do Cuio-ban nyomorultul, nagy szegénységben, minden 
valószínűség (magyar orvos és gyógyszerész szakértők véleménye) szerint maláriában. 
Hagyatékul maradt vagyonkája éppen hogy csak kielégítette hitelezőit. Fiát előbb laka-
tosinasnak adták, de állítólagos nevelhetetlensége folytán visszakerült anyjához. 1876-
ban Anton E. Lux osztrák földrajztanár (Kismartonban!) angolai útján során találkozott 
a vélhetően akkor már huszonéves fiúval. Judit Listowel magyar származású brit szakíró 
pedig angolai terepmunkája során (a The Other Livingstone című könyve 1974-es meg-
jelenése előtti években) találkozott Magyar feltételezett leszármazottaival.

De ami fájdalmas halálát még fájdalmasabbá teszi az az, hogy az Akadémiának a por-
tugál hatóságoknál való többszöri érdeklődése nyomán, sok évvel Magyar halála után, 
kiderült, a számára utolsó lakóhelyül szolgáló tengerparti faház utóbb leégett. És magyar 
iratai, az akadémia által számára küldött könyvek, és ami a legszomorúbb, esetleges to-
vábbi kéziratai, illetve az általa többször is jelzett és vélhetően létező két újabb kötete a 
lángokban semmivé lett.

Összefoglalásul mégis azt kell megállapítanunk, Magyar László kétségkívül a 19. 
századi magyar művelődéstörténet kiemelkedő alakja. Afrika-utazó, földrajzi felfedező, 
néprajzi terepmunkás, autodidakta etnológus, a korabeli hagyományos afrikai társada-
lom éles szemű megfigyelője. Olyan területek és népeik felfedezője, ahol még európai 
nem járt. Livingstone Magyar utazási célpontjai közül csak érintett egyet-kettőt. Serpa 
Pinto portugál ezredes pedig jó húsz évvel utána járta be a Magyar meglátogatta vidé-
keket. Így Magyar beszámolói számos közép-afrikai területről és népről elsőként szol-
gáltak tudományos híradással.



KAPRONCZAY KÁROLY

A rendszerváltoztatás kormánya

Az 1980/90-es évek fordulója valóban nagy változást hozott hazánk életében: egy a 
magyar népre erőltetett rendszer megbukott, s vele egy időben válságba került a szovjet 
politikai rendszer, ahol nem is elsősorban a mindennapi politika lett fenntarthatatlan, 
hanem a gazdasági élet került válságos állapotba. Valójában egy politikai és katonai szö-
vetség omlott össze látványosan, amely hatalmas földrajzi térben évtizedeken keresztül 
„képviselteˮ a „jótˮ és az „igazságosságotˮ, de a hangzatos jelszavak mögött már nem 
volt semmi, a gazdasági összefogás eredményei helyett zavaros állapotok lettek úrrá. 
Egyszerűen szükséggé vált a rendszerváltoztatás, egy új politikai és gazdasági forma 
kialakítása, amely utat nyithatott egy másmilyen politikai és gazdasági jövő kialakítá-
sához. Azért nagy volt a kockázat: a szovjet hadsereg – létszámát tekintve – bármikor 
képes lett volna az egészet megakadályozni, a lázadókat móresre tanítani, de moráljá-
ban erre már gyenge és széteső volt. Míg 1956-ban ez Magyarország és Lengyelország, 
1968-ban Csehszlovákia esetében sikerrel ment, 1990-ben már reménytelen vállalkozás 
lett volna. Maga a Szovjetunió is válságban volt: a nemzetiségi ellentétek, az elnyomott 
nemzetek (például a Baltikumban) szabadságvágya megbénította a szovjet államot, 
meg sem kísérelték az alkudozást, inkább az engedékenyebb magatartást választották. 
1989-ben a magyar államhatalmat tárgyalóasztalhoz kényszerítették, ahol a hatalom 
és a lázadózó ellenzék megegyezett a szabad választásban, az ingerlő hatalmi formák 
(munkásőrség, az egypártrendszer, sajtószabadság tiltása stb.) felszámolásában. A közel 
féléves választási küzdelem után kisebb meglepetésre az MDF győzött, megalakult az 
Antall-kormány, amelynek léte és politikája egy évtizeddel előbb még elképzelhetetlen 
lett volna. E kormány tevékenységét kutatja a Veritas Történetkutató Intézet, amely az 
elmúlt években számos kitűnő könyvet és feldolgozást adott az olvasók kezébe. Az el-
múlt évben látott nyomdai napvilágot Tóth Eszter Zsófia A rendszerváltoztatás tükör-
reflexei. Politikustársak, közéleti szereplők emlékezései Antall József miniszterelnök és 
kormányának munkásságára c. könyve, amely három részből áll: a kötet első részében 
az Antall-kormány és a Boross-kormány minisztereivel készültek interjúk, amelyeket 
a Veritas Intézet munkatársai – elsősorban Tóth Eszter – készítettek el. Ezt a részt kö-
vetik a Feledy Tamás Forradalom a jog útján című filmjének szereplőivel készült visz-
szaemlékezések részletei. A harmadik részben Antall József kevésbé ismert interjúiból 
szerkesztett részletek következnek, ezáltal érhetőbbé válik az akkori politikai, gazdasági 
helyzet, illetve világossá válik, hogy a korabeli sajtó miért tiltotta a nagyközönség rész-
letes tájékoztatását.

