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IVÁNYI MÁRTON

A Nagy Testvér viszonylagos valósága 
A digitális médiapanoptikon és a globális felügyelet

A globális adatgyűjtés és -tárolás (Big Data) jelenséghez, illetve az IKT-vállalatokhoz és 
államokhoz egyaránt kapcsolódóan kiterjedt empíria áll rendelkezésre. Ennek tükrében 
olyan intézményi szerkezetek és gyakorlatok körvonalazódnak, amelyek távolról nézve 
orwelli párhuzamokat mutathatnak. Jelen tanulmány a szóban forgó gazdasági-hatalmi 
erők és viszonyok, illetve számos tudományágon átívelő következményeik árnyalt meg-
közelítésére vállalkozik.

(Bevezetés) „Még az is elképzelhető volt, hogy mindenkit állandóan figyelnek. Mindenesetre 
akkor kapcsolódhattak be akárkinek a készülékébe, amikor csak akartak”1 – írja George 
Orwell (1986: 6) a totalitarianizmus társadalompolitikájáról a világ egyik legismertebb 
könyvének bevezető szakaszában. E világirodalmi referencia kissé váratlanul hathat egy 
szakmunka elején, ám a konkrét, témánkhoz fűződő kapcsolatának kibontakozása nem 
várat sokat magára. Ezen orwelli toposzt, illetve disztópikus modellt ugyanis megszám-
lálhatatlanul sokszor vonatkoztatták már, több-kevesebb érvényességgel, változatos kör-
nyezetekre, ideértve az infokommunikációs technológiákat is, a rendszeres adatgyűjtések 
metaforájaként (pl. Negroponte et al. 2013: 19; Harari 2018: 63).

A vélt vagy valós párhuzamok mellett szól, hogy maga Orwell (1986: 164; 168) is 
egyébként a médiatechnológia fejlődéséből eredeztette e hírhedt felügyeleti tevékenység 
műszaki alapjait művében.2 A Nagy Testvér nevével fémjelzett orwelli jelenség tulaj-
donságai azonban számtalan objektív okból nem rokoníthatók azon jelen társadalmi ta-
pasztalatokkal, amelyek e tanulmány témáját alkotják, a történelmi léptékektől az egyes 
szereplőkön át egyéb szociológiai tényezőkig. A megfigyelési rutinmechanizmus mind-
azonáltal nagyon is megjelenik a mindennapjainkban – ráadásul az idézet feltételezés-
szerű jellege helyett bizonyosságként – egyes jelen sajtóhírek tükrében legalábbis. Ilyen 
újság volt a Google részvénytársasághoz fűződő pilótanélküli robotrepülőgép általi 
árukézbesítés ellenséges ausztráliai fogadtatása is (Evans 2019), mely esetben egyből a 
kereskedelem, az IKT-behemótok, technológia és társadalom keresztmetszetéhez érünk. 
Ez az előzmény annál is inkább tanulságos, mivel általa felmerül, hogy egy, az ún. Big 
Data adatgyűjtési és -tárolási fenoménnel már eleve kapcsolatba hozott óriásvállalat 
ágazati határokat átlépve fejleszti szolgáltatási kínálatát. Márpedig ennek kiszolgáló ap-
parátusával a megfigyelési lehetőségek soha nem látott szintjét érte el.

A felhasználók kereskedelemi célok mentén történő pásztázására és az algoritmikusan 
szűrt, személyre szabott hirdetésekre is számos meghökkentő példát találni akár a 
mindennapokból is. Az anekdotákként számontartott, vagy szakirodalmi hitelességgel 
is dokumentált (Croteau–Hoynes 2014: 326–330; Schiller 2014; Harari 2018: 36; 
Iványi 2019a) esetek láttán egyes szerzők egyenesen egy ún. megfigyelési kapitalizmus 
[surveillance capitalism] tendenciáiról beszélnek (Zuboff 2014; Kampmar 2018; 
O’Connor 2019).

A fő kérdéskör immár nem arra irányul, hogy létezik-e e gyakorlat a mindennapokban. 
Hanem, hogy 1) az miként játszódik le: főleg kereskedelmi érdekeltségek mentén, 
vagy egyéb hatalmi tényezők, például államok részvételével is történik? További 
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kérdések a teljesség igénye nélkül, hogy 2) etikus-e mindez; illetve 3) egyéb adott 
esetben kedvező hatásaik kompenzálják-e előbbi befolyásokat?

A második és harmadik kérdéskört nem tiszte e sorok szerzőjének megítélni, e ta-
nulmány nem is célozza azok feltárását. Az elsővel összefüggésben a közelmúlt egyes, 
olyan nevekkel, mint az Assange- és Snowden- vagy Cambridge Analytica-botrányok 
– fémjelezhető világpolitikai visszhangot is kiváltó mozzanatai sejtetik, hogy olyan 
roppant politikai gazdaságtani és társadalmi mélységekről és horizontokról van szó, 
amelyek az üzleti szféra banalitásain messze túlmutatóan, számos szereplő részvételével 
terjednek ki.

Az, hogy a magánszektori szereplők adatgyűjtést folytathatnak, köztudomású. 
Jól ismert az algoritmikusok által keletkező, személyre szabott hirdetés jelensége 
önmagában is. Ezek az esetek éppúgy felvetnek társadalmi kockázatokat, mint amikor 
a visszaélések kezdeményezői, kedvezményezettjei állami szereplők. Ugyanakkor 
kétségtelenül ezek az utóbbi ügyek váltották ki a legnagyobb visszhangot világszerte.

E tanulmány egy általános elméleti keretezést követően rátér e téma közelmúltbeli és 
aktuális állami, illetve nagyhatalmi összefüggéseire, majd a kereskedelmi vonatkozású, 
az előbbiektől lényegesen elterjedtebb gyakorlatok áttekintésére vállalkozik. Eközben 
rámutat e két irány kombinációira és szinergiáira is, amit e kézirat előrehaladásával 
szeretnék tisztázni.

(Az infokommunikációs technológia3 inherens kétarcúsága) Érzékelve azok előretörését 
az elmúlt évtizedekben, egyesek (pl. Shirky 2011) üdvrivalgással fogadták világszerte 
és hazánkban is az új számítógépes hálózati technológiákat. Mások ugyan jóval óvato-
sabban, ám nem titkolták abbéli meggyőződésüket (pl. Szabó–Hámori 2006: 87), hogy e 
technológiák pozitív hatásai túlsúlyban vannak. Megint másoknál a digitális technológia 
és a hálózatok mintegy „végzetszerűségként”, az ennek megfelelő „piackonformitás” 
pedig normaerővel jelentkeztek (vö. Csepeli 2002: 175; György 1998: 196–7), talán a 
korabeli, hegemón neoliberális korszellemnek megfelelően is (Iványi 2017: 47).

Azóta bebizonyosodott, hogy az infokommunikációs technológia csakugyan lehető-
ségeket biztosít a társadalmi kölcsönhatások új alakzataihoz, új módszereket kínálva 
az idő és a tér korlátainak leküzdéséhez, és adott esetben azok befolyásolásához is. 
Csakhogy az is egyértelművé vált, hogy az internethasználat terjedésével nyilvánvaló 
aggályok merülnek fel mind (állam)biztonsági, mind adatvédelmi szempontból, mely 
utóbbiak egy új panoptikumot4 (Webster 2006: 222–4; Iványi 2014: 133; 2017: 47) 
körvonalaznak.

Ennek megfelelően a kilencvenes–kétezres években már számos figyelemfelhívás 
övezte a technológiák vélt vagy valós invazivitását (Castells 1996–8; Bayer 2005; 
Webster 2006 stb.) és e problémamegfogalmazások nem veszítettek indokoltságukból 
azóta sem.

Manuel Castells (2001: 164–81) spanyol szociológus dialektikus megközelítése 
egyszerre méltatta az internetet és általánosságban az információs technológiát a ben-
ne rejlő demokratikus potenciál miatt, és vetette fel a vonatkozó kihívásokat, ha nem is 
oly mértékben, mint egyes, bevezetőben nevesített szerzők később (pl. Zuboff 2014). 
Megállapítja e szellemben, hogy az állam ellenőrző hatalmának kiterjesztésére való 
törekvése megannyi betörési pontot jelent az állampolgárok szabad kommunikációjá-
nak felügyelete terén. Az állami megfigyelés azonban csak a felügyeleti érem egyik 
oldala, hiszen a magánszektori szereplők részéről is számos efféle megnyilvánulással 
találkozni a mindennapokban. Az internetes áruházak nyilvántartják a hozzájuk érkező 
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azonosító információkat, hogy a későbbiekben fel is használják azokat. A nagyválla-
latok rendszerint eleve ellenőrzik alkalmazottaik elektronikus levelezését és internet-
használatát. Eközben a két szféra kölcsönhatásait, illetve „taktikai szövetségét” jelzi, 
hogy a piackutatók adatbázisokat készítenek a szavazók politikai kötődéseiről, és e lis-
tát eladják a legtöbbet kínáló politikai erőknek (l. az azóta már megszűnt Cambridge 
Analytica cég nevével fémjelzett botrányt). (Bayer 2005: 43).

Jelen sorok szerzője Castells-hez hasonlóan szintén egy árnyaltabb nézőpontot 
képvisel. Miközben nem tekinti teljesen alaptalannak a megfigyelési kapitalizmusra 
és egyéb felügyeleti rendszerekre vonatkozó nézeteket bizonyos jelenkori fejlemé-
nyek árnyékában, érvényesnek tartja a magyar–lengyel származású Polanyi Levitt 
(2013: 256) azon megállapítását is, amely megragadja az infokommunikációs tech-
nológia kétarcúságát. Eszerint az „egyfelől betolakodó jellegével megfigyeléssel 
korlátozhatja szabadságunkat”, másfelől „ki is terjesztheti azt szociális hálózatok 
formájában”.

Ebben a megközelítésben a szociálpszichológus Csepeli György (2002: 175) azon 
értékelése, miszerint „a hálózatban forgalmazott információkhoz való hozzáférés […] 
iszonyatos politikai, kulturális és gazdasági erőforrások birtokába juttatja a felhasz-
nálókat”, noha kifejezetten nem domborítja ki e viszonyok árnyoldalát, valószínűsít-
hetően magába foglalja az ágencia kérdését és előrevetíti a változatos felhasználási 
mintázatok változatosságát is. Annak a szempontnak a részletezőbb körüljárása, hogy 
a kimenetel milyen mértékben múlik a felhasználói ténykedésen (Iványi 2015), ezúttal 
egyéb fókuszai miatt nem célja e tanulmánynak.

(Panoptikon és digitális média) E fenti és egyéb leírások érzékeltetik, hogy az aggá-
lyok nem új keletűek. Azonban a jelenlegi tendencia egyfelől soha nem látott mér-
tékkel zajlik, másfelől új gazdasági-hatalmi szereplők feltűnésével jár a horizonton, 
melyek tükrében megpillantani az infokommunikációs technológia fentebbiekben 
említett ambivalens spektrumának a kedvezőtlenebb térfelét is. Erre fókuszálunk a 
továbbiakban.

A szóban forgó új szereplők legfeljebb viszonylagosan, illetve mindenekelőtt a 
fentebb idézett szerzők okfejtései szempontjából újak. Közülük kettő emelkedik ki az 
elmúlt évek tapasztalatai alapján.

A Google – amelyről már a bevezetésben is szó esett – globális horderejét és nem-
zetközi politikai gazdaságtani súlyát jelzi, hogy legkevesebb 78 irodát üzemeltet több 
mint 50 országban. Küldetési nyilatkozata ambiciózus napirendet sugall a kezdetektől, 
amennyiben a világ információinak a megszervezését és azok általános hozzáférhe-
tőségének és hasznosíthatóságának a biztosítását a missziójának tekinti. E céljaiban 
vertikálisan és horizontálisan szerteágazó profiljára támaszkodhat, amely messze túl-
nyúlik a kezdeti, internetes kereső tevékenységen. E tevékenységei közepette éppen-
séggel napjaink legnagyobb fogyasztójává a Google algoritmus vált (Harari 2018: 65).

Az immár a fényképek és rövid videók megosztásán alapuló Instagram közösségi 
hálózatot, illetve a Messenger és WhatsApp azonnali üzenetküldő szolgáltatásokat is 
nyújtó Facebook szintén globális hatalmi-gazdasági szereplő, ami egyre jelentősebb 
adatvédelmi és egyéb (pl. adóoptimalizálási) kritika tárgyává teszi.

Igaza lehet Dan Schillernek (2014: 136–7), aki szerint egy, a társadalmi hálózatokon, 
kereső szolgáltatásokon, hordozható készülékeken, érzékelő berendezéseken, adatköz-
pontokon nyugvó több milliárd dolláros ipar irányul az ún. big data marketingcélú gyűj-
tésére és kezelésére (vö. Iványi 2014; Derakhshan 2015). Egy vizsgálat, mely szerint 
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2009-ben 36/50 honlap tette lehetővé a látogatók adatainak harmadik fél általi nyomon 
követését, ilyenformán gyakorlatilag megvonva tőlük ezáltal a saját világhálós magán-
életük [privacy] feletti ellenőrzést, szintén betolakodó jellegű világhálós megfigyelésre 
enged következtetni. Márpedig ebben olyan IKT-óriások, mint a Facebook és a Google, 
amelyek folyamatos erőfeszítéseket tesznek a nyomon követési technológiák fej-
lesztésére, központi szerepet játszanak. Amint azt egy vizsgálat feltárta 2010-ben, 
a Facebook az azonosítási adatokat több tucatnyi külső hirdetési és nyomon köve-
tési szervezet számára továbbította, a Google pedig 2013-ban került lehallgatási 
botrányba, mely során felmerült a vád, hogy adatokat gyűjt az internethasználókról, 
akiknek személyre szabott, célzott hirdetéseket mutat (Schiller 2014: 130–137).

(Algoritmikus nyomon követés és hirdetések a tőkekoncentráció szolgálatában) Régóta 
ismertek a digitális média és a világháló piaci, illetve politikai gazdaságtani összefüg-
gései. Davis és Owen (1998: 258–259) arra a következtetésre jutott, hogy az új média, 
ellentétben bizonyos nézetekkel, nem valamiféle új, demokratizálódást segítő eszköz. 
Ugyanis a nyereségmotívum, amely az új média szerkezetét és működését meghatároz-
za (Croteau–Hoynes 2014: 319–26), olyan koncentrációkban öltve testet, mint a „több 
százmilliárd dollárt érő” Facebook és Google (Harari 2018: 178), bizonyos fokig komp-
romittálja azon képességét, hogy valódi és értelmes polgári kezdeményezéseket valósít-
son meg (vö. Schiller 2014; Jungclaussen 2017).

Az 1990-es években az internet kereskedelmi alapokra helyeződésének első hullámával 
egyrészt számos sikeres üzleti modellt kereső vállalat fordította erőforrásait „kapu” portálok 
– mint az MSN vagy a Yahoo! – létrehozására, amelyek segítenek elindulni a felhasználók-
nak a háló felfedezésére. Másrészt olyan keresőprogramok megalkotására törekedtek, mint a 
Google, amelyekkel megtalálják, amit az interneten lévő, már-már végtelen tartalom között 
keresnek. Sok esetben e két funkciót egyazon weboldal egyesíti. E portálok jó példát képez-
nek egyebek mellett arra, hogy az internetben rejlő technológiai képességek a hagyományos 
kereskedelmi célok felé tájolhatók. A portálok lényegében az online média világának a ka-
pui: osztályozzák a webhelyeket, kulcsszavakat keresnek az internetes oldalakon, és még 
rövid áttekintéseket is adnak számos webhelyről. Néhány ezek közül az internet leglátoga-
tottabb oldalai közé tartozik, és az idők folyamán egyszerű leltározó rendszerekből gyakorla-
tilag a kereskedelmi hirdetések kiemelt felületeivé alakultak át (Croteau–Hoynes 2014: 321).

A koncentrációk tendenciáinak, irányának és annak érzékeltetésére, hogy már az ezredfor-
duló előtt milyen elképesztő politikai gazdasági erők találkoztak a világhálón, idézem 
Barabási Albert László (2003: 119–20) hálózatkutatót: „Az 1999-es Super Bowl (ame-
rikai futballbajnokság döntője) alatt számos SenkiNemIsmeri.com társaság – mint az 
OurBeginning.com, WebEx.com és az Epidemic Marketing – hirdetésenként kétmillió 
dollárt fizetett azért, hogy a Denver és St. Louis közötti párbajt követően az amerikai-
ak millióihoz eljuttassa a nevét. Ugyanebben az évben egyedül az E*Trade 300 millió 
dollárt költött önmaga bemutatására. Az egyik legnépszerűbb internetes kereső, az 
Alta Vista hirdetési költségvetése közel 100 millió dollár volt, és az America Online 
– az online világ Góliátja – sem maradt el ettől nagyon a maga 75 millió dolláros rek-
lámköltségével. 1999-ben több mint 3,2 milliárdot költöttek a világhálón megjelenő 
reklámokra, ami körülbelül a fele az azonos időszak alatt a – közel két évtizedes múlt-
tal rendelkező – kábeltelevíziózásban hirdetésekre költött összegnek.”

Eme aprólékos, ám elgondolkodtató kitérő után evidens, hogy az új médiatechnoló-
giák, amelyeket gyakran forradalmi fejlesztéseknek neveznek, sem védettek a reklám 
intézményi befolyásától. Mivel a hirdetők innovatív módszereket keresnek a hozzáértő 
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fogyasztók online figyelmének felkeltésére és összpontosítására, új stratégiákat fejlesz-
tenek ki és új hirdetési formákat használnak (Croteau–Hoynes 2014: 210). Hasonlóképp 
helytállónak bizonyul azon értékelésük is, hogy a fogyasztásra irányuló alkalmazások, 
amelyek a magas jövedelmű (jogi) személyi felhasználókat célozzák, vonzóak a poten-
ciális hirdetők számára. Ennek figyelembe vétele mellett azt mondhatjuk, hogy a reklám 
médiaiparban betöltött szerepének elemzése azt sugallja, hogy az „információs sztráda” 
hirdetésekkel van kikövezve és tőkeérdekeltségek mentén kanyarog.

Következtetésem szerint e kérdés távolról sem csak politikai gazdaságtani 
természetű, noha a koncentrációk nyilvánvaló ténye ekképp is tájolhatná. A hálózat-
alapú szolgáltatások a személyes információgyűjtés és -szerzés tengelyeivé váltak, a 
kereskedelmi hírszerzés világhálós apparátusa, vagyis a felügyelet kultúrája ugyanekkor 
a mindennapok része is lett. A tőke és a mindenütt jelenlévő állam egyaránt legitimációs 
kérdéseket vet fel, eközben intézményi elszámoltathatóságuk és a transzparencia 
napjainkra állandósulni látszó társadalmi igényekké váltak (vö. Schiller 2014: 137–141). 
Mint majd látni fogjuk, nemcsak politikai gazdaságtani, hanem világ- és geopolitikai 
kontextusokról is szó van.

Az adatok harmadik fél számára történő közvetítése, majd az igényeik szerinti célzott 
hirdetésekből is táplálkozó tőkekoncentráció a világháló-alapú termékláncok, illetve az 
IKT-növekedés hajtóerejét adják. Fuchs–Trottier (2014) szerint a megosztott tartalmak 
fogyasztója világhálós tevékenysége nagy részében tulajdonképpen profitot termel a 
Google, az Instagramot birtokló Facebook, a MySpace-t birtokló News Corp., vagy a 
Flickr-tulajdonos YouTube stb. és egyéb IKT-vállalatok számára.

Ugyanis nem túlzás az áttekintett előzményekre figyelemmel azt mondani, hogy napjainkra 
állandósult a világhálós hirdetések személyre szabásának gyakorlata, köszönhetően a 
felhasználói tevékenységek számítógépekkel és adatbázisokkal történő megfigyelésének, 
adattárolásának és kiértékelésének. A gazdasági megfigyelés összességében egy olyan 
mechanizmus, ami a Web 2.0/3.0-s tőkefelhalmozás alapjául szolgál.

Dan Schiller (2014: 115) rámutatott, hogy a transznacionális vállalatok által birtokolt 
adatközpontok egyenlőtlenül oszlanak el a világrendszerben, mégpedig aránytalanul 
egyes centrumországok javára. Maga az Egyesült Államok messze a legnagyobb 
adattároló ország világviszonylatban. A Facebook adatközpontja Közép-Oregonban öt 
amerikaifutball-pálya méretű és bővül – írta az amerikai szerző 2014-ben megjelent 
könyvében. Mit szólt volna, ha tudja, hogy 2019-cel kezdődően már a tizenötödik 
ilyen létesítményét üzemelteti a vállalat, amerikai és európai helyszínek után immár 
Szingapúrban is (Peterson 2019), azon célkitűzése szellemében, hogy adatközpont-
kapacitásuk méretét növelje, miközben az infrastruktúrájuk „egyidejűleg még erősebbé 
és hatékonyabbá váljon”?

Vagy, mit szólhatott volna György Péter (1998: 164), aki magában „a globális 
shopping mallban,” illetve a transznacionalizálódó fogyasztás fizikális színtereiben is 
a „transzparens közösségi színterek mindenre kiterjedő, minél mélyebb és kiterjedtebb 
kontrollját” vélte felfedezni már a kilencvenes években is, ha e nyomon követéssel 
szembesül?

Egy további tanulság, hogy noha e fentieknek megfelelően egyenlőtlenül oszlanak 
meg az adatok (Schiller 2014), a kereskedelmi célú, globális színtéren megjelenő 
megfigyelési jelenségen ugyanakkor a fejlett és a fejlődő világ egyaránt, ráadásul 
kiegyensúlyozottan osztozik. Más szóval, ha az adott állam nem is feltétlenül igyekszik 
elgáncsolni, illetve szankcionálni az online aktivitást – hiszen a következmények, 
illetve szankcionálási minták már szerteágazó képet adnak (Iványi 2014) –, attól még 
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a kereskedelmi vagy egyéb célú tracking könnyűszerrel jelen lehet és van az államok 
politikai berendezkedésen átívelő teljes spektrumán.5

(Globális panoptikon: nagyhatalmi, illetve állami kapcsolódások) Az eddigiek már ön-
magukban is megelevenítenek egy olyan panoptikont – amelyben „szem előtt” vannak 
a felhasználók. Ha mindez nem is feltétlenül az orwelli Nagy Testvér mértékével zajlik, 
nyilvánvaló, hogy a kereskedelmi célú adatgyűjtés és -tárolás jelentős. A továbbiakban 
bemutatom e gyakorlatok világméretű kiterjedését, avagy a globális panoptikont, ami-
nek egyik ismérve a transznacionális IKT-vállalati együttműködés a politikai napirend-
jüket a nemzetközi porondon is érvényesíteni kész államokkal.

Paradox helyzetet eredményez, hogy az internet-cégek – retorikájukban a „szabadság 
bajnokai” – hozták létre és alkalmazták először a netes levelezők anonimitását feltörő 
technológiákat, behatolva a privát szférába. Ezáltal utat nyitottak a kormányzati megfi-
gyelésnek is, visszaélve a megszerzett személyes adatokkal. Castells (2001: 181) állítása 
szerint 5000 dollárért bárki nevét meg lehet tudni, és százával akadnak, akik hajlandók 
fizetni ilyen információkért. Mint ironikusan megállapítja: „a kormányok nem bíznak az 
állampolgárokban – ők tudják. És a polgárok bizalmatlanok a kormányuk iránt – ők meg 
eleget tudnak” (Bayer 2005: 43, vö. Derakhshan 2015; Harari 2018: 73–81).

Hangsúlyozom: a megfigyelés jól ismert jelenség világszerte, amely nemcsak 
a köztudat által változatos okból diktatúraként számontartott államok, hanem az 
úgynevezett liberális demokráciák esetében is előfordul. Hogy ez mennyire így van, 
alátámasztja az a tény, hogy a „demokratikus mintaországként” besorolt Egyesült 
Államok világelső az elektronikus megfigyelés jogi akadályait eltávolító erőfeszítések 
tekintetében, különösen az ezredforduló óta eltelt időszakban.

Sőt, tulajdonképpen a történelem máig legnagyobb globális visszhangot kiváltó 
internetes megfigyelési botrányai is az Egyesült Államokhoz kötődnek. A titkos 
amerikai diplomáciai üzeneteket is 2010-ben közzétevő ausztrál oknyomozó újságíró, 
Julian Assange (2012) felfedte, hogy az USA olyan internet-vállalatai, mint a Facebook 
és a Google „megfigyelő motorrá” [surveillance engine] alakították át a világhálót, hogy 
a felhasználók szokásait elemezve „kiszivattyúzzák” a kereskedelmileg hasznosítható 
adatokat.

Az ügy világpolitikai színtérre terelődött, amikor 2013 nyarán a Nemzetbiztonsági 
Ügynökség (NSA) egykori munkatársa, Edward Snowden jelentette be, hogy az 
Egyesült Államok rádióelektronikai, jelhírszerzéssel foglalkozó hírszerző szervezetének 
PRISM nevű programja hatalmas kiterjedésű adatgyűjtést tesz lehetővé. A program 
legalább kilenc nagy amerikai internetvállalattól (Microsoft, Yahoo!, Google, Facebook, 
Paltalk, YouTube, AOL, Skype és Apple) rendszeresen és tömegesen szerez és tárol 
a felhasználókra vonatkozó adatokat. Mindez 2007 óta történik a korábban említett 
törvénymódosítások adta jogi környezetben. A leleplező Snowden szerint mindez a 
köztudottnál jóval nagyobb, „veszélyes és törvénybe ütköző mértékben” folyt. Sőt, az 
amerikai kormányzatnak a gyanú szerint közvetlen hozzáférése volt (és talán van?) 
a Google, AOL, a Yahoo stb. nagyvállalatok által tárolt kommunikációs adatokhoz a 
PRISM internetfigyelő program révén.

Ennek megfelelően azon zsilipeket, amelyeken keresztül az elektronikus élet folyik, a 
nagy internetes közvetítők működtetik (vagy legalábbis működtették a közelmúltig) az 
Egyesült Államok Nemzeti Biztonsági Ügynökségével (NSA) összehangoltan. Snowden 
rámutatott arra, hogy az amerikai állam és a vállalati ügynökségek együttműködtek az 
emberi jogokkal történt szisztematikus és globális visszaélésekben. Ennek fényében 
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egyre inkább bizonyosnak tűnik, hogy egy rendkívül kiterjedt, területen kívüli on-
line rendszer nyert felvételt az amerikai katonai hírszerző komplexum hadrendjébe. 
A személyes adatok politikai gazdaságtana átlépett egy vízválasztót, amennyiben a 
világháló-alapú termékláncok alapvetően újradefiniálták, hogyan, hol és kinek a javára 
történik a felhasználói adatok gyűjtése, tárolása és megosztása.

Edward Snowden kiszivárogtató-leleplező adatgyűjtése egyenesen azt jelezte, hogy 
az úgynevezett Öt Szem Szövetség (Five Eyes Alliance) – amelynek tagjai angol-
szász országok: az USA, Nagy-Britannia, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland – digitális 
hírszerző szervei immár nem csupán az online kommunikációt szeretnék ellenőrizni. 
Appelbaum és szerzőtársai (2015) egyenesen azt állították, hogy e szereplők internetes 
összecsapásokat terveznek, hogy megbéníthassák a számítógépes hálózatokat és az ál-
taluk vezérelt kritikus infrastruktúra-rendszereket (áram- és vízellátás, gyárak, repülő-
terek, pénzintézetek stb.) 

Visszaérve a fővonalra, e PRISM keretében megvalósuló, jól dokumentált, elvileg 
nemzetbiztonsági megfontolásokból történő együttműködés láttán tulajdonképpen 
összeesküvés-elméleti kontextusra sincs szükség annak belátásához, hogy az 
információk központosulása akár a nagyhatalmi érdekérvényesítés előretolt bástyájaként 
is felfogható. Annál is inkább, hogy 2013-ban az amerikai Nemzeti Hírszerzés igazgatója 
maga is megerősítette a fenti állításokban rejlő igazságot, nevezetesen, hogy éveken át 
folytak adatgyűjtések nemzetbiztonsági megfontolásokból nemcsak a Google, hanem a 
Facebook által is. Schiller (2014: 205) szintén megerősíti, hogy a Google, a Hotmail, 
a Yahoo és a Facebook oldalakról teljes e-mail-címjegyzékeket szerzett meg az NSA. 
Olyan számítógépes játékok, internet alapú virtuális világok és okostelefonra telepíthető 
alkalmazások, mint a World of Warcraft, a Second Life, valamint az Angry Birds (!)6 is 
az NSA megfigyelőállásaivá és „pásztázott felületekké váltak”.7

Az eseménysor világszerte tanulságul szolgált az állampolgárok és vezetések számára 
csakúgy, mint egy sor tudományterület kutatói számára. Az Université de Paris VIII 
geopolitika francia intézetének (IFG) professzora, Frédérick Douzet értékelése szerint 
„Edward Snowden nyilvánosságra hozott titkos dokumentumai az Egyesült Államok 
Nemzetbiztonsági Ügynökségének (NSA) teljes körű megfigyeléséről minden kétséget 
kizáróan mutatják, hogy a geopolitika hozzájárul a modern világ konfliktusainak 
megértéséhez”. Abban is igaza lehet a szerzőnek, hogy a történtek után „az USA 
stratégiai érdekei és céljai továbbra is változatlanok maradtak” (2016: 21). E megállapítás 
árnyalataira a továbbiakban térünk ki.

Aouragh – Chakravartty (2016: 564) a digitális infrastruktúrát egy olyan totalitás 
kontextusába helyezi, amely a globális áruforgalmat a maga intézményesített 
struktúráival övezi. Fontosabb a témánk szempontjából azon megállapításuk, hogy e 
rendszer és a kísérő szakpolitikák együttesen nemcsak a globális pénzügyi tranzakciók 
és kereskedelem eszközei, hanem kifejezetten a felügyeleté is, amennyiben az online 
technológiai infrastruktúrákhoz, mint fentebb szóba került, futballpályányi méretű 
metaadat-tárolók kapcsolódnak. Sőt, azokhoz a digitális műsorszórás adatfolyamai 
tartoznak, amelyek komplex, űrbeli műholdhálózatokhoz is csatlakoznak.

A Szilícium-völgy és a nemzetbiztonsági/felügyeleti állam hátborzongató szövetsé-
gének és a gyakorlatilag korlátlan megfigyelési hatalomnak egy további szemléletes 
példáját látták egyesek (Harris 2014) a világhálós korszak legbefolyásosabb vállalata, 
a Google, illetve az NSA intenzív együttműködésében egy kínai hackertámadással ösz-
szefüggésben. Azt követően, hogy elmondása szerint közel háromtucat amerikai nagy-
vállalattal egyetemben „egy célzott és igen kifinomult támadás érte infrastruktúrájukat 
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Kínából”, a Google válaszul váratlan és egyben addig talán példátlan lépésre szánta el magát. 
A behatolást annak szerverforrásáig visszavezető vizsgálódása során szerzett információit 
megosztotta nemcsak a többi megtámadott nagyvállalattal, hanem az Egyesült Államok 
bűnüldöző szerveivel és hírszerző ügynökségeivel is. A Google és az amerikai közin-
tézmények együttműködésének nagyhatalmi érdekérvényesítésre és erőviszonyokra 
gyakorolt hatásairól majd a történelem fog számot adni, miként mindennek a majdani, 
társadalmi életben lejátszódó közjogi és közéleti implikációiról is.

Annyi ugyanakkor bizonyos, hogy a nagyvállalatok megkörnyékezésének a gyakor-
latával az Obama-kormányzat jól dokumentáltan nem, és valószínűsíthetően a jelenlegi 
2017. január óta hivatalban lévő Trump-vezetés sem szakított.

Előbbi adminisztráció olyannyira nem, hogy Barack Obama korábbi elnök 2014. január 
végén közzétette az adatszolgáltatás új szabályait, amelyek egyenesen azt írták elő, hogy 
az olyan IKT-vállalatok, mint a Google, a Microsoft, a Yahoo és a Facebook legyenek 
„nyitottabbak”, amikor a vezetés felhasználói adatokat igényel tőlük (Dubcovsky 2014).

A Facebook által a kormányzati igényeknek megfelelően kiadott felhasználói adatok 
száma azóta is egyenletesen növekszik. A vállalat 2019. május 23-án bejelentette: kormány-
ügynökségek 2018. második félévében világszerte 110 634 esetben igényeltek információkat 
felhasználókról. Ez az adat enyhe, 7%-os növekedést jelez a megelőző félévre vonatkozó 
értékhez (103 815 eset) képest. Tendencia bontakozik ki annak fényében, hogy 2013 óta 
minden félévben egyenletesen emelkednek az értékek és ezen az időhorizonton azok 
több mint megnégyszereződtek. Nem nyilvános, hogy az igénylések mekkora hányada 
történt titkosszolgálati hírszerzés céljából. Mindenesetre a kért (és kiadott) információ, 
amely vonatkozhat a felhasználóra, annak IP-cím szerinti tartózkodási helyére, illetve 
tartalmazhatja az általa küldött vagy fogadott üzeneteket is, szélsőséges esetekben utat 
engedhet az állami szervezetek titkos (és tiltott?) eszközökkel folytatott műveleteinek 
is. Egyébként az Amerikai Egyesült Államok 26 014 esetben támasztott igényt a fel-
használókra és egyéb tudnivalókra vonatkozó adatokra, aminek a Facebook több mint 
83%-os arányban eleget is tett. A sorban India (27 410) – amely egyben a Facebook 
második legnagyobb piaca is a világon –, majd Brazília (10 838), Nagy-Britannia 
(9571), Németország (8598), Franciaország (6628), Olaszország (3853), Mexikó (3184), 
Törökország (2806), és Pakisztán (2360) követte. Az első tíz helyen szemmel láthatóan 
erősen felül vannak reprezentálva azon parlamentáris demokráciák, amelyekhez nemigen 
szokás az állampolgárokkal kapcsolatos, rendszerszintű információszerzés képzetét társítani 
(Facebook Transparency Report 2019).

A Twitterhez 2018. II. félévében hivatalosan 6904 megkeresés érkezett felhasználói 
fiókinformációk után érdeklődve, ami megegyezik a megelőző félévi jelentésbe fog-
lalt adattal, ugyanakkor több éves időtávlaton szemlélve a valaha volt legmagasabb 
(a Twitter 2012. I féléve óta teszi közzé a releváns jelentést) érték. A leggyakrab-
ban az Amerikai Egyesült Államok, Japán, Nagy-Britannia, India, Németország és 
Franciaország fordult a vállalathoz (Twitter Transparency Report 2019).

Schiller (2014) megjegyzi, hogy az USA és Európa adatvédelmi jogszabályai között 
jelentős különbségek vannak, az Egyesült Államokban – elképzelhető, hogy vállalati 
nyomásra, illetve ideológiai alapon – hagyományosan a kontinentálisnál rugalmasabb 
szabályozás van érvényben.

A Google arról számolt be, hogy 2018. II. félévére vonatkozóan minden idők leg-
magasabb mértékében, összesen 63 149 alkalommal kértek a világ kormányzatai ada-
tokat a felhasználókról, mely igénylések 67%-nak eleget tett az IKT-behemót (Google 
Transparency Report 2019).
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A hasonló megkeresések keserű piruláját bevonó átláthatósági cukormáz különben 
tízéves múltra tekint vissza. 2009-ben elsőként a Google fedte fel adatkiszolgáltatási 
mutatóit, amely gyakorlatot immár számos nagyvállalat követ: a Facebook, a Twitter, a 
Yahoo és a Microsoft is rendszeresen közzétesz hasonló jelentéseket.

E dokumentumok kitérnek a megosztott tartalmak különböző igények szerinti eltá-
volítására is. Dornfeld (2016: 46) megerősíti, hogy a kibertérrel kapcsolatos szabályo-
zás jelenlegi modelljében fontos szerep jut az iparban érdekelt nagy transznacionális 
cégeknek (pl. Google, Apple, Microsoft stb.), amelyek saját szabályaik szerint járnak 
el számos kérdésben, így például egyes – akár politikai – tartalmak eltávolításáról is 
saját belátásuk szerint döntenek.

Az adatok felfedésének egy szélsőséges, a kormányzati kéréseknek megfelelő adat-
kiadás rutinját horderőben messze felülmúló esete a fentebb már érintőlegesen szóba 
került Facebook–Cambridge Analytica adatbotrány. Ez minimum 87 millió Facebook-
felhasználó személyazonosításra alkalmas információinak a 2014-től történő összegyűj-
téséhez kapcsolódik, amit állítólag a későbbiekben Donald Trump 2016-os elnökválasz-
tási kampányában is közreműködő politikai kommunikációs tanácsadócég, a Cambridge 
Analytica folytatott (Kampmar 2018). Ezeket az eredményeket a vállalat a különböző, 
a választói akarat befolyásolásához kapcsolódó célokra használva fel. A Facebook köz-
ponti szerepe és részvétele mellett kevésbé köztudomású, hogy olyan „harmadik alkal-
mazások”, mint a Candy Crush, Uber, Spotify, Airbnb is – amelyek lehetővé teszik a 
Facebook-jelszóval történő belépést –, közvetetten szintén közreműködhetnek a szemé-
lyes adatokkal való visszaélések gyakorlatában – elviekben a felhasználó jóváhagyása 
mellett (Korosec 2018).

2017-ben a Trump-adminisztráció közzétette nemzetbiztonsági stratégiáját, amely 
megjegyzi: „ahogy az [internet] fejlődik, a kormányzatnak és a magánszektornak 
olyan rendszereket kell terveznie, amelyek a kezdetektől fogva magukban foglalják a 
megelőzést, a védelmet és a rugalmasságot, nem pedig utólagosan. Mindezt a szabad 
piacokat, a magánversenyt és a kormánynak a jogállamiság [rule of law] érvényesítésében 
játszott korlátozott, de fontos szerepét tiszteletben tartva kell megtennünk” (2017: 
13). Ebből kiolvashatók mind egy állampolgári szempontból kedvezőbb (hiszen a 
jogállamiságra kifejezetten utalás történik), mind egy kedvezőtlenebb fordulat jelei 
(hiszen új, hatékonyabb rendszerek tervezéséről és bevezetéséről is szó van).

Természetesen a világhálót nemcsak az Egyesült Államok tekinti kiemelt jelentőségű 
stratégiai térnek (vö. Brzezinski 2013). Ebben az összefüggésben elgondolkodtatóan 
mutat rá Slavoj Žižek (2016: 100) szlovén filozófus, hogy Edward Snowden éppenséggel 
„olyasmire derített fényt, amit nemcsak az Egyesült Államok tesz, hanem más hatalmak 
is – Kínától Oroszországig, Németországtól Izraelig –, technikai lehetőségeik szerint.

Hozzá kell tenni azt is, hogy Niall Ferguson amerikai történész – érdekes módon 
alig néhány évvel a Snowden-botrány után –, más hatalmakhoz társítja a szisztemati-
kus állampolgári adatgyűjtést, és ezzel összefüggésben az Alibaba vezetőjére, a „kínai 
Amazon” vezetőjére hivatkozik, akinek azt a nyilatkozatot tulajdonítja, hogy „a »Big 
Data« sokkal fontosabb a kínai politikai stabilitás szempontjából, mint bármi más”. 
Ferguson, jelezve, hogy a „túloldalon” is megjelenik az állami felügyelet vádja, mindezt 
úgy értékeli, hogy Kínában az állam korlátlan hozzáférést élvez a felhasználói adatok-
hoz. Abban pedig, hogy ezen túlmenően ez utóbbiak értékelésére szolgáló kapacitásokra 
is szert tett, a történész egyenesen a totalitarizmus új válfaját látja (Jungclaussen 2017). 
Nem kizárhatóan bizonyos elfogultsággal, ám más amerikai szerzők is (Mitchell–
Diamond 2018) felvetik a megfigyelés gyakorlatát azon máskülönben dinamikusan 
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növekvő, helyi közösségi hálózatok (Sina Weibo, Renren, Tencent, Douban, Wechat) 
kapcsán, amelyeket már évekkel ezelőtt is több mint félmilliárd ember használt online 
kommunikációra.

Mint fentebb elárultam, a világ számos országában, ideértve a demokratikus be-
rendezkedéseket csakúgy, mint a diktatórikus szociológiai szerkezeteket, soha nem 
látott megfigyelési rendszerek létesültek. Az izraeli történész, Yuval Noah Harari 
(2018: 64–5) beszámol arról, hogy hazája például vezető szerepet játszik a megfigyelési 
technológia területén, amennyiben Ciszjordániában a „totális megfigyelési rendszer egy 
működőképes prototípusát” hozta létre. Már napjainkban is, valahányszor a palesztinok 
telefonhívást kezdeményeznek, megosztanak valamit az online közösségi hálózatok leg-
nagyobbikán, vagy utaznak egyik városból a másikba, valószínűleg az izraeli mikrofo-
nok, kamerák, drónok vagy kémszoftverek általi megfigyelés alatt állnak. Algoritmusok 
elemzik ezeket az összegyűjtött adatokat, segítve az izraeli biztonsági erőket, hogy 
utóbbiak pontosan meghatározzák és semlegesítsék azt, amit potenciális fenyegetésnek 
tartanak. A szerző mindezt alátámasztandó, hivatkozik egy 2017. októberi incidensre, 
mely során egy palesztin a saját Facebook-oldalára küldött egy képet, amelynek ba-
nális feliratát a Facebook fordítási algoritmus tévesen fenyegető üzenetként fordította. 
Mindennek hatósági-bűnüldözési következményei lettek. Harari a történtekben annak 
előnézetét véli felfedezni, ami „emberek milliárdjaira vár ezen a bolygón”.

Az elnyomó rendszerek kétségtelenül képesek a technológia által az eltérő vélemény rész-
leges elfojtására, közvetlenül és közvetve is. A drasztikusabb módszerekről már esett szó, 
ám céljaikat akár azáltal is elérhetik a hatalmi szereplők, ha rábírják a Facebookot és más 
digitális médiavállalatokat arra, hogy eltüntessék az „online éterből” a számukra kedvezőtlen 
tartalmakat. Utóbbiak döntése, ha nem is kizárólagosan, ám túlnyomórészt azzal függ össze, 
hogy a hatalmi tényezőkkel erőik és érdekeik keresztezik-e egymást, és ha igen, miként.

Természetesen a közösségi média vállalatok és támogatóik a transznacionális tech-
nokrata elit részéről megvédhetik e döntéseket, mondván, nincs más választásuk, mint 
tiszteletben tartani a működésüket engedélyező, adott ország jogszabályi környezetét. 
Abban az esetben, ha például a Facebook, dacolva az orosz tisztviselők kérésével, meg-
tagadná mindezt, úgy a legnagyobb valószínűség szerint piacot vesztene. E vállalatok 
érdekei azt is diktálhatják, hogy jobb fenntartani a korlátozott jelenlétet, mint teljesen 
kiszorulni az adott műveleti színtérről.

Bármennyire is szeretnék a véleménynyilvánítás szabadságának hívei azt, hogy a 
Facebook és más internetvállalatok értékalapú síkra szálljanak, ezek a vállalatok felte-
hetőleg a magasztos ideákat csak addig képviselik, amíg az jövedelmező üzleti lehető-
ségeik feláldozását nem jelenti. Ezt a jelenséget, parafrazálva Cassidy (2015) egy meg-
állapítását, nevezhetjük „következetlen filantro-kapitalizmusnak” is.

(Befejezés) Minthogy a digitális média alkalmazásai nyilvánvalóan és mindinkább jelen 
vannak a mindennapokban az élet sajátos részeként, az emberben keletkezhet az az ér-
zés, hogy ezek az eszközök egy új nyilvánosság megtestesítői. Ebben van részigazság. 
Azonban a technológiákat működtető transznacionális vállalatok túl gyakran működnek 
együtt a társadalmi erőtér egyéb hatalmi tényezőivel ahhoz, hogy idealizáljuk e viszo-
nyokat, megfeledkezve kompromisszumaik reáliáiról.

Miközben az online hirdetésekben megmutatkozó tőkekoncentrációk önmagukban is 
elgondolkodtatóak, a személyre szabott algoritmikus tracking jelenség tényszerű tapasz-
talatai jelzik, hogy e politikai gazdaságtani tendenciáikon túl egyéb, például világ- és 
geopolitikai következményekről is szó van.
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A pár évtizede már-már közhelyszerűen vont Orwell-párhuzam eredetileg 
telescreen általi megfigyelésénél e szóban forgó gyakorlatok valójában sokkal kevésbé 
központosítottak és közvetlenek, talán nem is annyira invazívak vagy drasztikusak. 
Ám ettől még nagyon is jelen vannak, új, kritikus rétegekkel látva el a digitális 
nyilvánosságról és kommunikációs szabadságról alkotott felfogásainkat azon kérdések 
szövegösszefüggésében is, hogy ki, milyen célból és milyen időhorizonton gyűjt és 
tárolja – mégpedig a történelem során soha nem látott mértékben – a felhasználói 
adatokat.

E tanulmány elsősorban nem a megfigyelés társadalmi kockázatainak bemutatását 
tűzte ki célul, a politikai gazdasági mechanizmusok intézményi körvonalainak a 
felrajzolására szorítkozva mindennek legfeljebb implicit engedett teret. Zárásképp 
mindenesetre felidézzük Milan Kundera (2016: 42–43) Halhatatlanság című regényének 
sorait az alábbiak szerint: „Naponta ezer és ezer pillantás döf belénk, de ez nem elég: 
lesz még egy intézményesített tekintetünk, mely egy másodpercre se hagy el bennünket, 
hogy követhessen minket az utcán, az erdőben, az orvosnál, a műtőasztalon, az ágyban; 
életünk képe mindenestül archiválva lesz.”

Hussein Derakhshan (2015) iráni blogger és Yuval Noah Harari (2018)8 izraeli 
történész elgondolkodtató értékeléseinek tanulsága közös: a megfigyelés általános 
jelenség, melynek eredményeként a világ kiszámíthatóvá válik az olyan gazdasági-
hatalmi szereplők, mint a kormányzatok, a nagyvállalatok számára. Ha mindez igaz, 
úgy nem kizárt, hogy idővel az embert e szereplők jobban fogják ismerni, mint ő 
önnönmagát. Márpedig, az előrelátás képessége önmagában is hatalmat jelent.
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JEGYZETEK

1 Az eredeti angol szöveg: It was even conceivable 
that they watched everybody all the time. But at 
any rate they could plug in your wire whenever 
they wanted to.

2 Minthogy az orwelli Nagy Testvér toposzt 
tendenciózusan vonatkoztatják az infokommuni-
kációs megfigyelési jelenségre, egy szó erejéig 
összehasonlítanám a két szövegkörnyezetet. A 
műben e felügyelet, ha nem is kizárólagosan, ám 
elsődlegesen a párttagokra irányult, és a születés-
től a halálig, vagyis egy életen át tart: „a múltban 
egyetlen kormánynak sem állt módjában polgárait 
állandó felügyelet alatt tartani. A nyomtatás felta-
lálása azonban megkönnyítette a közvélemény be-
folyásolását, s a film és a rádió tovább fejlesztette ezt 
a folyamatot. A televízió felfedezésével, s azzal, hogy 
a technika haladása lehetővé tette, hogy ugyanazon a 
készüléken egyidejűleg adni és venni lehessen, vége 
lett a magánéletnek. Minden polgár, vagy legalábbis 
minden olyan polgár, aki elég fontos ahhoz, hogy 
érdemes legyen szemmel tartani, a napnak mind a 
huszonnégy órájában a rendőrség szeme előtt s a 
hivatalos propaganda hallótávolságán belül tartható” 
(1986: 164).

3 Elképzelhető, hogy a technológia megítélése a 
történelem folyamán mindig is ambivalens volt, 
ennyiben a vonatkozó ellentmondásos megítélés 
nem az infokommunikációs technológia sajátjai. 
Lebegyev (1964: 385) retteg a vonatoktól 
Dosztojevszkij A félkegyelmű c. regényében, 
azokat csillaghullásokból eredeztetve (!), ahogy 
Madách Imre Az ember tragédiájának (1862) XI. 
londoni színében egy italmérő helyen az egyik 
munkás megjegyzi, elsősorban egzisztenciális 
okokból, társának, hogy „a gépek, mondom, ördög 
művei…”. A haditechnika kártékony hatásainak 
szintén hatalmas irodalma van, elegendő Babits 
Elzájára gondolni.

4 A panoptikon fogalmat Webster (2006: 222–4) azon 
meglátása által ihletetten, aki a benthami panop-
tikum Foucault által eredetileg a hatalmi eloszlási 
és ellenőrzési mintázatokra értett metaforáját egész 
konkrétan az információs technológia korára vonat-
koztatja (vö. Iványi 2014).

5 Ne tévessze meg az olvasót, ha ez a kategorizációs 
kísérlet kissé ellentmondást nem tűrőnek hat. 
Az államok e besorolása során mindenesetre tény, 
hogy azok jelentős részére – talán összességére? –

  jellemző, hogy változatos okokból kifolyólag 
érdekeltek állampolgáraikkal kapcsolatos in-
formációk szerzésében és feldolgozásában, sőt, 
tevékenyen részt is vesznek mindebben. Jól lát-
ható, hogy az internetes megfigyelés tekinteté-
ben, amely valószínűsíthetően egyebek mellett 
az előbbi cél szolgálatában is állhat, tulajdon-
képpen nincs jelentős különbség az utóbbi évek 
politológiai irodalma (vö. Romsics 1999: 343) 
által logikusan megkülönböztetett parlamentá-
ris demokráciák és autoriter rendszerek között. 
Ezt leszámítva egyéb területeken természetesen 
már alapvető eltéréseket találunk (tömegmozgal-
mak elfojtására való irányultság, többé-kevésbé 
korlátozott érdekérvényesítési mechanizmusok, 
kisebb vagy nagyobb mértékben sérült polgári és 
politikai jogok stb.), ezért nagyon is van létjogo-
sultsága az általános használatban lévő, hegemón 
tipológiának.

6 Ki gondolta volna, hogy a finn szoftver-
cég, a Rovio által gyártott Angry Birds játék 
felhasználóinak adatait titokban az NSA saját 
céljaira használta fel? – teszi fel a kérdést Schiller 
(2014: 141).

7 E leleplezésnek világraszóló utórezgései voltak: 
Franciaország a „kulturális kivételesség” ürügyén 
protekcionizmusát kezdte előtérbe tolni például 
az Egyesült Államok és az EU közötti transzatlan-
ti kereskedelmi tárgyalások során. Brazília, amely 
hozzáfogott saját internetipara fejlesztéséhez és 
az amerikai központú internettől való függőségé-
nek a felszámolásához, és Németország, amely a 
TTIP egyezményhez adatvédelmi szigorításokat 
javasolt, közös ENSZ-határozatot szövegezett 
meg az internetes magánélethez [privacy] való 
jogról. Marshall (2018: 293) is ír a latin-amerikai 
ország és az Egyesült Államok összezördüléséről, 
aminek egy félreismerhetetlen jeleként Dilma 
Roussef brazil államfő lemondta washingtoni lá-
togatását, amikor tudomást szerzett az NSA utána 
való kémkedéséről. A brit külügyi szakértő ennek 
a konfliktusnak tudta be azt is, hogy a történtek-
re válaszul svéd vadászrepülőgépeket vásárolt 
Brazília.

 Oroszország és Ecuador tartós menedékjogot 
ajánlott Snowdennek, akit az Európai Parlament 
meghívott, hogy tanúvallomást tegyen az ameri-
kai megfigyelést övező nyomozási eljárás során. 

Zizek, Slavoj (2016) Zűr a Paradicsomban. A történelem végétől a kapitalizmus végéig. Budapest: Európa 
Könyvkiadó.

Zuboff, Shoshana (2014) A Digital Declaration. Frankfurter Allgemeine Zeitung, szeptember 15. https://
web.archive.org/web/20141221170008/https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/the-digital-debate/
shoshan-zuboff-on-big-data-as-surveillance-capitalism-13152525.html
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India, ahol különben központilag, állambiz-
tonsági megfontolásokból lebeszélték a kor-
mánytisztviselőket pl. a Google Gmail leve-
lező szolgáltatás használatáról, az amerikai 
többszereplős modellt hiteltelennek nyilvání-
totta, és világszerte bizalmi válságot okoztak a 
történtek olyan internetes testületekkel szem-
ben, mint az ICANN vagy az IANA (Schiller 
2014: 205–211).

 Mindez amekkora horderejű botránnyá terebélye-
sedett világszerte, annyira tisztázatlanok annak 
érdemi köz- és szakpolitikai következményei 
egyes vélemények szerint például uniós szin-
ten. „Az EU immár negyedik éve képtelen az 
NSA-botrányra hatékony választ adni” – írta 

Schiffer András (2018: 429) ügyvéd és politikus 
2017-ben, érzékeltetve e folyamatok nemzeti és 
nemzetek feletti relevanciáját.

8 Harari 21 Lessons for the 21st Century című 
könyvében több fejezetet áldoz az infokommu-
nikációs és biotechnológiai előretörések társa-
dalmi szövődményei bemutatásának. Ebben az 
összefüggésben kifejezetten nevesíti a Google, 
Amazon, Facebook IKT-behemótokat, amelyek 
egyfelől soha nem látott mértékű információs 
hatalomkoncentráció birtokosai, másfelől emlí-
tést tesz e cégek egyes alkalmazásairól, amelyek 
már napjainkban is kimondottan biotechnológiai 
adatkezelési potenciált és ambíciókat jeleznek 
(pl. Google Glass – 2018: 92).

Dr. Iványi Márton Pál a Budapesti Corvinus Egyetemen tudományos fokozatot (PhD) szerzett, a digitális média 
társadalmi, geopolitikai, nemzetközi politikai gazdaságtani és ideológiai jellemvonásait vizsgáló kommuniká-
ciókutató. Interdiszciplináris kutatásai mellett nyelvészeti, irodalomtörténeti és közéleti témákkal foglalkozik.



KISS KÁROLY

A mesterséges intelligenciáról – halandóknak

„…az első ultraintelligens gép lesz
az ember utolsó találmánya.”

(Irving John Good, 1965)

Kezdetben mesterséges intelligencia (MI) alatt az emberi intelligencia teljes 
spektrumának művi létrehozását értették, tehát a kognitív tulajdonságok mellett 
az érzelmi, érzéki, erkölcsi összetevőket is, beleértve a kreativitást, a képzelőerőt, 
az álmodozást, a motivációkat. – Hasonlóan ahhoz, ahogy a személyiség felépül 
e különféle összetevőkből. Az így felfogott intelligencia azonban test nélkül 
elképzelhetetlen – „nincs narancslé narancs nélkül”, mondta találóan David 
Gelertner, neves amerikai informatikus.1 Douglas Hofstadter, a kognitív tudományok 
ismert tudósa is csak a testet igénylő, érzelmekkel és képzelettel telített, kreativitásra 
képes változatot tartja intelligenciának.2 Legmélyebb értelemben az intelligens 
lény érzi is a gondolatait és tudatában van annak, hogy gondolkodik. A mai 
szóhasználat nyilvánvalóan nem felel meg ennek az igényes követelménynek; 
mesterséges intelligencia alatt ma egyszerűen programozott, algoritmusok által 
vezérelt folyamatot értenek.

Tanulmányomban bemutatom a MI egyre bonyolultabbá váló fajtáit és megpróbálok 
néhány, manapság egyre több embert foglalkoztató kérdésre válaszolni: Milyen 
következményekkel jár a MI elterjedése és mik a veszélyei? Lehet-e a MI-nak 
tudata? Kicsúszhat-e az irányításunk alól? Uralkodhat-e a MI létrehozója fölött? 
Magam sem lévén informatikus, írásom azoknak szól, akik nem a programozás 
felől, hanem a társadalmi funkciók, a felhasználás és az irányítás és irányíthatóság 
felől közelítenek e témához. A megnevezés – hogy nevezhetjük-e intelligenciának 
a gépi tudást – másodlagos kérdés, felesleges belebonyolódni. (És különben is, az 
intelligencia meghatározásában nincs egyetértés, számos definíciója van.)