A kötet szerkesztője, Tóth Eszter írja a könyv bevezetőjében: „E kötet célja az érték-
mentés, az értékadás. Olvasás közben a rendszerváltoztatás folyamatával, a háttérben 
játszódó folyamatokkal ismerkedhetünk meg, belecseppenhetünk az 1980-as évek vé-
gének, az 1990 évek elejének világába… Élet közelivé válnak a nagypolitika történései, 
beláthatunk az egykori döntési folyamatokba is, megismerhetjük az egy-egy kérdéskör-
rel kapcsolatos, árnyalt véleményeket is. Az interjúk azokkal a miniszterekkel készültek 
el, akik vállalták a történelmi szempontokból kiemelkedő jelentőségű beszélgetést, az 
emlékek feltárását.”

A beszélgetések logikai felépítése mindegyik személynél azonos volt: a gyermek- és 
ifjúkor; hogyan kapcsolódott be a rendszerváltoztatás folyamatába? Ki volt a politikai 
példaképe? Hogyan történt miniszteri felkérése? Mire a legbüszkébb e folyamatban?

NAPLÓ
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A beszélgetésekből kitűnik, hogy az Antall-kormány miniszterei 1990 előtt alig vagy 
egyáltalán nem ismerték egymást, ez vonatkozik Antall Józsefre is. A rendszerváltó 
kormány küzdelmes napjai, hetei kovácsolják valóban egy csapattá a kormány tagjait, 
az ún. taxisblokád a fordulópont, amit mindegyik interjúalany más-más formában élt át, 
hiányolták a beteg, frissen operált miniszterelnököt, egymást segítve, támogatva oldot-
ták meg a súlyos helyzetet. Mindegyik interjúban szóba került a kárpótlás, a társadalmat 
megosztó mesterséges ingerkedések, a különböző kisebb merényletek kérdése. Központi 
kérdés természetesen a „lerobbant” magyar gazdaság újjáépítésének, a külföldi gaz-
dasági segítség kérdései, a külföldi tőke megtelepedése úgy, hogy ne sértse a magyar 
szuverenitást.

Az interjúsorozat Andrásfalvy Bertalannal kezdődik, érintve Boross Péter miniszter-
elnököt, végül Szabó Tamással végződik. Mindegyik volt miniszternél szóba kerültek 
miniszteri tárcájuk legfőbb gondjai, a múltból örökölt problémák, a menetközben jelent-
kezett újabb kérdések. A nem „miniszteri” emlékezések közül kiemelkedik Orbán Viktor 
1994-ben tett nyilatkozata, Kulin Ferenc, a történész és politikus emlékezése Antall 
Józsefre, valamint Oʼsváth György gondolatai Antall Józsefről. Vele kapcsolatban meg 
kell jegyezni, hogy Antall József gyerekkori barátja volt, aki – ebből fakadóan – más 
szemszögből is látta az 1990-es évek elejének hétköznapi buktatóit. Az Antall József-
nyilatkozatok mindegyike más-más évekből származik, közöttük a legismertebb az ún. 
„pizsamás interjú”, amely műtétje után Antall József első megnyilatkozása volt a taxis-
blokádról, a felelőtlenségről és az összefogásról.

Értékes kiegészítő fejezet az Antall- és a Boross-kormány miniszteri felsorolása, 
a kötetben interjúalanyként nem szereplő miniszterek rövid életrajzi ismertetése.

Kitűnő könyvet vehet kezébe az olvasó, olyan témából, ami 25 év távlatából is fog-
lalkoztatja nemcsak az eseményeket átélőket, de a kortársakat is.

(A rendszerváltoztatás tükörreklexei. Politikustársak, közéleti szereplők emlékezései 
Antall József miniszterelnök és kormányának munkásságára. Szerkesztette és írta: Tóth 
Eszter Zsófia. /Veritas füzetek 11./ Budapest, 2018, Magyar Napló, 210 p.)



Joanna Rossiter

Kellemetlen igazságok:  
Árt a bölcsőde a gyerekeinknek?

A nők kiharcolták munkahelyi egyenjogúságu-
kat, de ennek ára van

Kisgyermekes szülőként elmondhatom, hogy 
bölcsődés csoportok éppúgy léteznek felnőttek, 
mint gyerekek számára, és helyi társaságunk se 
képez kivételt. Lehörpintjük a kávét, és elkez-
dünk versengeni, hogy ki aludt a legkeveseb-
bet, míg a gyerekek a háromkerekű bicikliken 
vadulnak. A beszélgetés a bölcsődére terelődik: 
melyek jók, melyek vannak közel a munka-
helyhez, mennyibe kerülnek óránként. Teljesen 
érthető lenne a csodálkozás azon, hogy egyál-
talán miért is vállalt bárki közülünk gyereket, 
olyan buzgón tervezzük menekülésünket. „Épp 
most szereltettünk be otthon CCTV kamerás 
megfigyelőrendszert – lelkendezett az egyik 
anya nemrégiben. – Így nézni tudom az irodá-
ból, ahogy játszik, amikor csak akarom.”

Nem merem bevallani anyákból álló bará-
ti körömnek, de amióta gyerekeim vannak, 
gyanakvással szemlélem a bölcsődéket. Azt 
találom leginkább aggasztónak, hogy milyen 
gyorsan mentek végbe ezek a változások. Míg 
a szüleim nemzedéke esetleg furcsának találná, 
hogy akár féléves csecsemőket reggel nyolctól 
este hatig bölcsődébe dugunk, középosztálybe-
li kortársaim legtöbbjének a szeme se rebben 
erre; ez olyan természetessé vált, hogy már 
nem is kérdőjelezik meg többé. Valójában a 
szülők rendszerint agyondicsérik a bölcsődei 
ellátás kínálta összes kényelmet: kedvez az 
ingázóknak, és a nap folyamán egyenesen a 
telefonunkra küldethetjük a legfrissebb híreket. 
A Nagy Anya figyel téged.

De rászánta-e már magát valaki arra, hogy 
feltegye a kérdést: vajon jót tesznek-e a böl-

csődék a babáknak? Szülőkből álló kohorsz-
csoportom példátlan társadalmi kísérletben 
vesz részt. A magas ingatlanárak és lakbérek 
azt jelentik, hogy a legtöbb családban két szü-
lőnek kell dolgoznia, hogy ki tudják fizetni a 
számlákat; ennek következtében gyermekeink 
az első olyan generáció, amely többnyire in-
tézményesített ellátásban részesül az egy éves 
kora előtti időszaktól kezdve.