(Az agy „szkennelése”) A teljeskörű emberi intelligenciát utánzó MI létrehozására irá-
nyuló ambíció gyengült; azzal párhuzamosan, ahogy kiderült, az emberi agy lemásolása/
szkennelése sokkal nehezebb feladat, mint ahogy kezdetben gondolták. Jelenleg több 
ilyen nagyszabású kutatási program folyik. Lausanne-ban egy tudós csoport a Blue 
Brain programon dolgozik: az agy minden jellegzetességét, sejtről sejtre haladva 
betáplálják egy szuperkomputerbe. A cél az agy pontos másának létrehozása. Az EU 
2013-ban indította el Human Brains Project nevű programját, 1,2 milliárd eurós finan-
szírozással; induláskor az volt a cél, hogy először kisebb emlősök agyát másolják le. 
Ugyancsak 2013-ban Obama elnök idején az amerikai kongresszus 3 milliárd dollárt 
szavazott meg az ún. BRAIN programra az emberi agy idegi pályáinak a feltérképe-
zése céljából. Paul Allen, a Microsoft egyik vezetője irányításával az agyat kódoló 
géneket próbálják beazonosítani. Az információtechnológiai óriáscégek kutatási tevé-
kenységének középpontjában a MI áll. 2017-ben a vállalatok globálisan 21,3 milliárd 
dollárt költöttek erre a célra.3 (Összevetésül: Magyarország évi teljes K+F kiadása 2 
milliárd dollár körüli.) E nagyszabású ambíciókat azonban erősen lehűtötte egy ku-
darc: a fonalféreg, a C. elegans „agyának” feltérképezése. E jelentéktelen, szimpla kis 

MŰHELY
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lénynek 302 idegsejtje és 7000 szinapszisa van, mindegyiket meghatározták, de évekbe 
tellett beazonosítani, hogy az egyes idegpályák és neuronok a féreg milyen viselkedé-
séért felelősek.4

Nick Bostrom szerint „A teljes agy emulációjához nem kell rájönnünk, hogyan mű-
ködik az emberi értelem, vagy hogyan programozzunk le egy mesterséges intelligen-
ciát. Csak arra van szükségünk, hogy megértsük az agy alapvető számítási elemeinek 
alacsony szintű funkcionális tulajdonságait. A teljes agy emulációjához nem szükséges 
semmilyen alapvető vagy fogalmi áttörés.”5 Ugyanakkor problémát okoz, hogy nem 
elegendő csupán a magasabb szintű agyműködést előállító agyrészek letöltése, mert ki-
derült, hogy minden agyi funkcióban az összes agyi rész részt vesz, ha nem is egyforma 
súllyal. Sőt, még a főbb testrészek idegi kapcsolódásait is reprodukálni kell a letöltés 
során.6 Ha ehhez még hozzávesszük, hogy az agy működéséhez a testre is szükség van, 
érthető az elbizonytalanodás. Ray Kurzweil korábban még a ’20-as évek végére jósolta 
az agy lemásolását, de Bostrom szerint ahhoz még vagy három évtizedre van szükség, 
de az is lehet, hogy csak századunk végére sikerül.

(Gépi tanulás) A mesterséges intelligencia legegyszerűbb változatát úgy határozhat-
juk meg, hogy programozott, algoritmusok által vezérelt folyamat, melynek során 
a komputer az emberi intelligenciát utánozza és „ha-akkor”, „vagy-vagy” logikai 
szabályokat és „döntési fákat” alkalmaz. A MI egy bonyolultabb változata a gépi 
tanulás, amikor a gép eltér a programozástól, az algoritmus rekurzív módon fejleszti 
önmagát.7 Az önfejlesztés statisztikai-valószínűségi alapú, és adatbázisokon történő 
gyakorlás során megy végbe, s az ember számára nehezen átlátható. Egy egyszerű 
példa: számítógépünk tapasztalja, hogy milyen tárgyú leveleket, hirdetéseket nem 
szoktunk elolvasni, a kukába dobjuk anélkül, hogy megnéznénk, és ebből tanulva 
egy idő múltán ő már ezeket a leveleket elénk sem engedi, egyből spam-listára teszi.

Ma már nehéz lenne felsorolni, hogy mi mindenhol alkalmazzuk és mi mindenre 
jó a gépi tanulással tökéletesített MI. Tud járműveket vezetni, tőzsdei ügyleteket lebo-
nyolítani, könyvelést és mindenféle adatfeldolgozást végezni, adathalmazból a kívánt 
információt megkeresni, újságot szerkeszteni, tömegben arcokat felismerni, arcok alap-
ján jellemzést adni, egy beteg diagnózisát felállítani és a szükséges terápiát kidolgozni, 
röntgenfelvételeket kielemezni, jogi precedenseket keresni, egy per (vagy perindítás) 
kimenetelét megjósolni, befektetési tanácsokat adni, idegen nyelvű szöveget fordítani, 
beszédet felismerni és emberi beszédet modulálni. Képes háztartásunkat okossá tenni, 
idős emberek szórakoztató társául szegődni, tulajdonosának az internet szolgáltatásaival 
kapcsolatos szóbeli kéréseit teljesíteni (lásd Alexa és Siri), webrobotként tulajdonosa 
nevében chatelni, alkudozni, párkeresésben hatékonyan eljárni, stb. stb.

Egy bonyolult, sokváltozós helyzetben a MI ki tudja választani azt, ami az alkal-
mazó számára a bizonyos szempontok szerinti optimális megoldást jelenti. Ennek 
különösen a gazdasági döntéseknél lesz (már van) nagy szerepe. A „bot”-ok (chatelő 
robotok) helyettünk és nevünkben vitatkoznak, ügyeinket intézik, vagy online vásárlás 
esetén alkudoznak a világhálón. A fárasztó kampányidőszakban politikusok helyett 
végzik el a munkát, a feltett kérdésekre helyettük válaszolnak. A kíberhadviselés során 
szoftverek feszülnek majd egymásnak, és az intelligensebb győz: megbénítja a másik 
hátországának ellátó rendszereit, sőt, legyőzi az ellenséges szoftvert…

A gépi tanulás egyik fajtáját a valószínűségszámításon alapuló módszerek adják. 
Ez gyökeresen más eljárás, mint a komputer programozása. Ennek során alkalmazzák az 
általános approximációs elméletet és a valószínűségi következtetést. Az ún. Bayes-hálókkal 
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megbecsülik a jövő valószínűségét az elmúlt események alapján. (Ilyen jellegű 
a spam-szűrés.) A Markov-modellekkel egy eseménysorozat megtörténtének va-
lószínűségére következtetnek (ilyen módon történik a beszédfelismerés, hangok 
felismerése).8

A genetikai algoritmusokkal az evolúciót utánozzák. Jó példa erre a repülőgépmo-
torok tervezése. Egy repülőgépmotort kb. kétszáz paraméter jellemez. A fejlesztők 
a szokásos módon úgy járnak el, hogy megváltoztatnak néhány paramétert, a motort 
legyártják, majd beépítve egy repülőgépbe a gyakorlatban kikísérletezik. E hossza-
dalmas és költséges folyamatot genetikai algoritmusok alkalmazásával a töredékére 
csökkentik. A megváltoztatott paraméterű változatot virtuálisan „gyártják le” és 
virtuális körülmények között kísérletezik ki. De ez a módszer lehetőséget ad arra is, 
hogy a különféle virtuális motorváltozatokat élőlényként felfogva, sőt, nekik nemet 
tulajdonítva egymással „keresztezzék” (lejátszva a meiózis, az ivarsejtképződés fo-
lyamatát, az apai és anyai gének kicserélődését, majd pedig, az „újszülöttben”, az 
egyes gének dominánssá és recesszívvé válását). Így rövid idő alatt képesek előál-
lítani azt az ideális változatot, amit – megmaradva az élőlény-hasonlatnál – mond-
juk folyamatos keresztezésekkel és kiválasztásokkal egy állattenyésztő csak hosszú 
évtizedek alatt képes elérni.

Rekurzív keresésnek nevezik azt a módszert, amikor a lehetséges megoldások nagy 
számából kell kikeresni a megfelelőt. Ilyen módon működött az amerikai műveltségi 
vetélkedő két nyertesét 2011-ben legyőző Watson, vagy a go játék legjobbjait 2018-ban 
megverő AlphaGo Zero. A valóságban ezeket a módszereket (és még több más, a gépi 
tanulás itt most nem említett típusát) egymással kombinálva alkalmazzák.

(Deep learning) A gépi tanulás legszofisztikáltabb változatát deep learning-nek nevezik. 
Ez a modell az agy működésének utánzásán alapul. Mesterséges neuronhálózatot hoz-
nak létre: neuronok és interneurális kapcsolatok leegyszerűsített modelljét szimulálják. 
(Jelenleg még csak nagyjából 100 ezer neuronból áll a hálózat, de hamarosan elérik a 
10 milliós nagyságot.)9 Minden kapcsolathoz eleve, véletlenszerűen hozzárendelnek 
huzalozási és szinaptikus erősségeket (súlyokat). A működés során ez finomodik. Nem 
mondják meg a gépnek, hogy pontosan mit tegyen, hanem példát állítanak elé: az em-
beri cselekvést és gondolkodást. A programnak/algoritmusnak azt kell utánoznia. Nagy 
terjedelmű adatbázisokon trenírozzák, meg kell tanulnia céltárgyát.

A neurális hálózatot rétegekbe rendezik. Az első rétegben elhelyezkedő neuronok – 
amennyiben képfelismerésről van szó – az egyes képpontoktól (pixelektől) származó in-
formációt feldolgozás után tovább adják a második sorban lévőknek, melyek elemzésük 
eredményét a harmadik sorban lévőknek továbbítják, és így tovább. A folyamat során az 
észlelés egyre elvontabbá válik, míg végül a legutolsó réteg (output layer), amely már 
nem csak az egyes részletekkel foglalkozik, hanem az egésszel, megállapítja, hogy az 
észlelt alakzat mondjuk egy emberi arc. (És továbbmenve: kinek az arca.)10 Ez a műkö-
dés – a számítógépekre jellemzően – szekvenciális. A program osztályoz és mintázatokat 
elemez. A felismerések az absztrakció különböző szintjeinek felelnek meg; a szintek egy 
fogalom hierarchiáját alkotják. Minden output valószínűségen alapszik.

Ezzel szemben az emberi agy analóg módon működik, az asszociációk lehetővé teszik 
a rövidítéseket, nem kell az összes lehetőséget, a teljes logikai fát „befutni”. A neokortex 
mintegy 300 millió mintafelismerő egységből áll, ezek egyszerre működnek és adják to-
vább az információt. A mintafelismerő egységek alá-fölé rendeltségi viszonyban állnak 
(az egyik feladata például az „a” hang felismerése, ha ez megtörtént, mehetünk tovább, 
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a másiké az „alma” szóé, …). Az alacsony szintű mintafelismerő egység azonnal továb-
bítja a felismerést és fontosságának megfelelően súlyozza is (!).11 Ha az emberi agyat 
a szekvenciálisan működő komputerrel próbálnánk meg utánozni, egy egész városrész 
nagyságú számítógépre lenne szükség, a mikroprocesszorok hűtésére pedig egy nagy 
folyóra.12

A deep learning az alapja a komputerek beszéd-tudásának vagy arcfelismerő képes-
ségének. Ily módon a mesterséges intelligencia a művészetekre is trenírozható. Egy 
géppel sokat hallgattattak Bach-korálokat, minek eredményeképpen megtanult saját 
stílusú barokk zenét komponálni. De képesek Picasso módjára festeni, és Rainer 
Maria Rilke stílusában verseket írni. Létrehoztak egy szoftvert a szájról való olva-
sásra; szófelismerése 93,4 százalékos pontosságú, szemben az emberi szájról olva-
sás legfeljebb ötven százalékos pontosságával. Egy kínai szoftver fénykép alapján 
meg tudja állapítani, hogy az illető rendelkezik-e bűnözői hajlammal. Egy másik a 
személy társadalmi hovatartozásáról ad jó becslést fényképe alapján.13 A Stanford 
Egyetemen kifejlesztett szoftver 81 százalékos biztonsággal meg tudja különböz-
tetni az egyének szexuális hajlamait, miközben az emberek erre csak 61 százalékos 
pontossággal képesek.14 Egyre több vállalat alkalmaz szoftvert személyzetis helyett 
az alkalmazottak vagy munkára jelentkezők lekáderezésére.15 Amerikában jelennek 
meg szoftver által szerkesztett újságok is. A hatóságok a MI-val fedeztetik fel a 
pénzmosást.

A deep learning tehát merőben eltér a hagyományos programozástól. A hagyomá-
nyos programozás igen körülményes, és komoly matematikai tudást igénylő tevé-
kenység. Egy alakzat, mondjuk egy kutya felismerése programozással úgy történik, 
hogy a programozó végnélküli, hosszú kódsorokat ír az állat minden testrészéről és 
sajátosságáról, és ha a gép ezeket azonosította, „felfedezte”, akkor jön a megállapí-
tás, hogy kutyáról van szó. Deep learning esetében viszont a tanítás ahhoz hasonló, 
mint ahogy egy gyereket tanítunk: megmutatunk neki egy kutya-képet, vagy egy 
kutyát, és megnevezzük. Majd pedig mutatunk neki más állatokat ábrázoló képeket 
is, pl. farkast, és elmagyarázzuk a különbséget. Minél nagyobb „mintán” tanul a 
gyerek, annál jobban felismeri az állatot.

(Érzéki, érzelmi és erkölcsi programozás) Fontos kérdés, hogyan lehet ellátni a mes-
terséges intelligenciát érzésekkel, érzelmi intelligenciával és erkölccsel. Ezekre már 
van technikai megoldás. Ha a számítógépet felszerelik érzékelőkkel (valójában itt egy 
robot és számítógép kombinációjáról van szó), bonyolult programozással el lehet érni, 
hogy a MI „megtanulja”, bizonyos hatások esetében mit kell éreznie. Nem élőlényként 
fogja érzékelni a hőt vagy a fájdalmat, de tudni fogja, hogy ilyen esetekben mit kell 
éreznie.16

A mesterséges intelligencia működtetésének egyik kritikus kérdése az erkölcs. 
Hogyan viselkedjenek a robotok és algoritmusok, milyen erkölcsi elveket és értékren-
det valljanak? A geek-ek (újabban így nevezik a számítástechnikai gurukat) időnként 
összeülnek, és megegyeznek a közös etikai elvekben. A MI trenírozása a tárgyilagos-
ságra és előítéletmentességre azonban nehéz, bár nem lehetetlen feladat. Technikailag 
ez úgy történik, hogy a géppel nagy tömegű szövegben kerestetik a különböző ala-
nyokhoz, társadalmi jelenségekhez kapcsolódó jelzőket. Ha a szöveg „elfogult” – azaz 
pl. egyes népcsoportokra gyakran használnak negatív jelzőket, vagy egyes társadalmi 
folyamatokat és jelenségeket gyakrabban ítélnek meg kedvezőtlenül, mint kedvezően –, 
akkor az algoritmus is elfogult és „előítéletes” lesz.17
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(Szuperintelligencia) Alapvető fontosságú kérdés, hogy létrehozható-e az emberit meg-
haladó szuperintelligencia. A vezető MI-szakértők döntő része ezt lehetségesnek tartja, 
a vita arról folyik, hogy az mikorra várható. E szakértők nagyjából fele már századunk 
közepére valószínűsíti a szuperintelligencia létrehozását.18 A szuperintelligencia meg-
jelenése egyben választ ad más, fontos vitatott kérdésre is. Például arra, hogy „kisza-
badulhat-e” a MI az emberi ellenőrzés alól. Régi vágású informatikusok, de még mai 
programozók is ezt lehetetlennek tartják. Úgy gondolják, hogy egyszerű módon, a csat-
lakozót a konnektorból kihúzva, vagy a wifit lekapcsolva megakadályozható, hogy a 
MI „kiszabaduljon”. Ezek naiv elképzelések; a szuperintelligenciának épp az a lényege, 
hogy fölülmúlja az emberit. Olyan ez, mintha mondjuk majmok fogságában élnénk, akik 
nem tudnák elképzelni, hogy túljárunk az eszükön. A szuperintelligencia létrejötte egy 
másik vitatott kérdést is eldönt. Nevezetesen: milyen célokat programozzunk be a MI-
ba. Gyakran olvasható közhely, hogy az első számú parancs az kell legyen, hogy a gép 
az embernek nem árthat. De a szuperintelligencia arra is képes lesz, hogy programját, 
beprogramozott céljait megváltoztassa, saját célokat alakítson ki és kövessen.

(Feketedobozok19) Fejtörést és gondot okoz az algoritmusok öntanuló, saját magukat 
fejlesztő képessége; amikor a korábbi tapasztalatokat beépítik önmagukba, amikor a 
feladatnak megfelelően tökéletesítik magukat. Egy ideje például már működnek fordító-
programok. Az alapnyelv az angol, a szöveget először arra fordítják, majd arról a kívánt 
nyelvre. A programozók megfigyelték, hogy az algoritmus „tanul”, és egy idő múltán 
olyan rövidítéseket, új utakat alkalmaz, amelyek célravezetőbbek, mint az előírt folya-
mat. Már az IBM 2014-es Watsonánál is megfigyelték az öntanulás képességét. Egy 
új fejlemény: „a Facebook Mesterséges Intelligencia Kutatólaboratóriumának (FAIR) 
dolgozói egy érdekességre lettek figyelmesek: chatbotjaik (párbeszédágenseik) gépita-
nulás-algoritmusaik segítségével az egymással folytatott kötetlen csevegés közben el-
tértek a szkriptjeikbe kódolt normáktól és bármiféle emberi input nélkül egy új nyelven 
kezdtek el egymással kommunikálni.”20

Egy más példa: a DeepMind cég AlphaGo-ja (melyet később felvásárolt a Google/
Alphabet) a legjobb go-játékosok közötti játszmák ezreinek tanulmányozásával tanulta 
meg a játékot és a stratégiaalkotást, majd pedig önmaga ellen játszott játszmák millióin tö-
kéletesítette tudását. A DeepMind ezt követően megalkotta az AlphaGo Zero-t, amely már 
emberi segédlet és példák nélkül, csupán a szabályok ismeretében is képes volt megtanulni 
a játékot. Bevezettek egy ösztönző-motiváló funkciót: a gép a győzelemért pontot kap, és 
minél több pont begyűjtésére kell törekednie. Ennek a játéknak nagy múltja, tradíciói van-
nak. Kulcsfontosságú eleme a stratégiaalkotás. Ezért annál inkább csodálatra méltó, hogy 
mindennek a megismerése nélkül is képes legyőzni a világ legjobbjait.21 Tehát a gépek fej-
lesztik, tökéletesítik magukat – a szakértők értetlenül állnak a jelenség előtt.

A gép feketedoboz módjára működik; nem látunk bele, és nem tudjuk, hogyan dön-
tött, miért az adott eredményt hozta ki. De nem ez az egyetlen feketedoboz-problémánk. 
Maga az ember, az emberi gondolkodás is egy fekete doboz. Döntéseink saját magunk 
számára is rejtélyesek. A kognitív pszichológia egy ideje már tudja, hogy érzelmi alapú, 
ösztönös, gyors döntéseink előbb születnek meg, és gondolkodásunk csak utóbb teremti 
meg hozzá a racionális indokokat.22

(Jogi vonatkozások23) A mesterséges intelligencia az ember által felfoghatatlan és átte-
kinthetetlen adatmennyiség alapján jobban képes megismerni a valóságnak egy sze-
letét, mint mi. Ebből következően felmerül a pontosság vagy átláthatóság dilemmája. 
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Ha a gépi doktor 90 százalékos megbízhatóságú, de működése folytán átláthatatlan 
diagnózist állapít meg, az „emberorvos” viszont csak 80 százalékig pontosat, de meg-
magyarázhatót és áttekinthetőt, akkor kész a dilemma: kinek higgyen a beteg?

A deep learning máris megteremtette a digitális jogállam egy konfliktusát. Ha az 
üzleti tevékenység deep learning típusú adatbányászaton alapszik, akkor az adatok nem 
magyarázhatók meg, és ezáltal a vállalat tevékenysége nem látható át és nem legális?24 
Az emberi viselkedés szintén olyan, mint egy feketedoboz, kiszámíthatatlan. De nem 
szükséges belelátni, hogy a helyzet kezelhető legyen: erre valók a törvények, a szabá-
lyok és az erkölcs. 

A MI már ma jogi problémákat okoz. Egy hitelkérelem elutasításánál, vagy egy 
pénzügyi tranzakció pénzmosássá nyilvánításakor meg kellene tudni mondani, hogy az 
milyen alapon történt. A „feketedoboz” probléma azonban megszakítja az oksági lánco-
latot, melynek ismerete minden jogi eljárás alapvető feltétele. Ezért e nem-tudást egyes 
komputertudósok úgy próbálják meg felszámolni, hogy a gépet programozással 
arra kényszerítik, magyarázza meg döntését. Ha például egy madarat kell azonosí-
tania, azt könnyen meg tudja mondani, hogy miért egy „búbos vöcsökről” van szó.25 
De bonyolult esetekben ez nem járható út, mert a gép csak olyasmit tud „elmondani”, 
amit programozója a szájába adott – tehát itt egy tautologikus problémáról van szó.

Büntetőjogi eljárásoknál a szándékosságnak alapvető szerepe van. De hogyan le-
hetne gépek esetében szándékról, motivációról beszélni? – a feketedoboz ezt megaka-
dályozza; a gép a bonyolult eseteket nem tudja megmagyarázni, programozója pedig 
nem érti. Egy nemzetközi jogi szakértő azzal a képtelenséggel állt elő, hogy emiatt a 
MI-nak jogi személyi státust kell tulajdonítani.26 A fogalom így bővül tovább: „mester-
séges szándék”…

(Lehet-e a gépnek tudata?) Két nagy rejtély maradt, amire még nem tudjuk a választ: 
a tudat és az Univerzum. (Én magam az életet már nem sorolom e kettőhöz hasonló 
nagy rejtélyek közé, hiszen már szekvenáltuk a DNS-t – bár még nagy részének, „sötét 
anyagának” nem ismerjük a funkcióit –, tudunk élőlényt klónozni, tudunk testi sejteket 
visszafiatalítani és őssejteket előállítani, tudunk mesterséges DNS-t készíteni, sőt, egy 
baktérium saját DNS-ét azzal pótolva tudjuk a baktériumot működtetni, a génsebészet és 
manipuláció révén élőlények alapvető tulajdonságát meg tudjuk változtatni.)

A tudat kialakulását a tudomány leggyakrabban úgy magyarázza, hogy az emergens 
jelenség: a komplexitásnak egy rendkívül magas fokán, konkrétan az agy esetében je-
lenik meg. A tudatosságot a gerincesek sajátosságának tekintik, az öntudatot pedig a 
Homo sapiensének, és legfeljebb még az emberszabású majmokénak. Ebből logikailag 
az következne, hogy ha egy rendszer eléri azt a rendkívüli komplexitást, ami az emberi 
agyat jellemzi, akkor a tudat, sőt, öntudat abban az esetben is meg kell jelenjen, ha nem 
biológiai, nem szénalapú rendszerről van szó. Az elméleti biológusok azonban ezt visz-
szautasítják, mert a tudatot biológiai alapú jelenségnek tekintik.

A tudat mint kontinuum elmélet számomra meggyőzőbb. (Erről Michio Kaku: Az el-
me jövője c. könyvében olvashatunk.) A tudat kérdését ekkor evolúciós keretek között 
tárgyaljuk – szemben az előző, rendszerelméleti felfogással. Eszerint a tudatot konti-
nuumként kell felfogni, kialakulása jól végig követhető az evolúció folyamán. Kaku a 
következőképpen határozza meg a tudatot: a tudat a múlt értékelésén alapuló folyamatos 
jövőszimuláció, amely a „visszacsatolási hurkok” (a külvilágból származó ingerek és az 
azokra adott válaszok) folyamatos felhasználásán alapul egy elérni kívánt cél érdekében. 
Kaku „kontinuuma”, tudati skálája paradox módon a tudattalan termosztáttal kezdődik, 
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mert annak már van egy visszacsatolási hurka (de a tudati szint ekkor még zéró), és 
aztán az élővilág egyre fejlettebb törzseit bevonva – a visszacsatolási hurkok száma 
egyre nő – az embernél köt ki. Felszínesen az a következtetés adódna, hogy a kon-
tinuum a gépi intelligenciával folytatódik, de problémát jelentenek a visszacsatolási 
hurkok.

Piotr Anohin funkcionális rendszerének (FR) elmélete szerint „Egy funkcionális 
rendszer komplex struktúrát alkot, mely önálló rendszereket, szerveket, komponen-
seket, eszközöket von be és köt össze funkciója elvégzéséhez úgy, hogy azok egyet-
len célirányos, sőt cél-, pontosabban jövő eredményének tételezésével egységes 
egészként működjenek tovább.” Tudatnak a FR-nek ezt a szelektor, illetve döntési 
képességét nevezi, melynek legprimitívebb góca az egó. Intelligenciának pedig en-
nek a stratégiai ön- és környezet fejlesztésre, az ehhez szükséges törvényszerűségek 
és működési logika megismerésére képes szintjét hívja.27 Mivel az elképzelés nem 
zárja ki a nem-biológiai alapú rendszereket, ezen az alapon is elképzelhető, hogy 
kifejlődik a tudat.

David Chalmers nyomán elterjedt manapság az agy interfészként történő felfogá-
sa. Eszerint a tudat az Univerzumnak ugyanolyan alkotó eleme, mint az anyag és 
az energia, és az emberi agy képes arra, hogy „rákapcsolódjon” erre az általános, 
univerzális tudatra.

Az elméleti biológusokkal szemben „a tudat funkcionalista teoretikusai viszont azt 
állítják, hogy a tudat meghatározásakor nem a biológiai eredet számít, hanem az oksági 
struktúra és az oksági szerep, ennélfogva a nem-biológiai rendszerek is lehetnek tudato-
sak, ha megfelelően vannak szervezve.”28

(Uralkodhat-e fölöttünk a MI?) Martin Rees, Ludlow bárója, Anglia egyik legrespek-
táltabb tudósa, korábban a Royal Society elnöke egy 2003-ban kiadott, magyarul 
is megjelent könyvében29 azt jósolta, hogy századunkban több olyan technológia 
és emberi tevékenységre visszavezethető veszély is megjelenhet, melyek az embe-
riség pusztulásához vezethetnek. Közöttük említette a mesterséges intelligenciát. 
Ugyanerre a következtetésre jutott Stephen Hawking, Elon Musk (a MI veszélye-
sebb az atombombánál), Ray Kurzweil, Bill Gates és Nick Bostrom is. Mint koráb-
ban említettük, ha a szuperintelligencia létrejön, képes lesz uralkodni fölöttünk. 
De mi oka lenne a MI-nak, hogy kipusztítson minket? Nem elég, ha egyszerűen csak 
alávetettjei leszünk? És egyáltalán, lesznek-e uralmi vágyai?

Forrás: web
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Tételezzük fel, hogy a MI-nak lesz öntudata. Ez esetben nagy valószínűséggel kozmi-
kus, ökológiai tudata lesz. És rádöbben, hogy a Homo sapiens a bioszféra réme, biológi-
ai holokausztot visz végbe, tömegesen irtja ki a többi fajt, veszi el életterüket. Ez éppen 
elegendő ok lenne ahhoz, hogy kiküszöböljön minket a fajok sorából…

A legvalószínűbb fejlemény, hogy gép és ember valamifajta szimbiózisa jön majd lét-
re. Yuval Noah Harari szerint a Homo sapiens nagyjából 70 ezer évvel ezelőtt alakult ki 
annak köszönhetően, hogy képessé vált az elvont gondolkodásra. Ettől kezdve letértünk 
a biológiai evolúció lassú útjáról, és a kulturális evolúció gyorsító sávjában haladunk. 
Kurzweil pedig azt vizionálja, hogy a MI néhány évtizeden belül lehagyja a természe-
test, bekövetkezik a szingularitás, mely robbanásszerű változást hoz életünkben, s attól 
kezdve a technológiai evolúció pályáján száguldunk majd, humán és gépi intelligencia 
egyesül.

(Világnézet és történelemfilozófia) Világnézetünk meghatározza azt is, hogyan gondol-
kodunk a MI-ról. Ha természettudományos alapokon állunk, és a tudatot az evolúció 
termékének tekintjük, azaz biológiai kategóriának, akkor kizárjuk annak lehetőségét, 
hogy nem-biológiai rendszerek is lehetnek tudatosak.

Hasonló a helyzet, ha vallásos alapon állunk, vagy valamilyen objektív szellemben 
vagy tudatban hiszünk. Akkor is úgy véljük, hogy a Homo sapiens nem csupán egy „bi-
ológiai gép”, az evolúció (vagy a teremtés) termékéből még hiányzik az a valami (lélek, 
tudat, szellem), ami a biologikumot emberré teszi. Ha pedig így van, a MI-nak nem 
lehet tudata, hiszen az ember nem képes produktumába beletenni azt a pluszt, amit ő is 
máshonnan kapott, és így a MI nem uralkodhat az ember fölött sem.

A tudat funkcionalista teoretikusai szerint viszont – mint említettem – a tudat meg-
határozásakor nem a biológiai eredet számít, hanem az oksági struktúra és az oksági 
szerep, ennélfogva a nem-biológiai rendszerek is lehetnek tudatosak, ha megfelelően 
vannak szervezve. (Így gondolkodik a tudatról Ray Kurzweil, és ez a kíberfilozófia 
felfogása.) Ekkor elképzelhetőnek tartjuk, hogy egy nem-biológiai alapon létrehozott, 
az emberi agyéhoz hasonlatos komplexitás esetében törvényszerűen, emergens módon 
megjelenhet a tudat. Következésképpen pedig az emberinél fejlettebb tudat is létrejöhet 
mesterségesen.

Történelemfilozófiai felfogásunk, történelemszemléletünk is lehet vízválasztó. 
Ha úgy gondolkodunk a történelemről, mint egy hömpölygő folyamról, melynek nem 
lehet útját állni, akkor a MI lehető legrosszabb változata is be fog következni. A marxi 
formációelmélet a termelőerők fejődésének tulajdonít ilyen történelmet formáló, társa-
dalmat meghatározó szerepet; azaz a műszaki fejlődés és az emberi munkavégző képes-
ségek viszik előre a történelmet. De a német szellemfilozófiát is ilyennek kell tekinte-
nünk, amikor az objektív szellem a valóság különböző szféráit létrehozva megvalósítja 
önmagát. (Ehhez persze azt kell feltételeznünk, hogy az objektív szellem végső soron a 
MI-ban látja majd a maga kiteljesedését.)

Ide soroljuk Ray Kurzweilnek az Univerzum evolúciójára vonatkozó felfogását is. 
Ez a fejlődés az információ testet öltése egyre komplexebb formákban, míg végül az 
információ, azaz az intelligencia szétáramlik az egész Univerzumban, az Univerzum 
öntudatra ébred. (Vulgarizálva: Kurzweil információja Hegel istene; de ez a felfogás a 
buddhizmussal is rokonságot mutat, mely szerint a világ nem más, mint egy univerzális 
tudat.) Kurzweil felfogása nagyon hasonlít Teilhard de Chardin „ómega pontjához” is; 
amikor a kozmosz minden gondolata, minden tudománya, energiája és anyaga egy isteni 
egyesülés felé tart.
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A szubjektív történelemfelfogás viszont (mely úgy gondolja, hogy a történelmet az 
emberi cselekedetek és szándékok vezérlik) irányíthatónak véli a MI kifejlődését, s egy-
úttal lehetségesnek a MI kedvezőtlen vonásainak, hatásainak az elkerülését. – Továbbá: 
annak megakadályozását, hogy a MI-nak kifejlődjön a tudata.

A bizonytalanságot fokozza, hogy a műszaki fejlődés hosszú távon exponenciális 
jellegű, és mi most – ezekben az évtizedekben – a görbe meredeken emelkedő, szinte 
függőlegesen feltörő szakaszába léptünk. Ennek az az üzenete, hogy a jövőbeni fejlődés 
a mai helyzetből lineárisan nem extrapolálható, viszont minden bekövetkezhet, amit ma 
még a fantazmagóriák világába sorolunk.

A gép és az élő organizmus közötti különbséget úgy szoktuk meghatározni, hogy 
miközben a gép mechanikus, kiszámítható és determinisztikus, az élő organizmusra a 
véletlenszerűség és kiszámíthatatlanság jellemző. A gép felépítése moduláris és kompo-
nensalapú, az élő organizmus önszervező módon jön létre. De a genetikai algoritmusok, 
a Markov-modell, a neurális háló szintén önszervező módszerek; beléjük van építve 
a véletlenszerűség, a kiszámíthatatlanság, minden futtatás alkalmával más eredményt 
hoznak. A határ tehát kezd elmosódni; a MI már a két kategória között van, de egyelőre 
még a géphez közelebb.

(Az igazi veszély) Az, hogy a MI uralkodni fog fölöttünk, egy feltételezett veszély. Az 
igazi és tényleges veszélyt az fogja jelenteni, és jelenti már most is, hogy a MI teljes 
mértékben megváltoztatja életfeltételeinket, beleértve természeti és szocializációs kör-
nyezetünket is (virtuális valóság, kiterjesztett valóság). Mentesít szinte mindenfajta 
munkától, és semmittevésre kárhoztat. Ez felveti az ember létének értelmét: értelmes és 
hasznos cselekedet nélkül mi értelme lehet az emberi életnek?30 Az emberre nem lesz 
szükség sem mint dolgozóra, sem mint katonára, sem mint adófizetőre… Aki nem fizet 
adót, nem végez társadalmilag hasznos tevékenységet, az milyen alapon szavazhat, vagy 
szólhat bele a közügyekbe? Nem lesz szükség a demokráciára és nem lesz, aki fenntartja 
a demokráciát…

Ebben a dologban az az ördögien félelmetes, hogy ha a leghasznosabb tevékeny-
ségeket végzi is el a MI, az is a vesztünket fogja okozni. Akkor is veszélyes, ha jóra 
használják! Mert mi a baj azzal, hogy kinyomoztatják vele a pénzmosást? – vagy a tö-
megből arcfelismerő algoritmusokkal kiszűrik a bűnözőket? – vagy Watson az amerikai 
kórházakban diagnózist állít fel és terápiát javasol? …. Lépésről lépésre haladunk majd 
a teljes feleslegessé válás és kiszolgáltatottság állapota felé.

(Hasonló lételméleti tragédiához vezethetnek a genetika legújabb, és majd még ezután 
megjelenő „eredményei”. Mert ha tanulás nélkül is megszerezhető lesz a tudás, sport és 
testedzés nélkül is lehetünk majd atlétatermetűek, milyen motivációk mozgathatják 
majd az embert? – A szervezet időről időre történő megújításának, visszafiatalításának 
lehetőségéről nem is beszélve… Az öröklét, a halál eltörlésének lehetősége pedig már 
az emberi lét legmélyebb lényegét érintené – az öröklét nem emberi attribútum – és 
diszfunkcionálissá tenné a vallásokat.)

(Világhatalmi következmények) A deep learning azon tulajdonsága, hogy minél nagyobb 
adatbázison „tréningeztetik” a programot, az annál jobb, komoly hatalmi eltolódásokhoz 
vezet. Először is, az információtechnológiai óriások, melyek az internetes platformo-
kat működtetik, még nagyobb hatalomhoz jutnak. A Facebook például már ma képes 
lenne a legtöbb állami funkciót magára vállalni és ellátni. De ennél is fontosabbak a 
globális hatalmi eltolódások. Amilyen mértékben előtérbe kerül a deep learning típusú 
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MI, olyan mértékben jut egyre nagyobb előnyhöz az 1,3 milliárd lakosú Kína, ahol 780 
millió ember használja az internetet. A kínaiak szenvedélyes okostelefon-használók; 
azzal fizetnek, azzal kölcsönöznek kerékpárt és azzal foglalnak időpontot a fodrász-
nál. Mindennapi életüknek ezek a digitális nyomai óriási adatbázist teremtenek a deep 
learning számára. Kína már ma is világelső az arcfelismeréses bankkártya-fizetés, vagy 
az arcfelismeréses rendőrségi nyomozások terén, az online-kereskedelemmel foglalkozó 
Alibaba pedig összekapcsolta hét kínai metropolisz közlekedési rendszerét. „A pekin-
gi kormány a mesterséges intelligencia alkalmazásának fejlesztését olyan iparpolitikai 
kihívásnak tekinti, mint amilyen a szupergyors vasutak kiépítése, az elektronikus mo-
bilitás megteremtése, vagy a napkollektorok gyártása volt… Az Államtanács határozata 
értelmében 2030-ra Kína a mesterséges intelligencia vezető innovációs világcentruma 
kell legyen.”31 Ami a társadalmi vonatkozásokat illeti: még nem lehet tudni, hogy a kí-
nai fejlemények a nagyobb személyes biztonsághoz, vagy a központi hatalom mindenre 
kiterjedő ellenőrzéséhez fognak vezetni.

(Rövid összegzés) A gépi tudás ma már képes az önfejlesztésre és az öntanulásra; az 
algoritmusok olyan műveleteket végeznek, melyeket programozóik nem tápláltak be és 
jószerivel nem is értenek. Belátható időn belül a mesterséges intelligencia szinte minden 
feladatot el fog végezni, és természeti és szocializációs környezetünkké válik. Azokkal 
az elképzelt veszélyekkel szemben, hogy a MI uralma alá hajt minket és kipusztítja az 
emberiséget, a valós veszély sokkal prózaibb: semmittevésre leszünk kárhoztatva, és 
ezáltal megkérdőjeleződik az emberi lét értelme: mi lehet az emberi lét célja, ha önfenn-
tartásáról nem kell gondoskodnia? Egy ilyen helyzet a megszokott társadalmi-politikai 
viszonyokat is felforgatja. Ha az emberre sem mint munkaerőre, sem mint katonára, 
vagy adófizetőre nem lesz szükség, ki lesz a demokrácia tartóoszlopa, milyen hatalmi 
és társadalmi struktúrák alakulnak ki majd az új feltételek mellett? Még az is lehet, hogy 
Huxley 26. századra jósolt világa jön el?

A MI századunk legfontosabb technológiai fejleménye. A hatalmi viszonyok annak 
javára változnak, aki a MI fejlődése számára a legjobb feltételeket teremti meg. Úgy 
tűnik, hogy ez az ország Kína lesz. Az információtechnológiai óriáscégek pedig tovább 
növelik majd hatalmukat és befolyásukat.

A MI öntudatra ébredése nem elképzelhetetlen; ma még aszerint gondolkodunk 
erről, hogy milyen tudományos, vallási vagy történelemfilozófiai alapokon állunk. 
A bizonytalanságot fokozza, hogy a műszaki fejlődés hosszú távon exponenciális 
jellegű, és mi most – ezekben az évtizedekben – a görbe meredeken emelkedő, szinte 
függőlegesen feltörő szakaszába léptünk. Ennek az az üzenete, hogy a jövőbeni fejlődés 
a mai helyzetből lineárisan nem extrapolálható, viszont minden bekövetkezhet, amit ma 
még a fantazmagóriák világába sorolunk.
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A „világvége utáni hely”1 –  
Amerika Molnár Tamás szemével

(Bevezetés) Napjaink tudományos és társadalompolitikai disputáit szinte megbénítja, 
hogy sokan annyira komolyan veszik azt a marxista tételmondatot, hogy „a lét határozza 
meg a tudatot”, hogy már el sem tudják képzelni azt: egy olykor éles kritika nem személyes 
sértettségből, egzisztenciális félelmekből vagy személyes érdekekből fakad, esetleg politika-
ilag vagy pénzügyileg motivált. E cikk szerzői nem osztják ezt a gondolatot, és fontosnak 
tartják felmutatni a XX. század egyik nagy magyar gondolkodójának példáját, aki élő cáfo-
lata volt ennek a marxista tételnek.

Molnár Tamástól egy interjúban megkérdezték, hogy ő, aki Amerikában él, miért fogal-
maz meg sokszor éles kritikát Amerikával szemben. Erre ő azt válaszolta: „[t]ulajdonképpen 
minden filozófus már a természeténél fogva kritikus a társadalommal szemben, ahol él. 
Szókratész is így kezdte „filozófiai karrierjét”, hogy kritizálta az akkori athéni társadalmat, 
és tulajdonképpen az én esetemben sincsen szó másról, mint a társadalom ilyen kritikájáról. 
A történelemben és a vallástörténetben nagyon messze kell visszamenni, hogy érthetővé 
váljon, hogy miért lett Amerikában az a demokrácia, amelynek visszásságait nagyon is 
tudomásul vettem, az én kritikám tárgya. Amerika ugyanis velem szemben – és ezt le kell 
szögezni – mindig a lehető legjobban viselkedett, tehát nekem semmi okom, hogy Amerikát 
a kritikán túl »megbüntessem«.”2

Molnár Tamás kritikája tehát nem a számkivetett idegen bosszúja az őt be nem fogadó 
környezettel szemben, hanem a bizonyos szempontból kívülálló, megbecsült európai vendég 
gondolatai az őt körülvevő közegről. A kritika nem egy teljesen idegen kultúrának szól, és 
áthatja az Európa jövőjét illető aggódás is, hiszen „a XX. századi történelem megmutatta, 
hogy Amerika Európa gyorsan önállósuló gyermeke, s mert mindkét kontinenst arra kény-
szeríti e század és a következő, hogy létrehozza azt, amit »atlanti kultúrának« nevezek…”3.

(Az amerikai dominancia korszaka) Mára már szinte elképzelhetetlennek tűnik, de tény, 
hogy a XIX. század végéig az Amerikai Egyesült Államok világpolitikában betöltött 
szerepe egészen csekély volt. Az Egyesült Államok történelmének bő első évszázada 
(1789–1914) a sajátos amerikai szövetségi köztársasági intézményrendszer kiépülésé-
vel, a területi terjeszkedéssel, és ezzel párhuzamosan a társadalmi-gazdasági rendszer 
folyamatos alakulásával telt. Európa számára az Egyesült Államok sokáig mint egy tá-
voli, szakadár európai gyarmat, egy sajátos társadalmi kísérlet színhelye jelent csak meg. 
Számos európai gondolkodó érdeklődött Amerika iránt, minősítve az amerikai társadalom 
által elért eredményeket, de „az amerikai közönség alig hallott […] e társadalom mély és 
szenvedélyes megfigyelőiről, vagy éppenséggel bíráiról; ha ismertek lettek volna a számá-
ra, türelmetlenül elutasítja őket, […] Elvégre, ahogyan Amerika szilárdan hiszi, az ország 
azon meggyőződésre alapíttatott, hogy Amerika elég önmagának, hogy példa nélkül álló 
újdonságot képez, hogy pozitív erkölcsiséget testesít meg, s hogy mentes a bűnös, tragé-
diával terhes emberi létállapottól.”4

A helyzet a két világháború következtében alapvetően és gyökeresen megváltozott. 
Az antanthatalmak, köztük főleg Nagy-Britannia hívására az Egyesült Államok szerepet 
vállalt az európai konfliktusok eldöntésében. A két világháború között azonban az ame-
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rikai szerepet illetően lényeges különbség figyelhető meg. Az első világháborúban az 
antantnak csak az Egyesült Államok haderejére volt szüksége, de nem engedte érdem-
ben beleszólni a háború utáni rendezésbe; a wilsoni elvek, amelyek valójában véget 
vetettek a háborúnak, lefegyverezve a központi hatalmak hadseregeit, amelyek egy 
igazságos rendezés mellett nem látták további értelmét a további harcnak, a Párizs 
környéki béketárgyalásokon semmilyen szerepet nem játszottak; jellemző, hogy az 
Egyesült Államok és Magyarország – mivel előbbi kongresszusa felháborodott a 
trianoni békediktátumon – külön békeszerződést kötöttek. A második világháborút 
követően azonban a háború utáni rendezés az Egyesült Államok és a Szovjetunió 
erőviszonyaitól, alkuitól függött. De mi okozta ezt a különbséget? Talán az ame-
rikai eszmék elterjedése Nyugat-Európában? Ekkor még nem. Molnár Tamás éles 
szemmel vette észre: „az igazság az, hogy Európa, mint olyan – a régi, stabil Európa 
mindenképpen – vereséget szenvedett 1945-ben.”5

Molnár Tamás jól ismerte fel a jaltai világrend valós lényegét, nevezetesen, hogy 
a második világháború lezárását követen – az uralkodó narratívától eltérően – a 
Szovjetunióval és csatlósaival szemben nem a nyugati szabad nemzetek szövetsége 
állt, hanem az Amerikai Egyesült Államok, és az ő befolyása alá tartozó államok. 
Molnár Tamás utalt rá, hogy csak a század végén, a szovjet fenyegetés megszűn-
tét követően vált sokak számára világossá a korábban is fennálló helyzet: „[…] 
Amerika nem partner: fennhatóságot követel, állandó európai jelenlétet, folyamatos 
főparancsnokságot a »nyugati« haderők élén, és hatalmas szeletet a gazdaság tortájá-
ból”.6 A második világháborút követően – az ENSZ égisze alatt, a nemzetek önrendel-
kezési jogára hivatkozással – a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok együtte-
sen bontották le az európai államok gyarmatbirodalmait, befolyási övezetekre feloszt-
va egymás között a világot, és a maga befolyási övezetében nemcsak a Szovjetunió, 
hanem az Egyesült Államok is saját ideológiáját juttatta uralkodó pozícióba.

A hidegháborút követően ez a hegemón helyzet nyilvánvalóvá vált, ami kikezdte 
a nyugati szövetségi rendszer korábbi narratíváját. Molnár Tamás már 1990-ben úgy 
látta: „[a] NATO egy egyre inkább ellentmondásos valamivé kezd válni. Manapság 
egyenesen egy Németország elleni biztosítékként, Európába való integrációjának 
eszközeként, valójában fenyegetésként van kezelve. Ez nem maradhat így hosszú 
távon. A NATO akár egy amerikai hídfőállásként is folytathatná létét egy az ameri-
kai kapitalizmusnak kiszolgáltatott Európában.”7

A Németországgal kapcsolatos érv tekintetében azt is kiemelte, hogy „1945 
óta egymásra rakódó illúziókban ringatjuk magunkat: a győzelmes Európa, az 
Európába vetett hit illúziójában, abban az érzésben, hogy létrehozhatjuk, kiala-
kíthatjuk Európát anélkül, hogy figyelembe vennénk Németországot, mint leg-
nagyobb kontinentális hatalmat, vagy inkább anélkül, hogy figyelembe vennénk, 
hogy Németország nem egy akármilyen ország a sok közül az európai sakktáblán. 
Körülötte, és csakis körülötte rivalizáltak 1945 óta az oroszok, amerikaiak, ango-
lok és franciák (főképp de Gaulle), mindegyik megpróbálva az országot magához 
vonni”.8 Látható tehát, hogy az a hamis tudat, hogy a második világháborúban 
Németország, és nem Európa szenvedett vereséget, paradox módon az amerikai ka-
tonai jelenlétet is elfogadhatóvá tette.

Molnár Tamás szerint azonban a valóság az, hogy: „Amerika Európában állomá-
soztatja fegyveres erőit, mert érdekei így diktálják. Ugyanakkor azonban máig is na-
gyon erős jelenléte voltaképpen egy sztálini–roosevelti örökség, amelyet megerősít 
a hidegháború és fenntart Washington és Moszkva közös törekvése egy megosztott 
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Németország fenntartására. […] ha a németek Berlin körül egyesülnének, az ame-
rikai jelenlét egyik oka meghaladottá válna. Ami nem jelentené azt, hogy az ameri-
kaiak ne tartanának fenn ezt követően is meghatározatlan ideig bázisokat bizonyos 
európai országokban, így pl. Olaszországban, Törökországban, Nagy-Britanniában, 
Norvégiában. […] London [s]em mondana le az őt Washingtonhoz fűző különleges 
szálakról.”9 Meg kell jegyeznünk, hogy ebben annyira igaza volt, hogy a mai napig – 
még Németországban is! – megvannak az amerikai hadsereg támaszpontjai.

Az ezredfordulóra valóban sokan úgy tekintették, hogy a NATO funkcióját vesztette. 
Oroszország megerősödése Vlagyimir Putyin vezetése alatt, továbbá a terrorellenes 
háború azonban új célokat jelentett a szövetség számára. Az Egyesült Államok 
beavatkozása a közel-keleti és dél-mediterrán hatalmi harcokba azonban megmutatta 
az amerikai külpolitika korlátait. Míg a koreai vagy vietnámi kudarc érdemben nem 
befolyásolta az európai életet, a mediterrán rendszerek összeomlása és az elhúzódó iraki, 
líbiai és szír polgárháborúk viszont 2015-ben az európai migránsválságba torkollottak, 
amely így az európai népek számára is kézzelfoghatóvá tette a rendezési kísérletek 
kudarcát. Az Egyesült Államok világpolitikai befolyása változóban van, ezért is célszerű 
megvizsgálni az amerikai külpolitikai belpolitikai-kulturális gyökereit.

(Az amerikai világszemlélet) Az amerikai életérzés megértése nem lehetséges az európai 
kivándorlók világnézetének felidézése nélkül. Bár az amerikai kontinensre szép számmal 
menekültek az üldözött katolikusok közül is, az amerikai telepesek nagy része valamely 
protestáns felekezet, sok esetben az anglikán államegyház által el nem ismert vagy üldö-
zött kisegyház tagja volt. Ennek hagyatéka, bár a felszín sok esetben mást mutat, Molnár 
Tamás szerint egészen napjainkig tapasztalható: „[e]z egy olyan társadalom, amely még 
ma is kálvinista formulák szerint él. Egy amerikai csak akkor érzi jól magát, ha meg tud 
szabadulni egyéniségétől és úgy csinál, mint a többi. A konformizmus olyan erős, hogy az 
sokszor nevetséges és sokszor komoly vulgáris oldalai is vannak”.10 „Az amerikai kultúra, 
még ha vallásos eredetű is […], teljesen profánná vált egy sor magától értetődőnek tartott 
igazsággal összhangban, amilyen a pluralizmus, az állam és az egyház szétválasztása, a 
kultúra kormányzat általi irányításának és közpénzekből támogatásának hiánya és így to-
vább.”11 Az amerikai társadalom felszínen tapasztalható individualizmusa csak látszólag 
mond ennek ellent, valójában ez csak a fenti tétel antitézise: mindenki arra törekszik, hogy 
a többiekhez hasonlóan elüssön a szokásostól.

Molnár Tamás szerint: az amerikai kultúra jellemzője a transzcendencia eltűnése a 
közgondolkodásból, ezért „az új kultúra ellentmond nevének, hiszen nem a transzcen-
dencia kultiválásának terméke, amely által egyedül válhatnak éretté az emberi lények; 
ipar termékeket kínál a beléjük épített elavulással együtt, demokráciát és ennek tömeg-
értékeit […], szórakozást vagy valami gyorsan elévülő ügyet.”12 Ennek eredménye, 
hogy „Amerika kulturális öntudatában a dolgok azok, amik, és minden áron azonnal 
beleillesztendők a társadalmi panorámába, s hozzáidomítandók az ezzel járó követel-
ményekhez, a dolgok jogi jelentőségéhez a nyilvános elfogadhatóság kritériumaihoz, a 
sikerközpontúsághoz. Vagyis nem más ez, mint […] a tervezés és az eredmény közötti 
automatikus megfelelés, a társadalmi folyamat konformista működése”.13 Ez a mindent 
megmagyarázni akaró, a társadalmi közmegegyezésre visszavezető szemlélet az oka 
annak, hogy „[a]z Egyesült Államokban az az 1960-as évekbeli diákzavargások[…] ko-
rántsem tekinthetők spontán mozgalmaknak, amelyek fiatalosan elérhető célokra vagy a 
barikádokon lelt halálra irányultak volna, hanem valójában puritán közhelyek és polgári 
szlogenek jegyében folytak”.14
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Molnár Tamás rámutatott: „az Amerikában gyártott formulákat használó modern 
kultúrákban a reklám státusza megváltozott: immár nem szerény közvetítő a fogyasztó 
és az áru, a kereslet és a kínálat között, hanem maga is a termékek egyike, amelyet 
a többihez hasonlóan fogyasztanak. Így az emberek nem csupán javak fogyasztói, 
hanem szereplők egy showban, amely mindig ugyanaz, egyfajta állandósult happening. 
Az úgynevezett spontán tömegmegmozdulások sem mások e tekintetben: mintához 
alkalmazkodnak és az eredetiséget és a szabadságot követelő résztvevők pontosan 
eljátsszák szerepüket, amire a tévékamerák bíztatják őket.”15 Molnár Tamás felismeri 
ebben a média szerepét, amelyben „[ö]sszekeveredik a képzelet és a valóság, a 
médiumok, amelyek végrehajtják e fúziót, tudományos alapossággal ismerik azt a határt, 
ameddig elmehetnek, hogy ne bolygassák meg a hétköznapi világot.”16

Ennek a szemléleti gyökere Molnár Tamás szerint, hogy „azt, ami […] körvonalazódik, 
nem annyira Disneyland és a reklámok határozzák meg, mint inkább a képzelet 
minősége és iránya. Az európai fantázia a múltban, a transzcendenciában, a másképpen 
el nem érhető birodalomban gyökerezett. […] Most a demokratikus korszakról és 
társadalomról azt feltételezik, hogy a fentiek ellenkezője jellemzi: a dolgok és az 
emberek közel állnak az olvasóhoz és a nézőhöz, így szerényebb méretük ismerős kell, 
hogy legyen. Még a nemest és a magasztost is a mindennapiság, a statisztikai átlag, a 
jól ismert formulák lélektani és stilisztikai szintjére szállítják le. Vagy szörnyűségesnek 
kell lennie, a rendkívülivel és a fantasztikussal elégítve ki az emberek képzeletét, és 
ugyanakkor biztosítva őket, hogy a rendkívüli valójában nem is annyira különbözik 
tőlük, vagy pedig olyannyira ritka, hogy igazából nem érinti őket. Így a demokratikus 
képzelőerő szűk határok között mozog, elnyomja az egyszerit, a különlegest, és a 
megszokottra, a prózaian konkrétra redukálja a létezést. […] a fogyasztó polgárnak 
egyetlen dimenzióban kell élnie, amely egyesíti a munkát és a szabadidőt, a stresszt és 
az ellazulást.”17

Felismeri az amerikai szellemiségnek az univerzalisztikus és hegemón törekvéseit is: 
„nincsenek határai: mozog, szétterül, visszahúzódik, ismét kiterjed. Nem számít, felfal-e 
más kultúrákat, mert dinamizmusát nem a szellem és a mélyreható teremtés adja, hanem 
az ennivaló, a kényelem, a különböző tárgyak, a szabadidő, a szórakozás iránti emberi 
szükségletek. […] Nem ütközik össze más kultúrákkal, hanem egyszerűen fölöslegessé, 
lényegtelenné teszi őket. […] Ez a baráti rugalmasság összeegyeztethető bizonyos 
intoleranciával, mert célja a világméretű homogenizálás. Más kultúrákban erős belső 
tagozódással és számtalan árnyalattal találkozunk, de a homogenitás kultúrája nem tűri 
a különbségeket. Olyan, mint az egyenlőség: minden eltérés, történjék bár a kiválóság 
vagy a hitványság irányában, ellentmond a normának.”18

Felhívja a figyelmet, hogy „a tolerancia nem az az erény, amelyet általában e néven 
emlegetünk; ideológiai parancsa egy hasonlóképpen ideologikus egyenlőségnek, 
vagy egalitarizmusnak. Ki és mélyen jogon zárhat ki a nyilvános térről egy személyt, 
egy csoportot, mozgalmat, kultuszt, műalkotást, obszcenitást vagy ostoba elméletet? 
Ki és milyen jogon zárhatja ki vagy diszkvalifikálhatja ezt vagy azt a kultúrát vagy 
ellenkultúrát, a mindent felölelő globális szférából? […] »az amerikai gondolkodásban 
a liberalizmus hegemón hatalommal rendelkezik«, s emiatt »alig van lehetőség rá, 
hogy megfogalmazzanak valamely nem liberális gondolatot, és még kevésbé lehet 
szabadon hirdetni.« […] A multikulturalizmus […] a mindennapi életből származó, és 
naponta a világ minden részébe exportált globális kultúra hazai változata. […] vonzó 
az egyosztályú társadalom anonim tömege számára, hiszen ezt az ipari társadalom 
követelményei formálták: a puritán munkamorál, az erkölcsileg semlegesített család, a 
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falánk konzumizmus, a mesterségesen átpolitizált nyilvános viták, és a mindent átható 
engedékenység, amely nagyon is koncentrált nyomást gyakorol.”19

Molnár Tamás ennek kapcsán észlelte a nyelv manipulációjának, a korábbi jelentés 
felbomlasztásának, a szavak újradefiniálásának és az új nyelvi tabuk és értelmezési viták 
megjelenésének veszélyét is. Ennek gyökerét abban látja, hogy a kultúra célt tévesztett, 
és az utópista eszmék megvalósításának eszközévé vált. „Sosem verbalizálták a kultúrát 
annyira, mint ma. A hagyományos kultúra annyira közel volt az emberhez – hiszen a 
hitéletből és a mindennapi tapasztalatból nőtt ki – hogy jelentéseinek megtalálásához nem 
volt szükség speciális oktatásra és elméleti vizsgálódásra. A mai kultúra egy ezoterikus 
és belterjes kisebbség utópikus vállalkozása, amelynek tagjai arról álmodoznak, hogy 
[…] új univerzumot állíthatnak össze. Ez az álom túlságosan okkultista ahhoz, hogy 
osztozni lehessen benne a régi emberiség képviselőivel, ezért örökösen verbalizálják, 
magát a verbalizációt pedig újra meg újra konstruálják, dekonstruálják és lefektetik 
a pszichoanalízis és a hermeneutika díványára. Így bizonytalanná válnak a szavak, 
ugyanolyan bizonytalanná, mint maguk a mesterkélt és alaktalan tárgyak, amelyeket 
vizsgálni próbálnak. […] A kultúrától nem azt várják, hogy a szépség és értelem utáni 
emberi vágyat szolgálja, vagy vezérelje, és hogy oda-vissza tolmácsoljon a tárgyak és a 
szimbólumok között. Ehelyett azt a terhet róják rá, hogy egy új világ s így új jelentések 
és egy új ember nehéz születésénél működjék közre.”20

Molnár Tamás a liberális felfogást alapvetően annak utópisztikus volta miatt kri-
tizálta, vagyis hogy egy elképzelt ideális állapothoz kívánja igazítani a valóságot. 
Egy interjúban hangsúlyozta, hogy „én nem hiszek a jövőkép formálásában, mert nem 
hiszem, hogy tudjuk, hogy mi lesz holnap vagy akár öt perc múlva. […] A XIX. szá-
zad liberalizmusa amit remélt, hogy a világ jobb lesz, egy álomvilágnak bizonyult. 
Ez az ideológia nem igaz. Nincs arra ok, hogy a világ jobbfelé forduljon, mert a 
világot mindig ugyanazok a törvények uralják – kicsit kevésbé, kicsit jobban, de az 
általános kép semmiképpen sem változik. […] a mai világ éppolyan rossz vagy jó, 
mint a XIX. századi például, csak akkor más problémák tűntek nagyobbnak, mint 
ma. Arról beszélni, hogy mi valami globális boldogság felé tartunk, nos ez egysze-
rűen obszcén.”21

Molnár Tamás talán elsőként, elvi alapon kritizálta az ún. nem-kormányzati 
szervek (NGO-k) társadalomban betöltött szerepét. „A nyugati társadalmak mindig 
három alapvető szektorra oszlottak: az államra, az egyházra és a civil társadalomra. 
Csak a harmadik funkcióit nem határozták meg pontosan, mert ezek leginkább 
üzleti tranzakciókkal és az ezeket érintő jogokkal és korlátozásokkal kapcsolatosak. 
A másik kettő világosan definiált feladatokat tölt be és intézményesült, ami a civil 
társadalom esetében nem lehetséges, amelynek tevékenységei új társulások, érdekek 
és invenciók következtében hol kiterjednek, hol szűkülnek, hol módosulnak. 
[…] az államnak és az egyháznak döntő szava volt a civil társadalmat érintő 
dolgokban, de ennek ellenkezője nem fordult elő. […] a civil társadalom sokféle 
üggyel foglalkozott és sok különböző szószólója volt. […] tevékenységei közül 
sokat ellenőrzés alá kellett helyezni, például külpolitikai érdekeknek vagy erkölcsi 
szempontoknak megfelelően.”22

Molnár tapasztalatai alapján ez a helyzet az amerikai társadalomban alapvetően 
megváltozott, ami a lobbiérdekek elsődlegességét hozta a köz- és magánérdek 
egyensúlya helyett. „Annak alapján, amit ebben a században láttam, hogy mi történik 
akkor, ha a civil társadalom magához ragadja a hatalmat, […] negatívak a tapasztalataim. 
A civil társadalom magához ragadta a hatalmat és ez lett az egyik legfőbb krízise a 
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modernségnek, ahelyett, hogy az Egyház, állam és a civil társadalom egyensúlyban 
lenne. Ma azonban sok ezer év után a trón és az oltár szövetsége felbomlott és a civil 
társadalomé a vezető szerep. Az történik, amit a civil társadalom különböző lobby-
jai akarnak, tehát nem maga a civil társadalom, mert ahhoz túl nagy, hogy maga meg 
tudjon szólalni, de a lobby-jai nagyon is mérvadóak. Lobby-hatalom alatt élünk és ez a 
komoly hozzáállás a jelenlegi társadalomhoz. Ezt kellene az állam és az Egyház javára 
javítani.”23

A civil társadalom előretörése az állami politikától és az egyházi tanoktól való 
függetlenség és az azokkal szembeni semlegesség jegyében azonban a kultúrára nem 
feltétlenül hat kedvezően. Ahogy Molnár Tamás megfogalmazta: „[s]okan érvelnek ma 
olyan divatos jelszavak mellett, mint a béke, az együttműködés, a konfliktus eltörlése, 
ám ha életerős kultúrát akarnak, fel kell ismerniük, hogy a nagy teljesítmények, 
nem szükségszerűen a konfliktusmentes állapotok termékei, hanem inkább hatalmos 
összecsapásokéi és kihívásokéi. […] Nem meglepő, hogy (1) az ilyen eszmény hívei, 
a világ bajaiért hagyományos konfliktusokat okolják; (2) a „kultúrát” csak békés 
ügyletekből akarják nyerni; és (3) egy technikai paradicsom felé igyekszenek, amely 
állítólag beteljesíti az ember összes haladással kapcsolatos vágyait.”24 Ennek kapcsán 
felvetette az amerikai üzleti élet és az amerikai nemzetállam konfliktusának lehetőségét 
is, amely egyes elemzők szerint napjainkban látszik kibontakozni: „Az amerikai üzleti 
életnek globálisan kell gondolkodnia, tekintet nélkül arra, mi jó az Egyesült Államoknak, 
hiszen egy transznacionális vállalatnak melyik a vezető ország?”25

(Zárszó) Molnár Tamás az amerikai kultúrát alapvetően a transzcendens dimenzió el-
vesztése miatt kritizálta. Miként egy helyen írja: „Isten volt és maradt a filozófia centrá-
lis problémája, nincs kozmológia és etika, jogtudomány és embertan anélkül, hogy e te-
kintetben állást ne foglalnánk.”26 Ebből vezeti le az amerikai kultúra – szerinte diszfunk-
cionális – sajátosságait: a tömegízlést, az uniformizációt, a globalista-multikulturalista 
jelleget, az utópista gondolkodást.