A bölcsődékkel kapcsolatos kutatások 
– ha végre egyszer sikerül napfényre kerül-
niük – már önmagukban elegendők ahhoz, 
hogy álmatlan éjszakákat okozzanak bár-
mely szülőnek. A pszichológusok a kortizol 
sztresszhormon nyugtalanítóan magas szintjét 
fedezték fel a bölcsődei ellátásban részesülő 
két év alatti gyerekekben – sokkal magasab-
bat, mint azok esetében, akik nagyszülőkre, 
dajkákra vagy bébiszitterekre voltak bízva. 
A kortizolról kimutatták, hogy hatással van 
a gyermekek érzelmi ellenállóképességére és 
jóval később a kamaszkorban a szorongásra és 
agresszivitásra való hajlamukra.

A szülők természetesen hallani sem akarnak 
erről, különösen akkor, amikor legtöbbünk 
számára a bölcsődék jelentik a munkába való 
visszatérés egyetlen megengedhető módját. 
A legegyszerűbb válasz a kérdés szőnyeg alá 
söprése vagy a támadásba lendülés. Nem cso-
da, hogy Jay Belskyt, az első tudóst, aki össze-
függést vélt felfedezni a kortizol és a bölcsőde 
között, nőgyűlölőnek bélyegezte a Mumsnet 
brit nevelési tanácsadó oldal alapítója, amikor 
a tudós megvitatta vele felfedezéseit a Woman’s 
Hour női magazinműsorban. Szinte lehetetlen 
változtatni a helyzeten, hogy ne úgy hangoz-
zék, mintha az anyákat újból be akarnák zárni 
a konyhába.

Még ha egy szülőnek azt is diktálja az ösz-
töne, hogy egy csak személyesen odafigyelő 
gondozót találjon a gyermekeinek – amely 
típust a legideálisabbnak tartják a pszicholó-

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
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gusok – a legtöbb ember számára ez anyagilag 
elérhetetlen. A gyermekek gondozása a brit 
családok jövedelmének óriási részét – mintegy 
harmadát – emészti fel. Hacsak nem vagyunk 
sikeremberek vagy nem állnak rendelkezé-
sünkre a nagyszülők, a bölcsődei ellátást bírja 
csak el a pénztárcánk. Személy szerint én nem 
bánnám, ha anyám közel lakna hozzánk: ami-
kor a gyerekeimről van szó, olyan csodálatos, 
akár Mary Poppins. De a munka azt kívánja, 
hogy karnyújtásnyira éljünk Londontól, ő pe-
dig kétórányira van tőlünk. Egyre nő azoknak 
a családoknak a száma, ahol a családtagok kö-
zött nagy a földrajzi távolság, emiatt pedig ők 
minden eddiginél jobban rászorulnak a fizetett 
ellátásra. Tovább ront a helyzeten, hogy mi elő-
reláthatólag hetvenes éveink közepéig dolgozni 
fogunk, tehát a probléma csak súlyosbodni fog: 
valószínűleg igen kevesen leszünk nyugdíja-
zásunkkor olyannyira erejünk teljében, hogy 
rendszeres gyermekfelügyeletet vállalhassunk 
unokáink nevelése során.

Így aztán elballagunk kicsinyeinkkel a böl-
csődébe, ahol a papírmunkát magasabbra ér-
tékelik az őszintén odafigyelő gondozásnál, és 
az alacsony fizetés miatt gyakran cserélődnek 
a dolgozók. Nem kell pszichológusnak lenni 
annak felismeréséhez, hogy a gondozók állan-
dósága döntő fontosságú a gyermekek jóléte 
szempontjából az első években. Ugyanakkor 
meglepődik-e bárki azon, hogy a bölcsődei 
dolgozók nem ragaszkodnak sokáig munkahe-
lyükhöz, amikor kevesebb az órabérük, mint 
egy fodrásznak vagy egy kutyakiképzőnek?

A nők kiharcolták munkahelyi egyenjogúsá-
gukat, de milyen áron? A gyermekgondozásra 
nagyon is gyakran úgy tekintenek, mint valami 
nem túl vonzó, utólag megfontolt feladatra. Ma 
már nem lehet visszafordítani az idő kerekét; az 
anyaságot vállaló és otthon maradó nők típusa 
kihalóban van. A legtöbb szülő, köztük magam 
is, szeretné megtalálni a módot a családi élet és 
a munkahelyi karrier egyensúlyban tartására. 
De hogy mindezt tiszta lelkiismerettel tegyük, 
őszinte megvitatásra van szükségünk az ügy-
ben, hogy mi szolgálja legjobban gyermekeink 
boldogságát.

(The Spectator)

Niels Anner

Norvégiai hidegháború

Észak-Norvégiában gyakran meghibásodik a 
GPS navigációs rendszer. Vélhetően Oroszország 
áll a veszedelmes zavarások mögött.

Amikor Norvégiában elindul a mentőautó, bi-
zonytalan, hogy eljut-e a sérültig. Ugyanis az 
Északi-sarkvidéken mindig zavarják a GPS 
műholdas navigációs rendszert. A mentősök 
arra hívják fel a figyelmet, hogy helikopteres és 
hórobogós bevetéseik során veszélybe kerülhet-
nek, amikor – nem egyszer szélsőséges időjárási 
viszonyok között – rossz helyen keresnek balesetet 
szenvedett embereket. A zavarások miatt ember-
életek forogtak kockán, mondta a területi rendőr-
főnöknő, Ellen Hætta. Gondok adódnak a hajókkal 
is, amelyek helyzetét a tenger helyett hirtelen a 
szárazföldön határozza meg a rendszer. Nem beszél-
ve az egész lakosságról, amikor mobiltelefonjaik 
helyszínkeresés közben mondják fel a szolgálatot.

Válságos pillanatok a hajók 
és a repülők számára
A zavarkeltők Oroszországban vannak – efelől 
nincs kétsége a NATO-tag Norvégiának, ahogy a 
hasonlóan érintett Finnországnak sem. Az orosz 
határ mindössze pár kilométerre fekszik. Azon 
túl a Kola-félsziget és Murmanszk található az 
[orosz] Északi Flotta katonai létesítményeivel. 
Itt és az egész sarkköri térségben repülőtereket 
és repülőgép-hordozó tengeralattjáró-köteléke-
ket szerel fel Oroszország. A Kreml kíméletlen 
stratégiába fogott az Északi-sarkvidéket illetően, 
ahol az olvadó sarki jég miatt nyersanyagok, új 
hajóutak és területek válnak elérhetővé. Észak-
Norvégiában különösen érezhető a feszültség. 
Az oslói kormány tiltakozott Moszkvában az 
elektronikus hadviselés ellen, és műszaki bizonyí-
tékokkal szolgált a zavaró jelekről. Oroszország 
mindezt mereven elutasította. Lavrov külügy-
miniszter „fantáziadúsnak” nevezte a szemrehá-
nyásokat. A GPS-eltérések akkor voltak a leg-
erősebbek, amikor a NATO 2018 őszén a Trident 
Juncture nevű nagyszabású hadgyakorlatát tartot-
ta Norvégiában és Svédországban. A probléma 
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ugyanakkor rendszeresen jelentkezik. A norvég 
titkosszolgálat és a polgári légi felügyelet riadó-
készültségben vannak. Jóllehet másfajta navigá-
ciós rendszerre is átkapcsolhatnának a repülők és 
a hajók, de ha ezek ugyanígy csődöt mondanak, 
akkor válsághelyzet alakul ki. Ősszel egy mentő-
repülő nem tudott megközelíteni egy légkikötőt.

Szokatlanul magas 
a rákos megbetegedések aránya
A zavarások egyértelműen arra utalnak, hogy 
Norvégia hidegháborúban áll Oroszországgal. 
A konfliktus központi elemét egy 35 méter magas 
gömb jelenti. Ez a gömb a téves GPS-jelzéseknél 
is nagyobb aggodalmakat vált ki Vardø halászfa-
lucskában, amely egy kis szigeten fekszik az ország 
északkeleti csücskében. Már kétszer repültek orosz 
bombázók Vardø fölé támadást színlelve, de az 
utolsó pillanatban visszafordultak. A norvég légierő 
kénytelen volt elismerni, hogy „meglepetésként” 
érte őket, és túl későn kaptak észbe.