Gondolatai frissességét jelzi, hogy számos, jelenleg akut vitatémát jelentő jelenséget 
felismert és elemzett, így például a liberalizmus hegemón szerepének kérdését, amely 
az illiberális demokráciával kapcsolatos vitákban is megjelenik, a politikai korrektség és 
konfliktusos vitakultúra dilemmáját, amely az amerikai egyetemeken kialakított ún. safe 
space-ek megítélésével kapcsolatban merül fel, vagy a hagyományos erkölcsi értékrend 
és az alternatív felfogások vitáját, amely az ún. gender studies vagy az LMBTQ közös-
ség elfogadtatásával kapcsolatban is visszaköszönnek, vagy éppen a civil szervezetek 
szerepével kapcsolatos polémiában, amely a Magyarországgal szembeni jogállamisági 
kritikákban is fontos vitapontot képez.

A cikk szerzői úgy gondolják, hogy a fenti vitákban mindkét oldal számára 
meggondolkodtató szempontokat tartalmaz Molnár Tamás professzor úr munkássága, 
aki éles szemmel felismerte, és a jövő iránti aggodalomtól vezetett kritikai éllel 
tárta fel e problémák gyökerét. Kritikája látszólag éles szembenállást fejez ki az 
amerikai társadalommal, valójában azonban az egyetemes emberi értékek megóvása 
iránti törekvés ihlette: valójában az emberi személyiség egyedülálló gazdagságát 
és sokrétűségét féltette egy homogenizáló, egysíkú, távlatok nélküli kultúra káros 
hatásaitól. És ez a végső cél – az emberi személyiség védelme – a vitában szereplő 
valamennyi fél számára elfogadható lehet.
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A társadalomkutatás néhány eredménye Kínában

Csatári Bálint (1949–2019) geográfus emlékének

(A gazdasági csoda és az egygyermek-politika) Kínát a múlt század első évtizedéig 
az „éhínség földjének” nevezték. Az áradások és az aszályok sokmillió ember éhhalá-
lát okozták a megelőző évszázadokban. Az ország történetének legnagyobb éhínsége 
mégis az 1959–1961 közötti években volt, amikor az áldozatok számát 16 és 43 millió fő 
közöttire becsülték, de a hivatalos adatok szerint is 15 millió ember halt meg éhen. Kína ak-
kori elnöke, Liu Sao-Csi beismerte, hogy az éhínséget 70 százalékban az emberek okozták 
és csak harminc százalékban a természeti katasztrófa. A „Nagy Ugrás” (1958–1960) és a 
„Kulturális Forradalom” (1966–1977) időszaka az országot társadalmi és gazdasági katak-
lizmával fenyegette. A miniszterelnök (Csou En-Laj) és a pártfőtitkár (Mao Ce-Tung) idő-
ben (1976) egymáshoz közeli halála után Teng Hsziao-Ping vezetésével a nyitás politikája 
(1978) kezdődött el. Azóta Kína olyan gazdasági növekedést ért el, amelyhez nincs mérhető 
az emberiség modern kori történetében. Az elmúlt évtizedben sorra előzte meg a bruttó 
hazai terméket (GDP) tekintve Olaszországot (2005), Franciaországot (2006), az Egyesült 
Királyságot (2007), Németországot (2008) és Japánt (2009). 2010 óta már csak az Egyesült 
Államok előzi meg a termelés volumenében, de a növekedési ütemek közötti különbségek-
ből kiszámítható, hogy 5-8 éven belül Kína lesz a világ legnagyobb gazdasága. Népessége 
négyszerese az Egyesült Államokénak, ezért néhány évtizednek még el kell telnie ahhoz, 
hogy a kínaiak az amerikai állampolgárok életszínvonalán éljenek (Hajnal–R. Fedor 2015).

Megkezdődött az Amerikával való nagy verseny. Kína csúcstechnológiai nagyhatalom, 
katonai kiadásai az évenkénti GDP növekedési ütem kétszeresével bővülnek, ennek 
megfelelően politikai és gazdasági befolyása is erősödik. A kínai gondolkodást máig 
befolyásoló konfuciusi filozófia szerint ők nem területhódítók, de minden talpalatnyi 
kínai földért életüket is hajlandók feláldozni (pl. a kínai nagy fal építése vagy 1969-ben a 
Szovjetunióval képes volt harcba szállni az Amur-határfolyó szigeteinek visszafoglalásáért). 
Gazdasági hatalmának kiterjesztése és a környezetében elterülő országok és tengerek 
ellenőrzése érdekében 2011-ben vízre bocsátotta első repülőgép-hordozóját, 2017-ben a 
másodikat, 2020-ban készül el a harmadik és tervezés alatt áll a negyedik. Az anyahajók 
építését a flotta és a légierő nagyütemű fejlesztése kiséri, 2017 óta lopakodó vadászgépük is 
van. A világűr meghódítására is egyre nagyobb összegeket költenek (Salát 2019).

A kínai gazdaság gyors fejlődését több más tényező mellett az alacsony keresetek és 
munkaerőköltségek teszik lehetővé, ami egy-két évtizede még csak töredékét tette ki az 
európai és amerikai költségeknek. Újabban Sanghaj és Kanton egyre több feldolgozóipari 
cég számára kezd drágává válni. A kérdés egyre inkább az, ha ilyen töretlenül növekednek 
a kínai munkaerőköltségek, érdemes-e az üzemet Kínába telepíteni, vagy helyette Indiába, 
Pakisztánba vagy Vietnámba, ahol különösen a textiliparban alacsonyabbak a költségek. 
Kína a nemzetközi versenyképesség számára még hosszú ideig kedvező lehetőségeket kí-
nál, de az előnyök évről évre zsugorodnak. A „Made in China” termékek elárasztják a vi-
lágot, pl. a játékoknak 80, a cipőknek és az esernyőknek 70-70 százalékát, a mikrohullámú 
sütők kétharmadát, a fényképezőgépek, a fénymásolók és a mosógépek felét ott gyártják. 
Az ország az okostelefonok gyártásának versenyében (Huawei) is piacvezető.



Valóság • 2019. december

HAJNAL�BÉLA:�A�TÁRSADALOMKUTATÁS�NÉHÁNY�EREDMÉNYE�KÍNÁBAN� 35

A nyitás politikájával egyidejűleg a népességnövekedés mérséklésére bevezették az 
„egygyermek-politikát”. A négy évtized (1979–2019) alatt elmaradt születések számát 
legalább 60 millióra becsülik. E politika arra kötelezte a kínai szülők generációit, hogy 
fizessenek igen nagy büntetést a nem engedélyezett gyermekek megszületéséért, a nők 
vessék alá magukat első gyermekük megszületése után abortusznak és arra késztette 
őket, hogy a „terven felül” született gyermekeket a hatóságok elől elrejtetten neveljék 
fel. A lánymagzatok sokkal gyakrabban váltak abortuszok áldozatává, ezért a 100 lány 
újszülöttre jutó fiuk száma 118 körül alakult. Mintegy 25-30 millió fiúnak, fiatalem-
bernek nincs vagy nem lesz párja. E boldogtalan kínai férfiak meg vannak fosztva a 
házasodás reményétől, ami nyugtalanságot kelthet. Ha a tárgyalások eredményre jut-
nak, néhány tízezer fiatal észak-koreai nő érkezése várható, ami azonban csak csepp 
lehet a tengerben.

2015-ben engedélyezték a „kétgyermek-politikát”, mert a „kínai gazdasági növekedés 
motorja (a bővülő munkaerő) közel került a leálláshoz”. Egyre csökken a szülőképes 
korba tartozó nők száma, másrészt 40 év alatt hozzászoktak a korlátozott lehetőségek-
hez. Koreai, tajvani, japán társaiknál is igen alacsony a termékenység. Ennek rátája ter-
mészetes módon is csökken a városiasodással, a nők iskolázottságának emelkedésével 
és foglalkoztatásuk bővülésével. A 2,1-es teljes termékenységi arányszám (a 2 a szülőket 
pótolja, a hozzáadott 0,1 a csecsemőhalandóságot és az idő előtt elhalálozott nőket ellen-
súlyozza) elérése Kínában is utópia. A jelenlegi 1,4-es (a magyarországival megegyező) 
termékenységi rátának már 1,6-ra való feltornázása is bravúr lenne. Így a 2029-re be-
csült kínai népességmaximum várhatóan már 2023-ban bekövetkezik. Azt követően a 
népesség mérséklődése és az öregedési folyamat felgyorsulása várható.

(A születéskorlátozási politika vége) Kína azt tervezi (Bloomberg News 2018), hogy 
eltöröl minden korlátozást az élve születések számát illetően, így az a politikája ér tör-
ténelmi véget, amelyet számtalan emberjogi mozgalom hevesen bírált, és amely mun-
káskezek hiányát okozta a világ második gazdaságában. A politikai vezetők lassítani 
akarják a népesség öregedését, és azt remélik, hogy megszűnik a korábbi gyakorlatot 
érintő nemzetközi bírálat is. A javaslatok szerint a születéskorlátozó politikát felváltja a 
„független termékenység” gyakorlata, megengedve az embereknek, hogy annyi gyerme-
kük legyen, amennyit csak akarnak. „Kína már elkésett a születéskorlátozás megszün-
tetésének bejelentésével, de még mindig jobb, mint soha” – állítja a Kínai Gazdasági 
Reform Társaságnak az alelnöke. Szerinte a születéskorlátozó intézkedések eltörlésének 
csak igen kis hatása lesz Kína csökkenő születésszámának alakulására.

E politikai döntés véget vet az emberi történelem egyik legnagyobb kísérletének, 
amely a világ legnépesebb országában gyors öregedéssel és a férfiak harminc millió 
fővel nagyobb létszámával járt együtt. Az Amerikai Egyesült Államok és a nyugati or-
szágok bírálták a kényszerítő intézkedéseket, amelyek megkövetelték a szigorú szüle-
téskorlátozást, beleértve a súlyos büntetéseket, az abortuszt, sőt gyakran a sterilizációt 
is. Már a „kétgyermek-politika” is egy fokozatosan enyhülő gyakorlat része volt, mivel 
Kína munkaképes korú népessége csökkenni kezdett. Egy tanulmány szerint csak korlá-
tozott előnye lesz az ország egész területére érvényes születéskorlátozás feloldásának. 
A miniszterelnök azt kérte, hogy további, alapos kutatással támasszák alá a bekövetkező 
népesedéspolitikai változás társadalmi hatását. E döntés aligha fogja fellendíteni az új-
szülöttek számát Kínában – véli számos szenior kutató. Kínában a születésszám drámai 
mértékben fog tovább csökkenni, mivel a termékeny korú nők száma jelentősen mérsék-
lődik, de lanyhul a nők termékenységi hajlandósága is. A kínai döntéshozóknak további 
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intézkedéseket kell tenniük a termékenység növelésére, mert két évvel a kétgyermek-
politika bevezetése után 2017-ben 3,5%-kal csökkent az élve születések száma 2016-hoz 
viszonyítva. 2015-ben 16,6, 2016-ban 17,9, 2017-ben 17,2 millió 2018-ban 15,2 millió 
újszülöttet regisztráltak Kínában. Az „őszülő” kínai társadalomnak számos következmé-
nye lesz a nemzetre és a világra, beleértve a gazdaságot, a nyugdíjrendszert és az egész-
ségügyi kiadásokat. Az előrejelzések szerint Kínában a 60 éves és idősebb népesség ará-
nya 2030-ra eléri a 25%-ot, a 2010. évi 13% helyett. Az alacsony születési arányszám és 
a kevés újszülött, valamint a kétgyermek-politika 2016., 2017. és 2018. évi adatai erős 
üzenetet küldenek a döntéshozók számára, jelezve, hogy a fiatal generációkban gyenge 
a hajlandóság több gyermek világrahozatalára. Kína népességi helyzete lesz az akadá-
lya annak, hogy az államfő álma megvalósuljon: 2035-re modern országgá alakuljon át 
Kína. A Nemzeti Egészségügyi Bizottság 2018 márciusában törölte a „családtervezés” 
fogalmát, így 1981 óta először történik meg, hogy nincs születéskorlátozással kapcsola-
tos feladat a testület programjában.

Az elmúlt évek szerény termékenységi eredményeiben annak is szerepe van, hogy 
a szülők gondolnak a második, esetleg a harmadik gyermek felnevelésének emelkedő 
költségeire is, mivel négy évtizeden át a társadalom hozzászokott az egy gyermek 
nevelésének kiadásaihoz. A kínai döntéshozók figyelmen kívül hagyták a közgazdászok 
és a demográfusok jelzéseit arról, hogy a politika elveszíti ellenőrzését a változó 
születésszámok hatásairól, és az idősebb szülők haragja sem ér véget, amit a nagyobb 
család megalapításának elvesztése okozott náluk. (Bloomberg News 2018).

(Eltűnt és „előtűnt” lányok milliói) A „későbbi házasodás, a szülések közötti idő meg-
nyújtása és kevesebb gyerek” szlogennel jellemezhető kínai családpolitika bevezetése az 
1970-es évek elejére esik, de a nemek közötti születési arány csak az 1979-ben meghir-
detett egygyermek-politika után kezdett eltorzulni. A 100 leánygyermekre jutó fiúszü-
letések aránya 1982-ben már 108 volt, ami 1990-re 112-re emelkedett, 2000-re elérte 
a 117-et, 2010-re meghaladta a 118-at. A világátlag 105, ami azt jelenti, hogy a kínai 
népességben a népesedéspolitikai szigorítások miatt szignifikánsan kevesebb nő él, mint 
más társadalmakban. A jelentős eltérés okait Yaojiang Shi – John James Kennedy (2016) 
három pontban foglalták össze: 1. Az ultrahangos technika lehetővé teszi a magzat ne-
mének megállapítását, ezért politikai és kulturális okok miatt a leánymagzatoknál gyak-
rabban végzik el az abortuszt. 2. A leánycsecsemőket kisebb odafigyeléssel gondozzák, 
így körükben a csecsemőhalandóság jelentősen meghaladja a fiúkét. 3. A leánygyerme-
kek egy részét nem, vagy csak jelentős késéssel anyakönyvezik. Az első két ok valódi 
leányhiányra utal, míg a harmadik a fiatal lányok hatóságok előli elrejtéséről szól, mivel 
kívül esnek a statisztikai megfigyelésen.

Kínában mélyen gyökeret vert az a szokás, hogy a leányoknak házasságkötés után fér-
jük családjához kell költözniük. A fiúkat a szülők öregkori gondozójuknak tekintik, akik 
hozzájárulnak a családi jövedelemhez, míg a lányok ilyen szempontból tehernek számí-
tanak. Emiatt – különösen vidéken – a fiúknak nagyobb az ázsiójuk, mint a lányoknak, 
akik előbb-utóbb elköltöznek. Az anyakönyvi törvény szerint minden gyermeket 30 na-
pon belül anyakönyvezni kell, de ennek végrehajtása különösen a falusias térségekben, 
sok nehézséggel járt. Egy UNICEF-jelentés 2002-ben 6 millió főre tette az anyakönyve-
zetlen gyermekek számát. A szerzők szerint a 2000 körüli években az anyakönyvezést 
átlagosan a gyermek három és kilenchónapos kora között végezték el, de 10–15%-ukat 
csak az első születésnapjuk után. Egy kínai szerzőpáros úgy találta, hogy 1990 és 2000 
között Kínában 12,8 millió leánygyermekkel többnek kellett volna megszületnie. Ebből 
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a leányokat hátrányosan érintő többletabortuszok miatt 8,5 millió valóban nem szüle-
tett meg, vagy egyéves kora előtt meghalt, míg 4,3 millió leány nagy valószínűséggel 
él, de regisztrációjuk nem következett be. Más becslés szerint a hiányzó nők száma a 
húszmillió főt is meghaladhatja, akár a harmincmilliót is elérheti. Azt is megfigyelték, 
hogy a nem regisztrált fiúkat 10 éves korukig mégiscsak anyakönyvezik, míg az e cso-
portba tartozó leányok óriási többségét csak 10 éves koruk után.

A népesedéspolitika végrehajtásához gyorsan növelték az ultraszonográfok be-
szerzését. A nemi arányok eltorzulásának 50%-át e készülék használatával magya-
rázzák. A 2005. évi egy százalékos mikrocenzus szerint egy év alatt több mint egymilli-
óval több fiúgyermek született, mint leány. 2005-ben a 10 éven aluliak között 18 milliós 
fiútöbbletet mértek. Az 1980-as és az 1990-es években a leánycsecsemők halandósága 
kétszer-háromszor nagyobb volt, mint a fiúké. A 2000. évi cenzus adatai szerint a vá-
rosi fiúcsecsemők körében 9, a leányoknál 11‰ volt a csecsemőhalandóság, míg a fa-
lusi fiúknál 28, a leányoknál 41‰. A fentiek alapján állítható, hogy a hiányzó leányok 
egyrésze él, de a hatóságok elől elrejtve. A rejtőzés mértéke összefüggésben van a falvak 
várostól való távolságával. A városoktól távoli kistelepüléseken 3-4 gyermek sem ritka 
egy családban. Az 1980-as évek vége óta megnőtt a leányok értéke, ezért iskoláztatá-
sukra több gondot fordítanak.

Az anyakönyvezés Kínában 1953-ban kb. 80%-os volt, ami 1964-re 90%-ra nőtt. 
Az anyakönyvezést segítette az 1958-ban bevezetett törvény, amely háztartási igazol-
vánnyal (hukou) látta el a városi és a falusi lakosokat. Ez az okirat az alapvető élel-
miszerek és szolgáltatások igénybevételére jogosította fel az igazolvány tulajdonosát. 
A tanulmány szerzői (feltételezve a 105-ös nemi arányt) a hiányzó leányok számát az 
1980 és 2010 közötti évtizedekre 21 millió főben állapítják meg, dekádonként elérve a 
7 milliós nagyságot. A 2000. évi cenzus 0–4 éves korú (5 születési évjárat) gyermekei 
között a hiányzó leányok száma 4,5 millió főnek adódik. A 0, 1, 2, 3 és 4 évesek 
nemi aránya rendre: 118, 123, 122, 120 és 119 volt. Ezek az adatok megerősítik 
azt a feltételezést, hogy – a jelentős elrejtőzést és késői anyakönyveztetést is figye-
lembe véve – a hiányzó leányok egy része nem született meg. Tizenéves korban részben 
„előtűnnek” az addig elveszettnek hitt leányok. 1990 és 2010 között legalább 11 millió 
nő „felbukkanása” következett be. A két nem eltérő csecsemőhalandósága miatt ebben a 
két évtizedben egymillió hiányzó leánnyal számolnak.

Mindent egybevetve a szerzők 1990 és 2010 között 15 millió hiányzó nőt becsülnek, 
amelyből 11 milliót (vagyis 73%-ot) a későbbi regisztráció eredményeként „megtalál-
tak”. Az 1 milliós csecsemőhalálozás-többlet az összes hiány 7%-át magyarázza, míg 
a többi (az összes 20%-a) az abortuszok nem szerinti megkülönböztetésére vezethető 
vissza. Az illegális terhességmegszakításokkal a szerzők nem foglalkoztak. A gyerme-
kek anyakönyvezésén 12 éves korban az alsó középiskolába való beíratás változtat 
alapvetően. A városi iskoláknál már nem lehet összejátszania helyi bürokratákkal, 
és a hukou beszerzésére is szükség van. Az anyakönyvezés utolsó hulláma a házas-
ságkötéssel zárul. Csak olyan személy köthet házasságot, aki anyakönyvezve 
van (a házasságkötésikor alsó határa férfiaknál 22, a nőknél 20 év). Emiatt a 20–24 
évesek között drámai módon megnő a nők regisztrációja. E sajátos kínai helyzet 
kialakulásában két tényező játszik szerepet. 1. A családok nem akarnak büntetést 
fizetni a kvótán felül megszületett gyermek után, ezért – a helyi káderekkel össze-
játszva – addig húzzák az időt, amíg lehet. 2. A párttitkárok abban érdekeltek, hogy 
jelentésükkel a felső pártbürokrácia elégedett legyen (Yaojing Shi – John James 
Kennedy 2016).
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(Egy kivétel: a kétgyermek-politika tapasztalatai) Az öregedés kihívásai országok 
sorát késztetik arra, hogy olyan népesedéspolitikát folytassanak, amelyben emelkedő 
tendenciát mutatnak az élve születési arányok. Kína, mint a világ legnépesebb orszá-
ga, 2016. január 1-jén változtatott a 35 éven át tartó egygyermek-politikáján, megen-
gedve a házaspároknak, hogy két gyermekük lehessen. Egy 2015. évi kínai kutatás 
úgy becsülte, ha bevezetik az új szabályt, akkora a teljes termékenységi arányszám 
1,4-ről 0,5-del nőhet, ami évente hatmillió többletszületést eredményezhet. Egy 
másik becslés szerint az első évben az előbbi arányszám 3,0-ra emelkedhet, húsz-
millió fővel megnövelve az élve szülöttek számát. Egy szerzőpáros (Yu Qin – Fei 
Wang 2017) Jicseng megye termékenységi tapasztalatát elemezte, mivel ott 1985 
óta megengedték a második gyermek megszületését is. A közép-kínai Sanhszi 
tartományban fekvő megyét kísérleti terepnek tekintették, hogy vizsgálhassák a 
kétgyermek-politika következményeit. A kutatásban elemezték Jicseng megye 
demográfiai jellemzőit mind a kísérlet megkezdése előtt, mind utána, és összeha-
sonlították a tartomány más megyéinek paramétereivel.

A szerzők arra jutottak, hogy Jicsengben a helyi termékenységi rátákra igen jó 
becsléseket lehet adni. Kiválasztották a kontroll megyéket, amelyek a legjobban 
tükrözték a vizsgált megye születési jellemzőit a kétgyermek-politika kísérlete 
előtt. Jicseng nyers születési arányát összehasonlították a „szintetikus „Jicseng” 
adataival. Azt találták, hogy az 1985 és 1990 közötti időszakban nem volt szig-
nifikáns különbség az érintett tartomány más megyéinek termékenységi adatai között. 
Ennek az lehetett az oka, hogy a kétgyermek-politika és az egy gyermekre korláto-
zó népesedéspolitika nem kapott kellő hangsúlyt sem Jicsengben, sem a szomszédos 
megyékben. A hatás csak később mutatkozott, a 2000. és a 2010. évi népszámlálás 
szerint a nyers élve születési arány Jicsengben 2,35-tel volt magasabb, mint a „szinte-
tikus Jicsengben”. Ez azt jelenti, hogy az ezer lakosra jutó élve születési rátát tekintve 
a kétgyermek-politikát megvalósító megyében csak 2 élve születéssel volt több, mint 
a csak egy gyermek világrahozatalát engedélyezett megyékben. A születéskorlátozás 
bevezetése különösen a falusi térségekben okozott nem kevés gondot, mivel ez a falusi 
munkaerő lényeges csökkenéséhez vezet, és mérsékli a családi gazdaságokban a me-
zőgazdasági termelésben részt vevők számát. A nyolcvanas évek közepétől azoknak a 
falun élő pároknak, amelyeknek első gyermeke leány volt, fokozatosan engedélyezték 
a második gyermek megszületését is, ha elegendő idő telt el a két gyermek születése 
között. Azt is javasolták a pároknak, hogy házasodjanak később, és várjanak éveket a 
második gyermekük megszületésére.

Jicseng megye kiválasztása nem volt véletlenszerű. Az egyik ok, hogy a megye 
hagyományosan falusias szerkezetű, a lakosság több mint 90%-a falvakban él. A vas-
úti elérhetősége adta a második szempontot. Harmadrészt a megyei vezetők üdvözölték 
a lehetőséget, és támogatták a kísérleti program megvalósítását. A kétgyermek-politika 
a következőket jelentette: 1. Minden párt arra ösztönöztek, hogy halasszák ké-
sőbbre a házasságukat, és legyen kevesebb gyermekük. 2. A páronként egy gyer-
mek megoldást erőteljesen hangsúlyozták. 3. A falusi egygyermekes pároknak 
pénzügyi támogatást adtak, és elsőbbséget élveztek az oktatási és egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. 4. Az állami alkalmazottaknak és a vá-
rosban lakó pároknak csak egy gyermek megszületését engedélyezték, bizonyos 
kivételeket meghagyva. A falusi pároknak ahhoz, hogy két gyermekük lehessen, 
a következő követelményeket kell teljesíteniük: a) Három évvel el kell halasztaniuk 
a házasságkötést a törvényes korhatár (férfiaknál 22, nőknél 20 éves kor) utánra. b) 
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A feleség szülje meg első gyermekét 24 éves, a másodikat 30 éves korában (a két 
gyermek születési ideje közötti különbséget 2007-ben 6-ról 4 évre szállították le). 
A feleség kérvényezze a második gyermek megszületéséhez szükséges engedélyt, 
és várjon a döntésre. c) A pár használjon hatékony fogamzásgátló módszereket, és 
a második gyermek megszületése után a feleség sterilizáltassa magát. A harmadik 
gyermek esetleges megszületése szigorú pénzügyi és fegyelmi szankciók kiszabá-
sával jár. Jicsengben a kísérlet első évtizedében a második gyermekek több mint 
fele engedély beszerzése nélkül született (megszegték a halasztott házasságkötési 
kritériumot, nem vártak elég időt a két gyermek megszületése között). Az engedély nélkül 
megszületettek aránya jelentősen esett 1995 után, és csaknem eltűnt 2010-ben. Az ország 
más kísérleti megyéi közül Jicseng adta a legtöbb tapasztalatot, mert a többinek na-
gyon speciális jellemzői voltak (fejletlen régióhoz tartozás, magashegységi fekvés, 
nemzetiségiek magas aránya).

A tanulmány fő következtetése, hogy ami Jicsengben három évtized alatt történt, 
az nem különbözhet nagyon attól, ami most a kétgyermek-politika országossá tétele 
után várható. Jicseng kedvező helyzete nem vonzott tömegeket, mert minimális volt 
a megye vándorlási nyeresége. Az a 2014. évi becslés, amely szerint a kétgyermek-
politika bevezetése esetén négy év alatt további 97 millió újszülöttel kell számolni 
(ezer lakosonként 18 élve születés) egyáltalán nem állja meg a helyét, mert minden 
vizsgálat azt mutatja, hogy az új népesedéspolitika sem rövid, sem hosszú távon nem 
hoz drasztikus népességgyarapodást (Yu Qin – Fei Wang 2017).

(A foglalkozás, a presztízs és a szubjektív egészség kapcsolata) Az elmúlt évtizedek 
gyors gazdasági fejlődése Kínában jelentősen megváltoztatta az emberek társadalmi 
státusát, vele együtt a foglalkozás szerepét. A modern társadalom szükségletei a tár-
sadalmi változások sokaságát indította el, beleértve a migrációs munkaerő-állomány 
kialakulását, a foglalkozások mindkét nemnél megfigyelhető fokozódó szerepét, az 
új foglalkozások létrejöttét és a munkafeltételek növekvő különbségeit, amelyek 
negatív hatással vannak az egészségi állapotra. A foglalkoztatási státus befolyá-
solja az emberek jövedelmét, képzettségét, társadalmi rangját, ami pozitívan járul-
hat hozzá a jó egészségi állapot kialakulásához. A foglalkozás közvetlen hatással 
lehet az egészségi állapotra és közvetve más társadalmi-gazdasági mutatókra. A 
rossz egészségi állapot a foglalkozási mobilitás kiváltójává válhat és elvezethet a 
gyenge presztízsű foglalkozások kiválasztódásához. A szakmák presztízse hatással 
lehet az önbecsülésre, növelheti a lehetőséget a társadalmi támogatás kiterjesz-
tésére. A szubjektív egészség vizsgálatánál azt találták, hogy az korrelál számos 
biomarkerrel (vörösvérsejtek, hemoglobin, aminotranszferáz, koleszterin, triglice-
rid, lipoprotein, vércukor stb.), előre jelezheti a halál bekövetkezését, és utal az adott 
személy fizikai és mentális állapotára. Az alacsonyabb presztízsű foglalkozást űzőknél 
kapcsolatot találtak a metabolikus szindrómával, a koronáriás szívbetegségek nagyobb 
kockázatával, a rákkal, a kardiovaszkuláris és a légzőszervi megbetegedésekkel.

Kínában a városokban és az idősek körében végzett felmérések szerint (Zheng Xie 
et. al. 2015) a rossz egészségi állapotúnak vallott emberek aránya 18,5 és 70,7% között 
szóródik. A rossz egészségi állapotnak a biomarkerekkel való kapcsolata mellett ösz-
szefüggést találtak az alacsony szubjektív egészségi állapot és a kedvezőtlen munka- és 
életfeltételek, a munkanélküliség, a biztosítás hiánya, az alvási problémák, a magányos-
ság, a gyenge szociális támogatás és a kisebb mértékű teafogyasztás között. Emellett a 
rossz egészségi állapot kialakulásában szerepet játszik a fizikai inaktivitás, a soványság, 
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a súlyvesztés és a korai menopauza is. Kínában a foglalkozási státus jobban kifejezi az 
önmagukról kialakított egészségképet, mint a jövedelem vagy a képzettség. A vizsgála-
tot a Pekingi Egyetem a Michigani Egyetemmel együttműködve végezte el.

A kutatást megalapozó felvételt 2010-ben hajtották végre, többlépcsős valószínűségi 
mintán, az ezzel járó rétegzéssel. A válaszadási arány 84% volt. A mintát huszonöt tarto-
mányból választották ki. Közülük ötöt kiemeltek (Kanton, Kanszu, Liaoning, Honan és 
Sanghaj), a maradék húszat pedig egy csoportba vonták össze. A minta három lépcsőjét 
a megyék, a települések és a háztartások alkották. Az első lépésben 162 megyét válasz-
tottak ki, amelyből 649 közigazgatási egységet emeltek ki, így a végső menetben 19 986 
háztartás kijelölése történt meg. E háztartásokban 42 590 személy élt, akik közül 33 600 
felnőtt és 8990 gyermek volt. A 18–60 évesek közül a foglalkoztatottak váltak célsze-
mélyekké. A hasonló foglalkozásokat egycsoportba vonták össze, végül hét kategóriát 
állítottak fel: magasabb végzettségű vezetők és értelmiségiek, alacsonyabb szintű veze-
tők és szakalkalmazottak, rutinmunkát végző szellemiek, önfoglalkoztatók, szakképzett 
fizikai munkások, betanított és segédmunkások, végül mezőgazdasági dolgozók. A fog-
lalkozások presztízsét 0 és 100 közötti pontozással mérték. Az iskolai végzettségeket öt 
csoportba sorolták: általános iskola vagy kevesebb, alsó középiskola, felső középiskola, 
szakmunkásképző, főiskola vagy egyetem. A heti ledolgozott munkaidőt is csoporto-
sították: 44 óra vagy kevesebb, 45–64 óra és 65 óra vagy több. Közismert, hogy a túl 
hosszú munkaidő a rossz munkakörülményekkel együtt a stressz fokozódásával jár, ami 
egészségkárosodáshoz vezet.

Az egészségi állapottal kapcsolatban három kérdésre kellett válaszolni. 1. Az elmúlt két 
hétben érzett-e problémát egészségi állapotában? 2. Az elmúlt hat hónapban volt-e diagnosz-
tizált krónikus betegsége? 3. Az elmúlt hónapban érzékelt-e idegességet, reménytelenséget? 
Végül azt is megkérdezték, hogy miként értékeli egészségi állapotát a mintában szereplő 
személy. A válasz jó vagy rossz (relatíve rossz, rossz és nagyon rossz) lehetett. A mintában 
a nők aránya 42, a férfiaké 58% volt. A foglalkozások presztízsének átlaga 40,3 pontot tett 
ki. A jövedelem erős korrelációt mutat a foglalkozással (r = 0,616) és az iskoláztatással 
(r = 0,489). A két utóbbi között a korreláció erőssége is hasonló (r = 0,575). A válaszolók 
41%-a mezőgazdasági munkás volt. A magasabb iskolai végzettségű vezetők és értelmiségi-
ek foglalkozási presztízse került az első helyre (63,3 pont), míg az alacsonyabb végzettségű 
vezetők és szakalkalmazottak 55,0 pontot, a mezőgazdasági munkások 39,7, az önállók 34,1, 
a betanított és segédmunkások 29,9 pontot értek el. Heti 44 órát vagy kevesebbet a foglalkoz-
tatottaknak csak 38,6%-a dolgozott, a 45–64 órát teljesítőké 38,4%-ot tett ki, míg majdnem 
egynegyedük heti 64 óránál is többet töltött munkával. A magasabb presztízsű foglalkozású-
ak kevesebb heti munkaidőt, míg az alacsony presztízsűek több órát teljesítettek. A felvétel 
szerint a férfiak 9,8%-a, a nők 12,2%-a rossz egészségi állapotúnak tartotta magát. Az elmúlt 
két hétben 21,5%-uk (a férfiak 18,8, a nők 25,2%-a) számolt be akut betegségről. Az elmúlt 
hat hónapban krónikus betegséget 9,9%-uknál állapítottak meg (férfiak: 9,2, nők: 10,9%). 
A megkérdezettek 13,0%-a (férfiak: 11,8, nők: 14,7%) észlelt depressziós szimptómákat 
magán az elmúlt egy hónapban.

A kutatás fő megállapítása, hogy a mezőgazdasági foglalkozásúak vannak a legrosszabb 
egészségben, de foglalkozási presztízsük közepesnek minősíthető. Az állami vállalatoknál 
dolgozók presztízse jóval magasabb, mint a magántulajdonú cégeknél dolgozóké. A mező-
gazdasági munka relatíve magas presztízse unikumnak tekinthető a világon. Ezt döntően a 
nők végzik; rájuk vár a fizikailag kimerítő mezőgazdasági munka, mert a férfiak a városok-
ban dolgoznak. Ez visszatükröződik egészségi állapotukban is. A nők rosszabb szubjektív 
egészsége ellenére halandósági rátájuk kisebb, mint a férfiaké (Zheng Xie et. al. 2015).
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(Az idősek fizikai és mentális egészségét befolyásoló tényezők) Számos bizonyíték van 
arra, hogy a társadalmi kapcsolatok, az egészségi állapot és a jóllét között összefüggés 
mutatható ki. Az élet egyik intim kapcsolatának, a házasságnak is sokak által ismert 
hatása van a jó egészség fenntartásában (bővül a házastárs általi ismeretségi kör, koc-
kázatkerülő és egészségtudatos magatartásra ösztönöz, mérsékli a stresszel járó eseteket 
stb.). A házasság megszűnése (válás, özvegyülés) viszont stressznövelő tényező, amely 
emeli a megbetegedések és a halálozások kockázatát. Emellett negatív hatása van az 
egészségi állapotra a gyermektelenségnek és az egyedüllétnek. A gyermek(ek)kel való 
együttélés (vagy a gyermek földrajzi közelsége) szignifikánsan javítja az idősek jóllétét. 
Korábbi kutatások megállapították, hogy az idős házaspároknál a házastárs támogatása 
sokkal inkább hat a másik jóllétére, mint a gyermekektől érkezőké. Az utóbbi akkor 
válik meghatározóvá, amikor a házaspár egyik tagja megözvegyül. E támogatások ott 
válnak fontossá, ahol a népesség gyorsan öregszik, és a szociális háló sem elég erős (pl. 
Kína). Az idősek körében a társadalmi kirekesztődés és a barátokkal, volt munkatársak-
kal, ismerősökkel való kapcsolatok elvesztése a legfontosabb előre jelzője a depressziós 
kórtünetnek. A gyermekektől kapott támogatás paradox módon sokaknál erősíti a függő-
ség érzését, ami aláássa önbecsülésüket, és az elhagyatottság érzéséhez vezet.

Kínában felgyorsult a népesség öregedése, és előre jelezhető, hogy még hosszú ideig 
a családi támogatás marad az idősek elsődleges megélhetési forrása. A fő gondok közé 
tartozik az igen erős elvándorlás a falvakból a távoli nagyvárosokba, az alacsony termé-
kenység és az egyre bővülő női foglalkoztatás, amely megbontja az évszázadok óta tartó 
többgenerációs együttélést. A házasságkötés ma még általános Kínában, és eddig a vá-
lási és az újraházasodási arány is rendkívül alacsony. Ázsia más országaiban már sokan 
késleltetik a házasságkötést, vagy soha nem kívánnak házasságra lépni, amely jelenség 
várhatóan Kínában is bekövetkezik.

A szerzők (Lindy Williams – Renling Zhang – Kevin C. Packard 2017) négy kérdést 
vizsgáltak: 1. Milyen a házasságnak és megszűnésének hatása az egészségi állapotra 
és a jóllétre az idősek körében? 2. A gyermekek jelenléte mérsékli-e a házastárs nélkül 
élők fizikai és mentális egészségi gondjait? 3. Változnak-e ezek a hatások a társadalmi-
gazdasági tényezők szerint? 4. Különböznek-e a válaszok az adatszolgáltatók neme 
szerint? A két nem eltérő halandósági viszonyai miatt a férfiak ritkábban válnak 
özveggyé, mint a nők, és az özvegyülés későbbi életszakaszban következik be, mint 
a válás. A társadalmi-gazdasági tényezőknek (például iskolázottsági szint, jövedelem 
nagyság stb.) is fontos szerepük van a jó egészségi állapot fenntartásában. A fizikai 
egészség a kor előrehaladtával egyre romlik, de annak üteme az iskolázott személyeknél 
jóval kisebb, mint a kevésbé iskolázottaknál. A magasabb iskolai végzettséggel 
rendelkezők kognitív képessége is tovább fenntartható, a depresszió is kevésbé jellemző 
rájuk. A biztos pénzügyi háttérnek, különösen a megtakarításoknak is meghatározó 
szerepük van a jó fizikai és mentális egészségi állapot fenntartásában.

A kutatás mintájába az ötvenévesek és az ennél idősebbek kerültek be. 9831 személy 
adatainak feldolgozására került sor, akik mindkét évben értékelhető információkat ad-
tak a jóllét mutatóiról (depresszió, élettel való elégedettség, szubjektív fizikai egész-
ségi állapot) és a családi állapotról, illetve annak változásairól. A válaszokat általában 
ötfokozatú skála alapján csoportosították. Vizsgálták, hogy gyerekekkel élnek-e, és ők 
a háztartáshoz tartoznak-e, vagy közel (ugyanabban a megyében) laknak-e. A társadal-
mi-gazdasági változók között szerepelt, hogy falusi vagy városi lakos-e a mintába került 
személy. (Kínában ennek az európainál jóval nagyobb jelentősége van). Az iskolázottsá-
got az elvégzett osztályok számával mérték. A megtakarítással kapcsolatos kérdés így 
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hangzott: „Mennyi volt az elmúlt év végén bankban vagy más szervezetnél kamatra 
lekötött betétje jüanban?”. Az élettel való elégedettség értéke 2010-ről 2012-re 3,6-ról 
3,4-re mérséklődött. Nem volt lényeges különbség a két nem pontszámai között. A fér-
fiak kicsivel jobb fizikai egészségi állapotról és kisebb mértékű depresszióról számoltak 
be, mint a nők.

Az élettársi közösségben élőknél az élettel való elégedettséget mutató pontszámok 
alacsonyabbak voltak, mint a házasságban élőké. A nőtlen/hajadon személyeknél a 
depresszióra utaló pontszámok magasabbak, az élettel való elégedettséget kifejezőké 
alacsonyabbak voltak a házasokéhoz képest. A mindkét időpontban elváltak kevésbé 
voltak elégedettek életükkel, az özvegyek pedig erősebb depressziós kórtünetről és 
rosszabb fizikai egészségi állapotról számoltak be. A gyermekkel nem élők de-
pressziósabbak voltak, és az életükkel való alacsonyabb elégedettséget jeleztek. 
A depresszióra való hajlam az egy gyermekkel való együttélés során a legkisebb. 
A több gyermek az élettel való elégedettséget növeli. A depressziót és a fizikai 
egészségi állapotot a kor előrehaladtával egyre romlóbbnak érzik, míg az élettel 
való elégedettség emelkedő tendenciájú. A falusiak mindhárom területen rosszabb 
pontszámokat értek el, mint városi társaik. Az alacsonyabb iskolai végzettség 
és a megtakarítások hiánya ugyanilyen irányú változást mutat. A nőtlen férfiak 
egészségi állapota rosszabb, mint a hajadon nőké. A szerzők szerint a férfiak sze-
génysége és/vagy rosszabb fizikai egészségi állapota lehet az oka, hogy ők soha 
nem házasodtak meg. A falu–város hatás az egészségi állapotra általában gyenge, 
de a falusiak nagyobb veszélyeztetettségnek vannak kitéve a depressziót illetően. 
Ez csökkenti az élettel való elégedettséget, ami visszahat a szubjektív egészségi 
állapot romlására. Az özvegyeknél a gyermekkel való együttélés segít tompítani 
a negatív hatást. A magasabb iskolázottságú, megtakarítással rendelkezők pont-
számai a legkedvezőbbek. Az élettel elégedettek kevésbé voltak depressziósak, és 
jobb egészségi állapotnak örvendtek, mint az elégedetlenek csoportjába tartozók. 
A szerzők nem vizsgálták a házassági kapcsolatok minőségét, nem különböztették 
meg a gyermekek között a fiúkat és a lányokat, sem az édes-, a mostoha- és a foga-
dott gyermeket. A kutatás talán legmarkánsabb eredménye, hogy a megtakarítással 
rendelkezők milyen jó pontszámokat értek el mindhárom területen (elégedettek az 
életükkel, depressziónak nyoma sincs, és jó az egészségi állapotuk) (Lindy Williams – 
Renling Zhang – Kevin C.Packard 2017).

(A dohányzás és a magas vérnyomás okozta halandóság összefüggései) A kardiovasz-
kuláris (szív- és érrendszeri) betegségek a mortalitás vezető okai. Egy becslés szerint 
2016-ban emiatt a világon 17,6 millió ember halt meg, ami 2006 és 2016 között 
14,5%-os növekedést jelent. A dohányzást és a magas vérnyomást tekintik a vezető 
kockázati tényezőnek. A tizennyolc évnél idősebb férfiak körében a világ legnépesebb 
országában a dohányzás általános, 2010-ben arányuk 54% volt. A magas vérnyomás 
gyakorisága Kínában is gyorsan növekvő tendenciát mutat.

A kardiovaszkuláris betegségek és a magas vérnyomás közötti szoros összefüg-
gést már számos alkalommal bizonyították mind a fejlett, mind a fejlődő orszá-
gokban. A dohányzás e betegségcsoportra gyakorolt hatása is ismert. E két faktor 
együttes hatását a kardiovaszkuláris betegségek kialakulására viszont alig vizsgálták. 
Kínában 1991-ben 49 körzetben/megyében véletlenszerűen 228 459 férfit választot-
tak ki 145 betegségmegfigyelő ponton (Jibin Tan et. al. 2018). A minta reprezentatív 
nemcsak országosan, hanem mind a városi, mind a falusi területekre. A kiválasztott 
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40 évnél idősebb férfiak 80%-a vállalkozott a kutatásban való részvételre. A felvételt 
képzett egészségügyi dolgozók végezték el, akik információkat szereztek a demográfiai 
adatokról, az életvitelt befolyásoló tényezőkről (dohányzás, alkoholfogyasztás, a ház-
tartásban használt szilárd tüzelőanyag), a személy egészségi állapotának történetéről, 
testmagasságáról és testkörfogatáról. Az 1991-től 2006-ig végzett kutatásban a halál 
okát halottvizsgálati bizonyítványból állapították meg, beleértve az iszkémiás szívbeteg-
séget és a sztrókot, valamint a krónikus reumatikus és a hiperintenzív szívbetegséget, a 
vérzéses sztrókot, az iszkémiás sztrókot és a tüdővel kapcsolatos szívbetegséget. Magas 
vérnyomásúnak definiálták a részt vevő személyt, ha az interjú előtti két napon vérnyomás-
csökkentő szert vett be, illetve ha az asszisztens 140 Hgmm-nél magasabb szisztolés vagy 
90 Hgmm-nél nagyobb diasztolés vérnyomást mért. Vérnyomásuk szerint a résztvevőket 
három csoportba osztották. Normális vérnyomású a személy, ha 120 Hgmm szisztolés és 
80 Hgmm diasztolés értéknél kisebbet mértek, enyhén magas vérnyomású a résztvevő 
(prehipertenzió) 120–139 Hgmm közötti szisztolés és 80–89 Hgmm közötti diaszto-
lés mérés esetén. Az ennél magasabb értékeknél magas vérnyomású betegről beszélünk.

A szerzők (Jibin Tan et.al. 2018) meghatározták a családi állapotot (házas, nem házas), 
az oktatásban eltöltött időt (hat év vagy kevesebb, hat évnél több), a dohányzási szokást 
(soha nem dohányzott, illetve az évente elfogyasztott cigarettacsomagok mennyiségét, 
ahol egy csomag = húsz cigaretta), az alkoholfogyasztást (nem rendszeres ivó, heti 0–17 
ital (1 ital = 14 g tiszta alkohol), heti 18–35, heti több mint 35 ital), a testtömegindexet, a 
friss zöldség- és gyümölcsfogyasztást, a lakáson belüli légszennyezést (a szilárd tüzelés 
használatát fűtésre és főzésre, igen-nem), a lakás városi vagy falusi jellegét és annak 
Kínán belüli északi vagy déli régióban való elhelyezkedését. A dohányzás és a magas 
vérnyomás kombinált hatásának vizsgálatára a résztvevőket hat csoportba sorolták 
a dohányzási státus (soha nem dohányzott, 1–19 csomaggal, illetve legalább húsz 
csomaggal szívott évente) és a vérnyomás (normál, enyhén magas, magas) besorolása 
szerint. A referenciacsoportot a nem dohányzó, normál vérnyomású személyek alkották.

A résztvevők 27,5%-a soha nem dohányzott, de 48,2%-uk több mint húsz csomag 
cigarettát elszívott évente. Átlagéletkoruk 54,7 év volt, a BMI (testtömegindex) 
átlaga mindössze 21,8 kg/testmagasság a négyzeten. A válaszolók 71,1%-a falun 
élt, 45,9%-uk az északi régióban. A meginterjúvoltak 66,4%-a kevesebb, mint hat 
osztályt járt iskolába. A sokat dohányzók többsége nagyivó, kevésbé iskolázott, 
falun él, szilárd tüzelőanyagot használ, továbbá kevés friss gyümölcsöt és zöldsé-
get fogyaszt. A vizsgálat tizenöt éve alatt 52 795 fő halt meg, közülük 18 833 kardio-
vaszkuláris, 3744 iszkémiás szívbetegség, 11 288 fő pedig sztrók következtében. A ku-
tatásban vizsgálták, hogy 10 Hgmm szisztolés vagy diasztolés vérnyomásnövekedésnek 
milyen hatása van a fenti halálokokra. Egy ilyen mértékű növekedés a kardiovaszku-
láris megbetegedéseknél 16, az iszkémiásoknál 8, míg a sztróknál 20%-kal növelte 
a halálozási valószínűséget. Érdekes, hogy a diasztolés érték emelkedése nagyobb 
hatással volt a halandóság növekedésére. A vérnyomás 10 Hgmm-rel való emel-
kedése mindhárom modellben jól kimutathatóan megnövelte a bármely okból 
bekövetkező, a kardiovaszkuláris, az iszkémiás és a sztrók okozta halálozási 
valószínűséget. A referenciacsoporthoz képest a magas vérnyomásúak 2,5–2,7-szer 
nagyobb valószínűséggel kapnak sztrókot. Az évente húsz vagy több csomag cigarettát 
elszívók bármely ok miatti halálozási valószínűsége a referenciacsoporthoz képest 
21%-kal nagyobb. A kardiovaszkuláris betegségeknél 1,14, az iszkémiás szívbetegsé-
geknél 1,22, a sztróknál 1,14-szeres szorzókkal fejezhető ki a dohányzás okozta mor-
talitás emelkedése. Hasonló eredmények mutathatók ki a megnövekedett halandóságra 
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vonatkozóan a naponta elszívott cigarettamennyiség, a dohányzási státus (soha nem 
vagy csak korábban dohányzott, illetve jelenleg is dohányzik) és a dohányzás időtartama 
(húsz évnél kevesebbet, több mint húsz éve cigarettázik) között.

A magas vérnyomásban szenvedő, dohányzó emberek megnövekedett halandósági 
valószínűségét ez a vizsgálat is bebizonyította, de a kutatás egyik meglepő eredménye, 
hogy az évente 1–19 csomag cigarettát szívók halálozási kockázata valamivel na-
gyobb, mint a húsz vagy több csomagot elfüstölőké. E megállapítás igaz mind a négy 
haláloki főcsoportra (minden okbeli, kardiovaszkuláris, iszkémiás, sztrók). A soha nem 
dohányzó, normál vérnyomású emberekhez képest a magas vérnyomású, évente húsz 
vagy több csomag cigarettát elszívók kardiovaszkuláris, iszkémiás és sztrók okozta 
halálozási valószínűsége rendre a következő szorzókkal fejezhetők ki: 2,30, 1,78 és 
2,74. E valószínűségek hasonlók a korábbi kínai vizsgálatokhoz, de kisebbek, mint az 
európai és amerikai értékek, ami a kínai népesség alacsonyabb vérzsírszintjével lehet 
kapcsolatban. Közismert, hogy a dohányzás abbahagyása a kardiovaszkuláris beteg-
ségből eredő halálozás csökkenéséhez vezet, függetlenül a dohányzás időtartamától és 
a naponta korábban elszívott cigaretta számától. Az 1–19 csomag cigarettát elszívók 
veszélyeztetettsége megmagyarázhatatlanul magasabb, mint a húszat vagy többet el-
szívóké, és ami még érdekesebb, hogy e csoporton belül is az 1–9 csomagot elfüstölők 
nagyobb halálozási kockázatúak a 10–19 csomagot évente elcigarettázókhoz képest.

További kutatások szükségesek, hogy megismerjék a dohányzás mennyisége és 
a kardiovaszkuláris halálozás kockázata közötti nem lineáris asszociációs kapcsolatot 
a magas vérnyomású betegek körében. Kínában a dohányzás visszaszorítása a legfon-
tosabb népegészségügyi feladatok egyike, mert a kínai férfiak körében a halálozások 
20%-a dohányzásra vezethető vissza. A kutatás hiányosságai közé tartozik, hogy csak 
a férfiakra szorítkozott, bár a nők dohányzási gyakorisága még a 3%-ot sem éri el, 
ami az utóbbi két évtizedben alig változott. A szerzők nem vizsgálták továbbá a fizikai 
aktívitást, a vércukor- és vérzsírszintet, amelyek hatással lehetnek a magas vérnyo-
mású, dohányzó emberek különböző betegségeinek halálos kimenetelére (Jibin Tan 
et. al. 2018).

(Az idősek aktív élettartamának új jellemzői) Az idősek élettartamának vizsgálata 
nemcsak egészségügyi, hanem nyugdíjellátási szempontból is fontos. Az öregedés az 
egyik legnagyobb kihívás a XXI. századi Kínában. A 2010. évi kínai népszámlálás adatai 
szerint a 60 éves és idősebb népesség száma elérte a 178 millió főt, a teljes népesség 
13,3%-át, míg a 65 éves és idősebbeké a 119 millió főt, az összes 8,9%-át. A követ-
kező negyven évben a fenti arányok gyors növekedésére számítanak. Nagy kérdés, 
hogy a meghosszabbodott élettartam a jó egészségben eltöltött éveket növeli-e, 
vagy megnő a betegségben és a másoktól való függésben töltött idő tartama. Az 
öregedő társadalmakban a még várható élettartam, az egészségi állapot és a változó 
trendek vizsgálata áll az elemzések középpontjában, kiemelten foglalkoznak a jó 
egészségben eltöltött évek számának alakulásával. E mutató nemcsak egészségügyi 
aspektusból figyelemreméltó, de lényeges a társadalmi és gazdasági fejlődés szint-
jére gyakorolt hatása, az országnak és a háztartásoknak a nyugdíjra és egészségügyi 
kiadásokra fordított kiadás összege miatt is. Az idősödéssel növekszik a szervezet 
sejt- és szervi szintű károsodása (például ízületi gyulladás, a térd behajlításának 
nehézsége, guggolási problémák stb.), ami a mindennapi tevékenységek (például 
fürdés) elvégzésében okoz gondot. A fogyatékosság gyakran olyan szintet ér el, ami 
komolyan akadályozza az öregek mindennapi életét. Ping Gao – Han-Dong Li (2016) 
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bevezeti az aktívan és az inaktívan eltöltött várható élettartam fogalmát. Az előbbi 
azt jelenti, hogy 60 vagy 65 éves kor után még hány olyan év várható, amely jó 
egészségben fog eltelni.