A falu mögötti dombon lévő gömb egy rend-
kívül nagy teljesítményű radar, amelyet Norvégia 
és az Egyesült Államok üzemeltet. Hivatalosan a 
világűr megfigyelésére és a „norvég érdekeltségű 
területek őrzésére” szolgál. Biztonsági szakértők 
és az Egyesült Államokból származó, nyilvános-
ságra került dokumentumok alapján a hírszerzési 
információkat azonban az amerikai fegyveres erők 
parancsnoki központjaiba közvetítik. Időről időre 
hatalmas amerikai teherhajók lezárt konténereket 
szállítanak Vardøba, amelyek a falu felett lévő zárt 
katonai területre visznek. Itt egy új, még nagyobb 
fehér gömböt építenek. Különböző kutatók, mint 
például Michael Mayer az Oslói Békekutató Intézet 
munkatársa számára világos, hogy az igen speciális 
célú, titkos radarrendszer az amerikai rakétaelhárító-
pajzs része lesz.

A létesítmény pénzt hoz Vardønak; ez a legna-
gyobb helyi munkáltató, amelyből hasznot húz-
nak az építési cégek és a helyi szakemberek is. 
Ugyanakkor az ott dolgozók zárkózottan élnek vagy 
szigorú titoktartás köti őket; a faluban alig tudja 
valaki, hogy pontosan mit csinálnak.

A norvég rádió egyik tudósítása szerint megoszla-
nak a vélemények: sok lakos ugyan nem érzi magát 
közvetlen fenyegetésnek kitéve, de nyugtalanok és 
mérgelődnek – a titkolódzás miatt, valamint a radar 

állítólagos sugárzása és a faluban észlelt rákos meg-
betegedések magas aránya miatt. Meg Oroszország 
miatt: már nyomasztóvá vált a helyzet, jelentette 
ki egy hetvenöt éves férfi. Ha az oroszoknak úgy 
tartaná kedvük, kilőhetnék a radart egy rakétával. 
„Akkor aztán az egész szigetnek vége lenne.”

(Neue Zürcher Zeitung)

Melanie Hoe

Négy szó a barátra

Marek Kohn: Four Words for Friend: Why 
Using More Than One Language Matters Now 
More Than Ever (Négy szó a barátra: Miért 
fontosabb ma, mint bármikor, hogy egynél több 
nyelvet használjunk? Yale University Press, 
2019, 264 oldal) című könyvének recenziója

Egy Hongkonghoz hasonló helyen, ahol minden 
gyerek legalább két nyelvet tanul, legalább egy 
gyakorlati érv biztosan felhozható a kétnyel-
vűség mellett: egy második nyelv tanulása (ez 
Hongkongban rendszerint az angol) megnyitja 
az ajtót a jövőbeli lehetőségek előtt. Hongkong 
angolszász kisebbsége számára ez az érvelés 
úgy folytatódik, hogy sok szülő szeretné, ha 
gyermekére ráragadna az iskolában a kantoni 
vagy a mandarin nyelv. Továbbá egyre kevésbé 
szokatlan látvány, hogy egy gyerek az egyik szü-
lővel az egyik, és a másik szülővel egy második 
nyelven beszél, és aztán még két, akár három 
nyelvet az iskolában. Marek Kohn Négy szó a 
barátra című könyvében azonban azt állítja, 
hogy a gyakorlati hasznon kívül egyéb előnyei 
is vannak egy második (harmadik, negyedik) 
nyelv tanulásának. Kohn számára, a kétnyelvű-
ség (ő angolul és lengyelül beszél):

részét képezi annak, ahogy valaki alapve-
tően felfogja a nyelv természetét, a kifeje-
zést, a gondolatot és a jelentést.