Többváltozós módszerekkel meg lehet becsülni egy bizonyos életkor (60 év, 65 év) 
felett várható élettartamot mind egészségben vagy betegségben eltöltött évek szerinti, 
mind házas nem házas bontásban. A legnagyobb érdeklődés az egészségben eltöltött 
várható éveket övezi, amelyet fogyatékosság, krónikus betegségek vagy más egész-
ségügyi problémák nélkül élnek majd meg. A végső mintába 10 444 idős személy ke-
rült be, 5512 férfi, 4932 nő, 4751 főt a nem mezőgazdasági cenzus regiszterből, 5693-
at a mezőgazdaságiból válogattak be. A mintában szereplő személyek közül 4649-en 
a keleti régió, 3106-an a központi régió, míg 2589-en a nyugati régió lakói voltak. 
Az egészségi állapot meghatározásánál a mindennapi életben előforduló, önellátással 
kapcsolatos tevékenységeket vettek figyelembe: az étkezést, az öltözködést, a für-
dést, a WC-használatot, a kültéri tevékenységeket és a vizelet- és székletvisszatartási 
képességet. E képességeket három csoportba sorolták: erőfeszítés nélkül végzi, csak 
segítséggel végzi, egyáltalán nem képes rá. Ha valaki egy tevékenységet csak nehézséggel, 
de a többit gond nélkül végezte, akkor egészségesnek sorolták be. A feldolgozás folyamán 
a mintát férfi-nő, cenzus regiszter és régió szerinti almintákra bontották.

A 60 éves férfiak még 20,2 évre számíthatnak, melyből várhatóan 17,5 év aktívan, míg 
2,7 év inaktívan telik majd el. Az ugyanilyen idős nőknél a halál bekövetkezése 23,7 év 
múlva várható, ők 18,8 aktív évre és 4,9 betegségben eltöltött évre számíthatnak. 
Az életkor növekedésével a várható aktív évek száma csökken, míg az inaktívaké sta-
bilitást mutat. A 85 évesnél idősebb férfiaknál és a 75 évesnél idősebb nőknél a várható 
élettartam nagyobb részét már az inaktív évek teszik ki. A kínai statisztikai felvételek fel-
osztják az országot mezőgazdasági (vidéken élők) és nem mezőgazdasági területre (főleg 
a városokban élők tartoznak ide). A városi és a falusi területeknek Kínában, az európaitól 
eltérően, jelentősen különböző a gazdasági fejlettségi szintje, az erőforrásai és a környezeti 
feltételei. A városi férfiak 60 éves korukban még 23,2 évre számíthatnak, a falusiak ennél 
4,6 évvel rövidebb élettartamra. E különbségből 4,1 év a városiak aktív életszakasz több-
letéből, 0,5 év az inaktív létben eltöltött többletidőből adódik össze. A 60 éves városi nők 
Kínában még várhatóan 25,2 évet élnek, a falvakban pedig 22,3 évet (kevesebbet, mint a 
városi férfiak). A nők aktív évei a városokban 20,7-re, a falvakban 17,0 évre becsülhetők 
(az inaktív évek megfelelői: 4,5 és 5,3 év). A falusi nők tehát rövidebb élettartamra számít-
hatnak, mint városi társaik, de a rövidebb élethosszból is tovább lesznek betegek, mint az 
urbánus területen élők. E különbségek az eltérő életmóddal és az egészségügyi ellátással 
magyarázhatók. Az élettartam növekedésben szerepe van az inaktivitásban töltött idő meg-
hosszabbodásának is, amiben az egészségügyi ellátás fejlődése is tetten érhető.

A vizsgálatba vont személyek lakhelyét keleti, központi és nyugati régiókba sorolták. 
A férfiaknál a fenti sorrend szerinti várható élettartam 60 éves korban: 21,5, 19,6 és 18,9 
év. A kelet régió ilyen értéke nem meglepetés. A nőknél is hasonló tendencia érvényesül, 
de a különbségek kisebbek. Az eltérések a régiók közötti gazdasági fejlettségben és az 
egészségügyi ellátásban mérhető különbségekre vezethetők vissza, de szerepet játszik a 
három régió városi-falusi területeinek eltérő aránya is. A szerzők a hat mindennapi tevé-
kenység mellett további képességeket is vizsgáltak: vásárlás, főzés, mosás, 10 kg feleme-
lésének képessége, pénzügyek intézése, telefonhasználat, hosszabb gyaloglás, lépcsőjárás 
és autóbuszra való felszállás. A tanulmány legfontosabb hozadéka a kínai nyugdíjkiadások 
megtervezésének és az időspolitika kialakításának tudományos alapra helyezése (Ping 
Gao – Han-Dong Li 2016).



46� HAJNAL�BÉLA:�A�TÁRSADALOMKUTATÁS�NÉHÁNY�EREDMÉNYE�KÍNÁBAN

Valóság • 2019. december

(A vallási meggyőződés és a környezettel kapcsolatos magatartás) Az elmúlt fél évszá-
zadban számos tanulmányban vizsgálták a vallásnak a környezetre gyakorolt hatását. 
Egy nemzetközi kutatás eredményei szerint a keresztény kultúrában a felekezetek kö-
zött és azokon belül is jelentős különbségek vannak a környezeti viselkedést illetően. 
Kínában az ilyen típusú vizsgálatokban a speciális vallások (konfucianizmus, új-konfu-
cianizmus, buddhizmus, taoizmus) ökológiai elképzeléseit teszik az elemzés középpont-
jába, megállapítva, hogy e vallások pozitívan hatnak a környezettel kapcsolatos viselke-
désre. A hitnek a környezetre gyakorolt hatásáról már hosszú eszmecseréket folytattak, 
de empirikus bizonyíték eddig nem állt rendelkezésre. Yu Yang – Shizi Huang (2018) 
annak a meggyőződésüknek adtak hangot, hogy a vallás és a környezet kölcsönhatása-
inak megismerése csak empirikus kutatás eredményeivel igazolható. A vallás megis-
merteti hívei körében a környezettudatosságot, ami befolyásolja a hívők környezettel 
kapcsolatos magatartásait.

Közismert, hogy Kína a világ legnagyobb vallástalan népességű országa. A Kínai 
Kommunista Párt ateista szervezetként az állam vezető ereje. A pártnak 2016 végén 
mintegy kilencvenmillió tagja volt, akiknek megtiltották a vallás gyakorlását. A párthoz 
nem tartozók sem maradnak ki az ideológiai képzésből, amit az általános és a középis-
kolában is terjesztenek. A Gallup Intézet 2012-es becslése szerint Kínában a népesség 
14%-a vallásos, de a kínai hivatalos szervek szerint ez csak kb. 10%. A Gallup úgy be-
csüli, hogy a világ népességének 59%-a vallásos. Kínában a vallási intézményeket hiva-
talosan is bátorították arra, hogy segítsék elő a környezetbarát társadalom kialakulását.

2007-ben a párt kongresszusa az „ökológiai civilizáció” fogalmát az egész ország 
számára ismertté kívánta tenni. A szemléletváltozásból kimaradt a „zöldebb” gaz-
dasági növekedésre való áttérés, de a fenntartható fejlődés elvét elfogadták. Azt 
javasolták a vallási szerveknek, hogy vegyenek részt a környezetvédelmi gondok 
megoldásában. A vallási ügyek állami központja a környezetvédelemben az oktatás 
szerepét hangsúlyozta. A Kínai Taoista Társaság a 2010 és 2017 közötti évekre olyan 
programot dolgozott ki, amelyben a kínai környezetvédelmi intézmények együttműköd-
nek számos nemzetközi szervezettel és az ENSZ Fejlesztési Programjával (UNDP). Az 
ateista oktatási rendszer és a vallásos emberek együttélése sajátos kínai jelenség, amely 
egyedülálló kutatást tesz lehetővé ezen a területen. A hipotézis az, hogy a vallási hitben 
élők környezeti magatartásában pozitív jellegű hatások mutathatók ki. Az eredeti minta 
11 438 főből állt, de különböző okok (megtagadás, nincs véleménye, kódolási hiba stb.) 
miatt csak 11 139 fő válaszait dolgozták fel. A válaszolók majdnem 90%-a nem hívő 
(ateista, agnosztikus stb.) volt. A mintába így mindössze 1237 hívő került.

A kérdőív fő kérdései: Folytatott-e bármilyen tevékenységet a felsoroltak közül a 
folyó évben: hulladékválogatás (1), családtaggal, baráttal környezetről folytatott be-
szélgetés (2), saját szatyros bevásárlás (3), műanyagszatyor újra felhasználása (4), a 
környezetvédelem pénzügyi támogatása (5), érdeklődés tanúsítása a rádió, tv és az 
újságok környezeti információi iránt (6), kormány által szervezett környezetvédelmi 
tevékenységben való részvétel (7), civil szervezet által vezetettben, illetve (8), saját 
költségből fedezett faültetésben (9) és környezeti ügyek felpanaszolásában való rész-
vétel (10)? A gyakoriságokat is megkérdezték (soha = 1, alkalmanként = 2, gyakran = 
3). A kapott adatokat faktoranalízissel vizsgálták tovább. A rotált faktor eredményei két 
főfaktorba tömöríthetők. Az elsőt egyéni (1, 2, 3, 4, 6), a másodikat közösségi (5, 7, 8, 
9, 10) környezeti magatartásnak nevezhetjük el. Az „egyéni” jelző utal a személyes te-
vékenységre, amit egyedül vagy a családban végezhet, míg a „közösségi” magatartások 
feltételezik a civil szervezetek vagy más politikai erők szervezési tevékenységét. A két 
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változó numerikus pontértékei normalizálás után 1 és 100 közé esnek. Az egyénhez kö-
tődő környezeti magatartások pontjainak átlaga 49,7, szórása 20,4, jóval magasabb, mint 
a közösségi magatartásoké (átlag = 14,9, szórás = 14,9). A vallásos emberek alig voltak 
aktívabbak a közösségi környezeti magatartásban, mert pontjaik (átlag = 15,4, szórás = 
15,9) csak valamivel magasabbak a nem vallásosakéinál (átlag = 14,8, szórás = 14,7). 
Az egyéni jellegűeknél viszont a hívők kissé visszahúzódóbbak (átlag = 48,8, szórás 
= 18,6), mint a nem vallásos állampolgárok (átlag = 50,0, szórás = 20,6). A vizsgálat 
szerint a vallásosság inkább a nőkre, a kínai népesség túlnyomó többségét alkotó han 
nemzetiségűekre, a kevésbé iskolázottakra, a nem párttagokra és a falusi lakosokra volt 
jellemző, akik 2,4 évvel idősebbek az átlagnál.

A résztvevőket a környezeti fenyegetettségekről is megkérdezték (légszennyezés, 
vízszennyezés, elsivatagosodás stb.), amire 1-től 5-ig (az egyáltalán nem komolytól 
a különösen komoly minősítésig) kaptak pontokat. A regressziószámítás eredményei 
szerint a buddhisták eltérnek a mintában szereplő többi személytől. Ők fiatalabbak, 
jobban iskolázottak és általában gazdagabbak, mint a többi vallás követői. A fentiek 
jelentősen befolyásolják a buddhisták pozitív egyéni környezeti magatartásjegyeit. 
A közösségi jellegűeknél a legtöbb vallás pozitív jellemzőkkel írható le, amiből kivételt 
képez az iszlám. Ennek felvételtechnikai okai is vannak, mert Hszincsiang és Ningszia 
tartományokat (ahol a legtöbb muszlim él) biztonsági és költségvetési okok miatt ki-
hagyták a felvételből. A többi tartományban szétszórtan élő muszlimokat nehéz közös-
ségi környezeti eseményekbe bevonni.

Az iskolázottabbaknál, a kormányzati alkalmazottaknál és különösen a párttagoknál 
növekedett a környezetismeretük és környezettudatos magatartásuk. A környezeti 
fenyegetések felismerése az egyéni környezeti magatartásokat jobban befolyásolja, mint 
a közösségieket. A városi lakosok a városokban mérhető nagyobb környezetszennyezés 
miatt aktívabb magatartást mutatnak, mint a falusiak, különösen, ami az egyéni 
magatartási jellegűeket illeti. A férfiak a közösségi munkában jobban jeleskednek, 
mint az egyéniekben. A nyugati világ környezetvédelmi mozgalmaiban sok helyen a 
nők a hangadóbbak. Az idősek az egyéni környezeti magatartásukban jobbak, mint a 
közösségiekben.

A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az egyéni környezeti magatartás 
pontjai háromszor haladják meg a közösségi jellegűekéit. A vallás és az állam 
együttműködésének szép példája, hogy 2012-ben a kínai környezetvédelmi minisztérium 
a Föld díja kitüntetést adományozta az egyik buddhista alapítású egyesületnek a víz 
minőségvédelmében nyújtott kiemelkedő munkájáért. A szerzők következtetése szerint 
Kínában a környezet elmúlt évtizedekbeli pusztulásához hozzájárulhatott, hogy az 
emberek nagy többsége vallási meggyőződés nélkül él. Alapvető civilizációs és etikai 
változásra van szükség, hogy az országban megállítsák a környezetrombolást. Ez nem 
nélkülözheti a vallás és a politika kölcsönhatásának minél jobb kiaknázását (Yu Yang – 
Shizi Huang 2018).
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ERŐS�VILMOS

Szabó István debreceni identitásai

Az alábbi tanulmány Szabó István debreceni identitásaival foglalkozik.1 A tanulmány 
kereteinek tisztázásához rögzíteném, hogy nem célom Szabó István és Debrecen 
kapcsolatának2 teljes körű felgöngyölítése, ezt egy közelmúltban a Valóságban megjelent 
tanulmányomban inkább elvégeztem (bár ott sem törekedtem teljességre). Ebben a 
tanulmányban is jeleztem, hogy mindez része egy Szabó Istvánról készülő nagyobb 
monográfiának, amely előre láthatólag 2020-ban fog megjelenni.3

Mindennek tárgyalása azért is legitim, mert a konferencia egyik inspirálója Balogh 
István, illetve az ő 1969-ben megjelent debreceniségről szóló tanulmánya. Márpedig 
Balogh István Szabó István legközelebbi debreceni munkatársa, sőt barátja volt, aki 
legalább 1942-től nyomon követte Szabó István életművét, annak számos elemében 
személyesen is közreműködött4. Ő állította össze 1978-ban Szabó István debreceni 
vonatkozású munkáinak bibliográfiáját is, ez azonban már több vonatkozásban 
kiegészítésre szorul.5

Szintén egyfajta előzetes megjegyzésként szögezném le, hogy Szabó István 
Debrecenre vonatkozó nézeteit nem különítem el az Alfölddel kapcsolatos felfogásá-
tól, amint az a következőkből egyértelműen ki fog derülni: előbbi utóbbinak szerves, 
integráns része volt.6

Mindenekelőtt pásztázzunk végig Szabó István Debrecennel foglalkozó, illetve az 
Alföldre vonatkozó írásain. Ennek során kiderül, hogy a kérdésnek Szabó István egész 
életművében alapvető jelentősége volt, bár az 1950-es/1960-as években megritkulnak 
ezzel kapcsolatos írásai.

Az 1920/30-as évekből mindenekelőtt az újságíró, illetve a pályakezdő történész 
munkáit kell megemlítenünk. Az ekkor készült újságcikkeiből számos korábban is 
ismert volt (a Hajdúföld, Debreczen, Debreczeni Független Újság hasábjain jelentek 
meg, ezek közül egyiknek szerkesztési munkáiban is részt vett Szabó), jómagam 2006-
ban mindezt több írással kiegészítettem.7 E tevékenység egyfajta összegzése volt Szabó 
1928-as doktori értekezése, „Debrecen 1848/1849-ben” címmel. Már ekkor is mély 
érdeklődést mutatott a tanyakérdés iránt (vö. „A debreceni tanyarendszer kialakulása”, 
1929), majd az 1930-as években, az Országos Levéltárba való kerülése után is több 
tanulmányt publikál Debrecen történetéről. Így „A tokaji rév és Debrecen” (1934), 
„A debreceni uradalom kialakulása” (1935), „A debreceni közösség” (1940), „Debrecen 
szabad és királyi városi rangra emelése” (1939) című írásokat lehet itt megemlíteni.8

(Ehhez kapcsolhatjuk még több recenzióját a Századokban és a Protestáns Szemlében, 
kéziratban maradt recenzió értékű levelét Schleich Lajos helytörténeti dolgozatáról, 
valamint pl. Konrad Schünemann-nal folytatott vitáját a Föld és Ember 1930-as 
évfolyamában.)9

Az 1940-es/1950-es években Szabó Debrecennel összefüggő érdeklődése némileg 
lanyhul, illetve beleilleszkedik népiség-, valamint kezdődő parasztságtörténeti 
tanulmányaiba (ezekről még bővebben lesz szó a következőkben).

1943-ban lát napvilágot a „Das Ungarntum des ungarischen Tieflandes” című 
írása, 1948-ban pedig „A szabadságharc fővárosa Debrecen” című kötet, amelynek 
szerkesztője és részben szerzője volt, s amely nagy vitát váltott ki. Ezzel összefüggésben 
számos korábban ismeretlen, alapvető jelentőségű dokumentumot publikáltam, illetve 
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dolgoztam fel korábbi írásaimban, így pl. Szabó ekkor nem közölt tanulmány értékű 
válaszát a Társadalmi Szemlében, az 1949-es, Debrecenbe kihelyezett Történeti Társulati 
ülés részleteit (ennek fő célja az volt, hogy Szabót és munkatársait önbírálatra/nézeteik 
megtagadására kényszerítsék), Szabó akkori előadását a szabadságharc bukásának 
katonai okairól (ebben tkp. tagadja a belső árulók szerepét), felszólalásvázlatát a 
tudományos magatartásról (amelyről nem tudjuk, hogy elhangzott-e).10

Alapvető jelentőségű 1954-es, az Élet és Tudomány hasábjain megjelent „Debrecen 
a történelemben” című cikke, valamint az 1960-ban, a szintén általa szerkesztett 
„Agrártörténeti tanulmányok”-ban publikált írása az alföldi tanyarendszer felszámolására 
irányuló kísérletekről az 1850-es években11. (Az alföldi tanyásgazdálkodásról tartott 1964-es, 
valószínűleg szegedi előadásának kéziratát is jelen sorok szerzője tette közzé 2006-ban.)12

Milyen kép bontakozik ki mindebből Szabó István Debrecenre, illetve az Alföldre 
vonatkozó nézeteit illetően? (Természetesen itt sem célom a teljes rekonstrukció, 
csak néhány, ugyanakkor általam legfontosabbnak tartott jellemvonás felvillantására 
szorítkozom.)

Az egyik szembeszökő jellegzetesség a fenti művek számbavétele során: Szabó 
nézetei olyan értelemben mélyülnek, hogy kezdetben inkább a politikatörténet vagy 
az eseménytörténet („histoire evenementielle”), illetve az érdekességek („drum and 
trumpet”) dominálnak, természetesen elsősorban hírlapi cikkeiben, de részben doktori 
értekezésében is.13 Mindez 1928, az Országos Levéltárba való kerülése után jelentősen 
megváltozik, s sokkal inkább az elemző gazdaság- és társadalomtörténeti, illetve a 
népiségtörténeti szempontok kerülnek előtérbe.

Minderre utal Mályusz Elemér is egy Eperjessy Kálmánhoz írott 1943-as levelében, 
ugyanakkor ez a megállapítás, csak bizonyos korlátok között érvényes. A gazdaság- és 
társadalomtörténeti kérdések iránti (igaz, talán nem kifejezetten módszeres) érdeklődés 
már némely napilapcikkében is fellelhető, leginkább azonban 1929-es, „A debreceni 
tanyarendszer kialakulása” című tanulmányban. Egy szintén Eperjessy Kálmánhoz (a 
szegedi Föld és Ember ekkori szerkesztőjéhez) írott leveléből megtudhatjuk, hogy Szabó 
ekkor egy átfogó tanya-monográfia megírására készült, talán ennek egy részlete 1960-
as tanulmánya, amelyben viszont keverednek a politikai történeti/nemzeti függetlenségi 
megfontolások a gazdaság- és társadalomtörténetiekkel.14

Egy másik általános jellemvonásaként tartom számon Szabó István szóban forgó 
írásainak, hogy az 1930-as évek első felétől/közepétől mindez egy a teljes magyar 
fejlődésről kialakított összképbe illeszkedik – illetve azon belül értelmezhető.

A szakirodalom számára ismeretlen (Bitskey Istvánné 1982-es bibliográfiája sem 
tartalmazza, jómagam 2006-ban teljes egészében publikáltam), hogy Szabó István 1934-
ben, a Protestáns Szemlében recenziót közölt Szekfű Gyula „Három nemzedék”-ének 
újabb kiadásáról (ez már a nevezetes V. könyvet is tartalmazza).15

Ebben sok vonatkozásban egyet ért Szekfűvel, annak egyik alapvető álláspontját 
mégis kifogásolja: nevezetesen a nagymagyar–kismagyar (dunántúli–tiszántúli magyar)-
ról kifejtett oximoront16, miszerint a modernet, európait a magyar történelemben mindig 
a katolikus, Habsburgokkal kiegyező, nem ritkán arisztokrata, nyugati fél/országrész 
testesítette volna meg.

Szabó ezzel szemben fejti ki, hogy a Szekfű által kismagyarként aposztrofált 
keleti, protestáns, tiszai/tiszántúli, nemzeti függetlenségi hagyomány legalább olyan 
fontos szerepet játszott a magyarság történetében. Szabó azonban nem áll meg 
egy egyszerű recenziónál, hanem mindez – véleményem és számos szövegszerű 
bizonyítékom szerint – kulcsszerepet játszik egész életművének értelmezésében. 
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Azaz felfogását az egész magyar történelemre (nem csak az újkorra) kiterjeszti, 
s kifejezetten Szekfűvel (illetve az így értelmezett szellemtörténettel) szemben 
azt fogalmazza meg, hogy a magyarság nemzeti függetlenségi és forradalmi 
törekvései mindig (!) az ország keleti/tiszántúli feléből indultak ki / itt fogantak, ez 
képviseli tehát részben az igazi, autochton magyarságot, részben pedig az európai, 
modernizációs törekvéseket is.17

A Szabó Istvánnal foglalkozó korábbi irodalom ezt a momentumot soha nem vette 
észre, pedig mindezt szövegszerűen bizonyítani lehet, még az 1950-es évekből is, pl. 
„A Debrecen a történelemben” című, említett 1954-es írásban, vagy az 1950-es években 
tartott egyetemi előadásaiban (utóbbi szövege több változatban maradt fenn, Bitskey 
Istvánné adatai kiegészítésre szorulnak itt is).

Utóbbiból idézek egy részletet, amely világosan bizonyítja, hogy Szabó nézeteit 
a teljes magyar történelemre kiterjeszti, azaz (Szekfűvel némiképp ellentétben) a 
középkorra, a XI–XII. századi viszonyokra is.

„László uralmával és Salamon bukásával lezáródott a magyar történelemnek az a 
korszaka – summázza Szabó az István halálát követő politikai eseménytörténetet – 
amelyben István király halála után sokszor magáról a magyar állam létéről volt szó. 
A trón körül lejátszódott testvérharcok különösen két veszedelem előtt nyitottak utat. 
Az egyik a hatalma csúcspontján álló német birodalom hűbéri igénye volt. Rövid 
időre ez az igény testet is tudott ölteni. A másik ok az István újításai által lappangó 
ellenállásra szorított pogány törzsiségnek nyílt feltámadása volt. Az országot nem 
egyszer rázta meg belső háború. A német veszedelem és a pogány törzsi reakció 
szoros vonatkozásba is kerültek egymással. Három évtizeden keresztül láthatjuk 
ugyanazt a pártcsoportosulást: A királyi hatalom birtokosa már földrajzi helyzeténél 
fogva is az ország nyugati részére s a német birodalom segítésére [sic! Nyilván: 
támaszkodott]. Ezt a segítséget a birodalom a maga hatalmi érdekeinek szem előtt 
tartásával kész is volt megadni. Viszont a másik oldalon a dinasztia ellen tagja állott. 
Az ország keleti [Az én kiemelésem – E. V.] részére kell támaszkodnia, külpolitikai 
kapcsolataiban a keleti szláv és a déli görög birodalom játszik szerepet s mellette 
állnak az országban az idegen uralom ellen forrongó [!], ősi hagyományaikat, sőt 
magát a pogányságot is melengető magyarok. Az ellenkirály oldalán a félreállított régi 
pogány rend, törzsi szellem és nemzetségi társadalom is kilépett a porondra. Mivel a 
másik oldalon a német irányzattal került szembe, ezek a keleti mozgalmak egyúttal 
nemzeti jelleget vettek fel magukra. A keleti Tiszavidéknek ezek a korán meghatározó 
vonásai tovább öröklődtek s történetünk későbbi során az adott történeti feltételeknek 
megfelelően újabb hasonló mozgalmak által meg-megújultak. Az István halálát követő 
évtizedeknek zavarai szinte kijelölték a keleti Tiszavidéknek [sic!] azt a szerepet, hogy 
a nyugati tájékozódáshoz közelebb eső dunai vidékkel szemben később is forrásai 
legyen [sic!] a társadalmi és nemzeti mozgalmaknak.”18

Egy következő fontos kérdésként vetődik fel Szabó és a népiségtörténet viszonya, 
illetve Debrecennek és az Alföldnek ezekben (a népiségtörténeti tanulmányokban) 
betöltött szerepe.

Szabónak a második világháború végéig, 1945-ig számos népiségtörténeti írása jelent 
meg, ezek nagy részét 2005-ben külön kötetben publikáltam (amely Szabó Istvánnak 
egy saját kezűleg összeállított kolligátuma alapján készült), de természetesen ennek 
alapvető darabjai az „Ugocsa megye” (1937), illetve „A magyarság életrajza” (1941).19
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Nincs itt tér a népiségtörténet általános fogalmának kifejtésére, jelen keretek között 
elég annak felidézése, hogy a programot Magyarországon Mályusz Elemér dolgozta 
ki, ugyanakkor Szabó István 1941-es szintézise ennek a legjelentősebb alkotása. 
Igaz egyúttal az is, hogy Szabó 1943/44-es cikksorozatában („Nemzetszemlélet 
és magyarságtudat”, ezt korábban soha senki nem elemezte, jószerével nem 
is említette) Mályusz Elemér népiségtörténetét tekinti az általa korszerűnek 
tartott s a politikai nemzet fogalmával szembeállított népi nemzet fogalom 
megtestesítőjének/reprezentánsának a történettudományban, tehát egyértelműen 
Mályusz itt a kezdeményező. (Szabó egyéb képviselőket is fontosnak tart azonban 
a két világháború közötti időszakban, így az említett Szekfűt, valamint pl. Horváth 
Jánost, Györffy Istvánt, s természetesen Bartókot és Kodályt, mint akik sokat tettek 
a népi gondolat megvalósítása ügyében.)20

Nem lehet kétséges, hogy Szabó népiségtörténeti programjában, illetve kutatásaiban 
(ebben viszont különbözik Mályusztól) alapvető szerepe van Debrecennek és az 
Alföldnek. Már a népiségtörténeti program koncipiálója, Mályusz is azon a véleményen 
volt egyébként, hogy a népiségtörténetnek a helytörténetből kell kinőnie.

Szabó István történetírása ezt kellőképpen alátámasztja. Ennek igazolására elég 
felidézni 1930-as, szintén a Föld és Ember hasábjain lefolytatott vitáját Konrad 
Schünemann német történésszel, illetve az 1930-as évek elején egy debreceni 
helytörténész, Schleich Lajos munkájáról készült, recenzióval felérő levelét. (Korábban 
szintén tökéletesen ismeretlen volt a Szabó István-irodalomban.)21

Előbbiben érces szavakkal cáfolja (főként Györffy István eredményeire támaszkodva) 
a tézist, miszerint a magyarság nem volt képes önálló városalapításra, s hogy mindez 
elsősorban külföldi/idegen, főként német mintákra, illetve közvetítéssel történt. Szabó 
szerint Debrecen, és pl. Szeged alaprajza, amely gyökeresen eltér a német alapítású 
városokétól, világosan bizonyítja, hogy létezik autochton magyar városfejlődés (igaz, 
hogy Schünemann Debrecent, s az alföldi településeket nem tartja városnak).

Roppant beszédes Szabónak a Schleich Lajoshoz írott levele is. Utóbbi egy helytörténeti 
munkájában a németségnek a város alapításában, kultúrájában, gazdaságában, népi 
összetételében játszott alapvető fontosságát szerette volna bizonyítani. Szabó e téziseket 
pontról pontra, kemény szavakkal, néhol vitriolosan bírálja, illetve cáfolja. Végső 
konklúziójaként azt fogalmazza meg, hogy Debrecen mindig is a magyarság „őrvárosa” 
volt, azaz a magyarság szerepe alapvető benne, a német kultúra nyomai pedig egyenesen 
elhanyagolhatók. Nem véletlen volt Kossuthnak is legkedvesebb városa, azaz 1848/49-
nek is fellegvára.22

Hozzá kell fűzni mindehhez ugyanakkor, hogy Szabó vonatkozó nézeteiben/
tanulmányaiban felbukkannak a népiségtörténet gyanús, pl. Szekfű Gyuláék és 
a szellemtörténet (Joó Tibor, de pl. Hóman Bálint) által több tekintetben joggal 
kárhoztatott, „etnoprotekcionista” fogalmai és tézisei is.23

Ezek közül itt most csak azt emelném ki, hogy Szabó szerint alapvető kontinuitás 
van a török, illetve Mohács előtti és utáni magyarság között. Azaz a török hódítás 
számottevő vérségi keveredést nem idézett elő (legalábbis idegen vér nem került a 
magyarság testébe/néptörzsébe, s csak „sajátvérű keveredés”-ről beszél Szabó), amivel 
párhuzamos jelenség, hogy a török hódítás után a jobbágyok arra a földre (főként az 
Alföldre) költöztek vissza, amellyel korábban is, „vérmérsékletük” és alkatuk okán 
szoros kötelékben álltak. Azaz a török előtti és török utáni magyarság között etnikai 
folytonosság állt fenn, amely különösen az ország keleti felében – vö. a korábbiak – 
illetve az Alföldön nyilvánul meg.24
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Sajnálatos, hogy mindezek során felbukkannak (persze a „sajátvérű keveredés” is 
minimum gyanús) olyan fogalmak, mint a „néptalaj” – rejtetten több helyen kultúrtalaj, 
ami expressis verbis a német Volksgeschichte, Volkstumskunde ideológiailag roppant 
terhelt és vállalhatatlan rekvizituma.25

Mindezek illusztrálására részlet „A magyarság életrajzá”-ból a XVI–XVII. századi 
viszonyok tárgyalása kapcsán: 

„A XVI–XVII. századi nagy pusztulásból mégis földjén megmaradt magyarságot 
tehát idegen vér [! – E. V.] nem érintette olyan mértékben, hogy vérségi és alkati 
tekintetben közte és a mohácsi vész korának magyarsága között nagy lenne a különbség. 
A nagy belső vándorlás következtében egy-egy vidék vagy éppen helység magyar 
lakossága szinte visszaelemezhetetlenül összekeveredett, azonban a keveredésben az 
idegen népi elemnek nem sok szerepe volt. Debrecen városába az 1564–1640. év között 
betelepedett 415 lakos korábbi lakóhelye például 350 esetben a várost és birtokait is 
magában foglaló Szabolcs és Bihar megyében volt, a többi 65 új lakos közül 59 esik az 
Alföld közepére és keleti felére, 3 marad Erdélynek, 2 Pécsnek és 1 Morvaországnak. 
A lakosok 99%-a tehát a középső tiszántúli vidékről került ki, olyan területről, mely 
a XVI–XVII. századokban folyton pusztulva és néptelenedve ugyan, de osztatlanul 
magyar maradt. A csapások alatt meg-megfogyó Debrecen tehát abból a néptalajból26 [! 
– E. V.] merített, amelyből eredetileg is összetevődött. Kecskemét, Nagykőrös, Cegléd, 
Mezőtúr és a többi el-elfogyó és meg-megduzzadó, töröktől sohasem lakott alföldi 
mezőváros hasonló módon tevődött össze egynépű [! – E. V.] környékéből.”27

Nem lennénk igazságosak Szabó Istvánnal szemben, ha mindebben csak az 
ideológiai motívumokra mutatnánk rá, hiszen számos vonatkozásban társadalomtörténeti 
relevanciája is van e tanulmányoknak.

Expressis verbis társadalomtörténeti vonatkozásúak Szabó parasztságtörténeti 
munkái, az ezekben érvényesített koncepció kialakításában szintén alapvető Debrecen 
és az Alföld szerepe.

Ezek a tanulmányok kb. a harmincas évek végétől, a középkorvégi pusztásodás és a 
jobbágyság hanyatlását elemző munkáktól, 1948-as kötetein (itt a koraújkori fejlődés áll 
a középpontban), illetve pl. a hajdú tanulmányokon keresztül, egészen 1848/49 jobbágy-
problémáiig, illetve a tanyakérdést elemző, már említett írásaiig húzódnak.28

Szabó ezekben kifejtett nézeteire egy parasztpolgári koncepció a jellemző, amely 
számos vonatkozásban rokon a népi írók felfogásával, de a történész Hajnal István 
(akit Németh László „tejtestvéré”-nek nevezett) alapvető hatása is nyilvánvaló, illetve 
bizonyítható.29

Ennek a parasztpolgári koncepciónak egyik alapvető tézise, hogy a parasztság/
jobbágyság középkori helyzete Szabó szerint a középkorban is inkább emelkedő 
Magyarországon, s ennek egyik döntő megnyilvánulása a szabad költözködési jog. 
(Székely Györggyel való vitája során állítja, hogy az 1351-es törvények nem a szabad 
költözködés kivívásáról, s így a jobbágyok és földesurak közötti osztályharcról szólnak, 
hanem a kilenced beszedésének a kötelezettségéről, tehát a köznemesség érdekeinek ér-
vényesítéséről. Utóbbiak ugyanis a nagybirtokosokkal szemben nem engedhették meg, 
hogy ennek a kilencednek az elengedésével a birtokaikra csábítsák más jobbágyait, 
az 1348/49-ben pusztító pestis következtében beálló munkaerőhiány pótlására.30) 
Ez lehetőséget ad a parasztság „igyekvő”, „leginkább értékes”, feltörekvő elemeinek a 
magasabb életformát biztosító városokba való költözéséhez. Ennek a városiasodásnak 
alapvető formája a magyar társadalmi és gazdasági fejlődésben a mezőváros, amely egy-
fajta átmenti modell a nyugat- és kelet-európai fejlődés között.31
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Szabó szerint a parasztság emelkedő helyzete, az emelkedés lehetőségei nem szűnnek 
meg 1514 után sem, a jobbágyköltözést tiltó törvényeket rövidesen feloldják vagy 
lazítják, a jobbágy ebben az időszakban számos tulajdonlási/birtokbírhatási (szőlő, 
irtásföldek, különböző bérlemények) lehetőséggel, alkalmanként joggal rendelkezett. 
Megmaradt a mezővárosba való költözés32, kialakult a földesúri fennhatóságot szintén 
nem ismerő hajdúvá válás, vagy a végvári katonai rendbe emelkedés lehetősége, illetve 
a kifejlődő magánkezelésű földesúri birtok (Gutsherrschaft) sem vált kizárólagossá 
(azaz számos vonatkozásban megmaradt a jobbágytelek/jobbágyüzem önállósága), 
a parasztoknak a földjüktől való erőszakos elűzésére (Bauernlegen) alig került sor, 
eltérően Kelet-Európa egyéb országaitól. A 18. századtól kezdődően főleg az ország 
keleti felében (az Alföldön) kialakuló tanyás gazdálkodás pedig sok tekintetben az 
egyéni autonómia, azaz az önálló gazdálkodás egyik letéteményese is volt.33

Több korábbi tanulmányomban bizonyítottam már34, hogy mindennek hátterében egy 
harmadikutas fejlődésről kialakított koncepció állt, azaz a népi irányzat, s pl. Hajnal 
István hatása itt érhető leginkább tetten, amely azonban csak a második világháború után 
került előtérbe Szabó nézeteiben (a népiségtörténeti tanulmányokban ezekről nincs szó, 
mint ahogy Mályusz Elemérnél sem).

Ebből magyarázható azután Szabó összeütközése a marxista történetírással, tehát 
az ellene indított s őt szüntelenül „narodnyiknak” minősítő támadások. Ez a marxista 
történetírás (Pach Zsigmond Pál, Székely György, Sándor Pál) a magyar fejlődést Kelet-
Európához sorolta, s a fennálló hatalomhoz legszorosabban kötődő „mesternarratívája” 
az „elkanyarodás”, a „második jobbágyság” tézise volt, amelyeket Szabó különösen 
vehemensen cáfolt 1950-es évekbeli lektori véleményeiben és leveleiben, de mindennek 
nyomai publikált írásaiban (vö. 1948-as kötet különösen), illetve egyetemi előadásaiban 
is látványosan fellelhetők.35

S hogy e felfogásban/koncepcióban kulcsszerepe van a Debrecenre és az Alföldre 
vonatkozó tanulmányainak, arra egy szövegrészletet szeretnék felhozni. (De az 
előzőkből is számos kapcsolódási pont egyértelmű, hiszen pl. „A tokaji rév és 
Debrecen” című tanulmányban, de az ötvenes évekbeli egyetemi előadásaiban, vagy 
a „Debrecen a történelemben” című 1954-es írásban is Debrecen, mint a mezővárosi 
– azaz parasztpolgári – fejlődés mintapéldája szerepel36, illetve Erdei Ferenc felfogása 
is megemlíthető itt párhuzamként, aki viszont a tanyai és a mezővárosi fejlődést hozta 
összefüggésbe37.)

A szövegrészlet Szabó 1938-as tanulmányából való, de felvette 1976-os kötetébe is, 
tehát bizonyosan ragaszkodott élete végéig az itt kifejtettekhez.38

Az egész tanulmánynak az a fő mondanivalója, hogy a középkorvégi pusztásodást 
nem a parasztság romló helyzete (későbbi narratíva szerint: fokozott kizsákmányolása), 
hanem éppen ellenkezőleg, a magasabb életforma igénye és lehetősége, a mezővárosokba 
költözés, a városok felszívó hatása idézte elő, amelynek példájaként Szabó az alföldi 
városokat, mindenekelőtt Debrecent jelöli meg.

„A város felé törekvő jobbágyságot – írja tanulmányában Szabó – a »városi 
szabadság« vonzza, mely mindenekelőtt személyi függetlenséget s e mellé az élet 
és a vagyon számára nagyobb biztonságot, a munka jobb és dúsabb gyümölcsét, a 
szerzemény befektetésének és megtartásának kedvezőbb módjait, az élet színesebb és 
magasabb lehetőségeit ígéri: több emberséget, az új életideát. A város tehát menedék 
a parasztság számára, biztatás, hogy szorgalmával kiemelkedhetik a jobbágyság 
személyes függésben élő tömegéből. Valóban, a városok jobbágyságunknak igyekvő, 
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értékes elemeit [Az én kiemelésem – E. V.] veszik fel s ezekkel együtt a parasztság 
kezében felhalmozódó tőke is a városba vonul.”39

„A fölemelkedő mezőváros ez alapot vető kiváltságok mellé kedvező fejlődési 
ösztönzések esetén olyan gazdasági kiváltságokat is megszerez (vámmentesség, 
vásártartás, céhlevelek), melyek már kétségkívül a városi élet meggyökeresedésének 
jelei. Miként Debrecen fejlődése tanítja, ez esetben a földesúri mezőváros jelentékeny 
ipar és kereskedelem táplálója lesz, s az ilyen helység a »város«, lakosa pedig a »polgár« 
nevet valóban megérdemelten viseli.”40

Hogyan lehet összegezni az itt elmondottakat, s végül is milyen választ lehet adni a 
Szabó István és Debrecen kapcsolatát firtató, a címben jelzett problémára?

Mindenekelőtt leszögezhető, hogy Szabó István nem objektív és tárgyilagos 
történetíró (ilyen amúgy egyébként sem létezik). Ennek rögzítése azért fontos, mert a 
tanítványok részéről unos-untalan elhangzik ez a megállapítás, igaz különösebb aggály 
nélkül (mondjuk egy másik tanulmányban) hozzáteszik, hogy Szabó István pártos 
(néha eklektikus), nemzeti/hazafias, modern, alkalmanként marxista, majd – ugyanaz 
a szerző – nem marxista – történetíró, akinek számára a múlt „nem az enyészet őre”.41 
Hozzáfűzném, hogy a nem Szabó István-tanítvány Romsics Ignác is úgy minősíti Szabó 
népiségtörténeti munkáit, hogy a szellemtörténet irracionalista/fellegjáró konstrukcióival 
szemben a tárgyilagos, tudományos álláspontot testesíti meg, amelynek megállapításai 
máig érvényesek.42

Nem gondolnám, hogy a nyugati/dunántúli/nagymagyar állásponttal szemben az ún. 
tiszántúli, keleti, függetlenségi és protestáns hagyományra építő koncepció (láthattuk ez 
alapvető Szabónál) tudományosabb, objektívebb, előfeltevésektől mentesebb lenne. Az 
már egy másik kérdés, hogy amúgy mindkettő alapvetően szemben állt egy tradicionális, 
„nemzeti romantikus” politikai eseménytörténettel, de Szabónál ez is – láthattuk – csak 
fokozatosan alakult ki.43

Különösen nem tekinthető minden további nélkül tudományosnak, vagy legalábbis 
a szellemtörténetnél tudományosabbnak a népiségtörténet, amely a Szabónál is 
felbukkanó ideologikus fogalmaival minimum gyanús, de mindenképpen a korban 
generált diskurzusok alapszintű ismeretét tételezi fel.44 Az már szintén egy másik 
kérdés (illetve mindehhez kapcsolódik), hogy Szabó István Szekfű köréhez Mályusznál 
sokkal közelebb állt, s már népiségtörténeti tanulmányaiból is publikálhatott a 
németellenes Revue d’Histoire Comparée-ban, de az újkori uradalomtörténetről szóló 
nagy tanulmánya is először itt jelenik meg. Nem beszélve 1948-as kötetéről, amelyet a 
még mindig a Kosáry Domonkos jelentős befolyása alatt álló Teleki Intézet adott ki.45

Nem tekinthető par excellence tudományos, elfogulatlan, előfeltevések nélküli 
álláspontnak a „harmadik út” tézise sem, hiszen mára minden relevanciáját elvesztette, 
de sohasem is volt az egyedül érvényes alternatívának tekinthető.46

Az viszont szinte száz százalékos biztonsággal állítható, hogy végül mégiscsak a 
fenti álláspontok köré rendezhetők Szabó nézeteinek alapelemei, s ebből magyarázhatók 
a különböző konfrontációi is, amelyek lehetőséget adnak életművének a foucault-i 
értelemben vett monumentumok, tehát nem dokumentumok alapján történő 
értelmezésére.47

Ennek alapján pedig Szabó felfogása egy (szintén Debrecen központú) nemzeti ro-
mantikus / romantikus nacionalista, politikai eseménytörténet-centrikus kezdeti perió-
dus után – egy a Szekfű Gyula által reprezentált szellemtörténeti felfogással szemben 
konstituálódott, amely az ország keleti felében és az Alföldben, illetve a parasztságban, 
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és a politikai nemzettel szembeállított népi nemzet kialakításában látta a magyar fej-
lődés fő bázisát. Mindez a háború után a marxista „történettudomány”-nyal, il-
letve ennek mesternarratívájával találta szembe magát, s így új értelmet is kapott. 
Ez a marxista történetfelfogás főként a „második jobbágyság”, illetve az elkanyarodás 
tézisében kifejezetten a magyar fejlődésnek a kelet-európaiba való betagozódását hir-
dette, amellyel szemben Szabó István az átmenetiség hangsúlyozásával, illetve az osz-
tályharc mindenekfelettiségének a tagadásával, valamint a különböző társadalmi rétegek 
kölcsönösségének, a tönnies-i értelemben vett „közösség”-ének hangsúlyozásával, az 
egyéni autonómia és a közösségi értékek összhangba hozására irányuló törekvésével egy 
harmadikutas, Németh László, Hajnal István, Bibó István, később Szűcs Jenő48 nézete-
ihez is sok szempontból köthető parasztpolgári fejlődés alternatívája számára fogalmaz 
meg, jelent történeti muníciót.49

Utóbbi szinte minden egyes (háború előtt kidolgozottban is) elemében alapvető 
szerepe volt Debrecennek és az Alföldre vonatkozó tanulmányainak, illetve ezekre 
vonatkozó nézeteinek, sőt mindennek gyökere is egyenesen itt keresendő.

Befejezésként az szeretném megemlíteni, hogy Szabó István Debrecenhez fűződő 
viszonya, Debrecennel való azonosulása cseppet sem probléma nélküli és magától 
értetődő. Csak példaként szeretném felidézni, hogy 1928-ban Budapestre költözött, s 
azután az Országos Levéltárban dolgozott, ami módszertani szempontból is alapvető 
fordulat a pályájában.50 Nem tekinthetők problémamentesnek debreceni egyetemi 
tanári évei sem, először B-listázni akarták 1945-ben51, s folyamatosak az ellene 
indított debreceni támadások 1949-ben, valamint az 1950-es években is, amikor 
Kondor Imre, Karácsony Sándor, Kovács Máté, Kádár László társaságában ismételten 
„narodnyik”-nak minősítik.52 De nem véletlen az sem, hogy Szabó István első adandó 
alkalommal nyugdíjba vonul 1958-ban, visszaköltözik Budapestre, főként hogy az 
1930-as években feltárt hatalmas forrásanyagát a középkori magyar falu kérdéseire 
vonatkozóan monográfiákká formálja.53 Tanszéki utódja, a hajdú- és az Alföld-kérdés 
szintén elkötelezett kutatója pedig még 1971-ben is fő feladatának tartotta, hogy cáfolja 
a magyar jobbágyság középkorvégi emelkedési lehetőségeit, s a magyar fejlődésnek a 
kelet-európaiba való tartozását hangoztatta.54
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Budapest–Leipzig, 1944.

 Másrészt Szabó szóban forgó könyvében, né-
hány oldallal előbb például a városoknak (köztük 
Debrecennek) az idegen beköltözőkkel szembeni 
elzárkózási törekvéseit nem népi, hanem társadal-
mi, gazdasági és vallási tényezőkkel magyarázza. 

 „Mikor a magyar tömb szélein vagy azon kívül 
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eső német lakosú városok a magyar letele-
pülőket nem akarják maguk közé fogadni, 
legtöbb esetben nemcsak a magyar embert 
igyekeznek távoltartan, hanem a magyar urat 
is, aki kiváltságos közjogi helyzetével áttörte a 
város zárt közösségét és kiváltságai rendszerét 
s esetleg a közösség vallási egységét is. 
Debrecen, a környéke magyar falvainak lakói 
előtt nyitva álló ‘köztársaság’ küzdelmében 
is, melyet a kiváltságokkal közéje települő 
s így a közösségben új közösséget alkotó 
balkáni görög kereskedők betelepítés ellen 
évtizedeken át – végül is eredményesen 
– folytatott, kétségtelenül nem népi, hanem 
társadalmi, gazdasági és vallási tényezők léptek 
fel.” SZABÓ, 1941. 114.

28 SZABÓ István, A hajdúk 1514-ben. Századok, 
1950/1–4. 178–198., 478–488. (Ugyanez = 
SZABÓ István: Jobbágyok-parasztok. Bp., 1976. 
201–222.)

29 Hajnalhoz vö. LAKATOS László (szerk.), Hajnal 
István. Bp., Új Mandátum, 2001.

 LAKATOS László, Az élet és a formák. 
Hajnal István történelemszociológiája. Bp., Új 
Mandátum, 1996.

 Legújabban (bár alapvetően saját régebbi írásait 
felelevenítve) GLATZ Ferenc, Konzervatív 
reform. (Klebelsberg, Domanovszky, Szekfű, 
Hóman, Hajnal), Budapest, Kossuth, 2016.

30 ERŐS, 2017, „A magyarság létét tápláló 
népi forrás”. Szabó Istvánnak a magyar 
parasztság középkori történetével kapcsolatos 
munkái. Valamint SZABÓ István, Az 1351. évi 
jobbágytörvények. Századok, 1954/4. 497–527.

31 SZABÓ István, A jobbágy birtoklása az örökös 
jobbágyság korában. Bp., MTA, 1947.

32 SZABÓ István, A debreceni közösség. Debreczeni 
Képes Kalendárium, 1940. 73–77.

33 SZABÓ, A debreceni tanyarendszer kialakulása.
34 Vö. pl. ERŐS Vilmos, Szabó István és 1848/49. 

2003/7. 94–108.
 ERŐS, „A magyarság létét tápláló népi forrás”. 

Szabó Istvánnak a magyar parasztság középkori 
történetével kapcsolatos munkái.

35 ERŐS Vilmos, Plebs és populus között. Szabó 
Istvánnak a parasztság újkori történetével 
kapcsolatos tanulmányai. I–II. Valóság, 2018/3. 
32–58. és Valóság, 2018/4. 54–84.

36 SZABÓ István, Tanulmányok a magyar 
parasztság történetéből, Budapest, Teleki Pál 
Tudományos Intézet, 1948.

37 Erdei ilyen jellegű nézeteiről vö. DÉNES Iván 
Zoltán, A paraszti polgárosodás modellje. = 
Uő, Az önrendelkezés érvényessége, Budapest, 
Magvető, 1988. 256–304.

38 Vö. SZABÓ, Jobbágyok, parasztok.
39 Vö. SZABÓ, Jobbágyok, parasztok, 180.
40 Vö. SZABÓ, Jobbágyok, parasztok, 181. 

Illetve ERŐS, 2017, A helytörténettől a népiség-
történetig… és tovább.

41 Vö. pl. RÁCZ István, Előszó. = Parasztság és 
magyarság. Tanulmányok Szabó István történetíró 
születésének 90. évfordulója tiszteletére. 
Szerkesztette, RÁCZ István. Debrecen, Kossuth 
Egyetemi Kiadó, 1999. 9–12.

 RÁCZ István, Előszó. = Szabó István Emlékkönyv, 
Szerkesztette RÁCZ István, Debrecen, Kossuth 
Egyetemi Kiadó, 1998. 11–14.

 RÁCZ István, Szabó István emlékezete. Debreceni 
Szemle, 1999/1. 96–103.

 RÁCZ István, Szabó István emberközelben. 
= Egey Tibor – Horváth M. Ferenc (szerk.): 
Emlékkönyv Borosy András nyolcvanadik 
születésnapjára. Bp., Pest Megyei Levéltár, 2002. 
9–16.

 OROSZ István, A történetíró munkássága. Alföld, 
1978/7. 50–56.

 Jelen sorok szerzője a Szabó Istvánról szóló 
irodalmat külön tanulmányban, illetve a készülő 
monográfia bevezetésében dolgozza fel és elemzi.

42 ROMSICS Ignác, Clió bűvöletében. Bp., Osiris, 
2011. 336–337.

43 A nemzeti romantikus iskoláról Steven Bela 
VARDY, The National Romantic School = S.B. 
V., Modern hungarian historiography, New York, 
1976. 121–128.

 További példa arra, hogy Szabó István számára 
Debrecen és az Alföld a társadalmi progresszió 
letéteményese egy 1948-ból származó tanulmánya 
a parasztfalu önkormányzatának válságáról. 
Ebben módszeresen végigveszi a korszakban a 
falusi autonómia (pl. szabad bíróválasztás) ellen 
irányuló, végül sikeres földesúri támadásokat a 
szóban forgó időszakban.

 Egy jelenség azonban módosít e szomorú 
képen: a mezővárosokban és egyes falvakban 
megmaradt az önkormányzatiság és az autonómia 
több eleme. Különösen is felhívja a figyelmet 
Szabó a török hódoltság földesurat nem ismerő, 
alföldi (!) paraszti térségeire, ahol a parasztfalu 
(parasztvármegye) kényszerűségből is ellátott 
önkormányzati feladatokat.

 „A magyar parasztfalu önkormányzata valósággal 
elenyészett, belső életének rendezése nagy 
mértékben ki is siklott a kezéből. Azonban a 
falu közösségének megmásíthatatlan alapjai 
vonták maguk után, hogy a falu minden 
önállóságot és önigazgatási lehetőséget még ilyen 
körülmények között sem ejtett ki a maga életéből. 
Mezővárosokban és egyes falvak életében az 
autonómiának viszonylagos bőségével lehet a 
hanyatlás korában is találkozni. A falu életének a 
közigazgatást nehezen viselő, de közös akaraton 
nyugvó berendezkedést követelő egysége mellett 
tekintenünk kell a török hódoltság vonala alatt 
minden földesúri és hatósági közigazgatást nél-
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külöző, csupán a török földesúr adót és munkát 
sanyargató felsőbbségétől kötött alföldi [! – E. V.] 
parasztságra is.

 Az alföldi parasztfalu életének minden vonat-
kozásában magára hagyatva volt kénytelen az 
együttélés nyomán fakadó önkormányzati felada-
tokat ellátni. A magyar parasztság autonómiára 
való képességében nem becsülhetjük alá ennek 
a magára hagyatott alföldi parasztságnak a lelki 
hagyatékát és az ország egész parasztságára kisu-
gárzó tanító hatását.” SZABÓ István, A paraszt-
falu önkormányzatának válsága az újkorban. = 
Tanulmányok a magyar parasztság történetéből. 
265–310. 310.

44 A népiségtörténetről újabban GYÁNI Gábor, 
A kánonromboló Mályusz Elemér választásai 
= Konzervatív gondolkodók. (Egy akadémiai 
ülésszak előadásai.) Szerkesztette: PAPP Gábor, 
Budapest, Kossuth Kiadó, 2016, 215–229. 
Mindennek kritikája és cáfolata ERŐS Vilmos, A 
populus bűvöletében (Szabó István népiségtörténeti 
tanulmányai), (kézirat, megjelenés alatt).

45 Minderről bővebben Vilmos ERŐS, 
“Geistesgeschichte” versus “Volksgeschichte” 
(Die verschiedenen Deutungen von Gyula 
Szekfű und István Szabó über die Geschichte der 
Nationalitaeten in Ungarn zu Beginn der 1940-er 
Jahre) Ungarn Jahrbuch, 2019. (Megjelenés alatt.)

46 Az ezzel kapcsolatos kiterjedt irodalomból vö. 
SALAMON Konrád, A harmadik út küzdelme. 
(Népi mozgalom 1944–1987), Budapest, Korona 
Kiadó, 2002.

 Számos művet említ még újabban ezzel kapcso-
latban PAPP István, A magyar népi mozgalom 
története. 1920–1990, Budapest, Jaffa, 2012.

47 SUTYÁK Tibor, Michel Foucault gondolkozása. 
Máriabesenyő–Gödöllő, Attraktor, 2007.

48 Vö. mindezekhez pl. LÁNYI Kamilla, Bibó 
István harmadik útjai. Világosság, 2002/2–3. 
3–15.

 SZŰCS Jenő, 1983: Vázlat Európa három törté-
neti régiójáról. Budapest, 1983.

 BOGNÁR Bulcsú, 2012. A népies irányzat a két 
háború között. Erdei Ferenc és a harmadik út 
képviselői. Budapest, Loisir, 2012.

 Németh László és Szabó István kapcsolatá-
ról vö. ERŐS Vilmos, Bevezetés Szabó István 
népiségtörténeti tanulmányaihoz = SZABÓ, 
Népiségtörténeti tanulmányok. 37.

49 KOVÁCS Gábor, Szokásszerű és okszerű társa-
dalom. Világosság, 2000/2. 3–21.

 KOVÁCS Gábor, Harmadik utas magyar gondol-
kodók. Liget, 2002/8. 64–75.

50 LAKOS János, A Magyar Országos Levéltár. 
Bp., Magyar Országos Levéltár, 1996.

51 A harmadik út felé, 207.
52 Vö. BALOGH István, Alkotás és tudományszer-

vezés a politika szorításában = Szabó István 
Emlékkönyv, 37–52.

53 SZABÓ István, A középkori magyar falu. Bp., 
Akadémiai, 1969. 

54 SZENDREY István, Röghözkötési törekvések 
hazánkban 1514 előtt. Magyar Történeti 
Tanulmányok VI. Debrecen, 1973. 74–77.



TEFNER ZOLTÁN

A�két�főkormányzóság.�A�katonai�igazgatás�
megszervezése a visszafoglalt Lengyelországban 
1914–1915

1915 nyarán a fényes gorlicei győzelmet követően az orosz hadsereget a központi hatal-
mak kiszorították a Kongresszusi Lengyelországból. 1915. augusztus 5-én a német csa-
patok bevonultak Varsóba. Ezzel nemcsak a lengyel, hanem az európai történelemben is 
új szakaszhatárt húztak a központi hatalmak hadseregei. De ugyanekkor megvilágoso-
dott a két birodalom vezetői előtt a realitás is: olyan „vége-hossza nincs” folyamat indult 
el, olyan korábban nem is sejtett abszurd feladatok váltak megoldandóvá, amelyekben 
a nehézségeket már a kortársak is a kör négyszögesítésével azonosították. Az 1915-ös 
év januárjától Leopold von Berchtold helyébe Burián István közös külügyminiszter lé-
pett, aki már 1915. augusztus 6-án tárgyalásokat folytatott Bécsben Bethmann Hollweg 
német kancellárral. A német politika akkor még halasztó hatállyal kezelte a lengyel 
problémát, nem mondtak sem igent, sem nemet, s Bécsben joggal hihettek abban, hogy 
megvalósul az úgynevezett ausztropolonista megoldás, Lengyelország csatlakozása az 
Osztrák–Magyar Monarchiához. A két államférfi találkozói az ősz folyamán többször 
megismétlődtek.

(Nemzetközi trendek. A szervezés kezdete.) Miközben Bethman Hollweg és Burián tár-
gyalásai folytak, elkezdődött a két katonai főkormányzóság szervezése az oroszoktól 
elfoglalt Lengyelországban. A szervezés a hadtápterületek közigazgatásának kialakí-
tásával már 1914 decemberében elindult. A központi hatalmak ezeken a területeken az 
oroszokkal harcban álltak. A rend és a nyugalom biztosítását a hátországban a katonai 
szükségszerűség kívánta meg. A rendelkezéseket a forradalmi veszély is indokolttá tet-
te.1 A két érdekszféra szétválasztását az határozta meg, hogy hol húzódtak a két hadsereg 
műveleti területei. Az 1. és a 2. k. u. k. hadsereg vonala a front jobbszárnyát képezte, 
amelynek északi pontját a Pilica folyó, a délit a Visztula jelentette.2

Az elfoglalt területek 1914. december közepétől 1915. május közepéig még csak 
„Etappenverwaltung”, azaz „hadtápterületi igazgatás” alatt álltak. 1915. január 9–10-
én a központi hatalmak a Poseni Szerződésben megegyeztek abban, hogy a közigaz-
gatást északon, ahol a német hadsereg hadműveletei folytak, a németek, délen pedig 
az osztrák–magyar katonai, illetve polgári hatóságok veszik át. 1915. április 22-én a 
Kattowitz-i Szerződésben a határokat is megállapították.3 1915 januárjától kialakultak 
a kerületi parancsnokságok, s maga a hivatali szervezet, amely négy szintre bomlott: 
központi hatóságok, területi köztes hatóságok, kerületi parancsnokságok és a községi 
szervezetek. Az 1915. májusi fényes gorlicei győzelem után a hadtápterületi igazgatást 
katonai kormányzósági igazgatássá fejlesztették tovább. A „Militärgouvernement”, 
a „katonai kormányzóság” némileg más volt, mint az előző szervezet, hiszen – bár az 
AOK alávetettségébe tartozott –, mégis az önállóan és központosítottan működő hivatal 
jogosítványaival rendelkezett. Bár a lengyelek szemében népszerűtlen területi beosztást 
követte, az osztrák–magyar katonai vezetés mégis úgy döntött, hogy átmenetileg át kell 
venni az oroszok által kialakított főkormányzósági szerkezetet. Így került sor két főkor-
mányzóság kialakítására 1915. május 17-én Piotroków és Miechów városokkal, mint 
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központokkal (az utóbbit később Kielcébe helyezték át).4 A két katonai főkormányzó 
két egycsillagos tábornok, Kielcében Erich von Diller vezérőrnagy5, Piotrkówban Karl 
von Lustig vezérőrnagy6 lett.

Az 1915-ös nyári offenzívát követően az egész Kongresszusi Lengyelországot a 
poseni megállapodásokon alapulva főkormányzósággá, azaz „Generalgouvenement-té” 
szervezték át, az északi részt Varsó székhellyel a németek, a délit Lublin székhellyel 
a Monarchia igazgatása alá helyezték. Az átszervezés átfogó átalakításokat igényelt, 
s személyi kérdéseket is felvetett. Berlinben heves vitákhoz vezetett a vezérkar és a 
Külügyi Hivatal között. A németek végül úgy döntöttek, hogy a főkormányzó Hans 
Hartwig von Beseler vezérezredes7 lesz. Bécsben ugyanerre a tisztségre, az osztrák–
magyar területrész vezetésére az addigi kormányzót, Erich von Diller vezérőrnagyot 
nevezték ki, helyettesévé pedig Karl von Lustig-Praen vezérőrnagyot. Beseler 
kinevezését a politikai és a katonai vezetésben konfliktusok előzték meg. Kiszemelése 
önmagában racionális döntésnek nevezhető: porosz katonatiszti származása ellenére 
szemben állt az elporoszosító „hakatista”8 politikával, ennek okán esély kínálkozott arra, 
hogy Lengyelország ideiglenes kormányzása egy normalizált német–lengyel viszony 
létrehozásával annyi évszázad harcai után megoldódik. A kinevezés – bár megfelelt a 
célnak – keresztezte a Keleti Főparancsnokság, az „Ober-Ost” terveit, hogy a leendő 
főkormányzóság az Ober-Ost alárendeltségébe kerüljön. Bethmann hajlékony, Conze 
szavaival élve „engedékeny” természete miatt hozzá is járult Hindenburg és Ludendorff 
terveihez, de Falkenhayn ellenállása miatt visszakozott.9 (Falkenhayn jogos félelme: az 
Ober-Ost kezében túlzott hatalom összpontosul, s ez kormányozhatatlanná teszi az új 
keleti szerzeményeket.)

Osztrák–magyar oldalon az AOK Erich von Diller vezérőrnagy10 mellett döntött; az 
okok hasonlítottak azokhoz a feltételekhez, amelyek alapján egy évvel korábban Colard 
tábornokot Conrad nyomására katonai kormányzónak nevezték ki a frontövezetté vált 
Galíciában. Diller – mielőtt katonai pályára váltott volna át – hivatalnokként szolgált11, 
s jól ismerte a népi gondolkodást. Előtte Kielcében mint katonai kormányzó a helyi la-
kosság megelégedésére látta el hivatalát. Október 1-jén költözött át Kielcéből Lublinba, 
a főkormányzósági székhelyre. Mint lovassági tiszt több galíciai garnizonban szolgált, 
jó viszonyban állt a galíciai nemességgel. Megtanult lengyelül, s a lengyelek füleinek jól 
csengő nyilatkozatokat tett már hivatalba lépésének első pillanataiban: „A ti jóléteteket 
és boldogulásotokat viseljük a szívünkön; az lesz a legszebb feladatom, hogy hő gondvi-
selésünket és baráti érzületünket bizonyítsam előttetek.”12 Teljesen más hangot ütött meg 
a német politika: „Fenntartani a rendet és a nyugalmat.” S másodsorban, mellékesen: 
„újra élővé tenni a szétzilált jóléti viszonyokat”.13

Mindkét főkormányzóság tevékenységének nyitányát mind Lublinban, mind 
Varsóban ünnepélyes külsőségek jelezték. A Lublinban megrendezett fogadáson a 
klérus képviselői, a helyi intézmények és autonóm bizottságok nagy szívélyességgel 
üdvözölték a hivatalát elfoglaló Dillert. De ugyanezt tették Varsóban Beselerrel is, aki 
mint katona Belgiumban nagy hírnevet szerzett magának, s az ünneplésből kijutott von 
Esch vezérőrnagynak is, aki a főkormányzósági vezérkar főnöke lett, valamint Kries 
tartományi tanácsosnak14: ő a polgári közigazgatást vette át.

Wolfgang von Kries személye meghatározóvá vált a német lengyelpolitikában. 
Elgondolásai és politikai akciói talán még Beselernél is nagyobb hatással voltak nem-
csak a varsói hivatal történetében, hanem a világháború menetében is. Thüringiai ere-
detű hivatalnokcsaládból származott, házassága révén Nyugat-Poroszországba került, 
állami szolgálatba állt. Tehetségéről Hutten-Czapski az alábbiak szerint nyilatkozott: 
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„Gondolkodtam, hogy ez a viszonylag fiatal közigazgatási hivatalnok rendelkezik-e a 
szükséges tapasztalattal, tekintéllyel és megfontoltsággal ahhoz, hogy egy idegen or-
szágban rendezetten működő közigazgatást hozzon létre. […] Rögtön az első napokban 
kialakult az a nézetem egy a Hans von Beselernél tartott előadása alkalmával, hogy 
Kries született szervező és közigazgatási hivatalnok. Azonnal átlátta valamennyi, számára még 
idegen anyagot. Hallatlan munkaereje volt és járatos volt területének még oly különféle ága-
zataiban is.”15 Hutten-Czapskival együtt indították be 60 éves szünet után a Varsói Egyetemet.

A (katonai) főkormányzóság intézményét nem az I. világháború folyamán találták ki 
és alkották meg a központi hatalmak politikusai és jogászai. A „Generalgouvernement” 
fogalma 1915 augusztusában már készen állt arra, hogy alkalmazzák, hozzá igazítsák 
az adott körülményekhez. 1915 őszén lényegében nem történt más, mint hogy adap-
tálták az 1907-es Hágai Egyezmény rendelkezéseit. A rendelkezések következtében 
Európa majd minden nemzetére, az aláírókra kötelezettségek háramlottak, de a meg-
fogalmazott jogi korpuszból korántsem valósult meg minden a Nagy Háború négy 
éve alatt. Amikor pedig Németország 1939-ben megszállta Lengyelországot, a Hágai 
Törvénykönyv rendelkezéseit szándékosan lábbal tiporták. Annak ellenére, hogy az 
I. világháború idején egy idő után kiderült, hogy Németország hódításra, pontosabban 
világuralomra törekszik, a németek a hágai cikkelyekben foglaltakat mégis igyekez-
tek betartani, vagy legalábbis törekedtek a jogszerűség látszatának fenntartására. 
Az Osztrák–Magyar Monarchia számára sem Szerbiában, sem Olaszországban 
nem kínálkozott más útirány, mint a megszállt területeken a jogszerűség mentén 
haladni. Főkormányzóságokat nemcsak Lengyelországban, hanem többek között 
Belgrádban és Belgiumban is alakítottak. Ezek az intézmények a háború végéig mű-
ködtek. A minták a történelemben bőven álltak rendelkezésre: Napóleon például, miután 
1795-ben hódoltatta Németalföldet, 1811 szeptemberében Hollandiában is kormányzósá-
got hozott létre.

A Hágai Egyezmény III. fejezetének 42.§-a kimondta, hogy egy terület csak akkor 
számít meghódítottnak, ha az valójában az ellenséges hadsereg fennhatósága alatt 
állt. A hódítás csak arra a területre terjed ki, amelyen ez a fennhatóság fennáll, s 
amelyet a megszálló gyakorolni képes.16 A megszállt Lengyelország megfelelt ennek 
a követelménynek; igaz, hogy az etnikai terület egy részén az oroszok gyakorolták a 
hatalmat (ők is katonai igazgatást vezettek be Kelet-Galíciában és Bukovinában), de 
északon Varsó augusztus 5-i elfoglalásával minden megváltozott. Nem is beszélve arról, 
hogy augusztus 20-án az oroszok a sokáig görcsösen védett modlini erődöt is kiürítették, 
és a német hódítás szeptemberre elérte hadászatilag legkeletibb határát, a Riga–Pinszk–
Tarnopol-vonalat, ezáltal a Düna (Dvina, Daugava) folyó keleti-tengeri torkolatától 
a Kárpátokig húzódó több mint 1000 kilométer hosszú vonal rajzolódott ki. A front 
megállt. A vonaltól nyugatra vákuum keletkezett.

Betekintve az 1907-es Hágai Egyezmény irományaiba több feltétel ötlik szemünkbe 
a megszállt területekkel kapcsolatban. A 43.§ úgy szólt, hogy megszállás esetén a 
legitim hatalom átmegy a hódító kezébe, akinek – amennyiben módjában áll – erő 
alkalmazásával minden intézkedést meg kell hoznia, hogy biztosítsa a közrendet és a 
biztonságot, miközben tekintetbe kell vennie az országban érvényben lévő törvényeket.17 
Mind a német mind az osztrák–magyar megszállók törekedtek arra, hogy ezek az 
Orosz Császárság által hozott törvények hatályban maradjanak, de ugyanakkor a 
megszállt területeken a saját háborús rendelkezéseit is érvényre juttatta. A Hágai 
Egyezmény megtiltotta, hogy a hadviselők arra kényszerítsék a meghódított terület 
lakosságát, hogy az állampolgári esküt tegyen az ellenséges hatalomnak.18 Sem a 
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németek, sem az osztrák–magyar politika nem kényszerítette a lengyeleket ilyen jellegű 
fogadalomtételre. Holott a német, illetve az osztrák–magyar állampolgári elkötelezettség 
hiánya komoly hátrányokká vált 1916 után, amikor az orosz-lengyelországi lengyelek 
katonai besorozása szóba jött: idegen állam polgárait nem lehet a saját hadsereg tagjaivá 
tenni. De ezen kívül a két megszálló hatalom még egy fél tucat pontnak kellett hogy 
megfeleljen.

Hogy az egyezmény ne írott szó maradjon, szükség mutatkozott egy jól szervezett 
hálózatra. A front előre menete során katonai igazgatás alá került területekből 
főkormányzóságokat kellett létrehozni a hatalmi és az igazgatási vákuum betöltésére. 
Ezeket az igazgatási egységeket német részről Főkormányzóság Varsó19 néven nevezték, 
Ausztria–Magyarország részéről pedig a Katonai Főkormányzóság Lublin20 nevet 
kapta. Először augusztus 25-én alakult meg a szervezet Kielcében, majd október 1-jén 
átköltözött Lublinba.21 Az ügy menete persze nem volt ennyire egyszerű, számos vita 
árnyékolta be az egymásra utalt két hatalom egyébként jó, de azért ellentmondásokkal 
terhelt viszonyát. A terület elosztásában nem léptek fel megoldhatatlan ellentétek. 
Teschenben, a Császári és Királyi Főparancsnokság épületében tárgyalásokat tartottak 
a katonák politikusok bevonásával22, s megállapodtak a határvonalban. A megállapodás 
szerint a Zbrucz–Pilica–Visztula folyóktól délre eső területen Galícia határáig alakult 
meg az osztrák–magyar „Militär-Generalgouvernement”23 Lublin székhellyel, míg ettől 
északra a német főkormányzóság, amelynek Varsó lett a központja. Az osztrák rész volt 
a kisebb, 43.055 km², 3 és fél millió lakossal.24

A Főkormányzóság területét három kisebb, úgynevezett „kormányzósági felügyeleti 
területre”25, azaz tulajdonképpen kormányzóságra osztották, volt a lublini, a kielcei és 
észak-nyugaton a radomi terület. A kormányzóságokat 27 járás, azaz „Kreis” alkotta26, 
hozzájuk nagyobb községek tartoztak, amelyek körül kis falvak élték a maguk elszigetelt, 
de a háború által mégis megnyomorított életét. A hivatali szervezetet a katonai szervezési 
szintek szerint hozták létre. A főkormányzó – mindig egy tábornok – mellé helyettesként 
egy másik tábornokot állítottak, de volt vezérkari főnök, mellette katonai szekcióvezető 
működött, aztán volt gazdasági szekció, élén többnyire egy alezredessel, s egy a német 
szervezeti felépítéstől eltérő poszt, a „Zivillandeskommissär”, azaz a polgári ügyek 
megbízottja. Az utóbbi poszt hatáskörét funkciójában lényegesen szűkebbre szabták, 
mint német kollégájáét, akit „polgári kormányzónak” hívtak, s szinte azonos szinten 
állt a főkormányzóval. Közöttük számtalan hatásköri átfedés, ebből adódóan gyakori 
hatásköri vita, intrika, torzsalkodás.

De némi ellentét és hatásköri átfedés a szomszédos Galícia koronatartománnyal is 
előadódott, a háború forgatagában nem lehetett mindig ügyelni arra, hogy mi a katonai 
kormányzati és a tartományi regula. Nem is beszélve arról, hogy még egy házzal odébb, 
a Magyar Királyság területén megint csak másként mentek a dolgok. „Az északkeleti 
vármegyék (Ung, Bereg, Máramaros, Zemplén) egyes járásai 1914 szeptemberétől 
egészen 1916 júliusáig hadműveleti területté váltak – írja az üggyel foglalkozó katonai 
szakmunka Galántai Józsefre hivatkozva. Míg Galíciában az osztrák kivételes törvények 
értelmében teljes egészében átadták az irányítást a hadseregnek, beleértve a polgári 
közigazgatás egészét, addig a Magyar Királyság területén a kivételes intézkedések 
keretében részleges, a hadműveleti területek egyes részein pedig teljes katonai igazgatás 
került bevezetésre. A kivételes intézkedésekkel elvileg a hatalom a kormány kezében 
maradt, mert a hadsereg nem kapott jogot közigazgatási funkciók irányítására.”27 
Amennyiben a polgári elemekre volt bízva az ügyintézés, az Magyarországon nem 
mindig jelentett garanciát. A hadiszolgáltatásokat például a polgári közigazgatásnak 
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kellett (volna) megszabnia, de Bereg és Ung vármegye északi járásainak kormányzati 
szervei a hadműveletek során részben vagy egészben elmenekültek.28 Hasonló esetek 
a Főkormányzóságban elképzelhetetlenek voltak, minden k. u. k. precizitással volt 
megszervezve. A civil igazgatás ugyanis nem a magyar rendszer szerinti (részleges) 
kormányellenőrzésben működött, hanem alá volt rendelve a Teschenben székelő AOK-
nak. Tehát a hadsereg szükségleteinek. Burián 1915-ben – és utána még nagyon sokáig – 
csekély ráhatással rendelkezett a lublini hivatal munkájára: kérhetett és tájékoztathatott, 
a rendszer Conrad elképzelései szerint mozgott. Harag hatalom nélkül. Ennyiben 
szerencsésebb megoldásnak tűnhetett a magyarnál és a németnél, az utóbbi esetében a 
gördülékeny munkát akadályozta a Beseler és a Hindenburg–Luddendorf páros között 
rendszeresen kiújuló érdekütközés.

A két katonai vezető, Falkenhayn és Conrad között lezajlott tárgyaláson minden 
nehézség nélkül sikerült megállapodni a két övezet határában a Visztula és a Bug 
közötti, a Pilica folyó jelentette vonalon. A határkijelölés katonai szempontok szerint 
is történt. Kompromisszum is született. Úgy gondolták például, hogy a Dęblin 
(Ivanogorod)29 város melletti erődnek – igaz, hogy a németek foglalták el –, a Monarchia 
övezetéhez kell tartoznia. De más a katonai szükségszerűség, s más a gazdasági. Igaz, 
hogy Teschenben 1915. szeptember 13-án és 14-én megszületett a megállapodás, de a 
kérdések többségében hosszas viták után. A leglényegesebb a németek által kifogásolt 
aránytalanság: Németország a nagyvárosokat kapta, Varsót és Łódźot, ezeket a 
városokat a háború nagyon megviselte, az ellátásuk a németeket terhelte, miközben a 
mezőgazdaságilag virágzó területek a Visztulától keletre eső területeken feküdtek, s 
ezeken a Monarchia kormányzott.30 Száz év távlatából mindenesetre elgondolkodtató, 
hogy mennyire volt jogos a németek reklamálása, hiszen ugyanakkor a német övezet 
határa délen a dąbrowai szénmedence felé fordul, a térképen jól látszik, hogy bár 
Dąbrowa városa a Monarchiáé, de a szénmedence nagyobb része a németeké.31 
Energetikailag behozhatatlan előny.

A németek néhány dologban hajthatatlanok maradtak. Nem engedték be az osztrák 
újságokat a Főkormányzóság területére, holott a hatékony propagandára Bécsben 
nagy súlyt helyeztek: a lengyel társadalom meggyőzésének eszköze lett volna a sajtó, 
hogy a lengyelek fogadják el az ausztropolonista megoldást. (A német tiltás nyilván 
nem véletlen, hiszen a németek a háború négy évének nagy részében pont ezt nem 
akarták.) Nem akartak beleegyezni abba sem, hogy a Ballhausplatz képviseletet tartson 
fenn Varsóban, egy diplomatát követi/nagyköveti rangban. Végül mégis engedtek, 
s a diplomáciai képviselőn kívül (Leopold von Andrian személyében) egy katonai 
képviselőt is engedélyeztek a varsói német főkormányzó stábjában. Az utóbbi posztot 
Josef Ritter von Paić ezredes32 töltötte be. Ugyanezek az akkreditációk kölcsönösen 
megvoltak Lublinban is a k. u. k. Főkormányzóságon, ahová a németek szintén küldtek 
katonai és diplomáciai képviselőt.

(Rivalizálás a két szövetséges között.) A súrlódás a két szövetséges között augusztus kö-
zepén kezdődött. Andrian ugyanis már augusztus 17-én Varsóban tartózkodott (Ferenc 
József születésnapi ünnepségeit szervezendő a németek által meghódított lengyel fővá-
rosban[!]), s működése a német potentátok körében nem aratott egyértelmű elismerést. 
A fejlemények hátterében régebbi viták álltak. A bécsi diplomácia korábban azt tervezte, 
hogy nemcsak a Királyság területét osztják el két részre, hanem hogy a Monarchia Varsó 
megszállásában is részt vegyen. Varsót – Berlin későbbi négyhatalmi megosztásához ha-
sonlóan – két övezetre akarták osztani. A németek ezt a kísérletet elutasították. Andrian 
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viszont megjelent Varsóban, és amit a bécsi diplomácia elvesztett a réven, vissza akarta 
nyerni a vámon. Már maga a szándék, hogy a német hadsereg által megszállt város-
ban a Habsburg uralkodó születésnapját kell megünnepelni, vegyes érzéseket kel-
tett. Az ünnepségeken megjelentek a lengyel légió katonái, a porosz militarista felfogás 
szerint a „forradalmi lázadók”, a rebellis szeparatisták, a poroszfaló félbűnöző, posta-
vonat-fosztogató elemek. Az orosz korszakban betiltott dalokat énekelte a nagyszámú 
lengyel vendégsereg, s a születésnap osztrák–magyar–lengyel fesztivállá változott. Sok 
Andrian által konstruált körülmény, sok ő általa szervezett esemény, s maga Andrian 
megnyerő egyénisége irritálta a főleg porosz katonatisztekből álló meghívott társaságot. 
A német politikusok és katonák azt gondol(hat)ták, hogy Ausztria–Magyarország nyert 
egy fél, vagy tán egy egész országot, azonkívül pedig még Varsóban is megvetette a 
lábát. „Ez volt a konzekvens bécsi politika, és Bethmann Hollweg engedékenységének 
első látható jele.” – írja a Bethmann Hollweg politikai kvalitásait nem túl sokra értékelő 
Werner Conze.33

Conzénak, aki sajátos történelemszemléletéből kifolyólag a német terjeszkedési po-
litikát (a határok keletre tolása, katonai biztonsági sáv létrehozása, Lengyelország, mint 
ütközőállam stb.) helyezte az értékhierarchia élére, nem vette észre, hogy itt, 1915 őszén 
szó sem volt engedékenységről. Beseler, aki, amikor elfoglalta a főkormányzói széket, 
ennek a feltételezett engedékenységnek pont az ellenkezőjét bizonyította. Bár kihasznál-
ta az országot a hadsereg érdekében, de engedékeny politikát folytatott a lengyelek meg-
nyerésére. Nem tudott lengyelül, mint osztrák kollégái, de beutazta a rábízott területet, 
hogy képet nyerjen az emberekről és az országról. Jelszavát azzal a szóval fogalmazta 
meg, hogy „igazságosság” (nagy különbség az „Ober-Ost”, a „Keleti Főparancsnokság” 
tábornokaival összehasonlítva).34

Heinz Lemke: „Az első hónapokban a Főkormányzóság magalakítása után Beseler 
és katonai stábja Varsóban két célt követett: a Dunai Monarchia befolyásának leküz-
dését, és azt, hogy a lengyel önkormányzati hatóságokat messzemenően fossza meg 
hatalmuktól, merthogy ezek Beselerék felfogása szerint túl nagy befolyást biztosítottak 
az ország közigazgatásában a lengyeleknek.”35 A saját érdekek védelme persze határt 
szabott ennek a politikának. A Főkormányzóság Varsó vezetése ezután a háború vé-
géig olyan politikai irányt követett, hogy megnehezítse a galíciai lengyel politikusok 
kapcsolattartását a királyságbeli politikai pártok képviselőivel. Andrian már az első 
napokban észrevette ezt a törekvést, s azt a véleményt alakította ki, hogy Beseler és 
stábja a két főkormányzóságot legszívesebben hermetikusan elzárta volna egymástól 
ennek a célnak az érdekében.36 A saját territórium védelmének ősi ösztöne tört felszín-
re a két szövetséges kapcsolatában. Seneca: „Nulli ad aliena respicienti sua placent.” 
Aki a máséra vágyik, a magáét nem értékeli. Csupán az nem volt még eldöntve, hogy ki 
mit és hol birtokol. A Bug–Pilica-vonalat nem lehetett másnak tekinteni, mint ideiglenes 
választóvonalnak, amit a front szükségletei hoztak létre, a katonai logika kreált a maga 
számára. A Beseler által parancsnokolt Főkormányzóság a légiókra is ferde szemmel 
nézett, azt sejtve bennük, hogy az osztrák–lengyel megoldást akarják győzelemre vinni. 
(Fatális tévedésnek bizonyult.)

A Monarchia befolyásának gyengítését célozták a gyorsított személycserék. Minden 
város élére német polgármestert állítani, a lengyeleket leváltani – ez lett a taktika 
1915. augusztus végén. A tisztogatásra a németeknek minden oka megvolt, a lengyel 
polgármesterek jelentős része russzofil szellemben tevékenykedett a német bevonulás 
előtt. Egyedül Zdzisław Lubomirski maradt a helyén, mint Varsó elnöke, azaz 
főpolgármestere, annak ellenére, hogy bár kiváló, a nemzet felemeléséért küzdő férfiú 
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volt – pénzzel támogatta a nemzeti ügyet, az egészségügyi hálózatot, a jótékonysági 
szervezeteket, a parasztság önsegélyező pénztárait –, de 1915. augusztusában volt 
takargatni valója, életrajzában, mint annyi másnak, akadtak szürke foltok. Mondhatnánk, 
hogy kényszerűségből, a brutális orosz elnyomás hatására. Aláírta például 1914 
augusztusában a Nyikolaj nagyhercegnek szóló hódoló táviratot sok más mágnástársával 
egyetemben. „[…] hogy Lengyelország fiainak vére együtt ömöljön Oroszország fiainak 
vérével a közös ellenség elleni harcban, hogy ebből az új élet legfontosabb záloga 
legyen a két szláv nép közötti megbékélés és barátság érdekében.”37 Ilyen előzmények 
után csupán a németek lengyeleket megnyerni akaró politikája miatt maradt augusztus 
5-e után is az elnöki székben. Majd amikor a lengyel hivatalnokok eltávolítása zajlott, 
csak hallatlan országos népszerűsége miatt nem kerülte el a leváltás sorsát. Leváltását a 
németek nem merték megkockáztatni.”

„Ubi est thesaurus tuus, ibi est et cor tuum.” Ahol a kincsed, ott a szíved is. A fia-
talság évei Lubomirski számára sem múltak el nyomtalanul, tudta, hogy ott a szíve, 
ahonnan a lengyel ügy szempontjából a legtöbbet profitálhatja. Hivatalban maradása 
révén továbbra is készséges partnere maradhatott volna a galíciai lengyel politiku-
soknak. Már csak azért is, mivel Krakkóban és Grazban tanult, a személyes kapcso-
latok régtől fogva léteztek a galíciaiakkal. Lubomirski e mellett kulcsfigurává vált 
népszerűsége folytán, s ezáltal Krakkóból és Bécsből irányíthatatlanná. Miközben a 
galíciai lengyel befolyás érvényesítése a többi város frissen kinevezett német polgár-
mestereivel bajosan ment volna. Andrian szkeptikusan követte a fejleményeket, az 
volt a véleménye, hogy ily módon a herceg mind a németek, mind Bécs számára el-
fogadhatatlan.38 Egy népszerű nemzeti szereplőt nem lehet egyik megszálló által sem 
korlátlanul befolyásolni.

Néhány hétig tartott Varsó elfoglalása után a „liberális éra” a közigazgatásban. 
A Monarchia politikájának ebben a néhány hétben az volt a lényege, hogy impulzusokat 
adjon a lengyel önkormányzati szervezet kiépítésére. Amikor a helyzet konszolidálódni 
kezdett, a közigazgatás németesítése következtében ez a liberális politika német részről 
leállt, s következett a Főkormányzóság részéről a szigorúság. A szigorítás a Monarchia 
külpolitikájának jól jött, hiszen növelte a német partnerrel szembeni elutasítást, s növelte 
az ausztropolonista megoldás népszerűségét. A taktikai manipulációk középpontjában a 
varsói osztrák magyar delegáció állott, Andriannal az élen, aki közvetítőként, mozga-
tóként és szervezőként mindent megtett, hogy borsot törjön a németek orra alá. (Varsói 
bukása, pontosabban követi felmentése lett az ára ennek a magatartásnak.)

Miután a németek azt a választ adták, hogy nem egyeznek bele Varsó közös megszál-
lásába, új helyzet állt elő. Új irányvonalat kellett kialakítani. A „túllicitálás” politikáját. 
Andrian azt ajánlotta Buriánnak, hogy többet kell ígérni a varsói lengyeleknek, mint 
amit a németek ígérnek. Ez persze megint csak nem volt egyszerű. A németek 
pozícióelőnyét nem lehetett vitatni. Ők foglalták el Varsót, a spirituális közpon-
tot. A feladat szinte leküzdhetetlen akadályok elé állította az egész német kormányt. 
Annyi elnémetesítő, a lengyelek kárára folytatott „hakatista” politika után 180 fo-
kos fordulatot kellett volna tenni, ami nehezen ment. Először is tompítani kellett a 
lengyelek évszázados (indokolt) félelmét a germanizációtól. Új iskolák nyíltak meg 
Beseler utasítására, és a lengyel nyelvet is szabad lett használni olyan intézményekben, 
amelyekből az oroszok alatt a lengyel nyelvhasználat ki volt tiltva. A rivalizálásban Bécs 
minden német lépésre adott egy választ, és fordítva. A népiskolák álltak a legközelebb 
az emberekhez a többi iskolatípussal összehasonlítva. A lublini Főkormányzóság 
helyzetjelentése említi, hogy csak a Janówi Kerületben 41 népiskolát nyitottak meg, 
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október 31-én pedig kiadták a népiskolai törvényt.39 És amit a leglátványosabb intézkedésnek 
lehet tekinteni a német oldalon: 1915. november 15-én több évtizedes szünet után meg-
nyitották a Varsói Egyetemet. Az egyetemi képzés 1864, a nagy lengyel felkelés leverése 
óta csak oroszul történhetett.40

A protestáns Németországnak meg kellett mutatnia, hogy megváltozott a viszonya 
a lengyel katolicizmushoz. II. Vilmos 10 000 márkát adományozott a rossz körülmé-
nyek között működő, de nagyon látogatott Jasna Góra-i kolostornak.41 Válasz: Andrian 
javaslatára ezt az összeget Ferenc József megfejelte, jelentősen megnövelve a kolostor 
fenntartási költségvetését.42 A zsidó vallással és a hozzá kapcsolódó politikai és kulturá-
lis környezettel már sokkal nehezebb dolga akadt a németeknek. A zsidó vallás – mint 
közösség – csak 1916 novemberében lett elfogadott Varsóban, amivel a porosz politika 
az első lépést tette meg a zsidók polgárjogi elismertsége felé. A rivalizálásban tehát 
Ausztria Németország előtt járt a zsidók helyzetét nézve, hiszen az emancipáció a Dunai 
Monarchia mindkét felében akkorra már befejeződött, így Ausztria nem nagyon töre-
kedett arra, hogy „zsidóbarát” színben tűnjön fel, hiszen az csorbította volna katolikus 
vezető hatalom jellegét. Tette ezt azon okból is, hogy a lakosságban is jelentkeztek azok 
az igények, hogy Ausztriában is be kell fejezni a pro-szemita kurzust.43 Az orosz-lengyel 
területen a korábban is éles antiszemitizmus még tovább éleződött. Ahogy a helyzetet 
jól ismerő „Evidenzbüro” jelentésében mondja – korábbi elemzéseink során is kiemel-
tük ezt a lényeges körülményt –, az ok a lengyel parasztság mérhetetlen zsidógyűlölete, 
amely úgy általában a más népcsoportok iránti averzióban is megtestesül: „A parasztok 
még mindig nem barátkoztak meg az új rezsimmel. Gyűlölik a zsidókat, a más népré-
tegekbe való keveredést is nehezen fogadják el, s irántunk [a Monarchia iránt – T. Z.] 
sincs bizalmuk.”44

Tudományos tekintetben ismét a németek oldalára billen a mérleg a lengyel-
politikai rivalizálásban. Létrehoztak a Varsói Főkormányzóság mellett egy tudo-
mányos szervezetet az elfoglalt területet jobb tudományos megismerésére, amit 
„Országismereti Bizottságnak”45 neveztek. Élére egy Helfritz nevű vezérkari őrna-
gyot állítottak, tudományos vezetője Max Friedrichsen lett a Greifswaldi Királyi 
Egyetemről. Volt a testületben geológus, meteorológus, geofizikus, kriminológus, 
néprajzos. Beseler – aki láthatóan nagyon büszkén kurrentálta az intézet létrejöt-
tét – nem győzte hangsúlyozni, hogy az tisztán tudományos és nem politikai illetve 
katonai jellegű. De – és ez volt Conradhoz írt levelének lényege –, szükséges, hogy 
ezek az emberek szabadon mozoghassanak az osztrák–magyar főkormányzósági ré-
szen is.46 (A két területen uralkodó viszonyok abszurditását mutatja, hogy ezekre a 
műveletekre egymástól engedélyt kellett kérni.)

(A szervezet.) Mint ahogy fentebb írtuk, az 1. számú, Kielcében 1915. szeptember 26-án 
kiadott parancs értelmében Erich von Diller bárót kinevezték a k. u. k. haderő által meg-
szállt és katonai igazgatás alá helyezett területek katonai főkormányzójává. Helyettese 
Karl Lustig von Preanfeld vezérőrnagy47, a vezérkari főnök Arthur Hausner alezre-
des.48 Az adminisztráció két részlegre oszlott, egy katonai és egy közigazgatási szek-
cióra (ennyiben különbözött a varsói német hivatali szervezettől). De a szervezet 
feje gyakran változott. Diller 1916 áprilisában távozott, őt követte Karl Kuk tábor-
szernagy, a krakkói erőd parancsnoka. Ő sem töltötte ki az egy évet, 1917. áprilisá-
ban helyezték át más beosztásba. Végül következett egy lengyel, Stanisław Szeptycki 
gyalogsági tábornok, aki a légióknál kezdte, s a lengyel közvélemény nagy ovációval 
fogadta kinevezését. A krakkói Czas az elismerés hangján írta, hogy végre egy lengyel 
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az, akinek kormányozni adatik egy lengyel tartományt. (Országot még nem lehetett írni, 
mivel az még nem létezett.) Egyedül Arthur Hausner maradt némi szünettel mindvégig 
a helyén, annak ellenére, hogy nem volt lengyel.

A katonai szekció egyes osztályait római számmal jelölték I.-től XII.-ig. Az I. osztályt 
alkotta a vezérkar, hozzá tartozott a fegyver és lőszerellátás. A II. a különleges szemé-
lyi ügyekkel foglalkozott. Volt külön katonapolitikai osztály, ez a római III-as számot 
kapta. Közlekedés, erődítések, katonai épületek, járműügyek, lónyilvántartás, szállítás, 
csendőrség stb. A közigazgatási szekcióhoz tartoztak a politikai és rendőri ügyek, az 
iskolaügy, egészségügy, iparűzés, erdészet, vadászat, halászat, madárvédelem. Külön 
csoportban működött a büntetőbíráskodás és a polgári bíróság. Volt gazdasági bizottság 
és pénzügyi osztály.49 Az utóbbi osztályokon szinte egytől-egyig lengyelek szolgáltak. 
Az N. A, a hírszerzés50 – elkülönültségben a többitől – kiemelt szerephez jutott, s ezt a 
szerepet 1918-ig megtartotta, néha vissza is élt különleges helyzetével azáltal, hogy neki 
volt a részletekbe menő áttekintése a területen a dolgok menetéről.

Senki nem tehetett szemrehányást az osztrák–magyar katonai szerveknek, hogy nem 
elég gondosan kezelik a jövendő osztrák-lengyel birodalomrész ügyeit, hogy elhanya-
golják a foglalkozást jövendőbeli állampolgáraikkal. Minden precízen, pedánsan, a bé-
csi „Biederkeit” jegyében zajlott. Más kérdés, hogy a katonai gondolkodás anomáliái 
miatt időről időre panaszok hangzottak el a preferált nemzet részéről a visszaélések, 
kegyetlenkedések, korrupció stb. miatt, amit a lengyel sajtó – ha a cenzúra néha elné-
zett fölötte – előszeretettel szellőztetett. De a hivatali szervezet ugyanolyan precízen és 
akkurátusan szőnyeg alá is segített söpörni ezeket az ügyeket. Az sem jelentett vigaszt, 
hogy a német övezetben ugyanez az „ügyintézés” még precízebben, még akkurátusab-
ban zajlott. A két birodalom minden kisiklás és anomália ellenére saját lengyelpolitikáját 
sosem tekintette pusztán diplomáciai kérdésnek, a lengyelpolitika fogalmába – nem úgy, 
ahogy ez a 19. században szokásban volt – a legapróbb ügyeket is besorolták, minden a 
nagy egész részét képezte.

A megszálló Ausztria–Magyarország szemében „Lengyelország lakossága nem 
volt passzívum, és a megszálló hatalom nem is így kezelte őket.” – írja a megszállás 
témáját feldolgozó osztrák történész.51 A kutatók többsége, köztük a témát legátfogóbban 
feltérképező Jerzy Gaul lengyel történész52 egyaránt ugyanúgy véli, ahogy azt a korábbiak 
során jelen munka is érzékelteti, hogy Ausztria–Magyarország az impériumváltás 
határára érkezett lengyelekhez a közös római katolikus vallás útján próbált meg 
közelíteni. Ezen a téren tetemes előnyt élvezett a német politikával szemben, de azért – s 
ez már saját fejtegetéseink eredménye – mégis megpróbált úgy tenni, mintha ez az előny 
nem létezne. Megpróbált Németországgal „együtt játszani”, s a történelem könyörtelen 
realitása miatt ebből az „együttjátszásból” az esetek többségében az egymással szemben 
űzött vetélkedés és az „egymás melletti elbeszélés” lett.”53

A szervezet lényegét tekintve háborús gépezetként működött, s ez nem is lehetett más-
ként, amikor a hadseregek a birodalmak szuverenitását védték az orosz ellenében. Nagy 
erők állomásoztak a Királyság területén: hatezer tiszt és közel százezer katona.54 A hábo-
rús gépezetnek minden háborúban anyagi szükségletei vannak. Tehát nemcsak a Hágai 
Szerződés által előírt kötelezettségek teljesítése, a rend fenntartása és a polgári lakosság 
biztonsága képezte a lengyelpolitika tárgyát, hanem az is, hogy sok helyen tragikus 
műtétekre került sor, városok, falvak pusztultak el, ártatlan civilek haltak meg. Kisebb 
rosszat jelentett az, hogy a háború anyagi szükségleteinek fedezésére gazdasági erőfor-
rásokat vontak el a megszállt területekről, egyszóval rekviráltak. A Főkormányzóság 
szervezete megoszlott: a „tisztán” katonai gondolkodású vezérkari tisztek ezeket a 
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feladatokat kíméletlenebbül hajtották végre, mint például azok a munkatársak, akik 
közigazgatási szekcióban dolgoztak, s akiknek más véleményük volt a lengyelekkel 
szemben kialakítandó viszonyról. Arthur Hausner alezredes, aki – a későbbiekben még 
többször megemlítjük – a főkormányzósági vezérkari főnök tisztét kitűnően látta el, a 
következőképpen emlékezik vissza a lublini háborús időkre: „A Külügyminisztérium a 
kérdés toleráns elintézése felé hajlott, a Hadsereg-főparancsnokságon túltengtek a kato-
nai nézetek, de a Hadsereg-főparancsnokság kebelén belül is mutatkoztak különbségek, 
hogy a lengyel ügyekben hogyan kellene viselkedni. A katonai közigazgatási szekció a 
legenyhébb, a kompromisszumokra hajló irányt követte, a Főparancsnokság gazdasági 
üzleti csoportjai, akik a hadsereg ellátását viselték a szívükön, a könyörtelen kihaszná-
lást szorgalmazták, de a hírszerző osztálynak is különösen éles volt a hanghordozása.”55

(A viszonyok.) A lengyel társadalom viszonya a két megszálló hatalomhoz folyamatosan 
változott. A köz hangulatában bekövetkezett módosulásokat legjobban a sajtóban lehet 
nyomon követni, illetve a katonai felderítés irományaiban, melyeknek lapjain a többoldalú 
megközelítés szakmai elvei érvényesülnek. Keya Thakur-Schmolarek indiai származású 
német történész a lengyel sajtó hangulatváltozásait és a politikai változásokat egybevetve 
arra a megállapításra jut, hogy a két szövetséges nyilatkozatainak hitelessége erősen korlá-
tozott a tiltások és engedmények folytonos változásainak folyamatában. 56 A körülmények 
a két főkormányzósági övezetben korántsem alakultak olyan kedvezően, mint ahogy azt a 
központi hatalmak propagandagépezete beállította. A két hatalom közötti vetélkedés, hogy 
melyikük a „jobb” megszálló, a körülmények és a realitás közé mély árkot ásott. S hogy a 
Monarchia vezetése ne maradjon le a németektől, sok mindent leutánzott, amit a németek 
megcselekedtek Lengyelországban. A jót is, és a rosszat is. 57 Annál is inkább szüksége volt 
erre a Monarchia hivatali apparátusának, minél inkább előtérbe került a németek minden 
területen megmutatkozó fölénye. A németek pedig mindent tudni akartak, ami a lengye-
lekkel történik: a bécsi irányítás 1918 felé haladva lassanként semmit sem tudott tenni még 
Galíciában sem a „saját” lengyeljeinek ügyeiben, amit a németek előzetesen nem hagytak 
jóvá – idézi Tamara Scheer Komjáthy Miklóst.

A rosszat, amit hamar eltanultak, a rekvirálás módszereiben jelölhetjük meg, miköz-
ben a katonai büntetőeljárás sem azokat a nyilatkozatokat tükrözte, amelyek a sajtóban 
megjelentek. De a lengyelek mindennapi életében mégis az idézte elő a kínos helyzete-
ket, hogy a két terület sok tekintetben mereven szét volt osztva (katonai gondolkodás). 
S ráadásul a két terület az igazgatási elvekben is különbözött egymástól. Eleinte a né-
metek rendelkezései szerint az osztrák övezet külföldnek számított, az osztrák–magyar 
állampolgárok számára belföldnek. Könnyebb volt egy lublini polgárnak Galíciába 
utazni, mint a németek által megszállt Varsóba.58 A felosztás évtizedeiben ez az ide-oda 
utazgatás nem áll korlátok között. Aki megtehette anyagilag, a három felosztó hatalom 
papírjaival bárhova mehetett. A lengyel arisztokráciának a földbirtokai mindhárom mo-
narchiában feküdtek, művelésük, ügyeik intézése a szabad mozgás nélkül bajosan ment 
volna. Az egyébként despotikus, saját állampolgári testi épségére is tekintet nélküli cári 
hatalom ebben az ügyben némileg „liberálisnak” volt mondható. Most ez a megszokott 
kapcsolattartás a szétszakított nemzet részei között nem működött. A propaganda defek-
tust a háború tényével magyarázta, de mindenki tudta, hogy a két szövetséges közötti 
nem éppen gördülékeny ügykezelés az oka.

Természetesen az a lengyel társadalomrészek tehetősebb részét érintette, és a pa-
rasztságot kevésbé. Őket a rekvirálások „érintették”, pontosabban sújtották, s ez már 
elevenbe vágott. Említettük, hogy a front ellátása anyagi javakkal bármelyik háborúban 
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primátust élvez. Az azonban nem mindegy, hogy mindezt mily módon, milyen eszkö-
zökkel végzik. A németek módszerei keményebbek voltak, kíméletlenebbül fosztották 
ki a hátországot, de ez nem vigasztalt senkit a lengyel föld népében. A hágai hadviselési 
rend, a 43. § volt az egyetlen, amely fékezte a katonai végrehajtásban megmutatkozó 
mohóságot. De ennek ellenére sok kihágás történt. Elő volt írva a magántulajdon sért-
hetetlensége, de megsértették (nem ritkán magyar sorezredek katonái és tiszthe-
lyettesei), el volt rendelve a fosztogatás tilalma, de fosztogattak. A természetbeni 
javakat és a szolgáltatásokat csak a megszálló hadsereg vehette igénybe készpénz vagy 
nyugta ellenében. A nyugták kiállításában sok szabálytalanság történt. Nem úgy töltöt-
ték ki azokat, ahogy kell, ugyanakkor saját szükségleteikre túlzott mértékben „rekvirál-
tak”.59 De az is előfordult, hogy a magyar sorezredek katonái a k. u. k. hadsereg kárára 
végezték a rekvirálást: a gazda becsúsztatta a zsebükbe a húszkoronást, s a „patrouille” 
jelentette, hogy nem találták meg a keresett gabonát. Még a legfeddhetetlenebb ezredek 
katonáit is elragadta szerzési hév; habár kemény büntetés (kikötés és egyebek) járt érte.60

A felvásárlások és a rekvirálások árait az AOK pontos listába szedte. Attól függően, 
hogy a felvásárlásokat melyik igazgatási szint végezte, fokozatokat állapítottak meg az 
árakban. A katonai szervek estében a búza mázsája 1918-ban például 140 koronába került, 
a polgári szervek esetében 145, a megszállási területeken működő egyéb „approvizációs” 
állomásoknak 155 koronába.61 A k. u. k. hivatali szervezet, az úgynevezett „Ernte-
Verwertungs-Zentrale” [„Terményértékesítő Központ”] átfogta a teljes mezőgazdasági 
terményspektrumot. Mindent vittek: rozs, árpa, zab, cukorborsó, zöldbab, lencse. 
Árjegyzékben rögzültek a ma már szinte elképzelhetetlen hasznosíthatóságú és 
előfordulású szemestermények: pohánka, köles, bükköny, csillagfürt-szalma, törökbab, 
homokiborsó, disznóbab.62 Nem volt olyan termény, amit az emberiség történetének 
talán legnagyobb háborúja fel ne falt volna. Nagy szükség mutatkozott a lovasság miatt 
a szalmára; értelemszerűen nagy árkülönbséget állapítottak meg a préselt és a szálas 
szalma között.

A polgári és a katonai hatóságok termény-ügyben, de más rekvirálási ügyekben 
sem őrölhettek két malomban. Ahogy a háború haladt előre az időben, újabb 
és újabb megoldások láttak napvilágot. 1917. november 9-én jött Lublinból egy 
rendelet, amelynek érelmében a járási parancsnokságokat kötelezték a még kimerítőbb 
terménybehajtásra. A lublini központ átvette a közvetlen felügyeletet. Lent statisztikát 
kellett készíteni arról, hogy mi van és mi várható, s a tervet a kormányzóság felügyelte, 
felügyelő tiszteket küldtek a járásokba, akik ott szinte teljhatalmat kaptak, de az 
instrukciókat Lublinból kapták. Ilyen instrukció határozta meg például a burgonya-
behajtás módját: amely szinte „baloldali” ideológiát tükrözött. A nagybirtokosoknál 
foglaltak, a parasztságnál vásárolták a burgonyát.63 Aztán a termények a raktárakba 
kerültek, amelyeket a k. u. k. „fortsriftos” gondolkodás megint csak a szabályok jármába 
fogott. „A raktárak a Terményértékesítő Központ alárendeltségében működnek, amellyel 
közvetlen érintkezésben kell állniuk.”64 – hangzott a szabályozás.

Tamara Scheer közli – hivatkozva több szerző munkájára – hogy vagy vásároltak 
szükséges dolgokat, vagy – ellenséges területen, ahol erre nem volt lehetőség –, minden 
egység rákényszerült a rekvirálásra. Vittek mindent: élelmiszert, ruházati cikkeket és 
felszerelési tárgyakat, közlekedési eszközöket, s lefoglaltak mindent, ami kellett vagy 
nem kellett: szálláshelyeket, autókat, aztán ami a családok intaktságát illeti, hosszú idő-
re munkára vitték a férfiakat. Sokszor egész községeket kényszerítettek hadimunkára. 
Messze a hátországban is zárolták a kasszaállományokat, (önhatalmúlag) „hadiadót” 
vetettek ki.65 A visszaélések sok helyütt odáig fajultak, hogy sok lengyel „visszasírta” 
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a régi orosz állapotokat.66 Holott az előírások teljesen mást mondtak: lehetőleg a helyi 
hatóságokkal együttműködve kell a rekvirálást végrehajtani, őrjárati kötelékben, tisztek 
legyenek jelen, erőszak a szépnemmel szemben kizárva.67 De hát más az előírás és más 
a gyakorlat. Sok esetben nem is volt már mit elvenni, mert – a fenti oroszbarát véleke-
désekkel némi ellentmondásban – az oroszok a központi hatalmak bevonulása előtt még 
nagyobb elánnal folytatták ezt a tevékenységet. „Tempus edax rerum” – az idő vasfoga 
mindent megőröl.

De ahogy az idő haladt, s a háborús gépezet egyre kíméletlenebbül érvényesítette 
igényét az emberek által megtermelt javakra, úgy romlott a lengyel társadalom hely-
zete mind anyagilag, mind az ausztropolonista politikai orientációt illetően. 1917 
vége felé már kritikussá vált a helyzet nemcsak a német, hanem az osztrák–magyar 
főkormányzóságban is. Alexander Lago, a Monarchia varsói képviselőjének egyik 
Czerninhez intézett jelentéséből szerezhetünk tudomást az egyre komolyabbá váló 
helyzetről. „A kenyeret teljesen elrabolták – írja a varsói részen kialakult helyzetről –, 
nem csoda, hogy tombol a drágaság. Az aratás még meg sem kezdődött, és a szövetsé-
gesek már mindent előkészítettek ahhoz, hogy a terményt lefoglalhassák.”68 Varsóban 
semmit sem lehet kapni, az emberek éhen halnak, a városokban az éhség és a nyomor 
az úr. Az osztrák–magyar irányítás alatt álló főkormányzóság Katonai Hírszerző 
Osztálya – feladatából adódóan – a levélcenzúrák alapján a szikár valóságot volt 
köteles közvetíteni. A helyzetkép távolról sem mutatott rózsásabb képet a lublini 
övezetben: „A rozsot már learatták, de a kéregetők (koldusok)69 – az osztrák–magyar 
rekvirátorokat nevezték így – már működnek, s nem tudjuk, hogy az a miénk lesz-e.”70 
Egy másik levél: „Írd meg, hogy a ti falutokban a kéregetők a rekvirálást komolyan 
végzik-e. A falu ellent kell hogy álljon.” […] „Itt nálunk Chzuscielowban [sic!] már las-
san vége a cséplésnek, de az osztrákok kézen-közön mindent elvesznek.”71 A föld népe 
védekezik, ahogy tud. Az ellenállás szóba sem jöhet, azonnal legyűrik. Az ellenállásnak 
rafináltabb módjait alkalmazzák. A learatott termést az erdők mélyére, a tisztásokra vi-
szik, ahonnan a gőzhajtású cséplőgépek dohogása már nem hallatszik ki.

Kellemetlenül érintették a helyi lakosságot a németek munkaerő-toborzásai. 
Családfenntartók sokszor hetekre eltűntek valamelyik németországi üzemben, 
bányában. Sokszor a mezőgazdasági üzemekben, nem ritkán a Monarchia területére 
átcsoportosítva.72 Bár ezekben az esetekben csak akkor lehetett volna őket elvinni, ha 
velük együtt a családtagok is mennek.73 Magától értetődött, hogy ezeket a szabályokat 
a Monarchia hatóságai sem tartották be maradéktalanul, sok volt a túlkapás, amely az 
amúgy is eredendően oroszpárti paraszti lakosságban további ellenszenvet ébresztettek 
az új világ iránt. A szabályozók egyébiránt precízek, és a körülményekhez képest 
tisztességesek voltak. Szerződést kellett kötni a munkára elvitt emberekkel (lengyelül 
is megfogalmazva), benne a munkavégzés helyét, időtartamát, a munka fajtáját, az 
ellenszolgáltatás mértékét és a visszaút útiköltségét feltüntetve.74

(Biztonsági intézkedések.) Az oroszok kiűzése messze nem jelentette azt, hogy a háború 
folytatásához szükséges feltételek önmaguktól létre jöhettek volna. Fenti fejezeteinkben 
vázoltuk az oroszpártiság történeti előzményeit, az oroszok melletti kitartást intézmé-
nyesen, pártpolitikai programok formájában is vállaló nagy tömegek életformáját, gon-
dolkodását. A világkép milliós nagyságrendben számolható tömegek esetében a legjobb 
esetben is zavarosnak, következetlennek volt mondható: leglényegesebb eleme a pánik-
szerűen felszínre törő germanofóbia. Nem az orosz a fő ellenség, hanem a német, az 
osztrák–magyar elkötelezettség pedig annak fényében, hogy a Monarchia Németország 
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szövetségese, módfelett veszélyes, ezért kerülendő. Ez a gondolkodás vált alapjává az 
úgynevezett „passzivista” politikának, amely a jövőt az antant győzelmében látta már 
1916-ban is, amikor az még távolról sem látszott biztosnak. Ami nem jelentette azt, hogy 
a központi hatalmak ellen ez a passzívizmus időről időre nem válhatott „aktívizmussá”, 
de nem Berlin és Bécs mellett, hanem ezek ellenére.

A belső ellenség elleni tevékenység egyszerre több hivatali ügyosztály feladatává vált 
1915 őszén, amikor a Főkormányzóság adminisztratív struktúráját megtervezték. Ami 
rugalmas együttműködést igényelt az érintett ügyosztályok között, s amely a gyakorlat-
ban nem egyszer – éppen ennek hiánya miatt – csődöt is mondott. A katonai szekcióban 
mindenek előtt a Katonapolitikai Osztály járt el biztonsági ügyekben, gyakorlatilag a 
csendőrség, a X. osztály közreműködésével.75 A polgári közigazgatási szekcióban (ami 
a német területen nem működött) a rendőrség, a B. ügyosztály felelt a belső bizton-
ságért, az S. J. betűkkel jelölt Büntetőbírósággal egyetemben. S az egészet „N. A.”, a 
„Nachrichtenabteilung”, a „Hírszerző Osztály” fogta át, amelynek – elvileg – mindent 
kellett volna tudnia.76 Evidens, hogy valamennyi szálat az AOK, a Baden bei Wienben 
működő Főparancsnokság hírszerzése fogta össze, illetve irányította, tekintettel arra, 
hogy a Főkormányzóságot Conrad vezérkari főnök már annak megalakulásakor úgy 
állította pályára, hogy az az AOK-nak legyen alárendelve.

S hogy ez az alárendeltség milyen méreteket öltött, az a kiadott parancsokból is 
következik. Az elhárító tevékenység megszervezését a megfelelő apparátus szemé-
lyi állományának felkutatásával kezdték. Lehetett volna több módon, például hogy 
csak osztrák állampolgárokat alkalmaznak ügynöki szolgálatra, de elsőnek magá-
ban a Kongresszusi Lengyelországban, pontosabban annak elfoglalt részében kellett 
a szervezőknek körülnézniük. „Pauperitas est, non quae pauca possidet, sed quae 
multa non possidet.” Nem az a szegény, akinek kevés van, hanem az, akinek nin-
csen sok. Probléma: felvenni rendőrségi ügynököket, detektíveket, átvéve azokat az 
orosz szolgálatból. Nem lehetett tudni, ki az, aki felvehető: kerülni azt, hogy kecs-
kére bízzák a káposztát. Össze kellett állítani egy beosztási névsort, amely az orosz 
szolgálatban állt lengyel államrendőrségi tagok neveit tartalmazza, megállapítani a 
szolgálati karakterüket, eldönteni, hogy melyiket hol lehet alkalmazni. Höfer ezre-
des, az AOK Hadtáp-parancsnokságáról némi zavarral már májusban arról informálja 
a Hadügyminisztériumot, hogy nagy a szükséglet rendőrségi ágensek iránt műveleti 
területen77. „Nyelvismeret szükségeltetik”, ez a hátországból nem pótolható.78 Jó okunk 
van feltételezni, hogy Höfer fejében a galíciaiak sem egészen illenek ebbe a tevé-
kenységbe, azok bevonása a leghasznosabb, akik a helyi viszonyokat jól ismerik. 
Tehát akik a Kongresszusi Lengyelországban némi szakmai múltat tudhatnak a 
hátuk mögött. Ha a kormány engedi – írja Höfer –, akkor az alkalmas embereket 
össze kell gyűjteni, és egy Osztravában79 felállítandó kiképzőtáborban megfelelő ki-
képzést kell nekik adni.80 „Szóba jöhetnek kereskedősegédek, kereskedelmi utazók, 
fodrászok, szállodai alkalmazottak, pincérek, hálókocsi-kalauzok stb., mindazok, 
akik mind a német, mind a lengyel nyelvet jól bírják.”81 A kiképzendők egy része 
ágens – szólt a parancs –, a többi egyenruhát kap a tábori csendőrség félholdjával 
és csákóval, ez különbözteti meg őket a többi csendőrtől. A csendőrségi titkosszol-
gálatra felvettek listáját tanulmányozva kitűnik, hogy az nagyon tarka, van rajta 
ügyvédírnok, érettségizett diák, kereskedelmi iskolás, bírósági alkalmazott, bizto-
sítási tisztviselő, mozdonyvezető és még vagy húszféle foglalkozású. Az AOK a 
nagyszámú ügynököt még megfejelte 80 fővel, ezeket a „Landsturmból”82 irányította át 
a Generalgouvernement szolgálatába.83 Georg Hefelle altábornagy84, ebben az időben a 
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2. hadsereg hadtáp-parancsnoka lublini területen, nem tudott más megoldást találni, mint 
érvényt szerezni a kiadott parancsnak. (Bár az AOK-nál tisztában voltak azzal, hogy a 
Landsturmban sokan vannak a kelet-galíciai ukránok, és a nemzeti demokraták.)