Kohn szerint a kétnyelvűeknél mindkét nyelv 
„folyamatosan aktív”. következésképpen ha-
tással van arra, ahogy az egyén gondolkodik, 
fejlődik, és ahogy felfogja a világot. Ahogy a 
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könyv alcímében is olvashatjuk, a több nyelv 
használatának ez a képessége fontosabb, mint 
valaha, és Kohn számos a kétnyelvűséghez 
kötődő különféle problémát és kérdést is meg-
vizsgál. Az egyik elképzelés, amellyel könyve 
elején foglalkozik, az „ideális kétnyelvűség” 
– ilyenkor a beszélők mindkét nyelven egy-
forma folyékonysággal tudnak megszólalni. 
Az emberek hajlamosak inkább bináris igen/
nem-nek tekinteni a folyékonyságot, semmint 
folytonosságnak, de Kohn azt állítja, hogy a 
„kiegyensúlyozott” kétnyelvűek inkább ki-
vételt képeznek, nem ez az általános, és 
nem „őrájuk alapozva kellene meghatározni 
a kétnyelvűséget” – ez a tanács jól jöhet bár-
kinek, aki képes kifejezni magát egy nyelven, 
de esetleg (még) nem érte el az „anyanyelvi 
nyelvhasználók” folyékonyságát.

Kohn írásstílusa igen kifejező, könyve tele van 
érdekes kutatási adatokkal és interjúkkal. A kétnyel-
vűséget számos nézőpontból vizsgálja, kezdve azon 
elképzeléstől, hogy a nyelvek az „összetartozás 
szimbólumai” (és egyben a kiközösítés eszközei is) 
az „idegen nyelv-hatásig” például az olyan testüle-
tekben, mint az Európai Unió, ahol az angol lehet 
lingua franca, ugyanakkor idegennyelv is. Kohn 
vizsgálja továbbá a nyelvpolitikát Lettországban 
(ahol az oroszul beszélő kisebbség létezése politikai 
felhangot ad a nyelveknek) és Ázsiában; az utóbbi 
helyen azt, hogy Szingapúr miként „tette magáévá 
a többnyelvűséget, és tekinti a két nagyhatalmú 
nyelvet, az angolt és a mandarint inkább nyereség-
nek, mint egymást fenyegető veszélynek”. A szerző 
szemügyre vesz néhányat az agyról és a kétnyelvű-
ségről szóló, növekvő számú tanulmány közül is: 

Az egyik tanulmány rámutat, hogy 
„az egészséges idős emberek körében az egy 

életen át két nyelvet beszélők jobb állapotban 
őrizték meg fehérállományukat, az agy ideg-
rostokból álló összekötő rétegét, mint egynyel-
vű kortársaik.”

A fiatalabb kétnyelvi beszélők hasonló erős-
ségeket mutattak mind a szürke-, mind a fehér-
állományukban. Egy másik tanulmány szerint 
Indiában, ahol nem ritka a többnyelvűség, „az 
egynél több nyelv használata vélhetőleg négy és 
fél évvel csökkenti az elbutulást. Természetesen 
vannak olyanok, akik mindezt kétkedve fogad-
ják. Az is fontos tényező, hogy hol zajlik ez a 
kutatás. Az olyan országokban, ahol kedvezőbb 
a kétnyelvűség megítélése, jobbak a kutatási 
eredmények, és kevésbé biztatók ott, ahol a 
kétnyelvűséget „vegyes érzelmekkel” fogadják.

Kohn könyve legfőképp az egynyelvű, angol-
szász olvasóközönséget célozza meg; azok szá-
mára, akiknek lakóhelyén nem általános jelen-
ség a kétnyelvűség, a szerző számos bizonyíték-
kal szolgál, miért jó belefogni egy másik nyelv 
tanulásába. Azok az olvasók pedig, akik eleve 
egynél több nyelvet használnak – vagy szeret-
nének használni –, szintén sokat nyerhetnek 
Kohn könyvéből egy másik nyelv tanulásának 
talán kevésbé kézzelfogható előnyeitől addig a 
bátorításig, hogy igenis, merjünk megszólalni 
rajta. Ahogy írja:

már az első lépések sem nehezek. Érts meg 
annyit, amennyit tudsz az általad hallott és látott 
szavakból, amelyeket mások kimondanak vagy 
leírnak. Kezdj el beszélni, és ne hagyd abba.

(The Asian Review of Books)
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