Az ágensek figyelmét főleg az oroszpártiságra, s az esetleg ebből következő 
hűtlenségre irányították az 1915 májusában még csak részlegesen elfoglalt területeken. 
Néha okkal, néha ok nélkül. Rendeztek statáriális pereket. Ezeken a halálos ítéleteket 
sorozatban hozták. Felmentés ritkábban fordult elő. A Częstochowától északkeletre fekvő 
város, Noworadomsk kerületi parancsnoksága jelentette a 6. hadsereg parancsnokának, 
hogy négy, „russzofil gondolkodás miatt” perbe fogott magisztrátusi alkalmazottat, 
Iwan Jurjewet, Edmund Królikiewiczet, Franz Kierocińskit és Josef Kozakiewiczet a 
bíróság felmentette.85 Az ellenkező előjelű döntések gyakrabban születtek ebben a még 
annyira instabil május végi, június eleji időszakban, ami éppen hogy nem segítette elő 
a Monarchia és a lengyel lakosság közötti jó viszony fejlődését. Amikor Böhm-Ermolli 
2. hadserege visszavette Lemberget, lelkes fogadtatásban részesült. Éppen a főleg a 
hadsereg köreiből kiinduló hivatali túlkapások következtében ez a lelkesedés lassú 
kihűlésbe ment át. Heinz Lemke olvasatában: „[…] de az orosz kémek és ügynökök elleni 
hajtóvadászat, amelyek során gyakran ártatlanok is a katonai bíróságok halálos ítéletek 
meghozatalában sem szűkölködő gépezetébe kerültek, hamarosan hangulatváltozáshoz 
vezettek, amely különös gyorsasággal éppen a galíciai faluban volt észrevehető.”86

A Burián-időszakban a vezetés igyekezett ellensúlyozni ezt a népszerűség-vesztést. 
A hadsereg, illetve a helyi adminisztráció túlkapásai ellen a Közös Külügyminisztérium 
nagy nehézségek árán és általában sikertelenül folytatta a harcot. De hiába folyt ez a 
harc a katonai vezetés „fortsriftos” gondolkodását kiegyenlítendő, a biztonság szem-
pontjai mindenütt felülírták a külpolitika szempontjait. Még a légiók tagjai sem kerül-
hették el a szúrópróba szerű ellenőrzést. Egy a hadtáp-főparancsnokság által kiadott 
1915. júniusi instrukció parancsba adja, hogy cenzúrázni kell a lengyel légiók tagja-
inak táviratait.87 A légiók vezetésében és a központi szervekhez fűződő kapcsolatban 
megmutatkozó ellentmondások ismeretében az ellenőrzés nem nélkülözte teljesen a 
reális alapot. Már akkor, július közepén, amikor a központi hatalmak hadereje győzel-
mesen hatolt előre kelet felé, egyik ütközetet nyerte meg a másik után, az AOK szá-
mára felbőszítő jelentések érkeztek be: „légiósok lázítanak”. A Piotrkówtól nem mesz-
sze fekvő községben, Gorzkowicében az oda diszlokált légiósok politikai propagandát 
fejtenek ki, megpróbálják a lakosságot felvilágosítani arról, hogy „háborús időszakban 
nem kellene adót szedni”.88

Különös szorgalommal kutatták azokat a személyeket, akik a háború elején aláírták a 
hűségnyilatkozatot, válaszul Nyikolajevics nagyhercegnek a lengyelekhez intézett kiált-
ványára. Egy, a hadtáp-parancsnokság által összeállított jegyzék 68 nevet sorol fel89; 
megállapíthatatlan, de valószínűnek tartható, hogy ezek a személyek valamelyik 
internálótáborban kötöttek ki. Az orosz alattvalók ki-beutazásának ellenőrzése a 
Monarchia területére a biztonságpolitika egyik frontvonalát képezte. Akivel szem-
ben a legkisebb gyanú is felmerült, biztosra vehette, hogy nem utazhat, vagy – ala-
posabb gyanú esetében – valamelyik internálótáborban köt ki. Egy 1915. februári 
rendelet szerint lengyel nemzetiségű orosz alattvalók útlevelet a Monarchia terü-
letére csak kivételesen kaphattak, és csak abban az esetben, ha a pénzügyi hely-
zetüket megfelelőnek találták (itt nyilván a bűnözés megakadályozása is a célok 
között szerepelt). A határig mehettek, ott a helyi közigazgatási hivatal, vagy a katonai 
ellenőrzési hatóság engedélyének birtokában utazhattak tovább. Letelepedés kizárva, a 
tartózkodási hely rögzítve, annak önkényes elhagyása az internálást vonhatta maga után; 
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a kijelölt tartózkodási helyen „külföldinek” minősültek.90 Az 1915-ös év katonai válsá-
gának idején ezt a szigorúságot magától értetődőnek is lehet tekinteni, a rendelkezések 
később időről időre változtak.

(A mindennapi élet problémái. Érzelmek és extra megoldások.) A Főkormányzóság in-
tézkedéseiben tehát lenyúlt a mindennapi élet legintimebb zugaiba is, piramisszerűen 
szervezett információs rendszerén keresztül igyekezett mindent tudni, ami a saját (és a 
német) megszállási övezeten belül történik. Azáltal, hogy az övezetben egy százezres 
nagyságrendben mérhető létszámú hadsereg tartózkodott, megnövekedtek az együtt-
élésből fakadó veszélyek. Nem ritkán az egészségügyi ellátást állították nehéz fel-
adatok elé, amelyeket a katonai és a polgári szerveknek együttesen kellett megolda-
niuk. Semmilyen közigazgatási terület nem igényelte annyira a komplex intézkedési 
koncepciót, mint az egészségügy. Legkevésbé ezen a területen lehetett szétválasztani 
a „katonait” a „civiltől”, hiszen az emberek egy térben, egy területen éltek, s a há-
borús időszakban gyakran fellángoló járványok és fertőzések Galíciát és a lublini 
főkormányzósági területet sem kímélték. Egyes egészségügyi területen az eljárások 
egyszerűen, magától értetődően zajlottak. A fogorvosi ellátás területén például nem 
kellett nagyon felbolygatni a több évtizedes rendszert: egyszerűen tovább hagyták élni 
a fogorvosi és fogtechnikusi tevékenységet szabályozó rendeleteket, amelyek az orosz 
rendszerben éltek. Sőt, még tovább is fejlesztették azokat. Ilyen újításnak nevezhető 
az, hogy újra élesztettek egy 1905-ös orosz törvényt, amely megengedte nők számára 
is a fogorvosi praktizálást91. A női fogorvos, mint intézmény, a pravoszláv gondolko-
dás konzervativizmusa következtében nem tudott átmenni a gyakorlatba. A férfi fog-
orvosokban megmutatkozó, a háború által keltett hiány megszüntetésére revitalizált 
törvény 1918 után is érvényben maradt.

Nem lehetett ilyen egyszerűen kezelni a nemi betegségeket. Igaz, hogy más, a hábo-
rúban törvényszerűen elterjedő betegségek, mint kolera, tífusz, több áldozatot szedtek, 
mint a vérbaj, de az utóbbi a társadalomra, a családi együttélésre sokkal nagyobb rom-
boló hatást fejtett ki, ezért a helyi és a Bécsből irányított hatóságoknak szorosabban 
kellett együttműködnie. A politikai kalkulus és a katonai logika harmonikusan keve-
redett a helyi érdekekkel. A rendelkezéseket a helyi szerveknek a két felsőbb szinttel 
a saját érdekükben is ajánlatos volt végrehajtani. Mind állami mind katonai szemmel 
nézve ezek a rendelkezések éppúgy a rend és a biztonság érdekeit szolgálták, mint a 
fentebb felsoroltak bármelyike. Az otthon maradott asszonyok és gyerekek (!) sorsa és 
jövője került volna veszélybe, amennyiben „elszabadul a pokol”, és nem lehet határt 
szabni a szifilisz elterjedésének. A szifilisz ugyanis, bár nem öröklődik, de hátramarad 
egy fertőző góc, a „főtusz”, amelyet a magzat a terhesség harmadik hónapjától kezdve 
tovább visz.

A hadtápterület drákói intézkedései ennek a 19. század második felétől ismeretes 
orvosi felismerésnek a tudatában születtek meg, s ezeket a katonai vezetés is véresen 
komolyan betarttatta. Mindenekelőtt kiadtak egy „Gesundheitsbüchel”-nek nevezett 
kiadványt, „egészségügyi könyvecske”, amelyben németül és lengyelül publikálták 
a dolgok lényegét, a megelőzés módozatait és a tiltásokat.92 A számok riasztóak vol-
tak: az első háborús évben 58 585 katona betegedett meg a hadsereg, a Landwehr és a 
Landsturm soraiban.93 A moralizálás és az érzelmek széles folyamát indították el ezek a 
megbetegedések, s a jövő megsejtése. Ennek a jegyében született meg az egészségügyi 
könyvecske is, hogy szabályok közé szorítsa a prostitúciót, és hogy erkölcsrendésze-
ti korlátokat állítson fel. A prostituáltakat büntették, ha megszegték a rendeleteket, 
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s remélve, hogy az ellenőrző rendszabályok révén elejét vegyék a fertőzéseknek. A 
„gyanús” hölgyeket eltávolították a hadsereg környékéről, s úgy gondolták, hogy ez-
zel azok a még egészségesekben nem okoznak több kárt. Mozgásukban korlátozták 
őket, iskolák és templomok közelében nem „működhettek”.94 „Kivonni őket a forga-
lomból” – hangzott a jelszó. Mégsem koronázta teljes siker ezeket az intézkedéseket: 
ehhez mindkét oldal akarata szükségeltetett volna. Az akarat a férfioldalról egyrészt 
gyenge volt, másrészt az öncsonkítás egyik sajátos eszközévé vált. Elég volt öt perc az 
egyik hadtápos pályaudvaron, hogy némelyik katona „beszerezzen” egy kis fertőzést, 
s ezzel kivonja magát a szolgálat alól. Meghalni kevésbé volt vonzó a hosszú távú 
szenvedéshez viszonyítva.

A politikai kalkulus és a katonai szükségszerűség nyomták rá bélyegüket az oszt-
rák–magyar megszállók minden lépésére. Mikor kell előnyben részesíteni az egyiket, 
mikor a másikat? Az extra megoldásokon belül ott találjuk azokat, amelyek keményen 
tiltanak, amik elvesznek, és nem adnak helyette semmit, mert a hadtápterületen a had-
seregnek élni kell valamiből. De ott találjuk azokat az intézkedéseket is, amelyek a „jó 
megszálló” mítoszát voltak hivatottak fejleszteni. A lakosság érzelmeit pozitív irányba 
fordítani a sok megpróbáltatás közepette. Ezt a taktikát nemcsak Lublin követte, ha-
nem a többi katonai főkormányzóság is. Szerbia és Montenegró ugyanígy terepe lett 
ezeknek a megnyerő gesztusoknak, mint Cetinje, vagy nyugaton Belgium.95 A hivatali 
apparátusba előszeretettel emeltek be a szomszédos államokból alkalmazottakat, így 
galíciai lengyeleket, vagy boszniai muszlimokat, illetve horvátokat a Monarchiából, 
akik a nyelvet ismerték. A galíciaiakkal az orosz-lengyelországi lakosok fraternizál-
tak, akár hivatalnokokkal, akár katonatisztekkel álltak szemben.96

Kiemelt szerepet kapott a fentebb többször említett vallási testvériség. Az, hogy 
pénzt adtak a Jasna Góra-i kolostornak, a dolognak csak egyik oldala. A búcsújáró-
hely teljes egészét osztrák–magyar igazgatás alá is helyezték – egy evangélikusok 
által is nagy számban lakott vidéken. Történtek mindamellett elhibázott intézkedések 
is – megint csak a katonai gondolkodás sztereotípiáinak köszönhetően. Látogatások 
szervezését rendelték el bizonyos egyházi ünnepi eseményekre. Az 1915-ös pünkösdi 
szertartásokkal kapcsolatosan általánosan parancsba ment ki, hogy meg kell jelenni, 
lehetőleg magasabb szintű küldöttségben. Von Mierka ezredes, a kultikus terület főkor-
mányzósági referense elrendelte, hogy a kerületi kormányzót, vagy a járási parancsno-
kot az adott város bejáratánál kell fogadni, az egyházi és a világi protokoll keretében 
kell mindennek történnie, mindenkinek ünneplőben kell lennie, koldusok eltávolítva, a 
templom bejáratától a pap a díszvendéget az aspergilt, a szenteltvíz-szórót használva az 
„őt megillető helyre” vezeti. Ami az „evangéliumi oldal”97, tehát a főoltár baloldala. A 
pap az evangéliumot az ige felolvasása után a díszvendégnek csókra nyújtja át, miköz-
ben háromszor lengeti meg előtte a füstölőt.98

S hogy használtak-e ezek a katonai pedantériával kidolgozott forgatókönyvek, az 
erősen kétséges, sok esetben az ellenkező hatást érték el velük. A város szélén virágokkal 
díszített díszkapu elé terelt lakosság visszajelzése ezekről a fogadásokról elmarasztalta 
a szervezők igyekezetét. A későbbiekben napvilágot láttak olyan rendelkezések is, 
hogy a szolgai alázatot kerülni kell, a kényszerű ünnepeltetésnek rossz hatása van. 
Egyes jelentések mindenesetre a főleg paraszti lakosságból álló és korábban cártisztelő 
lengyelek magatartásának változásáról adnak hírt. Ha nem is mindenütt, és nem is azonos 
mértékben. „Míg a lakosság az általunk hosszabb ideje megszállás alatt tartott orosz-
lengyelországi részeken a tiszteknek, a közigazgatási tisztviselőknek, sőt maguknak 
a járási parancsnokoknak is, bár személyileg ismertek voltak előttük, az utcán nem 
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köszöntek, sőt hetyke magatartást tanúsítottak, a Nida folyótól keletre élők, akik rövid 
ideje még orosz igazgatás alatt állottak, most igyekeznek a legnagyobb udvariasságot és 
előzékenységet tanúsítani, amikor mostanság a tisztjeinket üdvözlik.”99

Más volt a helyzet a légiókkal. Ahogy a Piłsudskival foglalkozó tengernyi irodalomból 
is kiderül, a k. u. k.-vezérkar és a légók viszonyára az elfogadás legalább annyira 
következik, mint az elutasítás. A skála a barátkozás az ambivalenciából következő 
merev elutasítás között mozog. Bár sokat tettek az osztrák–magyar katonai hatóságok, 
hogy ezzel az általuk renitensnek tartott társasággal is megkedveltessék magukat, ez nem 
mindig sikerült. A légiók más elbírálás alá estek, mint a sorezredek lengyel nemzetiségű 
katonái. „Ugyanakkor a légiókban, amelyek a lengyel szabadsággondolatot bizonyos 
mértékig színtisztán képviselték, és amelyek sok fiatal és szocialista elemből tevődtek 
össze, ebből kifolyólag kedvező táptalaját adták a radikális gondolatiságnak, érződött 
a gátlás, hogy tekintettel legyenek-e Ausztriára, ezért aztán nagyon kényelmetlenül 
érezték magukat.” – írja a jelenséget a lublini főkormányzóság vezérkari főnökeként 
közelről ismerő Arthur Hausner.100 Hausner naplójából és levelezéséből is érződik, 
hogy látta a Monarchia tehetetlenségét a németekkel szemben, akik erősebbek voltak, 
s kétségesnek tűnt előtte, hogy a Monarchia meg tudja-e valósítani mindazokat az 
aspirációkat, amelyeket a lengyelek tápláltak. Lehetett látni, hogy a két hatalom között 
a légiók a köztes utat, az önálló cselekvés útját keresték.

Hausner Lublinban azt is látta, hogy a légiók – még a Piłsudski irányítása alá került 
I. brigád is – két táborra oszlott. Az osztrák–magyar hadseregből a légiókba átlépett 
magasabb rangú tisztek feltétlen lojalitást mutattak a Naczełny Komitet Narodowy iránt, 
a radikális elemekben ez a lojalitás nem volt meg. 1914 késő őszét követően a légiók 
toborzásában ellentmondások és zavarok keletkeztek. Piłsudski népszerűsége Bécsben 
a sikertelen augusztus 6-i akciót követően mélypontra zuhant ugyan, de ez koránt sem 
jelentette azt, hogy a radikálisok szemében ez a népszerűség egy jottányit is süllyedt 
volna. Hausner, mint vezérkari főnök, akihez a felderítés is tartozott, aggodalommal 
látta, hogy ez a népszerűség szakadáshoz, s egyúttal a k. u. k.-haderők harci moráljának 
romlásához is vezethet. Azzal is számolna kellett, hogy egy elszeparált szervezet van 
kialakulóban a Kongresszusi Lengyelországban, amelynek a feje maga Piłsudski.

1915 nyarán a főkormányzóság területén Piłsudski bizalmi emberei megalapították a 
titkos „Lengyel Katonai Szervezetet”, a POW-ot (Polska Organizacja Wojskowa).101 A 
légiókba való toborzás ezt követően két mederben folyt tovább. A hivatalos, és a titkos, 
amely azt jelentette, hogy Piłsudski emberei előzetesen különböző gyakorlótereken fiatal 
harcosokat képeztek ki, majd ezeket beléptették az I. brigádba, amelynek parancsnoka 
maga volt Piłsudski. A Hausner asztalán megjelenő jelentések egyértelműsítették, hogy 
ezek a változások különleges intézkedések meghozatalát igénylik. Hiszen az I. brigád 
egy önálló Lengyelország már a háború folyamatában is önálló hadseregének magját 
kívánta elültetni. Az extra megoldások még késtek, és csak 1916-ban kerültek sorra 
extra intézkedések a nagypolitika szintjén, mint a későbbiekben tárgyalandó november 
5-i proklamáció.

Addig azonban a légiók és a Katonai Kormányzóság, majd a Katonai Főkormányzóság 
között egyre kritikusabbá vált a viszony. Egy jellemző eset 1915. június 6-i dátummal.102 
A Piotrkówban tartózkodó légiós tisztek jótékonysági céllal teadélutánt szerveztek, 
ahová az egyik kormányzót, Hefelle altábornagyot is meghívták. Az altábornagy 
előzetesen kérte, hogy a fogadáson játsszák el az osztrák himnuszt. A k. u. k.-hadsereg 
protokollszabályai szerint ez a kérés túlzott kívánalom volt Hefelle részéről, a 
Gotterhaltét csak a „főhercegtől felfelé” megjelenő protokoll esetében lehetett eljátszani 
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hivatalos fogadásokon. Durski altábornagy103, a légiók főparancsnoka – nem kevés 
humorérzék birtokában – a rendezvényen megjelenő kollégájával közölte, hogy a 
himnusz kottáját „másnak adták oda”, (aki azt még nem hozta vissza?), ezért a partitúrák 
nem álltak rendelkezésre az előkészületek során. Mindenki korrekt módon viselkedett: 
a légiók jótékonysági délutánt rendeztek, meghívták rá a kormányzót, aki el is jött, de 
az már nem volt helyénvaló, hogy magas rangú katona az őt meg nem illető protokollt 
igényelte. Így esett csorba a megszálló, vagy „felszabadító” hadsereg tekintélyén.104

*
Jelen tanulmány természetesen nem tudja teljes mélységgel kifejteni azt, ami a két 

katonai igazgatási területen történt 1918 október végéig.105 (Mert eddig tartott a műkö-
dése, ami bizonyítja, hogy jöhettek győzelmek és vereségek, mindig szükség volt rájuk.) 
A németek eleinte egy idő után követelni kezdték a Monarchiától a lublini osztrák–ma-
gyar főkormányzóság átadását. A német kormány úgy gondolta, hogy Lengyelországot 
csak úgy tudja előkészíteni egy háború utáni államiságra, ha előtte annak alapjait már a 
háború ideje alatt lerakja. Az osztrák–magyar külpolitika ellenállt ennek a követelésnek. 
Részben azért, mert nem akarta elveszteni háborús szövetségesét, részben azért, mert 
bizonyos időszakokban ő maga is jogot formált az egész Lengyelországra az osztrák–
lengyel megoldás jegyében. A későbbiek során (1917-től kezdődően), a Czernin által 
vezetett külpolitikai vonal szívesen lemondott volna mind a Főkormányzóságról, mind 
az egész Lengyelországról a nyugati hatalmakkal megkötendő kompromisszumos béke 
érdekében (háborús fáradtság, éhező lakosság, fenyegető forradalmi helyzet). Ekkor 
azonban már a németek mondtak nemet Lengyelországra, s „adták vissza” Bécsnek a 
jogot az ausztropolonista megoldás kivitelezésére. Ebben a kritikus döntési helyzetben 
tört ki az 1917. novemberi forradalom Oroszországban. A breszt-litovszki békekötés az 
oroszokkal a lengyelkérdésben a tökéletes zavarodottságot eredményezte. A lengyelek 
eltávolodtak az érdekeiket semmibe vevő Monarchiától106, s a háború további részében 
Lengyelország megteremtését már az antant győzelmétől várták. A német haderő az 
angolok, a franciák és az amerikaiak ellen fordult. Burián István az 1918-as év közös 
külügyminisztere megpróbálkozott Lengyelországot „bent tartani” a Monarchiában. 
Burián a két igazgatási területet a németek helyett az ő maga által irányított külpolitika 
részeként kívánta egyesíteni, de a háború utolsó heteiben ennek a tervnek a végrehajtá-
sára maguk az érdekelt lengyelek nem mutattak többé hajlandóságot.
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Militär-General-Gouvernement.

24 h t t p s : / / m a p s . h u n g a r i c a n a . h u /
HTITerkeptar/33093/ K. U. K. Militär-
Generalgouvernement Polen.

25 Bereich der Gouvernement-Inspizierenden.
26 Bilgoraj, Busk, Chełm, Dąbrowa, Hrubieszów, 

Janów, Jędrzejow, Kielce, Końsk, Kozienice, 
Krasnostaw, Lubartów, Lublin, Miechów, 
Noworadomsk, Olkusz, Opatów, Opoczno, 
Pińczów, Piotroków, Puławy, Radom, Sandomierz, 
Tomaszów, Wierzbnik, Włoszczowa, Zamość.

27 Suslik Á.: Bereg és Ung vármegye az orosz betörés 
időszakában 1914–1916. In: Hadtörténelmi 
Közlemények 130. évf. 2. sz. (2017.). 411. o.
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28 Uo.
29 Az oroszok jó néhány katonailag fontos város 

nevét átváltoztatták olyan orosz személyiségek 
neveire, akik a cári katonai hierarchiában a 
múltban és a jelenben nagy jelentőségre 
tettek szert. Így lett Dęblinből Ivanogorod, 
Puławyból Novo Alekszandria, Modlinból Nowo 
Georgievszk. A visszafoglalás után az orosz 
elnevezések megszűntek.

30 Conze, W.: Polnische Nation, i. m. 85–86. o.
31 Lehnstaedt. St.: Occupation during and after the 

War (East Central Europe). „There were significant 
differences in the pre-existing infrastructure of 
the areas under German and Austro-Hungarian 
control. The Germans occupied the industrial 
centres of Warsaw and Łódź. Thus, they had 
to supply several hundred thousand workers 
with food and employment. Austria-Hungary, 
on the other hand, ruled almost entirely agrarian 
territory. Apart from some coal mines in the 
Dąbrowa region, only food processing enterprises 
and small businesses fell under Austrian control. 
These differences ultimately exerted a great 
influence on the political outcomes of the two 
regions. In: 1914 1918 online. International 
Encycklopedia of the First World War. file:///D:/
Tefner%20Zolt%C3%A1n/Desktop/Lehnstaedt_
Generalgouvernement.html. Letöltés: 2019. 
július 23.

32 Paić, Josef Ritter von (1857–1936): 1911-ben 
alezredes két évvel később ezredes, 1917-ben 
vezérőrnagy. 1914 szeptemberétől a XIV. hadtest, 
1918-ban a légierő vezérkari főnöke. Közben 
1915–16 között Varsóban katonai missziós 
szolgálat.

33 Conze, W.: Polnische Nation, i. m. 87. o. 
Conze ellentmondásos történészi személyiségét 
példázza, hogy minden olyan jelenséget, 
minden olyan politikai kurzust, amely nem kellő 
keménységgel védelmezi a német birodalmi 
érdeket, egyoldalúan a kevés tehetséggel 
rendelkező politikusok hibáival magyaráz. 
Conze tudományos habitusában keveredik a 
széles ismeretanyag, a képesség a mélynalízisre, 
s az átlagon felüli kompozíciós érzék. 
Politikailag a nemzeti szocializmushoz tartozott. 
Antiszemitizmusa korai írásaiban is kimutatható. 
1833-ban az SA, 1936 az NSDAP tagja. 
„Neuere Untersuchungen, die sich intensiver 
und unvoreingenommener mit seinen frühen 
Publikationen – insbesondere der 1930er Jahre – 
beschäftigten, bestätigen, dass Conze bereits vor 
dem Beginn des Zweiten Weltkriegs durchaus 
systemnah bzw. systemstützend argumentiert 
hatte, beispielsweise ein »erbgesundes 
Bauerntum als Blutquell des deutschen Volkes« 
empfahl und 1940 die »Entjudung der Städte und 
Marktflecken« im besetzten Polen verlangt hatte.” 
In: https://de.wikipedia.org/wiki/Werner_Conze.

34 Spät, R.: Für eine gemeinsame „deutsch-
polnische Zukunft? Hans Hartwig von Beseler als 
Generalgouverneur in Polen 1915-1918. „Zwar 
war er weder mit der sogenannten »polnischen 
Frage« vertraut noch beherrschte er die polnische 
Sprache, doch machte er sich auf Reisen durch 
das Generalgouvernement ein Bild von dem Land 
und der Bevölkerung. Der Kerngedanke seiner 
Politik bestand darin, eine straffe Verwaltung zum 
Nutzen der deutschen Kriegswirtschaft aufzubauen, 
der Bevölkerung gegenüber aber wohlwollend 
und gerecht zu handeln – eine Haltung, die sich 
grundlegend von dem rücksichtslosen Vorgehen 
der Deutschen im Verwaltungsgebiet „Ober-
Ost“ unterschied.” In: file:///D:/Tefner%20
Zolt%C3%A1n/Downloads/3072-3072-1-PB%20
(7).pdf. Letöltés: 2019. augusztus 1.

35 Lemke, H.: Allianz und Rivalität. Die 
Mittelmächte und Polen im ersten Weltkrieg 
(bis zur Februarrevolution). Hermann Böhlaus 
Nachf., Wien–Köln–Graz, 1977. 198. o.

36 HHStA. PA I. Geheimakten. Karton 927. Krieg 
1914–1918 Liasse 11. o. Andrian – Buriánnak, 
1915. október 30.

37 „[…] że krew synów Polski, przelana łącznie 
z krwią synów Rosyi w walce ze wspólnym 
wrogiem, stanie się największą rękojmią nowego 
życia w pokoju i przyjaźni dwóch narodów 
słowiańskich.” In: https://pl.wikipedia.org/wiki/
Zdzis%C5%82aw_Lubomirski.

38 Lemke, H.: Allianz und Rivalisierung. i. m. 199. o.
39 Österreichisches Staatarchiv Wien. Kriegsarchiv. 

(A továbbiakban ÖStA/KA.) Karton 4092. 
AOK-Verb. Offiziere 1916. Vertreter des AOK. 
beim kaiserl.-deutschen Generalgouverneur in 
Warschau: Nr. 1–500. v. Dez. 1915 – März 
1916. Lagebericht K. u. K. Militär-General-
Gouvernement in Polen Beilage 2. Präs. Nr. 3500.

40 Lehnstaedt, St.: Occupation during and after the 
War (East Central Europe). „The two occupying 
powers also rivalled one another in cultural 
politics. Here the Germans were clearly the 
dominant player because they possessed Warsaw, 
the spiritual capital of the country. They also 
attempted to mitigate the fear of Germanisation. 
Beseler erected many new schools and allowed 
the use of the Polish language which was not 
permitted in state institutions during Russian 
rule. On 15 November 1915 the university was 
solemnly reopened which had educated students 
only as an Imperial Russian institution since 
1864.” In: Version 1.0. |Last updated 08 October 
2014. https://encyclopedia.1914-1918-online.net/
article/occupation_during_and_after_the_war_
east_central_europe. Letöltés: 2019. június 10.

41 A Częstochowában álló kegyhelyen őrzik a 
lengyel nemzet legféltettebb ereklyéjét, a Fekete 
Madonnát. Nagy Lajos magyar és lengyel király 
1382-ben, halála előtt rendelte el a częstochowai 
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pálos rend megalapítását, a kolostoralapítást 
ugyanebben az évben a király unokaöccse, Opullai 
László herceg rendelte el. Kovács I. – Mitrovits 
M.: Magyar emlékek Lengyelországban. Antall 
József Tudásközpont Budapest, 2017. 177. o.

42 ÖStA/KA. Karton 4092. AOK-Verb. Offiziere 
1916. Vertreter des AOK. beim kaiserl.-deutschen 
Generalgouverneur in Warschau: Nr. 1–500. v. 
Dez. 1915 – März 1916. Lagebericht K. u. K. 
Militär-General-Gouvernement in Polen Beilage 
2. Präs. Nr. 3500. „The occupiers found other 
ways to present themselves as good and just 
rulers in religious and social matters where they 
sought to outdo each other in their willingness 
to donate. Wilhelm II, German Emperor (1859-
1941) gave 10,000 Marks for the poor while 
visiting the monks of Jasna Góra in Częstochowa. 
The k.u.k. delegate in Warsaw thereupon 
recommended a donation of a higher sum than 
the gift of the German Kaiser by Francis Joseph 
I, Emperor of Austria (1830-1916) specifically 
for the maintenance of the monastery.”

43 Lehnstaedt, S.: Occupation during and after the 
War i. m. „Although Jews were granted the right 
to vote, they were simultaneously disadvantaged 
as they were only allowed to vote for one of 
the six curia into which the urban population 
was divided. Austria-Hungary was particularly 
anxious not to appear „pro-Jewish” so as to 
protect its image as a Catholic power. As one 
Austrian contemporary put it: „The population 
should have clearly recognised that the philo-
Semitic tendencies have been broken once and 
for all.” Still, formal recognition of the Jews as a 
religious community was announced by Warsaw 
in November 1916 which was a step towards 
equal treatment under the law. At the same time, 
however, anti-Semitism was on the rise among 
the Poles.”

44 ÖStA/KA. Karton 4092. AOK-Verb. Offiziere 
1916. Vertreter des AOK. beim kaiserl.-deutschen 
Generalgouverneur in Warschau: Nr. 1–500. 
v. Dez. 1915 – März 1916. Lagebericht K. 
u. K. Militär-General-Gouvernement in Polen 
Beilage 2. Präs. Nr. 3500. „Die Bauern haben 
sich noch immer in das neue Regime nicht 
völlig eingefunden. Sie hassen die Juden, sind 
für Einmischung anderer Bebölkerungsschichten 
schwer zugänglich und haben zu uns auch kein 
Vertrauen.”

45 Uo. Beseler – Conradnak, 1916. január 6. 
„Landeskundliche Kommission”.

46 Uo.
47 A család csehországi, pilzeni származású. Három 

tábornokot adott az osztrák–magyar hadseregnek.
48 Hadtörténelmi Levéltár (A továbbiakban HTLT). 

II. 467. K. u. K. Militärgouvernement in Polen. 
Befehl Nr. 1 – 14. (+ Index). 1915 szept. 26. – 

dec. 31. Befehl Nr. 1. Kielce, den 26. September 
1915. Ernennung des Generalgouverneurs, des 
Stellvertreters u. d. Generalstabschefs. Präs Nr. 1. 
d. GG. Op. M. V. Nr. 90000 des AOK/EOK. Vom 
26. August l. J. „17. August 1915. Generalmajor 
Erich Freiherr von Diller zum Militärgouverneur 
für die in österreichisch–ungarischer 
Militärverwaltung stehenden Gebiete Polens 
(Okkupationsgebiet), ferner den Generalmajor 
Karl Lustig von Preanfeld zum Stellvertreter 
des Militärgouverneurs und den Oberstleutnant 
Arthur Hausner zum Generalstabschef des Mi. G. 
v. allergnädigst zu ernennen geruht.”

49 Uo. Index zu den Mil.-Gen.-Gouv.-Befehlen vom 
Jahre 1915. „Ressortenverteilung. Militärsektion: 
I. Gstb. U. Waffen, Munition., II. Besondere 
Personalangelegenheiten., III. Militär-Politisches., 
IV. Verkehrswesen u. Befestigung, Gruppe 
Oberstl. Herrmann., V. Mil.-Bauwesen, Mjr: 
Jencić., VI. Kraftfahrwesen., VII. Personalien, 
Stand., VIII. Pferde u. Transportmittel., 
IX. Gendarmerie., X. Finanzwache., XI. 
K. D. (Allgemeine Kanzlei, Präs.-Kanzlei, 
Regisztratur, Druckerei)., XII. Stabsabteilung., 
F. S. Feldsuperiorat., J. Intendanz., W. A. 
Wirtschaftsausschuß. Verwaltungssektion: 
A. Politisches., B. Polizei., C. Schulreferat., 
D. Sanitätschef., E. Gewerbereferat., F. 
Landwirtsch. Referat., G. Forst, Jagd, Fischerei, 
Vogelschutz., N. Notstandsreferat., S. J. 
Strafgerichtsbarkeit., Z. J. Zivilgerichtsbarkeit. 
F. A Finanzabteilung. Az egész rendszertők 
külön: N. A. Nachrichtenabteilung, régi 
elnevezéssel „Evidenzbüro”., F. D Forst- und 
Güterdirektion. Az utóbbinak később nagy 
jelentősége lett, merthogy a hegyvidéki erdőkben 
rablógazdálkodás formájában indult meg a 
fakitermelés.

50 Nachrichtenabteilung.
51 Scheer, T.: Österreich-Ungarns Besatzungsmacht 

in Russisch- Polen während des Ersten Weltkriegs 
(1915-1918). In: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-
Forschung 58 (2009) H. 4. „Polens Bevölkerung 
war also kein Passivum, und sie wurde von 
der Besatzungsmacht auch nicht als ein solches 
wahrgenommen.” 539. o.

52 Gaul, J.: Kancelaria Generalnego Gubernatorstwa 
Wojskowego w Lublinie 1915-1918. Warszawa, 
1998.

53 Uo.
54 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie 

(Továbbiakban: AGAD). 314-2 / 15. 
Generalgouverneur an Verwaltungschef im GGW, 
1. Juli.1918. Idézi: Lehnstaedt, S.: Occupation 
during, . i. m. „[…] he occupiers therefore took 
over most of the administration of Russian Poland 
and continued employing the locals who were 
far more numerous than their occupiers: by the 
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middle of 1918, the Germans had some 6,000 
officers and just over 100,000 soldiers stationed 
in the country.”

55 Hausner, A.: Die Polenpolitik der Mittelmächte, 
i. m. 46. o. „Das Ministerium des Äußern war 
einer toleranten Behandlung dieser Fragen 
geneigt, beim Armeeoberkommando überwogen 
die militärischen Rücksichten, aber selbst im 
Schoße des Armeeoberkommandos zeigten sich 
Verschiedenheiten in der Gestion der polnischen 
Angelegenheiten. Die Militärverwaltungsabteilung 
vertrat die mildeste, Kompromissen zugänglichste 
Richtung, die ökonomischen Geschäftsgruppen des 
Armeeoberkommandos, welchen die Versorgung 
der Armee am Herzen lag, verlangten rücksichtslose 
Ausnützung, einer besonders scharfen Tonart 
befleißigte sich aber die Nachrichtenabteilung 
des Armeeoberkommandos.” Idézi: Scheer, T.: 
Österreich-Ungarns Besatzungsmacht, i. m. 548. o.

56 Thakur-Smolarek K.: Der Erste Weltkrieg und 
die polnische Frage: die Interpretationen des 
Kriegsgeschehens durch die zeitgenössischen 
polnischen Wortführer. Osteuropa: Geschichte, 
Wirtschaft, Politik. Band 48. LIT Verlag Berlin-
Münster-Wien-Zürich-London, 2014.

57 Scheer, T.: Österreich-Ungarns Besatzungsmacht, 
i. m. „Was die alltägliche Besatzungspolitik 
anbelangte, dürfte das Deutsche Reich bald die 
»Oberhand« gewonnen haben, da »die Monarchie 
nicht nur in der Angelegen-heit Polens, sondern 
selbst in der Angelegenheit des auf seinem 
eigenen Gebiet, in Galizien lebenden polnischen 
Volkes keinen Schritt ohne Wissen des Deutschen 
Reiches tun könne […]«”. 560. o.

58 Uo. „[…] voneinander streng abgetrennt waren 
und anfangs nicht nach einheitlichen Grundsätzen 
verwaltet wurden. Beispielsweise galt das 
Militär-generalgouvernement Polen für das 
deutsche Gouvernement zunächst als Ausland, 
die Donaumonarchie hingegen als Inland. In der 
Theorie war es für einen Lubliner leichter, nach 
Galizien zu reisen als etwa in das deutsch besetzte 
Warschau.” 561. o.

59 Uo. 552. o.
60 Tóth István őrvezető (Kötcse, 44. Albrecht 

Főherceg cs. és kir. gyalogezred Kaposvár) 
szóbeli közlése, 1970-es évek.

61 ÖStA/KA. AOK/Neue Feldakten. M. G. G. 
[Militär-Generalgouvernement] Polen. Karton 
1598. 1916/18 Diverse Akten. Liste der 
Verkaufspreise der k. u. k. Ernte-Verwertungs-
Zentrale des Mi. Gen. Gouv. In Polen.

62 Uo.
63 ÖStA/KA. AOK/Neue Feldakten. M. G. G. 

[Militär-Generalgouvernement] Polen. Karton 
1598. 1916/18 Diverse Akten. Instruktionen 
für die landwirtschaftlichen Abteilungen der 
Kreiskommandos. 1917. november 9.

64 Uo. „Die Magazine unterstehen der Ernte-
Verwertungs-Zentrale (EVZ), mit welcher 
sie direkt zu verkehren haben.” A felügyelt 
fókuszában főleg az olajosmagvak behajtása 
állott. Ezek esetében még precízebb átadó-
átvevő nyomtatványokat rendszeresítettek.

65 Scheer, T.: Österreich-Ungarns Besatzungsmacht, 
i. m. 553. o.

66 Uo.
67 Uo.
68 HHStA. PA I. Geheimakten. Karton 1011. 

Krieg 56/a/2. Lago – Czerninnek, 1917. 
augusztus 11. Abschrift des Berichtes 
Res. Nr. 2878 vom. 5. Juli 1917, 
der Nachrichtenabteilung des MGG. 
„Stimmungsbild aus Polen auf Grund der 
Briefzensur im Juli 1917.”

69 „Bettler”, „źebrak”
70 Uo.
71 Uo.
72 Scheer, T.: Österreich-Ungarns Besatzungsmacht, 

i. m. 553. o.
73 Uo. „Die Bewilligung für eine Arbeit 

an einem außerhalb des besetzten Polen 
gelegenen Ort wurde nur dann erteilt, wenn 
innerhalb des Landes kein Bedarf an Arbeitern 
dieser Kategorie bestand. Familienerhalter 
durften nur dann angeworben werden, 
wenn sie ihre Angehörigen mitnehmen 
konnten und deren Unterhalt am Arbeitsort 
vertraglich gesichert war. War der 
Anwerber nicht selbst Arbeitgeber, musste 
zuvor mit jedem einzelnen angeworbenen 
Lohnarbeiter ein in seiner Muttersprache 
sowie in Deutsch verfasster Arbeitsvertrag 
abgeschlossen werden, der den Arbeitsort, 
die Beschäftigungsart und -dauer, die 
vereinbarten Geld- und Naturalbezüge, 
die Kündigungsfrist, die Höchstdauer der 
täglichen Arbeitszeit sowie die Übernahme der 
Reise- und und Rückreisekosten regelte.” 554. o.

74 Uo.
75 HTLT. Index zu den Mil.-Gen.-Gouv.-Befehlen 

vom Jahre 1915. Ressortenverteilung.
76 Uo.
77 Ez az igény 1915 nyarának végén még foko-

zottabban jelentkezett.
78 AGAD. Militärgouvernement in Piotrków 

(Gubernatorstwo Wojskove w Piotrokowie) 
– Generalgouvernement in Petrikau. 
Präsidialkanzlei. Fond 1. Oberst Höfer 
k. u. k. AOK Etappenkommando an den 
Kriegsministerium in Wien, 1915. május 15.

79 Mährisch-Ostrau.
80 AGAD. Militärgouvernement in Piotrków 

(Gubernatorstwo Wojskove w Piotrokowie) 
– Generalgouvernement in Petrikau. 
Präsidialkanzlei. Fond 1.
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81 Uo. „Es kommen hier anstellige Handelskommisse, 
Handelseisende, Friseure, Hotelbedienstete, 
Kellner, Schlafwagenkonduktoren etc., die die 
deutsche und polnische Sprache vollkommen 
beherrschen, in Betracht.”

82 Népfelkelő.
83 AGAD. Militärgouvernement in Piotrków 

(Gubernatorstwo Wojskove w Piotrokowie) 
– Generalgouvernement in Petrikau. 
Präsidialkanzlei. Fond 1. Hefelle altábornagy a 
piotrokówi Kreiskommandonak, 1915. május 31.

84 Hefelle, Georg (1859–?): 1911-ben vezérőrnagy, 
1914-ig a mödlingi Műszaki Katonai Akadémia 
parancsnoka. 1914-től altábornagy. 1914–1916 
a 2. hadsereg hadtápparancsnoka. 1916-tól a 2. 
gyalogos hadosztály parancsnoka.

85 AGAD. Militärgouvernement in Piotrków 
(Gubernatorstwo Wojskove w Kielce) – 
Generalgouvernement Kielce, derzeit in Miechow. 
Präsidialkanzlei. Kreiskommando Noworadomsk. 
Fond 1. Sallmann radomski kerületi parancsnok a 
6. hadsereg parancsnokának, 1915. május 26.

86 Lemke, H.: Allianz und Rivalität, i. m. 222. o.; 
Dunin-Wąsowicz, K.: Ludowcy galicyjscy w 
czasie pierwszej wojny światowej. In: Kwartalnik 
Historyczny, LXV. 1958. 42. o.

87 AGAD. Militärgouvernement in Piotrków 
(Gubernatorstwo Wojskove w Kielce) 
– Generalgouvernement Kielce, derzeit 
in Miechow. Präsidialkanzlei. Fond 1. 
A k. u. k. Hadtáp-parancsnokság a Katonai 
Kormányzóságnak, 1915. június 7.

88 Uo. A k. u. k. Főkormányzóság a Piotrkówi Járási 
Parancsnokságnak. 1915. július 15. „Es ist hier 
zu Kenntnis gekommen, dass einzelne Mitglieder 
der inKriegs Gorzkowice dislocirten polnischen 
Legionen politische Propaganda betreiben sollen, 
welche darin gipfelt, dass się die Bevölkerung 
dahin aufzuklären versuchen, es sei während der 
Kriegszeit keine Steuer zu zahlen.”

89 AGAD. Militärgouvernement in Piotrków 
(Gubernatorstwo Wojskove w Kielce) – 
Generalgouvernement Kielce, derzeit in 
Miechow. Franz Kanik altábornagy a 
piotrokówi Katonai Kormányzóságnak, 1915. 
június 14.

90 AGAD. Militärgouvernement in Piotrków 
(Gubernatorstwo Wojskove w Kielce) – 
Generalgouvernement Kielce, derzeit in 
Miechow. Präsidialkanzlei. Fond 1. Kanik al-
tábornagy. Erlass AOK./EOK. Op. Nr. 23496 
vom 11/2. 1915.

91 ÖStA/KA. AOK/Neue Feldakten. M. G. G. 
[Militär-Generalgouvernement] Polen. Karton 
1598. 1916/18 Diverse Akten. Instruktion über 
die Zahnärtzte und Dentisten im Königreiche 
Polen. „§ 230. Frauen können die Qualifikation 
als Zahnarzt aauf Grund der allgemeinen 

Bestimmungen darüber erlangen.” Ugyanez vonat-
kozott a fogtechnikusokra is.

92 Scheer, T.: Österreich-Ungarns Besatzungsmacht, i. 
m. 557. o.

93 Uo. In: Volksgesundheit im Krieg. (Szerk. Clemens 
von Pirquet) Hölder-Pichler-Tempsky, Wien, 1926. 
„Die Zahlen waren alarmierend: Im ersten Kriegsjahr 
erkrankten rund 58 585 Soldaten der k.u.k. Armee, 
der beiden Landwehren und des Landsturms an 
»Syphilis und Venerie«”. 59. o.

94 Uo. 558. o.
95 Scheer, T.: Etappenliebe: Belgrad, Cetinje und Lublin 

unter österreichisch-ungarischer Besatzungsmacht 
im Ersten Weltkrieg. In: Medizin, Gesellschaft 
und Geschichte 34 (2015): 35-63. 38. o., valamint 
Scheer, T.: Manifestation österreichisch-ungarischer 
Besatzungsmacht in Belgrad (1916-1918). In: Der 
Erste Weltkrieg auf dem Balkan. Perspektiven der 
Forschung (Berlin 2011), szerk. Jürgen Angelow, 
211–239. o.

96 Scheer, T.: Österreich-Ungarns Besatzungsmacht, i. 
m. 557. o.

97 Evangelienseite.
98 AGAD. Militärgouvernement in Piotrków 

(Gubernatorstwo Wojskove w Kielce) – 
Generalgouvernement Kielce, derzeit in Miechow. 
Präsidialkanzlei. Fond 1. Von Mierka ezredes – 
a miechowi járási parancsnokságnak, 1915. május 
26. „[…] nach Reichung des Aspergiles auf den 
ihm gebuehrenden Platz auf den Evangelienseite zu 
fuhren.” 

99 Uo. Von Mierka ezredes – a Hadtáp-
parancsnokságnak, 1915. június 3. „Während die 
Bevölkerung in den von uns seit längerer Zeit 
besetzten Gebietsteilen Russisch-Polens die Offiziere 
und Beamten der Verwaltung und sogar die 
Kreiskommandanten, obwohl selbe ihr persönlich 
bekannt sind, auf der Gasse nicht gegrüßt, und 
oft sogar ein anmassendes Benehmen an den Tag 
legt, befleissen sich die Leute östlich der Nidda, 
die bis vor kurzer Zeit noch unter russischer 
Verwaltung standen, der grössten Höflichkeit und 
Zuvorkommenheit, indem się jetzt noch – auch 
unsere Offiziere grüssen.”

100 Hausner, A.: Die Polenpolitik der Mittelmächte i. m. 
41.

101 Uo. 42.
102 Uo. 34.
103 Durski-Trzaska, Karol (1849–1935): lengyel szárma-

zású osztrák–magyar tábornok altábornagyi rangban. 
A mährisch weißkircheni Katonai Főiskola elvégzése 
után különböző beosztásokban szolgált tüzérségi 
fegyvernemben. 1907-ben vezérőrnagy. A lengyel 
légiók főparancsnoka 1914. szeptemberétől decem-
beréig. 1915-ban tartalékállományba helyezték. 1919 
és 1922 között a lengyel hadsereg reaktiválta.

104 Hausner, A.: Die Polenpolitik der Mittelmächte i. m. 
34. „Die Legionsoffiziere waren Korrektvorgegangen, 
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indem sie den Militärgouverneur einluden, der 
Gouverneur hatte richtig gehandelt, indem er 
das Fest besuchte; die Forderung hinsichtlich 
der Hymne war aber nicht am Platze und tat, da 
nicht erfüllt, unserem Ansehen nur Abbruch.”

105 A tanulmány egy az I. világháborúról készülő 
monográfia egyik fejezete.

106 A Breszt-Litovszkban folyó tárgyalások mellék-
szálaként a szövetségesek megállapodtak a frissen 
megalakult Ukrán népköztársasággal abban, hogy 
élelmiszerszállítások fejében lengyel területeket ad-
nak át Ukrajnának („kenyérbéke”). Ez a lépés a 
leglojálisabb lengyel konzervatívokat is Ausztria–
Magyarország ellen hangolta.



MÉNES�ANDRÁS

Száz éve hunyt el Eötvös Loránd

Eötvös Loránd a magyar szabadságharc évében, 1848. július 27-én született Budán. 
Apja, Eötvös József író, költő, államférfi, korának jelentős reformpolitikusa az 1848 áp-
rilisában megalakult első alkotmányos magyar kormányban, a Batthyány-kormányban 
mint vallás- és közoktatásügyi miniszter vállalt tárcát. A tekintélyes vagyonnal bíró 
arisztokrata család társadalmi és politikai hagyományai azt tették volna valószínűvé, 
hogy a dinasztia szépreményű sarja, az ifjú Eötvös Loránd is ezen a pályán keresi érvé-
nyesülését. De nem így történt. Korán hátat fordított a főúri életformának, és a termé-
szettudományos, fizikai kutatásoknak szentelte az életét. Bár először jogot tanult a bu-
dapesti egyetemen, de azt abbahagyta, és Heidelbergben kezdte el természettudományos 
tanulmányait. Ott aztán a kor legjelentősebb vegyészeinek és fizikusainak az előadásait 
hallgatta. Tanárai voltak többek között Bunsen, Kirchhoff, Helmholtz, ott szerezte meg 
a diplomáját, amelyet idehaza a pesti Tudományegyetemen honosíttatott. A Magyar 
Tudományos Akadémia 1873-ban levelező, 1883-ban rendes tagjává választotta, majd 
annak elnöki tisztségét 1894-től tizenhat éven át töltötte be.

Eötvös Loránd a klasszikus fizika talán utolsó igazi mestere volt. Mind a kísérleti 
fizika, mind pedig az elméleti fizika terén örök értékű felismerésekkel gazdagította a 
világról szóló ismereteinket. Ez igazán nagy szó, mert a huszadik század eleje a modern 
fizika korszaka. A nevét híres gravitációs kísérletei tették világszerte ismertté. A később 
róla elnevezett Eötvös-ingával végzett kísérleteivel igazolta a súlyos és a tehetetlen tö-
meg egyenlőségét. A tehetetlen tömeg egyszerű megfogalmazásban: a testnek az elmoz-
dításával szemben tanúsított ellenállásának mértéke. Kicsit fizikusabbra véve a megfo-
galmazást: a tehetetlen tömeg a testre ható erő és a létrehozott gyorsulás hányadosa (ha 
ugyanolyan erővel hatunk egy nagyobb tömegű testre, érthetően kisebb lesz a kiváltott 
gyorsulás mértéke is). A másik, a súlyos tömeg fogalmát két tömeg kölcsönhatásából, 
a gravitációs vonzerő mértékeként lehet definiálni (a test tömegének és a gravitációs 
gyorsulásnak a szorzata adja a test súlyát). Ezen két tömeg egyenlőségét, az úgynevezett 
ekvivalenciáját Eötvös előtt senkinek nem sikerült kísérletileg igazolnia, bár abból a jel-
ből, hogy a szabadon eső tárgyak anyaguktól függetlenül azonos gyorsulással esnek, erre 
lehetet következtetni. A probléma horderejét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a 
göttingeni egyetem pályázatot írt ki ennek a felvetésnek az igazolására.

Eötvös elgondolásának az volt az alapja, hogy a súlyos tömeget a Föld vonzereje, 
a tehetetlen tömegét pedig a Föld forgásából származó látszólagos „centrifugális erő” 
adja. A feladat az volt, hogy e két erő eredőjének az irányát minél pontosabban tudja 
megmérni. Megtervezte, majd elkészítette az úgynevezett torziós ingáját, amelynek a 
lengő részén, egy vízszintes rúd két végén, egy-egy azonos tömegű test volt elhelyez-
ve, miközben maga a rúd egy nagyon vékony, de igen erős fémszálon függött. Abban 
az esetben, ha a súlyos és a tehetetlen tömeg nem egyenlő nagyságú, akkor azok más 
irányba térnek ki, és a létrejövő erőkülönbség elcsavarja a vékony fémszálat, amelyet 
tükörleolvasással észlelt. Ahhoz, hogy kiküszöböljön minden külső zavaró hatást 
(rezgést, mágnesességet stb.), a méréseket Eötvös Loránd a Balaton jegén végezte. 
Végül is sikerült a két tömeg azonosságát kétszázmilliomod (!) pontossággal kimu-
tatnia. Ezt több évtizedig nem sikerült túlszárnyalnia senkinek, így jogosan érdemelte ki 
Eötvös a göttingeni egyetem pályadíját. Albert Einstein az általános relativitás elméletének 
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egyik fő támaszát látta Eötvös Loránd alapvető jelentőségű kísérletében. Különösen 
fontosnak bizonyult Eötvös azon felismerése, hogy torziós ingája alkalmas a nehézségi 
gyorsulás helyi változásainak a mérésére is. Ezeket az eltéréseket a hegyek és a földfel-
szín alatti rétegek sűrűségváltozásai okozzák. A torziós inga igen pontosan tudta mérni 
a gravitációs tér gradiensét, amiből pedig következtetni lehet a mélyben lévő rétegek 
tömeg- és sűrűségviszonyaira. A tudományos alapkérdést tisztázó műszer egyszeriben 
nyersanyagkutató eszközzé lépett elő, és igencsak fényes karriert futott be. A magyar 
kutatók a Föld legtávolabbi részeit is bejárták vele: 1930-ban megtalálták a texasi olajat, 
majd dolgoztak vele a venezuelai olajmezőkön, végül pedig az iraki és iráni olajat tartal-
mazó rétegek feltárásában végeztek eredményes méréseket. Eleinte valamennyi torziós 
ingát Magyarországon készítették, később külföldön is kezdték gyártani. Eötvös Loránd 
ugyanis szándékosan nem szabadalmaztatta a találmányát, mondván, hogy ez egy tudo-
mányos eszköz, és találmányát felajánlotta, hogy az emberiség hasznos és jó dolgokra 
szabadon használhassa.

Eötvös Loránd nevéhez további igen jelentős természeti törvények felismerése is 
fűződik. A róla elnevezett úgynevezett Eötvös-törvény azt fogalmazza meg, hogy a 
folyadékok felületi feszültsége miként csökken a hőmérséklettel. Az Eötvös-effektus 
pedig a kelet-nyugati irányba mozgó testeknek a Föld forgása következtében fellépő 
súlyváltozási mértékét adja meg.

Eötvös Lorándot minden szerénysége mellett fűtötte az egészséges becsvágy, saját 
szavaival: „Kecsegtettek azok a babérok, melyek e pálya mentén elég magasan teremnek 
ahhoz, hogy csak az igazán erős szakíthassa le…” A tudomány azon útjain, amelyen 
elvonult, bőven szakíthatott a babérkoszorúkból, és noha háromszor is felterjesztették a 
Nobel-díjra (!), mégsem neki ítélték oda.

Eötvös Loránd 1919. április 8-án hunyt el Budapesten. Albert Einstein a Szellemi 
Együttműködés Nemzetközi Szövetségének ülésén elmondott nekrológjában ilyen 
szavakkal jelentette be a szomorú hírt: „A fizika egyik fejedelme halt meg.” Nevét 
Budapesten Tudományegyetem, a Fizikai Társulat és a Geofizikai Intézet, valamint a 
Holdon egy kráter is őrzi.



VARGA JÁNOS

A�Szózat�költője

Írásunkban nemzeti fohászunk, a Szózat születésére, illetve ennek kapcsán alkotójára, 
Vörösmarty Mihályra emlékezünk.

(A Szózat és Vörösmarty) Micsoda véletlen, hogy ugyanabban az évben, 1836-ban – 
azaz 183 esztendővel ezelőtt –, amikor Irinyi kezében lángra lobbant a zajtalan (ún. 
„zajongás nélküli”) és robbanásmentes gyufa, abban a válságos történelmi pillanatban, 
amikor nyílt szakításra került sor a bécsi udvar és a magyarság között, nagy költőnk, 
Vörösmarty Mihály (1800–1855) – Irinyinek személyes ismerőse – a nemzet lelkét lob-
bantotta lángra a magyar nemzethez szóló kiáltványával, Szózat című versével, melynek 
első két sorát mintha magához Irinyihez írta volna: Hazádnak rendületlenűl / Légy híve, 
oh magyar. (Kossuth mindkettőjük ismerőse és támogatója volt. Érdekesség még, hogy 
a fröccs Vörösmarty és Irinyi János egyik poharazása közben született meg. A nevet 
maga Vörösmarty adta. Addig spiccernek hívták, németesen. További érdekesség, hogy 
Vörösmarty édesapja gróf Nádasdy Ferenc nyéki birtokának volt gazdatisztje, Irinyié 
Nagylétán Mandel báró birtokának jószágigazgatója. Életük vége felé mindketten a me-
zőgazdaság felé fordulnak.)

Vörösmarty Mihály tehát 1836-ban írta meg a Szózatot, amely az Auróra nevű al-
manachban jelent meg. A költeményre Egressy Béni írt zenét 1843-ban, amikor annak 
megzenésítésére Bartay András, nemzeti színházi igazgató pályadíjat tűzött ki. A mű 
ősbemutatójára 1843. május 10-én került sor a Nemzeti Színházban. A Szózatot máso-
dik himnuszunknak is nevezik. Sokáig vita tárgya volt, hogy a Himnusz vagy a Szózat 
legyen a nemzeti himnuszunk. 1843-ban a Pesti Hírlap a költeményt „a nemzet béke 
s hadi dalának” nevezte. A Szózat összekötő kapocs Kölcsey Himnusza és Petőfi 
Nemzeti dala között a magyar hazafias költészetben. Sorainak szépsége is csak 
ezekhez a versekhez mérhető. Széchenyi „gyönyörű lélekszülemény”-nek nevezte, 
Kossuth szerint egymagában elegendő lenne Vörösmarty nevének fenntartásához. 
Nemzeti fohászunk születésének 180. évfordulója alkalmából színezüst Szózat em-
lékérem jelent meg.

Szózat emlékérem
Előlap: A Szózat első versszaka a kotta kíséretében
Hátlap: Vörösmarty Mihály portréja és kézjegye
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Vörösmarty Mihály a magyar romantika egyik legnagyobb alakja. Szegény családba 
született egy akkor még kicsiny Velencei-tó környéki faluban, Kápolnásnyéken. 1811–
1816-ig a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnáziumban tanult. Ennek az iskolá-
nak híres tanulói közül csak néhányat említünk: Bella István – költő; Endrődi Sándor – 
író, költő az MTA levelező tagja; Goldziher Ignác – világhírű keletkutató, az MTA tagja; 
Horvát István – bölcsészdoktor, egyetemi tanár; Jancsó Miklós – filmrendező; Kaszap 
István – jezsuita novícius; Klebelsberg Kuno – vallás- és közoktatásügyi miniszter; 
Lauschmann Gyula – orvos, történész; Lánczos Kornél – világhírű fizikus, matematikus, 
a relativitáselmélet és a kvantummechanika tudósa, Einstein matematikai asszisztense 
az 1928/29 tanévben Berlinben; Lázár Ervin – író, elbeszélő, meseíró; Pauer János 
– székesfehérvári megyés püspök; Pyrker 
János László – velencei pátriárka, az MTA 
tagja; Reguly Antal – néprajzkutató, utazó; 
Romhányi György – patológus; Rónay Jácint 
– a darwinizmus megteremtője hazánkban, 
Kossuth fiainak nevelője; Sajnovics János 
– kutató, nyelvész, matematikus, csillagász; 
Sebő Ferenc – énekes, dalszerző, népzeneku-
tató; Semmelweis Ignác – orvos, „az anyák 
megmentője”; Simor János – bíboros, her-
cegprímás, esztergomi érsek; Szekfű Gyula – 
történész; Urbán János – matematikus; Vajda 
János – költő; Vörösmarty Mihály – költő; 
Wekerle Sándor – politikus, miniszterelnök; 
Ybl Miklós – építész; Zichy Jenő – szakíró, 
politikus, Ázsia-kutató.) A VI. osztályától 
a pesti piarista gimnáziumban folytatta ta-
nulmányait 1816–1817-ig. Költői hírnevét 
a Zalán futása című, 1823-ban elkezdett 
és 1825-ben megjelent honfoglalási eposza 
alapozta meg. (Bolyai János Appendix-ben 
lefektetett gondolatai – nem euklideszi geo-
metria – kidolgozásának is ugyanezen két 
év a mérföldköve.) A nemzet ébresztője nevet kapta érte. 1824. december 20-án letette 
az ügyvédi vizsgát, de nem ügyvédkedett. Ez idő tájt ismerkedett meg Zádor (Stettner) 
Györggyel, aki aztán meghitt barátja lett; ő ismertette meg Fáy Andrással, s elvitte hoz-
zá Deák Ferencet. 1834-ben a Marczibányi Intézettől átvette a 400 forintnyi pályadíjat, 
amelyet a Zalán futásáért 1828-ban odaítéltek. A Magyar Tudományos Akadémia 1830 
novemberében rendes taggá választotta 500 pengőforint fizetéssel. Mindezek olyan ál-
lapotba hozták, hogy segíthetett magán és szűkölködő anyján is.

1837-ben kilenc társával megalapította a Kisfaludy Társaságot. Mint színikritikus, 
szintén ebben az évben lépett föl. Vörösmarty volt a Nemzeti Kör, majd az Ellenzéki 
Kör központi alakja, egyszersmind első elnöke. Nőtlen ember volt, itt töltötte esténként 
üres óráit. Megjelent néha Széchenyi István és Batthyány Kázmér estélyein is. A költő 
személyesen 1828-ban ismerkedett meg Széchenyivel. A gróf nemcsak a főurakat, 
hanem a haladás minden hívét, köztük a szellem embereit, igyekezett bevonni 
terveibe és azok megvalósításába. Vörösmartyt elveiért, műveiért, természetéért hamar 
megszerette. Figyelemmel kísérte működését, tanácsait kérte az Akadémia ügyeiben, sőt 
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a készülő Hitel titkába is beavatta. Később néha nézeteltérés támad köztük, de mindig 
kibékülnek, egészen addig, amíg a költő végérvényesen Kossuthhoz nem csatlakozik. 
Széchenyivel való egyik összeütközésének oka, hogy a gróf sokallja a szótárkészítésért 
kért összeget. Vörösmarty nem enged, azt vallja, amit később cikkben fogalmaz meg 
a nyilvánosságnak: „Egyszer mindenkorra ki kell mondanom, hogy mindaddig valódi 
irodalmunk nem lesz, amíg az irodalom el nem tartja embereit.” Ő készíti el Toldy 
Ferenccel közösen az első magyar helyesírási szabályzatot.

Vörösmarty és későbbi hitvese, Csajághy Laura 1841-ben ismerkedtek meg, mikor 
Laura nővéréhez, Bajzánéhoz érkezett Pestre látogatóba. Bajza és Vörösmarty ab-
ban az időben egy házban lakott és Vörösmarty gyakran étkezett náluk. Vörösmarty 
Bajzának mondta el, mit érez a lány iránt, tőle tudta meg Laura, de semmit nem vá-
laszolt Vörösmarty érzéseire. Ennek köszönhetően írta meg Vörösmarty 1843-ban a 
Merengőhöz című költeményét. Személyesen nyújtja át Laurának, amikor lakóhelyén, 
a Komárom megyei Csépen meglátogatja. A legnagyobb magyar romantikus költő, 
aki művek sorában hirdette az ábrándok egyedül üdvözítő voltát, most, hogy az igenje 
mellé szerelmese szívét is megnyerje, az ábrándok hiábavalóságáról elmélkedik: 

Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába: 
Egész világ nem a mi birtokunk; 

Amennyit a szív felfoghat magába, 
Sajátunknak csak annyit mondhatunk. 

[…]
Ha van mihez bizhatnod a jelenben, 

Ha van mit érezz, gondolj és szeress, 
Maradj az élvvel kínáló közelben, 

S tán szebb, de csalfább távolt ne keress.

1843. május 9-én vette feleségül a nála 25 évvel fiatalabb Csajághy Laurát (1826–1882); 
öt gyermekük született, de a két legkisebb fiatalon meghalt. 1843-ban Deák Ferenccel meg-
látogatta az időközben megvakult Wesselényit Erdélyben. Debrecenen, Hosszúpályin, 
Nagylétán, Székelyhídon, Margitán, Széplakon, Varsócon, Szilágysomlyón keresz-
tül kocsikáznak Zsibóra, Wesselényi kastélyába. Politikával nem foglalkozott, de 
Széchenyi reformmozgalma lelkesedéssel töltötte el, és kapcsolatai révén Kossuth 
Lajossal is megismerkedett, aki egy ízben segített neki. Legkisebb fia halála után 
azonban politikai cikkeket is írt; szót emelt a zsidók mellett. Azonban a politikai 
nagy mozgalom aggodalomba ejtette, amit Deák hallgatagsága még növelt. 1848-
ban Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter felajánlotta neki a pesti egye-
tem irodalmi tanszékét, de ő nem fogadta el. Nem volt jó szónok. A Habsburg-ház 
trónfosztása után követte a kormányt Debrecenbe, Szegedre és Aradra. A világosi 
fegyverletétel után hosszabb ideig bujdosnia kellett. 1850-ben Pestre ment és föl-
jelentette magát a katonai törvényszéken; kikérdezték és elítéltetéséig szabadlábon 
hagyták. Ez év nyarán Haynautól kegyelmet kapott. Májusban házat és földet vásá-
rolt a Fejér megyei Baracskán, ahol köztiszteletnek örvendett és családja legkisebb 
nélkülözést se szenvedett, mert a baracskai urak elhalmozták jótéteményeikkel. 
Kertészettel foglalkozott. 1853 tavaszán szülőföldjére, Kápolnásnyékre költözött. A Pesti 
Napló 1855. február 6-án közölte A vén cigány című utolsó költeményét. Budapesten halt 
meg agyszélhűdésben, de szívelégtelensége is volt, és halálát közvetlenül tüdővizenyő 
nevű betegség idézte elő.
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Temetése valódi nemzeti gyászünnep volt: 1855. november 19-én ment végbe, 
éppen Kisfaludy Károly halála napján és óráján, délután kettőkor. Pest emberem-
lékezet óta nem látott oly népes temetést. A költőkirály ott nyugszik a Kerepesi úti 
temetőben, neje állíttatott neki síremléket.

Halála után néhány hétre Dessewffy Aurél, a Tudományos Akadémia elnöke en-
gedélyért folyamodott Albrecht főherceghez, a helytartóhoz, hogy nyilvános gyűj-
tést hirdessenek Vörösmarty özvegyének és árváinak megsegítésére. Gondoljuk el, a 
Bach-korszakban vagyunk, Vörösmarty neve és a ’48-as forradalom emléke együtt él 
a nép szívében. Világos, hogy Albrecht főherceg megtiltja a nyilvános gyűjtés megszer-
vezését, arra hivatkozva, hogy ilyen csak tűzvész, árvíz vagy más természeti csapás ese-
tén engedélyezett. Ekkor Deák Ferenc, a költő jó barátja, az árvák keresztapja és gyámja 
magánkezdeményezésként fordul a barátaihoz, ismerőseihez. Leveleket küld szerte az 
országba, hogy tartsanak gyűjtést a nemes cél érdekében.

Tisztelt Barátom!
Lángeszű költőnknek özvegyét és árváit elhagynunk nem lehet. Szent kötelességünk a’ 

dicsőültnek halhatatlan érdemeit tettleg is méltányolni ‘s legalább maradékiban némileg meg-
hálálni. Szíves bizalommal kérem tehát Tisztelendő urat úgy is, mint boldogult barátom árvái-
nak gyámja, legyen szíves mindazokat kik baráti ‘s ismerősei körében az elhunytnak érdemeit 
tisztelve, részvéttel vannak az atyátlan árvák iránt, és módjuk is van keblök nemes érzelmeinek 
áldozni nevemben ‘s maga nevében magán úton nemes lelkű adakozásra felszóllítani.

Vörösmarty halála után az egész ország megmozdult árvái megsegítésére. Az író a 
halálos ágyán Deák gondjaira bízta feleségét és gyerekeit. Halála után Deák nagy sikerű 
országos gyűjtést rendezett a javukra és a későbbiekben is gondoskodott a családról. 
Számos levelet küldött szét a fentivel azonos tartalmú szöveggel.

Deák Ferenc felhívása eljutott Marosvásárhelyre is, igaz, csak 1856-ban, amit Bolyai 
János Teleki tékában őrzött hagyatékában fellelhető következő két nyomtatvány bizonyít:

Fölhívás!
Elhalt koszorús költőnk Vörösmartynak özvegye s árvái felsegélésökre, alolírt vá-

lasztmány idei május 31-re az Apolló-teremben egy művészi előadással öszvekötött táncz 
estélyt rendezni szándékozván; ezért midőn e fölhívást a T. cz. Közönség elé bocsájtja, 
azon meggyőződésben van nem annyira az élv vágy, mint a nagy költő iránti tisztelet – s 
hála érzet fog öszvehívni minden nemesen érző keblűeket részvétre az özvegy – s árvák 
felsegélése ügyében.

Maros-Vásárhelyt Május 15-én, ny. Káli Simon (BJ. 244/1v)

Értesítvény
1. A SZEGÉNY ASSZONY KÖNYVE Vörösmartytól, szavalja Prielle Kornélia
2. VERSENY GYAKORLAT Schulhofftól zongora – előadja Hegyi Berta
3. DAL BEATRICE-ből, énekli Czecz K. K. a zongora s fuvola kíséret mellett
4. BÚDAL BRICCIALDI-tól fuvolán – előadja Szentmiklósi Kázmér úr
5. WEBER BŰVÖS VADÁSZ-ból hegedűn – előadja Bolyai János úr
6. A VÉN CZIGÁNY Vörösmartytól szavalja Deezsi Domokos úr
7. MÉLÁZAT PAGANINI-től hegedűn előadja Bolyai János úr
Kezdete fél 9 órakor
M.Vásárhelyen ny. Kali Simon 1856 (BJ. 420/1v)
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A gyűjtés minden reményt felülmúlt, rendkívül sikeresnek bizonyult, több mint 
százezer rénes forint gyűlt össze. Ehhez tehát a marosvásárhelyiek is hozzájárultak!

Érdemes megjegyezni, hogy mindkét nyomtatványt Kali Simon, a Tentamen és az 
Appendix nyomdásza nyomtatta a Református Kollégium nyomdájában. Az értesít-
vénnyel kapcsolatosan a következő érdekes dolog, hogy Bolyai János két darabbal is 
szerepelt ezen a jótékonysági rendezvényen. Bolyai nemcsak híres matematikus, de 
egyben kiváló hegedűs is volt. (Tanulmányai alatt a bécsi opera zenekarának is tagja 
volt, majd később a marosvásárhelyi szimfonikus zenekarnak is.) Tehát ki meri azt ál-
lítani, hogy magába zárkózott, önmagával is meghasonlott, világtól elforduló tudós lett 
volna? Közösségért dolgozó és a környezete dolgaira odafigyelő, aktív tudós volt. Igaz, 

hogy a Bach-korszakban vagyunk, igaz, hogy 
az osztrák császár nyugalmazott hadmérnöke 
volt, de azért ízig-vérig református magyar 
ember, akire mindig lehetett számítani, ha 
kulturális magyar ügyről volt szó! Az is érde-
kes, hogy A szegény asszony könyve című köl-
teményt Prielle Kornélia, az ismert színésznő, 
Petőfi egykori szerelme szavalta el. (Petőfi a 
színésznőt Debrecenben ismerte meg és egy 
nap alatt beleszeretett, és azonnal feleségül 
akarta venni. Jókai Mór jobban örült volna, 
ha barátja a kor ünnepelt színésznőjével kel 
egybe, nem pedig Szendrey Júliával. Petőfi 
Sándor nem sokkal később mégis Szendrey 
Júliát vette feleségül. Kornélia saját bevallása 
szerint csodálta ugyan a költőt, de nem volt 
belé szerelmes. Jókai Mór szerint csak hir-
telen felindulásból kérte feleségül Kornéliát, 
mert éppen dühös volt Júliára.)

Fejér megye és Székesfehérvár városa 
díszes szoborral tette emlékét maradandóvá. 
Vörösmarty első szobrát Székesfehérvárott 
állították fel a róla elnevezett téren, 1865-

ben. A város legnagyobb könyvtára és irodalmi társasága ma is az ő nevét viseli. A 
Csongor és Tünde, a férfikorba lépett költő első remekműve, valamint az egy évvel 
korábban cenzúra kifogásolta drámája A bujdosók, „Székesfehérvárott nyomattatott 
Számmer Pál betűivel”. A Czapáry László szerkesztette Vörösmarty-emlékkönyv 
1900-ban Székesfehérvárott jelent meg. A Vörösmarty körül folyó irodalomtörténe-
ti kutatások legújabb eredményeit a Ragyognak tettei… c. tanulmánykötet foglalja 
össze, amely szintén Székesfehérvárott jelent meg 1975-ben. Vörösmarty a magyar 
irodalom egyik nagy mítoszteremtője. Felhasznál régieket is (például a Zalán futásá-
ban), de ő maga is alkot ilyeneket (legfőképp a Csongor és Tündében): első költőnk, 
aki műveiben önálló szimbólumrendszert teremtett. Tudósaink közül Wigner Jenő 
atomfizikusnak is ő volt a kedvenc költője. Kossuth Lajos mondja róla tíz év múlva: 
„Ujjait a kor ütőerére tevé, és megértette lüktetéseit; és ezért, egyenesen ezért tartom 
én őt a legnagyobb magyarnak.”

Gondolatok a könyvtárban c. versében így fogalmaz:
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Mi dolgunk a világon? küzdeni 
Erőnk szerint a legnemesbekért. 
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. 
Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből 
S a szellemharcok tiszta sugaránál 
Olyan magasra tettük, mint lehet, 
Mondhatjuk, térvén őseink porához: 
Köszönjük élet! áldomásidat, 
Ez jó mulatság, férfi munka volt! 

Petőfi, miután egyheti kínos vándorlás után Pestre ért, kétségbeesett bátorságában el-
ment Magyarország egyik legnagyobb emberéhez. „A nagy férfi átolvasta verseimet, lel-
kes ajánlására kiadta a Kör, s lett pénzem és nevem. – E férfi, kinek én életemet köszönhe-
tem, s kinek köszönheti a haza, ha neki valamit használtam vagy használni fogok, e férfi: 
Vörösmarty” – emlékezett vissza később Petőfi. Vörösmarty állást is szerez neki az ekkor 
induló Pesti Divatlapnál. Egyengeti útját, kiáll mellette. „Meglátjátok, hogy abból még 
nagy költő lesz” – mondja a becsmérlőknek. Amikor népszerűségben Petőfi már-már fö-
léje nő, és azt híresztelik róla, hogy nagyobbnak tartja magát Vörösmartynál, Vörösmarty 
így nyugtatja méltatlankodó feleségét: „Hadd múljon felül mielőbb, nem szeretnék úgy 
meghalni, mint Magyarország első költője.” Mint valaha ő Kisfaludy Károlynak, most 
Petőfi neki olvassa fel új műveit, többek között a János Vitézt. (Eredeti címe „Kukorica 
Jancsi” volt, de Vörösmarty ezt nem tartotta jónak.)

Ő ajánlja jutalomra a Kisfaludy Társaságban Arany János „Az elveszett alkotmány” 
című szatirikus eposzát, és a Toldit. A tizenhét esztendős Jókai Mórt, akinek színműve 
akadémiai jutalmat nyert, magához hívatta, és fölfedte előtte annak hibáit, hiányosságait, 
megtévedéseit, s aztán összeült vele a saját Úri utcai lakásán, és segített az egész drámai 
költeményt hosszú estéken át újból átdolgozni.

A tehetséges fiatalok méltán érezhették „szellemi apjuknak”.
Utolsó nemesi költőnk ő! Petőfinek a nép nevében föllépő magatartásáig sohasem jut 

el, de elveit szentül vallja, s következetesen kitart mellettük haláláig. Nem akad kortársa, 
aki hozzá hasonlóan, belülről élné át s vele azonos fokon szenvedné meg korának 
ellentmondásait, és aki nála elszántabban kívánná a felvilágosodás polgári jelszavának, 
a „Szabadság, egyenlőség, testvériség”-nek megvalósulását.

„És még neked virulnod kell, o hon” – ismétlődik a Jóslat minden versszakában a re-
formkor hite, Széchenyi korszakot nyitó szavait idézve emlékezetünkbe: Magyarország 
nem volt, hanem lesz!

A szabadságharc után, bár Haynautól kegyelmet kapott, sorsa ellehetetlenült.
Ötvenévesen új életet kezdeni csaknem lehetetlen. Vörösmarty megpróbálja. Úgy 

határoz, hogy aprócska földjén dohányt és dinnyét fog termeszteni. „Vetett egy sor 
dinnyemagot és néhány arasznyira uborkamagot. A két különböző növény indái 
összepárosodtak, s képzelni lehet, hogy milyen dinnyéje termett. De azért meghítt 
dinnyeuzsonnára, felrakta dinnyéit, és nekünk enni és dicsérni kellett azt, mert 
szívesebben elhallgatta volna a Szózat kicsinylését, mintha azt mondtuk volna, hogy 
dinnyéje ízetlen. Dohánytermesztését sem kíséri siker, de a baracskai jó barátok és 
tisztelők között a mindennapi kenyér előkerül” – írja Boros Mihály, baracskai ismerőse, 
a szemtanú és kártyapartner, aki állítja, hogy „Vörösmarty hazafiúi elkeseredésében 
néha-néha írt egy verset, szívetrázót, könnyfacsarót, meggyújtotta a gyertyát, felolvasta 
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előttünk, s aztán a lángok martalékául adta, hogy a zsandár kezébe ne kerüljön.” Hogy 
milyenek lehettek a gyertyalángnál elégetett versek – ha voltak –, azt a Baracskán 
eltöltött első esztendő vége felé keletkezett Előszó című költeménye sejteti, melyet „B. 
E. ifju grófnőnek” (Batthyány Lajos leányának, Batthyány Emmának) ajánl 1845-ben.

Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég. 
Zöld ág virított a föld ormain. 
Munkában élt az ember mint a hangya: 
Küzdött a kéz, a szellem működött, 
Lángolt a gondos ész, a szív remélt. 
[…]
Most tél van és csend és hó és halál. 
A föld megőszült; 
Nem hajszálanként, mint a boldog ember, 
Egyszerre őszült az meg, mint az isten.

Ebben az állapotban, ebben az alig-életben, mint egy végső sóhaj, fakad fel a költőből 
utolsó nagy verse, A vén cigány (1854). Ugyanolyan hatalmas, az egész emberiségre te-
kintő költemény lesz belőle, mint a Gondolatok a könyvtárban, Az emberek, az Előszó.

Húzd rá cigány, megittad az árát, 
Ne lógasd a lábadat hiába; 
Mit ér a gond kenyéren és vizen, 
Tölts hozzá bort a rideg kupába. 
Mindig így volt e világi élet, 
Egyszer fázott, másszor lánggal égett; 
[…]
Húzd, de mégse, – hagyj békét a húrnak, 
Lesz még egyszer ünnep a világon, 
Majd ha elfárad a vész haragja, 
S a viszály elvérzik a csatákon, 
Akkor húzd meg ujra lelkesedve, 
Isteneknek teljék benne kedve. 
Akkor vedd fel ujra a vonót, 
És derüljön zordon homlokod, 
Szűd teljék meg az öröm borával, 
Húzd, s ne gondolj a világ gondjával.

Mi az, ami számunkra izgalmas olvasmánnyá teszi Vörösmartyt? Miért érdemes újra 
meg újra kézbe venni könyveit? Miért mai ember ő? Azért, mert a szó legnemesebb 
értelmében együtt lélegzett korával, a néppel, a hazával, az emberiséggel! Cselekedeteit 
sohasem egyéni, hanem mindig közösségi, társadalmi célok irányították. E célok 
érdekében költőként, tudósként és közemberként folytonosan az új, a jobb, a haladó 
oldalon állt. Élete értelmét a szolgálatban, a nemzet javára végzett munkában találta 
meg, s addig élt, amíg szép, tiszta, igaz ügyet szolgálhatott. Költői választ adott korának 
csaknem minden lényeges kérdésére. Volt üdvözlő szava a nagy pesti árvíz hősének, 
Wesselényi Miklósnak (Az árvízi hajós, 1838), világjáró magyar művésznek (Liszt 
Ferenchez, 1840), és volt értékelő, méltató verse az itthon élőknek, alkotóknak és 
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meghaltaknak. Nem szűnt meg ostorozni a hazafiatlanság, a szellemi restség minden 
megnyilvánulását. Mindemellett Vörösmarty sohasem vált a politikai jelszavak egyszerű 
versbefoglalójává. Mindvégig idegen maradt tőle az estélyek, a bálok, a szalonok 
világa; kerülte a nyers dáridót is. Baráti társasága írókból, színészekből állott. Nem 
szobor ő, akit csodálni és tisztelni kell, hanem eligazító, segítő és lelkesítő barát, aki a 
könyvespolcon várja, hogy érte nyúljunk, hogy szolgálhasson bennünket.



N.�SZABÓ�JÓZSEF

A�Magyar�Kommunista�Párt�és�a�népművelés� 
a háború után (1945–1946)

A dolgozatnak a célja, hogy feltárja egy olyan pártnak a népművelésre vonatkozó 
elképzeléseit, amely nem állt a politikai pluralizmus alapján, de a sajátos magyar és 
nemzetközi helyzetben azt átmenetileg 1946 őszéig elfogadta. A Magyar Kommunista 
Párt (MKP) a II. világháború előtt ugyanis annak a nemzetközi kommunista mozgalomnak 
volt a része, amely a művelődésnek a tömegek kulturális felemelése mellett a politikai 
harcban, a hatalomért folytatott küzdelemben kiemelkedő jelentőséget tulajdonított.

A tanulmány bemutatja azt is, hogy a kommunista párt miként vett részt a kultúra 
demokratizálásában, és milyen szerepe volt a szabadművelődés kialakításánál, továbbá 
megismertet a „hagyományos” kommunista népművelés politikai értelmezésével, a 
kultúrának a politikai harc szolgálatába állításával. Az elemzésből megtudjuk, hogy 
a kultúra különböző ágazatai közül a népművelés miként lett az MKP legkorábban 
átpolitizált és a politikai taktika szolgálatába állított területe.

(A kulturális élet demokratizálása) 1944 végén, 1945 elején valamennyi demokratikus 
párt abban egyetértett, hogy Magyarországon egy korszinten álló, a demokratikus beren-
dezkedésnek megfelelő kulturális életet kell teremteni. A demokratikus Magyarország 
létrehozásakor a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontba (MNFF) tömörülő erők a mű-
velődéspolitika egyes ágazatai közül a legkevésbé a népművelést dolgozták ki. A legak-
tívabb politikai erő, a Magyar Kommunista Párt 1944-es programjában a népműveléssel 
alig foglalkozott. A pártot a kulturális kérdések is érdekelték, de átfogó koncepciója a 
népművelésre neki sem volt.

A háború utáni művelődéspolitika a kultúra demokratizálására törekedett. A de-
mokratikus célkitűzés pluralista keretben a kultúra szabad érvényesülését jelentette. 
Kialakulhatott egy új típusú kulturális nyilvánosság, alulról jövő kezdeményezések 
indulhattak el. Az alulról jövő kulturális kezdeményezésekben fontos szerepet töltöttek 
be például az üzemi bizottságok. E bizottságok a munkaügyi, érdekvédelmi, jóléti és 
egészségvédelmi feladatok mellett felhatalmazást kaptak arra is, hogy a gyárak kulturá-
lis intézményeinek létrehozását a maguk részéről is szorgalmazzák.1

Az új népművelés modernizálása a szabadművelődéssel kezdődött. A szabadművelődés 
a politika direkt szolgálatát felvállaló centralizált népművelés tagadásaként jött létre, a 
társadalom autonóm kulturális szerveződéseit hozta működésbe. A politikai demokrácia 
által biztosított feltételek mellett a pártok és a társadalmi szervezetek szabadon hozzáláttak 
népművelési munkájukhoz akkor. A Magyar Kommunista Párt kezdetben elsősorban a 
munkásság körében kívánta kifejteni kulturális tevékenységét. A kulturális ügyek irányítása 
a Tömegszervezetek Osztályán kezdődött el március 10-én. Az osztályon belül a kulturális 
osztály azzal a céllal jött létre, hogy a tömegszervezetek kultúrmunkáját irányítsa, ahol 
szükségesnek mutatkozik, kultúrszervezeteket létesítsen és a széles közvéleményt 
kulturálisan befolyásolja. Célkitűzését három területen próbálta megvalósítani:

1. A kerületi tömegszervezetek kulturális osztályának megalakításával.
2. A Munkás Kultúrszövetségen (MKSZ) keresztül.
3. A munkásszínházak segítségével.
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A Magyar Kommunista Párt a Szociáldemokrata Párttal (SZDP-vel) közösen alapított 
Munkás Kultúrszövetségnek fontos szerepet szánt. E szervezet lett volna hivatott arra, 
hogy megszervezze, irányítsa és programmal lássa el a széles tömegeket. A kommunisták 
elképzelése az volt, hogy a munkásszínházak (Kisfaludi, józsefvárosi és erzsébetvárosi) 
az MKSZ-től független fognak működni.2

(Pluralizmus és népművelés) A demokrácia, a politikai pluralizmus a népművelés-politi-
ka újraértékelését is megkívánta. Megváltozott, új viszonyok között a népművelés a két 
háború közötti formájában már nem szerveződhetett újjá. A politikai tagoltságnak meg-
felelően kezdett újjászerveződni a kulturális élet. A politikai pluralizmus megteremtette 
a különböző párt-, az eltérő érdek- és véleménycsoportok számára a kulturális nyilvá-
nosságot és a társadalom kulturális öntevékenységének teret biztosított.

A sokféleképpen tagolt magyar társadalom nemcsak politikai felfogásban, hanem kul-
turálisan is tagolt volt. A kultúra működési mechanizmusának is biztosítani kellett a sok-
színűséget, más szóval a pluralizált művelődésnek érdekképviseleti szabadságot kellett 
tükröznie. A kulturális tagoltság nem zárta ki a konszenzust, mert valamennyi politikai 
erő a demokratikus kultúra megvalósítását deklarálta, a szabadművelődést elfogadta. A 
népművelés kulturális funkciója mellett a munkáspártok nem titkolt művelődéspolitikai 
célja a politika szolgálata volt, ezért kulturális akcióiktól a pártjaik tömegbefolyásának 
növekedését várták.

A demokrácia kiépülésével a Magyar Kommunista Párt művelődéspolitikájában 
meghatározó szerepet játszó munkásművelődésben is új fejezet kezdődött. A tiltást, az 
üldözést a szabad fejlődés szinte korlátlan lehetőségei váltották fel. Problémát jelentett 
ugyanakkor, hogy 1945 elején a munkáskultúrán mást értettek a munkáspártok ezzel a 
kérdéssel foglalkozó vezetői, megint mást a munkáskultúra irányítói.

1945. február 17-én a két munkáspárt vezetőségi ülésén az MKP vetette fel 
Munkás Kultúrközpont vagy Munkás Kultúrszövetség elnevezéssel kulturális szervezet 
létesítését.3 A tárgyalások azonban rövidesen elakadtak, az MKSZ alakuló ülésére ezért 
csak március 16-án került sor.4 Az alakuló ülésen megoszlott a vélemény, hogy az 
MKSZ a társadalom mely osztályaira, rétegeire építse programját. Az SZDP szerint a 
Munkás Kultúrszövetség a munkások kulturális tevékenységét irányítsa. A kommunisták 
azt a javaslatot tették, hogy a szövetség hatósugarát a munkáspártok politikájával 
szimpatizáló tömegekre és a koalíciós pártokra is terjesszék ki.5 A Tömegszervezetek 
Országos Kulturális Alosztálya az MKSZ első és legfontosabb feladatának az üzemek, 
a szakszervezetek és a különböző már meglévő és tradícióval rendelkező egyesületek 
megszervezését és beszervezését látta. Az osztály feladatként fogalmazta meg, hogy 
munkásszínjátszó szemináriumokat kell létesíteni a legtehetségesebb munkások részére. 
A zenei csoport feladatát pedig a munkás zeneoktatás, a munkás dalkórusok és zenekarok 
megszervezésében látta. A képzőművészeti szakosztály tevékenységét a szocialista 
festők kiállításával kívánta kezdeni. Rajz- és festőiskolákat akart a legtehetségesebb 
munkások számára szervezni. Gondoskodni kívánt a tárlatvezetésekről is. Az irodalmi 
szakosztállyal kapcsolatban a Magyar Kommunista Párt a legfontosabbnak a csoportok 
irodalmi anyaggal való ellátását tartotta.6

A két munkáspárt közös kulturális szerve a megalakulás utáni hónapokban 
sikereket ért el. Az MKSZ első alapítása a Svábhegyen a Képzőművészeti Szakosztály 
munkásművész telepe volt. A Kultúrszövetség jelentős munkája a május 1-i ünnepségek 
kulturális műsorainak a megrendezése volt.7 Sorra alakultak az MKSZ kerületi csoportjai 
is, amelyek elsősorban az aktuális politikai tartalmú előadások rendezésére vállalkoztak. 
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Júniusban kezdődött a Szövetség szavalókórus vezetőket képző tanfolyama és tíz 
előadásból álló előadássorozata „Társadalom és színházak” címmel A színházi évad 
beindulásával az MKSZ megkezdte a munkásközösség szervezését a fővárosi színházak 
legkiemelkedőbb előadásaira. A színjátszó szakosztály 1945 őszétől Munkásszínpad 
címmel időszakosan megjelenő folyóiratot is kiadott.8

A koalíciós pártok közül sem a Független Kisgazdapárt, sem a Nemzeti Parasztpárt 
nem kívánta kulturális befolyását a munkásságra kiterjeszteni, ezért e rétegek között 
végzett munka sem kapott jelentőséget a parasztpártok művelődési elképzeléseiben.

A munkásság kulturálódása szempontjából fontos szerepet játszó Munkás 
Kultúrszövetség kibővítésével kapcsolatban 1945. július 4-én az MKP titkárságához 
javaslat érkezett. A javaslat közel állt ahhoz az elképzeléshez, amit a párt az MKSZ 
létrejöttekor képviselt. Egy koalíciós alapokon álló kultúrszervezet létrehozására. Hay 
Gyula és Hont Ferenc még Moszkvában tervet készített, amelyet most keresztülvihe-
tőnek tartottak. Úgy ítélték meg, hogy szükség van egy olyan kultúrszövetség felállí-
tására, amely az összes kultúregyesületet összefogná és irányítaná. Ennek érdekében 
javasolták az MNFF-be tömörült pártok és szervezetek közös kultúrszervezeteinek a felál-
lítását Demokratikus Kultúrszövetség néven. A Demokratikus Kultúrszövetség feladata lett 
volna a demokratikus egyesületek, pártok kulturális munkájának a támogatása, a műkedvelő 
mozgalom szervezése és irányítása, a kulturális színvonal emelése, valamint a közönség 
megszervezése és érdeklődésének irányítása. A javaslattevők a DKSZ-ban, mint csúcsszer-
vezetekben egyesíteni kívánták az összes demokratikus egyesületet, mint résztvevőket.9

Egy népfront jellegű népművelési szervezet létrehozásának az eltérő népművelés-
politikai alapon álló pártok között nem volt reális politikai alapja ebben a témában, ezért 
konszenzus nem alakulhatott ki. Így az MKSZ koalíciós alapon történő kiszélesítésére 
nem került sor, de a szervezet sokoldalú és színvonalas munkájával hozzájárult a 
munkások művelődéséhez. Ugyanakkor a politikai pluralizmusnak megfelelően a 
sokszínűség jegyében, koalíciós alapon jött létre az Országos Szabadművelődési Tanács 
1945. október 14-én. A Tanács az iskolán kívüli nevelés minden kérdésében a Vallás és 
Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) tanácsadó szerve lett. Tagjai az MNFF pártjai, a 
vallási felekezetek jelöltje és a tudományos szervek képviselői közül kerültek ki.10 1945-
től egy sokszínű, részben eltérő felfogású népművelés körvonalai bontakoztak ki, és úgy 
látszott, hogy sikerült a különböző irányzatok képviselőiből egy modern, a nemzetközi 
színvonalhoz közelálló, nemzeti identitást erősítő magyar művelődésügyet szolgáló 
szervezetet létrehozni.

(A falusi művelődés szervezése) A parasztpárti és kisgazdapárti népművelés-politika 
szerint a szabadművelődés felszámolja a falu kulturális passzivitását, létrejönnek a 
parasztság kulturális egyletei és szabadon, minden korlátozás nélkül működhetnek. 
Másként viszonyult viszont a falun folytatott kultúrmunkához a Magyar Kommunista 
Párt. Egyrészt a kultúrmunka és a politika közti viszony eltérő értelmezése, másrészt a 
kommunista befolyás alatt álló paraszti rétegek kulturális aktvitása miatt. Politikai szem-
pontok miatt a párt számára a falu nagyon fontos volt. A kommunisták kultúrmunkáját 
ugyanakkor akadályozta, hogy a párt bázisát jelentő szegényparasztságnak gyengék vol-
tak a kulturális tradíciói. Az MKP májusi pártértekezlete után jelentős lépések történtek 
a falusi kultúrmunka területén.

A párt népművelési politikájában bekövetkezett változását tükrözi a Tömegszervezetek 
Osztályának 1945. július 29-i körlevele. A körlevél megállapította, hogy a fővárosban már 
hónapok óta jól működő MKSZ után elérkezett az idő, hogy az MKP kultúrszervezetei 
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vidéken is kiépüljenek. Az MKP, SZDP és NPP bevonásával az osztály célja az volt, hogy 
a legszélesebb néprétegek részvételével a dolgozó nép kulturális színvonalát felemelje, 
a kulturális munkát támogassa, elősegítse a haladást a szabadság és a demokrácia szel-
lemében. A terv megvalósítása érdekében a területi titkárságnak egy megfelelő személyt 
kellett megbíznia a kultúrügyek irányításával, aki közvetlenül a Központi Vezetőség (KV) 
Tömegszervezetek Kultúrosztályának van alárendelve és beszámol a kulturális egyesüle-
tek megalakulásáról. A körlevél arra is felhívta a figyelmet, hogy a meglévő kultúregyesü-
leteket, dalköröket, zenekarokat és a helybeli kultúrembereket (írókat, művészeket) és más 
kultúrával foglalkozó intellektueleket meg kell nyerni a közös munkára. Miután a vidéki 
kultúregyesületek létrejöttek, azonnal vegyék fel a közvetlen kapcsolatot az Országos 
Munkás Kultúrszövetséggel. A vidéki szervek elnevezése terén a pártközpont rugalmas 
volt, mert az elnevezéssel tetszés szerint járhattak el. Lehetett például Dózsa-kör, Ady-kör 
stb. A vidéki kultúregyesületek első programja az egész ország területén egységesen meg-
rendezendő aratóünnepség lett volna.11

A vidéki lakosságra gyakorlandó befolyás fontosságát jelzi, hogy az Országos 
Propaganda Osztály Kultúrosztálya augusztusi munkatervében a parasztoktatás meg-
szervezését is tervezték.12 Augusztusban az Új Kenyér Ünnepe elnevezéssel ünnepsé-
geket rendeztek, ez a munkás-paraszt összefogás kultúreszközökkel történő segítésének 
egyik megjelenése lett volna. 1945 nyarán megjelent a Szabad Föld, amely bizonyos 
feladatokat vállalt a párt művelődési tevékenységének segítésében. Az első, augusztus 
29-i számtól kezdve gondot fordított az új gazdák felvilágosítására. A szeptember 9-i 
szám a paraszti olvasókörök hagyományait felelevenítendő olvasókörök megalakítására 
hívott fel. A kulturális tevékenységet bekapcsolták a választási küzdelem segítésébe, a 
politikai gyűléseket és más tömegmozgósító pártrendezvényeket vonzóbbá tevő, nem 
kifejezetten agitációs tartalmú kultúrműsorral.13

Az Országos Propaganda Osztály Kultúrosztályának augusztus havi munkatervében 
szerepel, hogy a vidékkel való kapcsolatot szorosabbá kell tenni. Ennek részeként minden 
területi propagandista mellett lennie kell valakinek, aki jártas kultúrkérdésekben.14 
A kultúrmunka megbecsülése azonban nem úgy alakult, ahogy a pártközpont azt 
feltételezte. Hay Károly László illegális kommunista képzőművész a Pártmunka októberi 
számában már arról írt, hogy a vidéken egyáltalán nincsenek tisztában a kultúrmunka 
fontosságával, pedig a jó kultúrmunka fegyver a párt népszerűsítéséért folytatott harcban. 
Hay kifejtette, hogy a színvonalas kultúrmunka a tömegek kulturális felemelkedését 
szolgálja, és hozzájárul a népi demokrácia ideológiai felépítményének kialakításához. 
Felhívta arra is a figyelmet, hogy a kultúrmunka nem néhány különc elvtárs oktalan 
szórakozása, hanem igenis nagyfontosságú alkotórésze a párt munkájának.15

A választások közeledtével mindinkább előtérbe került a kulturális munka politikai jel-
lege. E felfogás a pártsajtóban is tükröződött. Vágó Ernő a Pártmunka októberi számában 
a kultúrmunka elsődleges szerepét a politika szolgálatában látta, ezért felszólította a kul-
túrcsoportokat, hogy azok vegyenek részt a választási kampányban. Még javában folyt 
a választási harc, de a Kulturális Alosztály már kidolgozott egy olyan munkatervet, 
amely a falusi munkára kívánta erőit összpontosítani. Az alosztály terve az volt, hogy 
a falu téli kulturális munkáját és a szórakozást kommunista vezetés alatt szervezik 
meg. Lényeges változást kívánt végrehajtani a szabadművelődés területén is, s a 
munkaterv szerint fokozottabb mértékben kívánt részt venni és befolyást gyakorolni a 
szabadművelődésre, ennek biztosítása érdekében e munkát komoly anyagi és erkölcsi 
támogatásban kívánta részesíteni. A VKM Szabadművelődési Ügyosztályára is be kí-
vánt juttatni egy kommunistát.16
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A párt számára a falusi kultúrmunka fontosságát jelzi, hogy az Agitációs Alosztály 
1945. novemberi munkatervjavaslatában a falvak számára vándorelőadások szervezése 
szerepelt, egyelőre kísérletképpen, az ország öt legnagyobb megyéjében központi elő-
adással. A vándorelőadások szervezésével az MKP elsősorban az egyház befolyását 
kívánta csökkenteni, mivel úgy ítélte meg, hogy a múltban a klérus nagy sikerrel tar-
tott más témakörű, de hasonló módon szervezett, úgynevezett missziós előadásokat. 
Az előadások a magyar demokrácia, a falu és a város problémáival kívántak foglalkozni.17

A falusi tömegek megnyerésére és annak dokumentálására, hogy a Magyar 
Kommunista Párt képviseli igazán a nemzeti hagyományokat, kisalakú és a címlapon 
képekkel ellátott, nemzeti színű keretbe foglalt nyolc-tizenhat oldalas füzetecskéket 
tervezett kiadni. A füzeteket a párt a „falusiak nyelvén” kívánta megírni. Azt akarta 
bizonyítani, hogy amiért a magyar demokrácia küzd, az nem új keletű, és hogy az MKP 
ezeknek a mélyen gyökerező nemzeti hagyományoknak a legkövetkezetesebb harcosa.18

A Magyar Kommunista Párt a népművelést kulturális funkciója mellett a demokráciáért 
és a szocializmusért folytatott küzdelem egyik legfontosabb területének tekintette, 
a kulturális akcióktól a párt tömegbefolyásának növekedését várta. A politikai harc 
időszakában ezért az MKP számára mindinkább felértékelődött a kulturális munka 
politikai fontossága. A kommunisták a népművelést bevonták a választási harcba, 
különösen nagy jelentőséget tulajdonítottak ennek a falusi lakosság befolyásolásában.

(Kultúrmunka és politika) A nagyon sikertelen és kudarccal felérő 1945-ös őszi parla-
menti választások tanulságának levonása után a Magyar Kommunista Párt Propaganda 
Osztálya munkatervében megfogalmazta a legfontosabb ideológiai-kulturális feladato-
kat, amellyel erősíteni kívánta a pártszervezetek és tömegszervezetek munkáját általá-
ban, de főként a vidéki befolyás növekedését remélte. A cél érdekében kezdeményezte 
valamennyi területi bizottság mellett nem fizetett kultúrmegbízott beállítását, valamint 
a vidéki kultúrmunka megindítását, irányítását és ellenőrzését. A kultúrmunka haté-
konysága érdekében növelni kívánta a kultúrcsoportok nemzeti jellegét. Indítványozta a 
„Vándorkórus” megerősítését és központi pártkórussá fejlesztését. A Magyar Filmipari 
Rt. (Mafirt) közreműködésével legalább két keskenyfilmes autó állandósítását és a vidé-
ki pártszervezetek keskenyfilm-vetítővel való ellátását javasolta. A Mafirt és a pártmozi 
számára havonként két diapozitív készítését is tervezte. Azokon a vidéki gócpontokon 
pedig, ahol erre lehetőség volt, vándor színjátszó csoportok szervezését is ösztönözte. A 
film és a színjátszás előtérbe állítása azzal függ össze, hogy a választási agitáció egyik 
tapasztalata a kommunisták számára az volt, hogy a filmes és színjátszó kocsikat vidé-
ken a legnagyobb örömmel fogadták és mindenütt átütő sikerük volt.

A Propaganda Osztály arra a következtetésre jutott, hogy a kultúrmunkán keresztül 
az MKP el tud jutni olyan rétegekhez, amelyek a párttól távol állnak, és amelyeket 
agitációs eszközökkel nem igen tud elérni. A Magyar Kommunista Párt a kultúrmunka 
erősítését azért is tartotta fontosnak, mert vissza kívánta szorítani a több évtizedes ha-
gyományokkal rendelkező szervezeteket, mint például az 1935-ben alapított Katolikus 
Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Testülete [kezdetben Titkársága – a szerk.] 
(KALOT) tevékenységét. A népművelés terén az MKP a kezdeményezést a falvakban át 
akarta venni, ezért már télen, amikor a falusi lakosság ráér, kultúrműsorokat szándéko-
zott szervezni. A parasztság befolyásolása érdekében javasolta a régóta vajúdó Paraszt 
Kultúrszövetség megvalósítását Petőfi Szövetség néven. A falusi kulturális befolyás ter-
vezett növelésével függ össze, hogy a vidéki kultúrszervezetek számára a Színművészeti 
Akadémián kultúrvezetői tanfolyam indítását tervezte.19 A Magyar Kommunista Párt a 
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népművelésen keresztül befolyása alá akarta vonni azokat a rétegeket, akiket a politikán 
nem tudott. Tevékenysége azért arra irányult, hogy visszaszorítsa a korábban hagyo-
mányokkal rendelkező szervezeteket, és megpróbálta azokat saját világnézeti-politikai 
érdekeinek alárendelni. A KALOT-ot 1946-ban meg is szüntették. A kulturális munka 
hatékonyságának növelése érdekében az MKP központjában szervezeti változásokat is 
kezdeményeztek. A Propaganda Osztály 1946. április 3-án a marxista szellemű műve-
lési mozgalom szervezésére és irányítására az Országos Propaganda Osztályon belül 
Népművelési Alosztály felállítására tett javaslatot. Az Országos Propaganda Osztály 
javaslata szerint a népművelési alosztály feladata kiterjedne a falusi népművelésre és a 
városi népművelés céljára szükséges kiadványok megjelentetésére és terjesztésére.

A falusi népművelés feladata lett a Szabad Föld Téli esték előadásai, a falusi nép-
könyvtárak, a falusi olvasókörök, a szabad iskolák, valamint a gazda- és társas körök 
szervezése. A városi népművelés a munkásegyetemeket, a munkásakadémiákat, a sza-
badegyetemet és a szabadlíceumot, a népművelési előadásokat, az esti tanfolyamo-
kat, a dolgozók iskoláját és az esti egyetemek világnézeti irányítását foglalta volna 
magába. A tömegszervezeti oktatás és propaganda keretében tervezték a szakszervezeti 
oktatást, az ifjúsági népművelést és egyéb tömegszervezetek propagandamunkáját. A 
Népművelési Alosztály feladata lett egy új kiadói osztály szervezése a Szikra Kiadónál.20 
A szabadművelődést csupán kulturális tevékenységnek tekintő Független Kisgazdapárt, 
valamint a Nemzeti Parasztpárt és a Magyar Kommunista Párt között – az eltérő értel-
mezés ellenére a témában – nem alakult ki a korszakra jellemző kiélezett konfliktus. A 
szabadművelődés talaján álló pártok számára a népművelésnek nem volt kiemelt hatal-
mi-politikai jelentősége.

A nemzetgyűlési választások értékelésénél viszont az MKP kiemelten kezelte a pa-
raszti bázis szélesítésében fontos szerepet játszó falusi kulturális munkát. A kommunista 
koncepciónak megfelelően Losonczy Géza a Szabad Nép 1945. december 30-i számá-
ban meg is fogalmazta, hogy a népművelés fő feladata a vidéki lakosság kulturális befo-
lyásolása. A cél érdekében az MKP a politikailag ekkor még „bizonytalan” helyzetben 
lévő népi író, Féja Géza segítségét is igénybe kívánta venni. A pártközpontból közölték 
a békéscsabai agitációs és propagandaosztály vezetőjével, hogy kérje meg az 1945 áp-
rilisában a politikai rendőrség foglyaként Békéscsabára került, majd Révai József köz-
benjárására szabadon bocsátott Féja Gézát, hogy készítsen tervet a falusi nép számára. 
A tervezetet az osztály Budapestre eljuttatta.21

A kommunista kultúrmunka direkt politikai célkitűzéseit jól jellemzi az Országos 
Propaganda Osztálynak a járási titkárokhoz intézett 1946. március 24-i körlevele. Az osz-
tály felszólította a járási titkárokat, hogy a tavaszi hónapokban is folytassák a kulturális munkát és 
használják fel az olyan falusi összejöveteleket is, mint a táncmulatságok. A politikai célkitűzé-
sek (a közigazgatás megtisztítását, a tavaszi vetés, széncsata) sikeres megvalósításához 
is igénybe kívánták venni a népművelést. Arra is felhívta a figyelmet, hogy lehetőleg 
olyan műsorokat adjanak elő, amelyhez nem szükséges sok előkészítés, azért javasolta 
a közös olvasást és éneklést. A levél arról is rendelkezett, hogy a városi kultúrcsoportok 
vasárnaponként rendszeresen vendégszerepeljenek, továbbá az erősebb pártszervezetek-
ben legyen kultúrfelelős.22

A kultúrmunka politikai jelentőségét a pártvezetés a városi lakosság befolyásolása 
szempontjából továbbra is fontosnak tartotta. Az MKP 1946. január 5–6-i 
pártértekezletének határozata ezért is helyeselte, hogy a budapesti PB a pártnapok 
vonzerejének növelésére havonként egyszer kulturális pártnapokat rendszeresített.23 Az 
Országos Propaganda Osztály a kultúrmunka elsőrendű politikai jelentőségére 1946 
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márciusában újból felhívta a Megyei Bizottságok figyelmét. Hangsúlyozta, hogy a 
választási eredmények számszerű adatokkal bizonyították, hogy ahol jó a kultúrmunka, 
ott erősebb a párt befolyása. Felhívta ezért a Megyei Bizottságok figyelmét, hogy 
kísérjék figyelemmel a kultúrmunkát. Az osztály a propagandistákat tette a kultúrmunka 
felelősévé, és kötelezte őket, hogy minden hónapra munkaprogramot dolgozzanak ki.24 
A kultúrmunka ezáltal a pártpropaganda homlokterébe került. A kommunista értékelés 
szerint a kultúrmunka hatásos lehetett, mert az 1946. április második heti pártnapokról 
érkezett jelentés arról számolt be, hogy a pártnapok látogatottságában stagnálás volt, 
ugyanakkor növekedett a kultúrnapok iránti érdeklődés.25

A kultúrmunkának azért is nőtt meg a jelentősége, mert 1946 kora nyarán a Magyar 
Kommunista Párt politikájában a Független Kisgazdapárttal szemben felülről gyakorolt 
politikai nyomás mellett egyidejűleg nagyobb hangsúlyt kaptak az alulról folytatandó 
harc formái. Ezt támasztják alá az MKP PB 1946. júniusi irányelvei, amelyek leszögezik, 
hogy nagyobb szerepet kell juttatni az iskolán kívüli népművelésnek.26 Az irányelvek 
háziipari, mezőgazdasági, egészségügyi tanfolyamok, népfőiskolák, munkásakadémiák 
szervezését, népkönyvtárak alapítását, munkásszínjátszó egyesületek és dalárdák 
támogatását szorgalmazták.27

A Propaganda Osztály a tömegek megnyerése érdekében július–augusztus hónapokban 
vasárnapi kultúrműsorokat, tömegkirándulásokat kívánt szervezni. A leginkább 
kisgazdapárti befolyás alatt álló Dunántúlon meg kívánta szervezni a kommunista színi 
akadémiai növendékek tíz-tizenkét tagú csoportjának a négyhetes turnéját. A vidéki 
kultúrvezetők kiképzésére pedig augusztus hónapban két-három hetes tanfolyamot 
tervezett.28

A Magyar Kommunista Párt számára a falvak lakosságának megnyerése és a falusi 
kultúrmunka alakítása szempontjából nagy jelentősége volt az 1945. augusztus 29-én az 
MKP hetilapjaként induló Szabad Földnek. Az újságban 1945. december 21-től asszonyok 
tanácsadója rovat, gyermekrovat, majd a kisgyermekek vasárnapja rovat nyílt meg. 1946 
elejétől a lap mezőgazdaság-állattenyésztés oldala pedig bőséges cikkanyaggal szolgálta 
a szakmai ismeretterjesztést. Különféle ismeretanyagok jelentek meg a december 23-tól 
induló Téli-esték rovatban. 1946 januárjától Szabad Föld Könyvtár című füzetsorozatot 
kezdett kiadni és eljuttatni a falusi szervezetekhez.29 Az Agitációs Alosztály februári 
munkaterve szerint a Szabad Föld Könyvtár sorozatban hetente két-két füzetet tervezett 
megjelentetni. Ki kívánta adni például a következőket: A demokrácia népi szervei és a 
falusi közigazgatás, Falu és város, Megvédjük a földet, A szarvasmarha takarmányozása, 
Föld és szabadság, Dózsa György.30 A „Szabad Föld Téli Esték” című rendezvénysorozattal 
[melyhez könyvkiadványt is társítottak: Szabad Föld Téli Esték Könyvei sorozatcímmel – 
a szerk.] pedig az volt a párt célja, hogy a falu lakosságának a gazdasági boldoguláshoz, 
kulturális felemelkedéséhez és a társadalmi-politikai kérdésekben a párt álláspontja 
szerinti elgondoláshoz szükséges ismereteket eljuttassa.31

Az MKP Propaganda Osztály Kulturális Alosztálya a választások utáni időszakban 
a Munkás Kultúrszövetség megerősítését is tervezte, melyet a szövetség szervezeti 
átépítésével vélt elérni. A terv szerint az MKSZ alapját nem kerületi, hanem az üzemi 
csoportok képezték volna.32

Az SZDP Kulturális Alosztálya is sokat várt az MKSZ-től. Ennek előfeltételét az 
MKSZ helyi csoportjai legsürgősebb megalakulásában látta.33 A két munkáspárt vezetői 
1945 decemberében pártközi értekezleten beszélték meg a szövetséggel kapcsolatos 
kérdéseket. Az ügy fontosságát jelzi, hogy az értekezleten az MKSZ vezetőin kívül 
a munkáspártok legfelkészültebb teoretikusai, kultúrpolitikusai is részt vettek, ott 
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volt Lukács György, Hont Ferenc és Kassák Lajos, valamint a szakszervezetek 
képviseletében Vértes György és Keleti Márton. Az értekezleten elfogadták azt a 
javaslatot, hogy a szervezet a továbbiakban elsősorban az üzemi, szakszervezeti 
kultúrmunka összefogásával és irányításával foglalkozzék.

Céljuknak tartották a széles néprétegek kulturális színvonalának felemelését és a nemzeti 
művelődésnek a legszélesebb népi alapokra való helyezését. A pártközi értekezletről 
beszámolt Szabad Nép 1945. december 23-i száma az MKSZ feladatának tartotta az 
irodalmi és művészeti eredmények megismertetését a dolgozó tömegekkel, valamint a 
kulturális öntevékenységnek a kifejlesztését.34 Az MKSZ-ben az együttműködést 1946-
ban mindinkább a rivalizálás váltotta fel. Jól érzékelteti ezt a kulturális téren is jelentkező 
rivalizálást 1946. június 11-én a Böhm Vilmosnak Stockholmba küldött levél, melyben a 
szociáldemokraták előadták, hogy a testvérpárt hegemón törekvéseivel szemben állandóan 
készenlétben kell állni, ezért kérik a svédek segítségét.35

A Munkás Kultúrszövetség működésében nehéz idők voltak az 1946 tavaszától őszig 
terjedő hónapok: sem megfelelő helyiség, sem elegendő pénz nem állt rendelkezésre. 
Május 5-én az MKSZ-főtitkár levélben fordult a népjóléti miniszterhez és kérte, hogy 
szíveskedjen központi helyiség céljait szolgáló épületet vagy más megfelelő helyiséget 
számukra kiutalni.36 Az MKP igen nagy súlyt helyez az MKSZ-re, ezért kérte a 
minisztert, tegye lehetővé, hogy a Szövetség ügye kedvező elintézést nyerjen.37

Az illegális kommunista színművésznek, a munkás színjátszás egyik vezetőjének, 
Szendrő Ferencnek az MKSZ helyzetéről szóló június 17-i leveléből megtudjuk, hogy a 
Szövetség helyzete a megalakulástól kezdve teljesen rendezetlen volt. A tizenhat mun-
katárs fizetése a kollektív szerződések minimuma alatt volt. Szendrő ezért figyelmeztet-
te a pártvezetést, ha fenn kívánja tartani a Szövetséget, akkor komoly anyagi támogatás-
ra van szükség.38 Hasonló problémákról számolt be Komlóssy József főtitkár július 11-i 
jelentése az MKSZ-ről. A szövetség problémái Rákosi Mátyáshoz is eljutottak. A szervezet 
ügye perifériára szorult.39 A népművelés fontosságának hangoztatása a politikai gyakorlattal 
és a támogatással nem volt összhangban. A deklarált fontosság és a támogatás elmaradása 
kíséri végig a szervezet tevékenységét.

A politika szolgálatába állított kommunista népművelés-politikai felfogással szemben 
a hivatalos népművelés a szabadművelődés talaján állt. A szabadművelődés kidolgozói – 
mindenekelőtt Karácsony Sándor – nem ismerték el az osztályharcot és ezért a kultúrát 
is osztályok felettinek tekintették. A szabadművelődést a társadalom öntevékenységének 
tartották, ahol az egyén teljes szabadságot élvez. A szabadművelődés szemléletéből 
következett, hogy meghatározó volt az öntevékenység az egyén aktív részvételének 
hangsúlyozása. Az MKP a mozgalom kezdeti szakaszában a szabadművelődéssel 
kapcsolatban még nem fejtette ki negatív véleményét. A Politikai Bizottság júniusi 
irányelvei a szabadművelődési mozgalom támogatására szólítottak fel. Eszerint a 
kultúrmunkát az önkormányzatok társadalmi úton, a szabadművelődési tanácsok 
bevonásával végezzék.

(Népfőiskolák és szabadegyetemek) A parasztság művelődésében a két világháború 
között meghatározó szerepet játszó népfőiskolák 1945 végén – 1946 elején újból a kul-
túrpolitikai érdeklődés előterébe kerültek. A társadalmi-politikai életben bekövetkezett 
nagy változás magával hozta a népfőiskolák átrendeződését is. Míg korábban az egyhá-
zak voltak a legjelentősebb népfőiskolák szervezői és fenntartói, addig 1945 után a pár-
tok és mindenekelőtt a Független Kisgazdapárt védnöksége alatt álló Parasztszövetség 
szerepe kiemelkedő. A Parasztszövetség törekvéseinek középpontjában egy gazdag 
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parasztok országának a megteremtése állott, s ennek rendelődött alá a kultúrpolitikai 
célkitűzés.

A Parasztszövetség a népfőiskoláknak azt a szerepet szánta, hogy ezekben a paraszt-
ság számára a parasztságból neveljen ki versenyképes helyi vezetőket. E népfőiskolák 
nem a szakismeret terjesztésének intézményei voltak, hanem a tananyagot a paraszti ön-
tudat céljának rendelték alá, gerincét történelmi, irodalmi, szociológiai, néprajzi ismere-
tek alkották, középpontjukban a parasztság történetével, a paraszti tárgyú irodalommal, 
népdalokkal, a népi kultúra más termékeivel, aktuális politikai kérdésekkel és „faluve-
zetési” tudnivalókkal. Fontosnak tartották a különböző szövetkezetek szervezéséhez és 
működtetéséhez szükséges tudnivalók elsajátíttatását, a fentiekhez járult még bizonyos 
gazdasági és egészségügyi ismeret. Mivel a Magyar Kommunista Pártnak a parasztság 
körében végzendő kulturális-politikai munkáról más elképzelései voltak, ezért a kom-
munisták népfőiskolákat nem szerveztek.

A háború utáni népművelésben viszont fontos szerepet szántak a szabadegyetemeknek. 
A pártok többsége és az egyházak is igénybe vették a közművelődés e sajátos 
formáját. A kommunisták elképzelései között is szerepelt a szabadegyetem. Az MKP 
már 1945 júliusában fő vonásaiban kidolgozta a szabadegyetemek szervezésének 
tervét.40 Kidolgozottabban tartalmazta a szabadegyetemekkel kapcsolatos elképzeléseket 
Kemény Gábor oktatási reformterve. Kemény a középiskolákból kikerülő, vagy ilyen 
iskolákban nem járt 18 éves fiataloknak munkásfőiskolát kívánt létrehozni, ahol a 
tanulmányok, a szakképzés sajátos szükség szerint szabad hármas (university extersion) 
formában, differenciált tárgykörrel a munkások hajlama szerint folyna.41

1946 ősze fordulópontot jelent nemcsak a politikában, hanem a művelődéspolitikában 
is. A III. pártkongresszuson a pluralizmussal szakító, politikai hegemóniára törekvő MKP 
a kulturális életben is meghatározó szerepet kívánt játszani, ezért mindinkább intoleráns 
lett az eltérő nézeteket valló, más alapokon álló pártok kulturális szervezeteivel szemben. 
A totalitárius rendszer 1948-as kiépülése után a szabadművelődést a központilag 
irányított, ellenőrzött népművelés váltja fel.

Összegzésként megállapítható, hogy 1944 végén, 1945 elején valamennyi 
demokratikus párt abban egyetértett: Magyarországon egy korszinten álló, a demokratikus 
berendezkedésnek megfelelő kulturális életet kell teremteni. Azt is kijelenthetjük, hogy 
a demokratikus Magyarország létrehozásakor a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontba 
tömörült erők a művelődéspolitika egyes ágazatai közül a legkevésbé a népművelést 
dolgozták ki. A Magyar Kommunista Párt 1944-es programjában a népműveléssel 
például alig foglalkozott. A pártot érdekelték ugyanakkor a kulturális kérdések, de átfogó 
programja a népművelésre nem volt. Hasonló helyzetben volt a többi politikai erő is.

A háború utáni új művelődéspolitika a kultúra demokratizálására törekedett. A 
demokratikus célkitűzés pluralista keretben a kultúra szabad érvényesülését jelentette. 
A szabadművelődés a politika direkt szolgálatát felvállaló centralizált népművelés 
tagadásaként jött létre, a társadalom autonóm kulturális szerveződéseit hozta működésbe. 
Kialakulhatott egy új típusú kulturális nyilvánosság, alulról jövő kezdeményezések 
indulhattak el. A politikai demokrácia által biztosított feltételek mellett a pártok és a 
társadalmi szervezetek szabadon hozzáláttak a kulturális munkájukhoz. A politikai 
életben a legaktívabb párt, a Magyar Kommunista Párt kezdetben is szerepet vállalt a 
szabadművelődés létrehozásában, elsősorban a munkásság körében kívánta kifejteni 
kulturális tevékenységét. Az MKP a népművelést kulturális funkciója mellett azonban 
már kezdetben a „demokráciáért”, majd később a szocializmusért folytatott küzdelem 
egyik legfontosabb területének tekintette. A kommunisták a kulturális akcióktól a párt 
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tömegbefolyásának növekedését várták. A pártok között: a politikai harc kibontakozása 
után az MKP számára mindinkább felértékelődött a kulturális munka politikai jelen-
tősége. A kommunisták a népművelést már 1945 nyarán bevonták a választási harcba, 
fontosnak tartották a falusi lakosság befolyásolását. A kultúra különböző ágazati közül 
a népművelés volt az a terület, amelyet az MKP a legkorábban átpolitizált és a politikai 
taktika szolgálatába állított.
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TURBUCZ�PÉTER

Újabb�adatok�Alexander�Bernát�üldözéséhez

Az egyik legismertebb magyar filozófus, Alexander Bernát életéről már több cikket és 
tanulmányt írtam. Legutóbb épp jó egy esztendeje, hogy a Valóság hasábjain Alexander 
Bernát életéről címmel publikáltam, amely kapcsán számos érdeklődő levél érkezett 
hozzám, illetve több előremutató tudományos eszmecserében volt részem. Az elmúlt 
időszak tapasztalatai, valamint a biztatások és az újabb kutatási eredmények arra 
ösztökéltek, hogy egy pár kiegészítő megjegyzést fűzzek még az írás utolsó részéhez, 
amelyben a bölcselő 1919 utáni sorsáról írok.

Alexander Bernát életének világháború utáni éveiről évtizedeken keresztül csak közeli 
barátai – Kóbor Tamás, Sebestyén Károly és Szemere Samu – visszaemlékezéseiben 
volt olvasható egy-két megjegyzés, mígnem az 1980-as években a filozófus első modern 
kutatója, Gábor Éva révén vált az időszak úgy-ahogy ismertté. Bár mindannyian jelentős 
darabokkal egészítették ki a polihisztor életéről alkotott ismereteinket, műveikben azért 
komoly hiátusságok mutatkoznak. A hézagok közé tartozik az álltaluk épp’ csak említett 
1919–1922 közötti életszakasz elbeszélése-bemutatása is. Ennek fölszámolásában 
segíthetnek napjaink levéltári kutatásai (MNL OL, MTA KIK, ELTE EL stb.), amelyek 
az évtizedek óta archívumokban lapuló ismeretlen források segítségével teszik újra 
elevenné számunkra a polihisztor személyét, továbbá az uralkodó Alexander-képeket 
egyszerre mélyítik el és pontosítják, vagy hovatovább néha cáfolják meg azokat. 
Ezúttal az előbbi két megállapítás helytálló, amikor a hétről hétre fölbukkanó új adatok 
kristályosítanak ki egy zavaros korszakot, aminek – más hazai tudósokhoz hasonlóan – 
Alexander Bernát ugyancsak áldozata volt.

Amint az Országos Levéltár K szekciójában őrzött egykori Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztériumi Levéltár (VKM) egyik állagában nemrég fellelt „Alexander dossziékból” 
(K 636. 1923-5-28333. és 1923-5-77815.) kiderül, 1920-ban az ellene folyó rágalomhad-
járatnak a filozófus megpróbált elébe vágni. Az év elején a budapesti tudományegyetem 
vizsgálóbizottsága vádaskodásaihoz nem kívánt asszisztálni, ezért – az 1923-5-77815. 
alapszámú ügyirat tanúsága szerint – február hónapban Genfből a nyugdíjazását kérte. 
Erre lehetősége volt, hiszen április 13-án töltötte be 70. életévét, így joggal hihette, ha több 
mint 40 év tanári munkaviszonnyal a háta mögött önként nyugdíjba vonul, akkor az egye-
tem vizsgálatai azonnal okafogyottá válnak. Angyal Dávid bölcsészkari dékán igyekezett 
eleget tenni a kérésnek és Alexander igényét – a saját jelentésével is megtámogatva – már-
cius 29-én továbbította Haller István vallás- és közoktatásügyi miniszternek. Azonban a 
kérvény és a jelentés a bölcsészkar dékáni hivatalából nem került azonnal a miniszterhez, 
mert előbb, április 7-én az Egyetemi Tanács tárgyalta meg azt. Ezt követően április 21-én 
Ballagi Aladár rektor az egyetemi szenátus nevében azzal terjesztette föl a kar jelentésével 
kísért kérvényt, hogy „Dr. Alexander Bernát ny. r. tanár ellen fegyelmi eljárás van folyamat-
ban; addig tehát, amíg ez befejezve nincs, a nyugellátás kérdésében intézkedni nem lehet”. 
A nyugdíjazás ügye ezzel tulajdonképpen azonnal lekerült a napirendről, bár a hivatalból 
kényszerszabadságolt tanárnak formálisan még hosszú hónapokat kellett várnia a hivatalos 
elmarasztalására, illetőleg az abból következő 1922. márciusi minisztertanácsi döntésre.

A nyugdíjazás körüli huzavona megindulásával szinte egy időben a Magyar 
Tudományos Akadémia 1920. február 23-i zárt ülése Alexander Bernát és Asbóth 
Oszkár kizárása kapcsán kimondta, hogy „a kizárás ténye csak úgy volna megváltoz-
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tatható, ha a kizárt tagok újra ajánltatnának akadémiai tagokul és rendes tagválasztás 
útján újból fölvétetnek az Akadémia kötelékébe”. Tehát a rehabilitációra semmilyen 
valós esély nem volt; ennek azonnali felismeréséhez elég csak arra gondolnunk, hogy 
megannyi sikertelen ajánlás után hány évbe tellett az is, amíg 1892-ben levelező tag le-
hetett (r.t. 1915), amikor pedig még semmilyen erkölcsi billog nem sújtotta. Persze teljes 
joggal felvethető, hogy akkor mégis mi szükség volt ilyen határozatra? A válasz: e dön-
téssel az Akadémia nyugodtan moshatta kezeit az ügyben, hiszen elhárította magáról 
a tényleges döntéssel járó erkölcsi felelősséget, miközben az új politikai hatalommal 
együttműködő tudósközösség természetesen tisztában volt vele, hogy ha a polihisztor 
újra bele is vágna a folyamatba és esetleg sikerülne ajánlásokat szereznie – figyelembe 
véve a korát – az ő életében akkor sem lenne már ismét rendes taggá választva.

Miként az a Magyar Tudományos Akadémia üléseinek jegyzőkönyveiből nemrégiben 
ismeretessé vált számomra, a nyilvánvalóan rosszindulatú húzással hosszú távon sajnos 
a magyar filozófiatörténet (is) beláthatatlanul sokat veszített. Itt nem a közvetett tervekre 
és „mi lett volna ha…” fikciókra kell gondolnunk, hanem az 1920. június 21-én, a 
huszonötödik akadémiai ülés hatodik összes ülésén elhangzottakra, amikor a napirend 
134. pontjaként jelentették, hogy „Böhm Károly r. tagról (a megbízott Alexander Bernát 
nem lévén többé az Akadémia tagja) Pauler Ákos l. t.” mond emlékbeszédet. Ezzel az 
esélye is végleg elszalaszttatott, hogy megtudjuk, mit gondolt legjelentősebb magyar 
filozófus kortásáról Alexander…

Időközben Balázs Károly, az egyetemi fegyelmi bizottság elnöke levélben felvette 
a kapcsolatot a tudóssal, valamint hivatalosan kikérte az MTA-tól és a Kisfaludy-
Társaságtól az ügyében folytatott vizsgálati iratokat. Mindemellett pedig egész 
biztosan hozzájutott az 1919. szept. 20-i keltezéssel Angyal Dávid bölcsészkari 
dékánhoz, illetve 1919. nov. 16-i dátummal Berzeviczy Albert akadémiai elnökhöz 
írt Alexander-levelekhez is, amelyekben a tudós egyfelől részletesen elbeszéli a 
kommün alatt vele történteket, másfelől elárulja elutazása okát. Emez nagy jelen-
tőségű dokumentumok alapján immár az Egyetemi Tanács mint Fegyelmi Bíróság 
könnyedén formálhatott neki tetsző véleményt, és pillanatok alatt megalkothatta 
elmarasztaló ítéletét egy olyan nagy tekintélyű kolléga ellen is, mint Alexander. Az 
egyetemi Fegyelmi Bíróság elmarasztaló határozatának indoklása ugyan jóval hosz-
szabb volt, mint az – 1919 – A sorsformáló év Alexander Bernát életében című, a 
Magyar Tudomány folyóirat 2017. decemberi számában olvasható írásom révén ismer-
hető – akadémistáké vagy a kisfaludystáké, de amint az a VKM-iratanyagból kiderül, 
lényegileg nem hozott semmi újat. Avagy mégis?

A K 636. állagban található 1923-5-28333. iktatószámú ügyiratban lapozgatva lett 
világos előttem, hogy az 1920. július 17-én kimondott, majd Ballagi Aladár által augusz-
tus 10-én aláírt és a minisztériumba továbbított ítélet indoklása a korábbi cikkeimben 
ismertetett tudóstársaságok vádjaitól sokkal továbbment, egész az abszurditásokig 
(talán már említeni is fölösleges, de az egyetemi vizsgálat ugyancsak a profesz-
szor személyes megjelenésének ignorálásával – mindössze leveleire hagyatkoz-
va – történt). Nem csoda, hogy szeptember második felében a hivatalvesztés 
tényének közlésén túl a hírlapok többsége inkább már nem akart foglalkozni az 
üggyel. Jelen ismereteink szerint mindösszesen a Budapesti Hirlap emelt hangos 
szót egykori alkalmazottjáért az őt rágalmazó Milotay István cikke ellenében, aki 
bölcselőnk korábbi BH-béli munkatársaként pontosan tisztában volt a filozófus addigi 
tudományos és zsurnalisztikai teljesítményével, mégis gyalázta őt. De visszakanyarod-
va, az ismert rágalmak (vagyis színkritikák publikálása a kommunizált Pester Lloydban 



106� TURBUCZ�PÉTER:�ÚJABB�ADATOK�ALEXANDER�BERNÁT�ÜLDÖZÉSÉHEZ

Valóság • 2019. december

és az Athenaeum folyóirat bolsevizálása Varjas Sándor Marxról szóló tanulmányának 
megjelentetésével) átvételén túl az Egyetemi Tanács fegyelmi bírósága agg kollégájuk 
további megaláztatásához több új elemmel járult hozzá.

Időrendben haladva, vádjaik még a Károlyi-érától (!) indultak Alexander Bernát ellen, 
aki – az indoklás szerint – az 1919. febr. 6-i kari ülésen „a legkifejezettebben állást 
foglalt amellett, hogy az autonómia felfüggesztése felett a Kar térjen napirendre, 
tehát nem teljesítette kötelességét az egyetemi autonómia védelmében, hanem ma-
gatartásával az azt veszélyeztető forradalmi irányú törekvéseknek volt támogatója”. 
Az abszurditásig elmenő állítás szerint a filozófus nem teljesítette a tőle igazán 
elvárhatót, vagyis ama felvetés támogatását, hogy a bölcsészettudományi kar jelö-
lése nélkül s akarata ellenére a hatalom által az intézményre oktrojált „és a vörös 
világnézetet oda belevinni hivatott tanárokat az eskükivételének megtagadása által” 
ne ismerje el, valamint azok működését lehetőleg megakadályozza, de legalább is 
megnehezítse számukra a katedra megszerzésének elismerését. A tény, hogy kifor-
gatták gondolatait, azt a bölcselő egyik levelében közölt állítása mellett az ELTE 
Levéltárában általam látott 1919/20-as bölcsészkari tanácsülési jegyzőkönyv szin-
tén alátámasztja, amiben annakidején valaki még alá is húzta filozófusunk önmagát 
igazoló szavait. Ám ez nem számított, hiszen mennyivel jobban hangzott, hogy egy 
nyilvános rendes tanár „kifejezetten exponálta magát az ellen, hogy az egyetemi, 
illetve a bölcsészettudományi fakultás a vörös részről jövő és nemcsak az egyetemi 
autonómiát, hanem az egyetemen képviselt minden nemzeti, történelmi, hazafias és 
keresztény irányzatot, szóval azt az irányt és világnézetet melyet az európai fajú 
keresztény társadalom elsősorban tart fenntartónak és közérdekűnek, gyökerében 
fenyegető törekvéssel szemben erélyesen védekezzék”. (Mindenképp említést érde-
mel, hogy Beöthy Zsolt, miként a Kisfaludy-Társaságban úgy itt is kiállt barátja 
ártatlansága mellett, amiért az ítélet megokolása őt magát (!) ugyancsak durván 
elmarasztalta.)

Második vádpontként fogalmazódott meg a tanár Pester Loyd-béli publicisztikai 
működése, amely lapnak fennállása óta ugyan semmi köze nem volt a tudomány-
egyetemhez, ám egy ilyen apróság senkit nem zavart akkoriban. Bár a fejtegetés 
hosszabb volt a tudóstársaságok vizsgálati jegyzőkönyveiben olvashatóknál, ameny-
nyiben kitért a színikritikák áttekintésére, de azokhoz érdemben nem tett hozzá. 
E vádpont egyik kiegészítéséhez tartozott, hogy a professzor akár ismerte Pogány 
Józsefet, akár nem, mindenképpen bűnös volt! Arról volt szó, hogy útlevélszerzés 
reményében – amely Balog Emil „Beszkárt” igazgatóhelyettes 1930-ban Az Est-ben 
tett írásos nyilatkozata szerint hivatalos úton hamar csúfos közjátékba fulladt – 
Alexander sürgönyt írt Pogánynak, de a találkozás soha nem jött létre – egy elítélés-
hez viszont e tény elégnek tekintetett. Végezetül, pedig ami rágalom még a bizottság 
tarsolyában föllelhető volt e vádponthoz, azt mint egy kártyajáték végén a lapokat, 
egytől egyig mind kiterítették. Tudomásuk szerint a bölcselő bizalmas kapcsola-
tot tartott fenn a „bűnös rendszer zászlóvivői”-vel, így például Varjas Sándorral, 
Szemere Samuval, Fogarasi Bélával, és Varga Jenővel is. Veje, Révész Géza a pro-
letárdiktatúra egyik legexponáltabb képviselője volt, míg fia, Alexander Pál éksze-
reket kommunizált, s azokat Révész segítségével a lélektani intézetben rejtette el 
stb. A cél világos volt: mindenáron tönkretenni Alexander reputációját, és rácáfolni 
évtizedeken át tartó nemzetépítő munkásságára, amit úgy kellett ábrázolni, mint 
ami egyenesen a kommün felé mutat. A vádak ezen része mögött nem nehéz felis-
merni (de legalábbis erősen sejteni) Ballagit, aki szerint a filozófus nemzeti iránya 
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„nem volt alkalmas nagyobb próbák elviselésére és hogy ő nem bizonyult annyira 
nemzetivé asszimilálódott magyarnak, aki internacionális forradalmi fajtestvéreivel 
közösséget többé ne vállalt volna akkor, mikor ezek a nemzeti irány rovására felül 
kerekedtek”.

A harmadik vádpont az egyetemtől szintén teljesen független Athenaeum-beli 
szerkesztői tevékenységére irányult. Ez a vádpont szintén egy több helyen előfordu-
ló nevetséges argumentum a tudós bűnössége mellett, így bővebb cáfolatot itt már 
nem igényel.

Összegezvén a vádakat Ballagi Alexander hivatalvesztését, illetményeinek meg-
vonását, de a hatályos nyugdíjtörvény értelmében valamennyi nyugdíjösszeg fo-
lyósítását javasolta. A felterjesztést Haller István kultuszminiszter elfogadta, így 
kezdetét vette a hosszú huzavona a filozófus és a minisztérium(ok) között, miköz-
ben az egyetem vezetése továbbra is elzárkózott Alexander teljes rehabilitációjától. 
A következmények pedig már ismertek: a professzort felfüggesztették, 1920 ősze 
és 1922 nyara között se fizetést se nyugdíjat nem kapott, továbbá a Budapesti királyi 
magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Tanácsa, mint Fegyelmi Bíróság előadási 
jogosítványaitól is megfosztotta, tehát itthon nem taníthatott. Ügye végül 1922 nyarán 
rendeződik, amikor fizetését visszamenőleg kiutalják számára, valamint – Horthy enge-
délyével – rendes illetménnyel nyugdíjazzák.

*
Végezetül egy személyes megjegyzés: miként korábban, jelenleg is úgy gondolom, 

hogy meg kell ismernünk és be kell mutatnunk az Alexander Bernáttal és tudós kortársa-
ival (Marczali Henrik, Beke Manó, Simonyi Zsigmond stb.) a Horthy-rendszer hajnalán 
történteket. Ez a történeti hűség igényén túl, azt hiszem, erkölcsi kötelesség is, hiszen az 
a szakmai és társadalmi megbecsülés, illetve eredmény, amit 1919/1920-ban rövid idő 
alatt tönkretettek, ahhoz száz esztendő kellett, hogy megismerjük, de vajon mennyi időre 
lesz szükség, hogy igazán rendbe hozzuk?



KAPRONCZAY�KÁROLY

Ötven�év�a�dualizmus�magyar�parlamentjében

A „kiegyezés”, vagyis a dualista magyar állam politikai rendszerének megítélése, 
tevékenységének értékelése a rendszer megszületésének pillanatától éles viták 
kereszttűzében állt. A „résztvevők”, vagyis a dualizmus megalkotóinak szemében mindig 
politikai kérdés volt, maradt. Az új politikai rendszer a kompromisszumon nyugvott, 
amely biztosította a magyar állam függetlenségét, a 19. századi történelmi folyamat 
egyik döntő kérdését. Később egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a törvényes kereteken 
belül ez a kérdés csak belső reformokkal rendezhető. Ez nem kevés feszültséggel 
járt. A rendszer legitimációja népképviseleti választásokon alapuló parlamenttel lett 
működőképes. Gerő András erre a területre összpontosít könyvében, nem a politikai 
rendszer egészét elemzi, hanem annak egyik lényeges elemét, a parlament működését.

A Monarchia, az akkori Európában – Oroszország és Németország mögött – 
nagyságban a harmadik helyen állt, 676 615 km-nyi területén 51 millió ember élt, amit 
11 nemzet, több vallás és ebből fakadó kultúra színezett. Nyelvi szempontból a két 
államalkotó népből a német 25%-ot fedett le, a magyar nyelvűek 17%-ot képviseltek, a 
többség tehát más nyelveken beszélt. A gazdasági fejlettség is megosztotta a Monarchiát, 
a markáns különbségek miatt egyszerre volt jelen a felzárkózás és az elmaradottság. A 
Monarchia valóban két állam közös érdeke volt, egyszerre fenn akart maradni, másrészt 
kontinentális hatalmát kívánta kívülről biztosítani. Sajátos geopolitikai helyzete miatt 
mindig állandó veszélyforrás, de jó szövetséges is volt. Ettől függetlenül a Monarchia 
a 19. század egyik legéletképesebb intézménye volt. Ez tette lehetővé, hogy túlélte a 
napóleoni háborúkat, az 1848-as forradalmak, az olasz egységmozgalmak, majd a német 
egység viharszeleit, problémáját is. A königgrätzi csatavesztés (1866) után világossá 
vált, hogy Poroszország nem kívánja Ausztria vesztét, hiszen a magyarokkal kötött 
kiegyezéssel létrejött Habsburg Monarchiában későbbi potenciális szövetségesét látta. 
A „megoldás” tehát az 1867-es kiegyezés lett, amely nélkül a Habsburg Birodalom 
könnyen eltűnhetett volna.

Bécs egykönnyen – a maga érdekében – tudomásul vette a magyar álláspontot, hogy 
„Magyarországot a magyarok uralják”, élhetnek itt más nemzetek is, de politikai érte-
lemben csak magyar nemzet van. Ennek tudomásul vétele után sem lett Magyarország 
teljesen független: nem volt önálló külpolitikája, gazdasága, pénze, hadserege stb. 
A kiegyezéssel a magyar nacionalizmus óriási sikert ért el, függetlenül attól, hogy az 
erdélyi románok állami „hátvédje” 1881-től a Román Királyság volt, a szerbek mögött 
Szerbia állt. A közös állam „magyar királyság” részét választott országgyűlés, felsőház 
és kinevezett kormány irányította, természeten az alárendelt közigazgatással. A kiegye-
zést is az 1865-ös választásokon életre hívott parlament készítette elő, amelynek man-
dátuma 1869-ben lejárt, így azt az 1848-as törvények V. cikkelye szerint lehetett megvá-
lasztani. Általános választójog nem létezett, választásra jogosult előjogokkal a vagyoni 
helyzetnek megfelelőek, iskolai végzettség szerintiek, valamint az itt élő nemzetiségek 
megfelelő listák alapján választhattak. Ezen felül választójogot szerezhettek a birtok 
nagysága, a jövedelem, a kézművesség, a kereskedelem után befizetett adók alapján, 
a választásra jogosultakat választókerületekbe osztották. Az utóbbiak elhelyezkedése 
és nagysága eltérő volt egymástól. A választókerületekben a jelölteket közfelkiáltással 
jelölték, maga a képviselőválasztás nyílt listákon történt.

NAPLÓ
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Az 1869-es választások egyértelművé tették – mind a hatalom birtokosainak és az 
ellenzéknek egyaránt –, hogy az alkalmazott 1848-ben meghozott választói törvény 
alapos változtatásokra szorul. Az is bizonyos lett, hogy az elsődleges cél nem a 
liberális jogkiterjesztés, hanem az adott politikai rendszer – korszerűsített jogi keretek 
között – fenntartása lesz. Az is világossá vált, hogy a választójoggal rendelkező 
magyarság többsége „elviseli” az adott rendszert, a hatalom birtokosainak feladata 
az országos kisebbség ellenére a parlamenti többséget tartósan megtartani. Ebben a 
parlamentben nem voltak – mai értelemben vett – pártok, csak érdekcsoportok. Az már 
a választások idején kirajzolódott, hogy a választók csoportja igen kis létszámú és szűk 
keresztmetszetű. Már a választás után, az 1872. évi választás előkészítésére javaslat 
született a választási törvény átdolgozására, de az 1848-as törvény továbbfejlesztése, 
méltányos korrekciója helyett jogszűkítő, az aránytalanságokat fokozottabban 
továbbéltető megoldást alkalmaztak. Ugyan finomították a választójoghoz szükséges 
adóalapot, bővült az iskolai végzettséget figyelembe vehető kör, a dolog „nyeresége” 
kezdettől egyértelmű volt, így törvényes módon lehetett fenntartani a rendszert. Ennek 
lett a következménye, hogy megnövekedett a választójogból kirekesztettek tömege. 
A hatalom birtokosai mereven ragaszkodtak a választójoghoz, évtizedeken keresztül 
dúlt a harc az általános választójogért. Némi eredményt jelentett, hogy 1913-ban közel 
négyszázezerrel növekedett a választásra jogosultak tábora, ami a lakosság így is 
mindössze 28%-át jelentette. Azt is figyelembe kell venni, hogy a választásra jogosultak 
kb. 1/5-e nem ment el szavazni, de abban a választási körzetben, ahol csak egy jelölt 
szerepelt, valójában nem is volt választás. A jelöltek többsége viszont valakinek 
az elkötelezettje volt, illetve több jelölt esetében szerepet kapott a befolyásolás, a 
vesztegetés, a szavazatok nyílt vagy titkolt megvásárlása. Ez nem volt ismeretlen a 
hazai politikai életben, hiszen a 19. század első évtizedeiben a vármegyei tisztújítások 
„mintapéldái” lettek a korrupciónak, a voksok megvásárlása folyamatának, ami lehetett 
akár még fizikai kényszer is. Ezekben az ügyekben főleg a kormányzatnak volt érdeke a 
választások, a tisztújítások folyamatának „tisztasága”. Amikor már pártokat képviselnek 
a jelöltek, akkor kap szerepet az „elvűség”, a szavazatok megvásárlása, illetve a voksok 
bármilyen áron történő megszerzése. (A szavazókat megvendégelik, beszállítják a 
választóhelyiségbe.) Ekkor válik az elvhűség helyett „foglalkozássá” a képviselői pálya, 
Mikszáth Kálmán 1887-ben írta: „Milyen szűzi idők voltak azok 1861-ben, amikor 
ingyen jutott mandátumhoz mindenki. A választók valóságosan válogatták a követeket, a 
jelesek között a legjelesebbeket. […] 1865-ben már pénz is kellett, De milyen összegek. 
Erdélyre mindössze tizenhét ezer forintot adott a Deák-párt, abból is visszaküldtek 
ötezret, aminek már nem volt helye.”

A választások tisztasága megkívánta, hogy a közigazgatás semleges maradjon, 
ami a századfordulóra alapjaiban megváltozott. Szinte általánossá vált, hogy maga a 
közigazgatás szervezetei alaposan kivették részüket a választási küzdelemből, nem 
kímélve az anyagiakat sem. A kortesek energiát nem sajnálva szónokoltak egy-egy jelölt 
mellett, természetesen nem ingyen, busásan megfizetették szolgálataikat. A jelöltek 
nem mindig voltak makulátlanok, gyakran változtatták pártállásukat, legfeljebb újból 
jóval távolabbi választókerületben jelöltették magukat. A választási törvény módosítása 
nem hozott alapvető változásokat a magyar országgyűlésben, legfeljebb csökkent a 
történelmi előjogokkal rendelkezők és megnövekedett a vagyoni alapon bekerülök 
százalékos aránya. Ahogy megtiszteltetés volt a reformországgyűlésbe bekerülni, 
később a kiegyezést követő parlamentbe, a századforduló évtizedeiben már a politikai 
és érdek szerinti „elkötelezettség” lett a domináns. Így megváltozott a parlament 
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légköre: ahol nem lehetett papírról soha felolvasni, a retorikai készség lett meghatározó, 
lényeges lett a házszabály betartása (például meddig volt szabad hozzászólni vagy 
beszédet mondani). Sokszor felbomlott a rend. Közbekiabálások, sértegetések és 
személyeskedések lettek úrrá, amelynek „csúcsa” az obstrukció lett. (Időhúzásból 
történő, vége-hossza nincs, oda nem illő könyvekből történő felolvasások sorozata, amit 
a házelnök nem tudott leállítani.) Volt olyan eset is, hogy a képviselők egy csoportja 
összetörte az ülésterem berendezését, rálőttek az ülésteremben a házelnökre, és így 
tovább. A felsorolni is nehéz visszásságok ellenére a dualizmus korszakában a magyar 
parlament számos jelentős törvényt alkotott, amelyek hosszú időre meghatározták az 
ország életét. Itt kell említeni az oktatási és a felsőoktatási, a közegészségügyi (1876), 
az ipari (1882), a polgári anyakönyvezésről és házasságkötésről szóló törvényeket, stb.

A Monarchia magyar népképviseleti parlamentje megkapta mindazon „betegségeket”, 
amelyek a korban minden parlamentet és parlamentarizmusát veszélyeztette. A magyar 
parlament esetében egy természetes folyamatról is beszélhetünk, ami ez „esetben” nem 
magától érthető. Talán – orvosi kifejezéssel élve – a védekező mechanizmus leépült, a 
képviselet immunrendszere működőképtelenné vált. A szerző ennek miértjére keresett 
választ kiválóan dokumentált, olvasmányos könyvében, amit gazdag irodalomjegyzék, 
fényképgyűjtemény egészít ki.

(Gerő András: Az elsöprő kisebbség. Népképviselet a Monarchia Magyarországán. 
Budapest, 2017, Habsburg Történeti Intézet és a Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 456 p.)
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Zanny Minton Beddoes

Üzbegisztán�váratlan�gazdasági�
reformokba fogott

A kormány tisztviselői nem háborgathatják 
a kisvállalkozókat

Amikor messzi országok miniszterei nyugati 
pénzügyi központokat járva gazdasági re-
formtervezeteiket harangozzák be, előadásaik 
többnyire lehangoló módon előre megjósolha-
tók. Rendszerint sok szó esik a „költségvetési 
konszolidációról”, az infrastruktúra fejlesztésé-
ről és a bankrendszer eredményességéről. Ez 
azonban nem így van Dzsamsed Kucskarovnak, 
Üzbegisztán pénzügyminiszterének az esetében: 
arra a legbüszkébb, amit nem tesz a kormánya. 
Amióta 2016-ban Shavkat Mirziyoyev követte 
Iszlam Karimovot az elnöki székben, szerinte a 
legfontosabb változás egy a kotnyeles kormány-
zati tisztviselőket távoltartó hároméves morató-
rium a vállalkozások felügyeletében. A kormány 
alig tehetne nagyobb szívességet Üzbegisztán 
üzletembereinek, mint hogy félreáll útjukból, és 
engedi, hogy azok – a megtorlás félelme nél-
kül – végezzék dolgukat. Forradalmi gondo-
latnak számít ez egy olyan térségben, amely 
tele van állam uralta, bürokratikus, korrupcióval 
átszőtt gazdaságokkal. Karimov úr már akkor 
Üzbegisztán élén állt, amikor az 1991-ben ki-
vált a Szovjetunióból. Megtartott mindenféle 
szovjet gazdasági intézkedést, köztük a felfújt 
hivatalos árfolyamot, a pénzforgalom ellenőr-
zését és az állam iparban és mezőgazdaságban 
játszott óriási szerepét. Emellett még olyan szo-
kásos posztszovjet visszaéléseket is elkövetett, 
mint bármiféle, megszerzésre érdemes magán-
vállalkozás minden átmenet nélküli kisajátítása. 
Kevesen számítottak arra, hogy Mirziyoyev sokat 
fog ezen változtatni. Hiszen elvégre tizenhárom 
évig Karimov pénzügyminisztereként szolgált. 

Amióta azonban hatalomra került, módszeresen 
hozzálátott a gazdaság rendbe szedéséhez, és 
szűkebb értelemben vett politikai reformok beve-
zetéséhez is. Üzbegisztán 32 milliós lakosságával 
Közép-Ázsia legnépesebb országa. Egészen a 
közelmúltig egyike volt a térség leginkább stag-
náló és elnyomó országainak – a versenyszféra 
tekintetében. Egy éjszaka leforgása alatt köve-
tendő példává vált a reformok terén. Mirziyoyev 
hirtelen döntéssel leértékelte az ország valutáját, 
a szomot, ezáltal összhangba kerültek a hivata-
los és a feketepiaci árak. Az exportőrök többé 
nem kényszerülnek arra, hogy külföldi valutából 
származó bevételük egynegyedét a kormánynak 
adják. Ez nemcsak a határon túli üzletek szem-
pontjából fontos, érvel Kucskarov, hanem az üz-
bég emberek számára is: a keményvaluta hiánya 
az elmúlt időszakban készpénzhiányhoz vezetett, 
mivel a vállalkozások felhalmozták a bankje-
gyeket, amivel dollárt vásároltak a feketepiacon. 
Emiatt a nyugdíjasok, a bérből és fizetésből élők 
csak nagy nehezen tudták havi banki átutalásai-
kat készpénzre váltani. Kucskarov úr a kormány 
abbéli elhatározását is beharangozta, hogy a 
kiskereskedőknek megengedi az ország korábban 
lezárt határainak átlépését, amely, mint mondja, 
ösztönzi a háziipart az olyan térségekben, mint a 
Fergána-völgy1, amely Üzbegisztán, Kirgizisztán 
és Tádzsikisztán találkozási pontja. A térség 
szovjet éra alatti önkényes határai sok családot 
választottak szét, akik most nagyon örülnek az 
újbóli nyitásnak. Julij Juszupov taskenti közgaz-
dász a berlini fal leomlásához hasonlítja a hatást. 
Huszonöt év elteltével a hatóságok rábólintottak 
az üzbég főváros és a tádzsikisztáni Dusanbe 
közti első járatokra. A „kapcsolat” hívószóvá vált 
a kormány számára, amely nemrég rendezett egy 
konferenciát a regionális infrastruktúra és gazda-
sági együttműködés fejlesztéséről. A nyitás már 
hozza is gyümölcseit: a Közép-Ázsia többi részé-

1 Közép-Ázsia legtermékenyebb és legsűrűbben 
lakott régiója.
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vel való kereskedelem másfélszeresére nőtt 2017 
óta. Üzbegisztán a Világbank „üzleti környezet 
minősége” rangsorában a 2012-es 166. helyről 
ez évben a 76. helyre ugrott előre. A kormány 
jelentősen egyszerűsítette az adótörvényt, hogy 
ténylegesen adógyűjtésre, és nem pedig megvesz-
tegetésre szolgáljon a rendszer. Zajlik az állami 
tulajdonban lévő vállalatok szerkezetátalakítása, 
azzal a céllal, hogy azok végül magánkézbe ke-
rüljenek. Például elválasztják a repülőterek és az 
állami kézben lévő légitársaság kezelését, ahogy 
az áramtermelést, -szállítást és -elosztást is. Ez év 
februárjában adta el Üzbegisztán első dollárban 
denominált kötvényét, részben azért, hogy viszo-
nyítási alapot nyújtson helyi cégeknek a kölcsön-
zéshez. 5,4 százalékos hozammal jár tíz év alatt, 
és már jelentős mértékben túljegyezték.

Taskentben érezhető az optimizmus. A be-
fektetési környezet nagyban javult, mond-
ja Igor Kolesznyikov, a British-American 
Tobacco üzbég leányvállalatának munkatársa: 
„A múltban nagyon nehéz volt megérteni 
a játékszabályokat, de napjainkban sokkal 
egészségesebb a helyzet”. A reformok „rend-
kívül kedvezők az üzlet szempontjából”, lel-
kesedik egy vállalkozó, aki fűrészárut impor-
tál Oroszországból. Mint ahogy azonban a 
kötvénykibocsátási tájékoztató figyelmezte-
tett, ez a nagy változás első körben bénítólag 
hat a gazdaságra. A szom leértékelésének 
köszönhetően 14 százalékra nőtt az infláció. 
A GDP növekedése a 2015-ös 7,9 százalékról 
(gyanús módon Karimov idején mindig 8 száza-
lék körüli növekedés volt) tavaly 5,1 százalékra 
lassult. A munkanélküliség is nőtt. A befektetők 
továbbra is óvatosak. Különösen bizalmatlanok 
a bíróságokkal szemben, amelyek készségesen 
jóváhagyták az elmúlt idők kisajátításait. A kor-
mány megálljt parancsolt a haveri kapitalizmus 
legkirívóbb formáinak, például annak, hogy a 
felsőbb összeköttetésekkel rendelkezők számá-
ra bizonyos áruk vámmentes importjának jogát 
osztogassák. Továbbra is maradtak fenn azonban 
esetleges összeférhetetlenségek: Taskent polgár-
mesterének például van egy cége, amely a város 
építési projektjeibe fektetett be. A kormány lénye-
gében felhagyott azzal, hogy minden épkézláb 
embert a földekre kényszerítsen, hogy segítse-

nek gyapotot aratni. A gazdálkodókkal azonban 
úgy bánnak, mint a „jobbágyokkal”, mondja 
Juszupov úr. Továbbra is érvényben vannak még 
a szabályok, amelyek arra kötelezik őket, hogy 
gyapotot termeljenek, és azt rögzített áron adják 
el az államnak. Még mindig hiányzik a valódi 
elszámoltathatóság, amely nélkül nehezen megy 
az üzleti felvirágzás. Mirziyoyev teremtett némi 
teret a nyilvános vitának, szabadon engedett né-
hány politikai bűnözőt, és eltűr bizonyos mértékű 
bírálatot. Például a társadalom széles köre elítélte 
a kilakoltatásokat és házrombolásokat, amelyek 
a Taskentben jelenleg zajló nagy építési projek-
teknek nyitnak utat – ezt Karimov csírájában 
elfojtotta volna. Üzbegisztánban azonban tovább-
ra sincsenek ellenzéki pártok és szabad média. 
Mindenkit az a kérdés foglalkoztat, hogy milyen 
messze megy Mirziyoyev úr a reformok útján. 
Nincsen arra utaló jel, hogy igazi demokrácia 
lenne készülőben. Még a gazdasági reformok is 
arra vannak ítélve, hogy ellenállásra ösztönözzék 
a kiváltságait védő elitet. Mindenesetre már az 
is nagy előrelépésnek számít, hogy egyáltalán 
reformok zajlanak.

(The Economist)

Eva Wiseman

Folyékony történelem

A Temze partja tele van lenyűgöző ősrégi tárgyi 
leletekkel. Eva Wiseman nem restellt beállni az 
iszapot kutatók közé, hogy felfedezze, mivel is 
foglalkoznak.

„Fordulj jobbra a kínai étteremnél, és 
találkozzunk a partszegélyen” – így szólt az 
üzenet. Még egyszer megnéztem, mit írt Florence 
Evans, ahogy közeledtem a két modern tömbház 
között megbúvó étteremhez, mert biztos voltam 
benne, hogy rosszul mondta. Estére járt az 
idő, egy csendes, kelet-londoni utcában jártam; 
Florence-t akartam elkísérni egy Temze-
parti iszapkutató expedícióra, hogy apálykor 
apró kincseket keresgéljünk. Instagramjára 
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színes képeket tesz fel az általa kibányászott 
ezüstkanalakról, metszett üvegdugókról és 
pompás gyöngyökről, a hashtagek pedig egy 
mudlarking (’iszapkutató, sárbúvárkodó’) 
közösségről árulkodnak, amely ott munkálkodik 
végig a folyó mentén. Tanácstalanul méregettem 
az éttermet. Már egészen az ajtónál voltam, 
amikor egy nehéz, rozsdás kapun keresztül 
előtűnt a jobb oldalon lévő kis sikátor. Ahogy 
elindultam lefelé a csúszós lépcsőkön, hirtelen 
megcsapott a zöldesbarnás folyó szaga. Majd 
egyszer csak ott voltam a parton, és egy kis alak 
integetett a víz felől.

Florence Evans foglalkozását tekintve 
művészettörténész, és már akkor elhivatott 
sárbúvár volt, mielőtt ismerte volna a szót. 
„Ez nem hobbi – jelentette ki határozottan – ez 
megszállottság.” A most 39 éves Florence a 
folyó mellett nőtt fel, a London délkeleti részén 
fekvő Putney-ben, ahol délutánokat töltött 
színes cserepek és agyagpipák darabjainak 
gyűjtögetésével. Addig nem igazán tudta, 
hogy mik is ezek igazából, amíg nem látta 
őket kiállítva a Hampton Court Palotában. 
Mostanában munka után, vagy hétvégenként 
ötéves kislányával jön ki a folyópartra. Evans 
szerint Cecilia találja a legjobb dolgokat, 
talán mert közelebb van a földhöz. Egy 
homokba temetett kólásdoboz emlékeztetőként 
szolgált, hogy a folyó még mindig és már 
régóta a londoniak szemétlerakóhelye volt, 
amely ezáltal a világ egyik legváltozatosabb 
régészeti lelőhelyévé vált. John Burns, egy 
tizenkilencedik századi parlamenti képviselő 
„folyékony történelemként” írta le a Temzét, 
egy olyan helynek, amely saját maga naponta 
kétszer tárja fel kincseit az árapály miatt.

„A 18. és a 19. században azok foglalkoz-
tak sárbúvárkodással, akik kétségbeejtő anyagi 
helyzetük miatt a hullámtérből megmentett hul-
ladék eladásából próbáltak megélni” – mesélte 
Kate Sumnall, a Museum of London kurátora; 
a helytörténeti múzeum egyik, Secret Rivers 
(’Titkos folyók’) című jelenlegi kiállításán 
bronzkori lándzsahegyek, középkori fegyve-
rek és egy tizenkilencedik századi, „Egy jó 
leánynak” feliratú bögre is látható, amelyet a 
sóderben találtak London egyik leghírhedtebb 

nyomornegyedében. „Korunkban az iszapku-
tatás olyan történelmi maradványok keresgé-
lésévé alakult – mondta a kurátor –, amelyek 
fogódzót adnak az itt élt emberekkel kapcsolat-
ban.” Továbbá kialakult egy közösség is, amely 
talált kincseit online osztja meg, illetve Evans 
esetében a Thames and Field club [fémdetek-
toros kincsvadászok] havi találkozóin egy fo-
lyóparti sörözőben. „Vegyes társaság vagyunk, 
vannak köztünk különcök, tudósok, építészek, 
fura alakok … de valamennyien megszállottak 
vagyunk.”

Három évvel ezelőtt a londoni Kikötői 
hatóság megtiltotta, hogy bármit engedély 
nélkül elvigyenek a hullámtérből, és bármit, 
ami 300 évnél idősebb, hivatalosan nyilván kell 
tartani – ami azt jelentette, hogy ha tényleg egy 
kincsre leltem, nem szedhettem fel azt.

„Látod az apályvonalat?” – hallottam 
Florence hangját a morajló szélben. „A folyó 
mindent súly szerint rendez el. Ezen a parton 
a cserepek vannak – amott a fémtárgyak.” 
Nyugat felé mutatott. „Nézd, még a talaj is 
vasasnak néz ki.” Lassan lépegettünk, lefelé 
nézve, és másodperceken belül találtunk egy 
kék-fehér porcelándarabot. „Ez nagyon divatos 
volt a 17. században, amikor a németországi 
Westerwaldból hozták be – mesélte, és közben 
egyre több mindent láttam – egy kobaltkék 
villanást egy kő alatt, és egy másikat a vízhez 
közel, hamarosan pedig olyan érzésem támadt, 
mintha egy újfajta nézésmódot tanultam volna, 
másfajta árnyaltabb látást.

A delfti fajanszot gyártó első angol műhelyek 
helyén voltunk, de az általunk talált cseréptárgyak 
nagy része Evans szavaival élve „viktoriánus 
szemét”. Már rég „átnyergelt” a ritkább leletekre, 
mint például az apró tűkre, amelyeket fejük 
formája alapján azonosít be, és arra a félig 
vízbe merült gombszerű tárgyra, amelytől elakadt 
a lélegzete: „Ez egy aranyozott ólomfoglalat, 
vélhetőleg I. Jakab korabeli vagy Tudor.”

Evans számára az érték fennmaradó 
részleteiben – egy virágban, egy csillagban 
rejlik – bár nemrégiben egy sárbúvártársa 
talált egy Tudor-kori ezüsttárgyat, amely 
fontban számolva százezreket ért. Ha a tárgyat 
bejegyzik, akkor ötven százaléka az ő markát 
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üti. Evans jól megválogatja, mit vigyen haza 
magángyűjteményébe, és rendszeresen cseréli 
a műtárgyakat, a régieket visszaviszi oda, ahol 
találta őket. Nemrégiben rábukkant egy fél 
ónmázas francia Quimper-tányérra, amelyet 
végül visszadobott, mert túl nagy volt a lakásába 
– hogy aztán hetekkel később viszontlássa 
egy másik iszapkutató Instagramján posztolva. 
Evans írt egy sor gyerekeknek szóló 
történetet, amelyek a folyóban talált tárgyakon 
keresztül tanítják a történelmet, de számára 
a sárbúvárkodás örömét legalább annyira 
jelenti a vadászat, mint maga a kincs. „Jól el 
lehet merengeni, nem? Szeretek egyedül lenni 
a víz mellett. Szeretem azt az érzést, hogy 
hatalmasabb nálam.”

Közben beesteledett, és Florence egy 
kocsma (pub) felé nézett, amely már az 1400-
as évek közepe óta ott állt; innen az a sok 
agyagpipa, amelyek még mindig találhatók az 
ablakai alatti iszapban. „Természetesen van 
egy árnyoldala is a folyó történetének – a 
rabszolga-kereskedelem, az akasztások, az 
elszegényedett korai sárbúvárok. Kiváltságot 
jelent, hogy láthatom ezt az egymásra 
halmozódó történelmet, mindezeket az 
elveszett életeket. A műtárgyak gyűjtése révén 
magam is részévé válok.”

Egy átlagos napon a következő dolgokat 
találhatja Evans: cserzőműhelyekből származó 
csontokat, tetőcserepeket a nagy londoni 
tűzvész idejéről, agyagpipákat az 1500-as évek 
végéről, és egy tizenhetedik századi hajón 
holtsúlynak használt Karib-tengeri kagylókat. 
Megbotlottam egy lóállkapocsban – a fogazat 
sértetlenül állt ki belőle. „Ó, igen – szólalt 
meg Evans, egy sötétbarna cserépdarabot 
szemügyre véve. – Ez egy [szakállas férfifejes] 
Bellarminó (Bartmann)-kancsó darabja. 
Boszorkányüvegnek hívták, és rontás ellen 
használták. Kellett bele egy kis levágott köröm, 
egy kis vizelet, majd megátkozták a személyt, 
és betemették a palackot.” Ezt az információt 
a köveken keresztül kiabálva osztotta meg 
velem. Nem volt rajtam megfelelő cipő, meg 
jegyzetelni se tudtam a szitáló esőben. Kicsit 
lassabban folytatta. „Bocsánat” – mondta, 
és várta, hogy beérjem. Nem szokott hozzá, 

hogy társasága legyen. Annak ellenére, hogy a 
járókelők egy utcányira voltak tőlünk, már egy 
órája nem láttunk vagy hallottunk egy lelket 
sem. „Mindig nemet mondok, amikor barátok 
kérik, hogy csatlakozhassanak hozzám itt a 
parton; csak a lányom kivétel” – vallja be. „Bár 
később szeretem azt a csapatszellemet, ahogy 
megosztjuk egymással a talált tárgyainkat, 
ez egy magányos időtöltés. Szerintem ezt 
mindenkinek ki kellene próbálnia, meg kellene 
kísérelnie a folyó történetét felhasználva 
megérteni otthonaikat és városaikat. Csak … 
ne velem együtt” – mondja bocsánatkérően. 
Florence Evans visszakísért a kínai étteremhez, 
és még épp időben fordultam vissza, hogy 
lássam alakját ismét eltűnni a lépcsőkön a part 
irányában.

Florence Evans volt a kurátora a Totally 
Thames fesztivál keretében megrendezett sárbú-
vár-kiállításnak. A Foragers on the Foreshore 
(’Sárforgatók a hullámtérben’) 2019. szeptem-
ber 24–29. között volt látható a londoni South 
Bank negyedben a Bargehouse-ban. Florence 
Evans Instagramja: Flo Finds.

Elaine Weiss

Elrejtett�számadatok��������������������������������
A�női�tudósok,�akik�megnyerték��������������

az�első�világháborút

Patricia Fara: A Lab of One’s Own: Science and 
Suffrage in the First World War (Saját labor: 
Tudomány és választójog az első világháború-
ban) Oxford University Press, 2018, 304 oldal) 
című könyvének recenziója

Számos brit város központjában található 
olyan kenotáfium, vagyis síremlék, amelyet 
az első világháborúban elesett hősök 
tiszteletére emeltek. A faragott koszorúk és 
babérok között ott van azok neve és katonai 
rangja a talapzatokba vésve, akik életüket 
adták a hazáért. A további sorokban olvasható 
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azoknak a katonáknak és tengerészeknek a 
listája, akik a későbbi háborúkban hunytak el. 
November 11-én, az emlékezés napján, az első 
világháború befejezésének évfordulóján, piros 
selyempipacsok díszítik az emlékműveket e 
hős férfiak áldozatára emlékezve.

Van azonban honfitársainknak egy hatalmas 
csoportja, akikről a brit társadalom szándékosan 
elfeledkezett a múlt században, akiket nem 
tartottak számon, nem ismertek el, nemhogy 
a nevüket kőbe vésték volna: a nők, akik 
mindenüket feláldozták a háborúban, sokan 
közülük az életüket is. Egyesek a testi erejüket 
használták a bányákban és a hadiüzemekben. 
Mások orvosi szakértelmükkel segítettek a 
fronton. Megint mások pedig elméjüket és 
tudományos képzettségüket állították a haza 
szolgálatába. A Saját labor2, Patrícia Fara 
tudománytörténész legújabb könyve a közös 
emlékezetnek ezt a hiányát akarja pótolni, 
azáltal, hogy az utolsó csoportra összpontosít, 
megadván a huszadik század elején élő brit női 
tudósoknak a nekik jogosan kijáró tiszteletet. 
Fara örvendetes és újszerű munkája túlmegy 
a már ismerős „nővér-a-nyugati-fronton” 
stílusú, bátorságról és türelemről tanúskodó 
beszámolókon, amelyek sok első világháborús 
történetben megjelennek. Ehelyett a könyv 
két egybeeső centenáriumot kapcsol össze: 
az első világháborút lezáró fegyverszüneti 
egyezményét, és annak századik évfordulóját, 
hogy a törvény szavazati jogot biztosított a – 
legalábbis egy bizonyos kort elért és jómódúbb 
– brit nőknek, még ugyanabban az évben. 
Mintha csak saját maga kísérletét végezné, 
Fara hősnőit a vizsgálóasztalra helyezi, és 
figyeli, milyen válaszokat adnak ezekre a 
történelmi ingerekre.

Mindkét esemény nagy lökést adott a brit 
társadalomnak, családokat, gazdaságokat, és 
mint Fara rámutat, laboratóriumokat rázott fel. 
A női tudósok komoly egészségi kockázatot 

2 A cím a Nobel-díjas angol írónő, Virginia Woolf 
esszéjének a címére (A Room Of One’s Own, 
’Saját szoba’) rímel rá, amelyben Woolf a nők 
elnyomott helyzetéről ír: a nők évszázadokig 
nem rendelkeztek saját térrel, saját szobával és 
keresettel, hogy szellemi tevékenységet tudjanak 
folytatni.

is vállalva kezdtek bele robbanószerek, 
mérgező anyagok, vírusos betegségek és a 
radioaktivitás fel nem ismert halálos hatásainak 
tanulmányozásába. Már pusztán a tudományos 
karrier választása is igen küzdelmes volt 
számukra: az egyetemeken, az iparban és a 
hadügyminisztériumban egyaránt mélyen 
beidegződött nőgyűlölettel szembesültek. Égető 
szükség volt rájuk, de kifejezetten ellenségesen 
fogadták őket; a munkában méltánytalanságok 
érték őket és jóval kevesebbet kerestek férfi 
munkatársaiknál. A kitaszítottságukra felhozott 
magyarázat pedig túlságosan is ismerősen 
csenghet a mai emberek fülének.

Belépési korlátok
A szerzőnek sok mindent sikerült kiderítenie 
levéltári kutatásai során. Egyetemek, tudomá-
nyos társaságok, ipari létesítmények nyilván-
tartásaiba, újságokba, személyes naplókba és 
levelezésekbe ásta bele magát, és így tárta fel 
és rakta össze azoknak az úttörő nőknek az éle-
tét, akik a modern korban tudományos pályára, 
kutatásra adták a fejüket.

Nemegyszer csak szívfájdító, kétségbeej-
tően hiányos töredékek kerülnek elő, de az 
írásos emlékek esetén ezek gyakori korlátok. A 
gyűjtemény el is tolódik a társadalmilag kivált-
ságosok felé, akik jobban követhető nyomot 
hagytak maguk után gondosan megőrzött leve-
lezésükkel (jó nagy házra van szükség mind-
ezeknek a családi leveleknek a tárolásához), 
megjelent, illetve kiadatlan visszaemlékezése-
ikkel (gyakran a tűnődéssel töltött szabadidő 
gyümölcsei) és újságcikkek által (ahol nagyobb 
valószínűséggel bukkantak fel a kiemelkedő 
társadalmi szerepet játszó nők). Fara ennek 
ellenére minden igyekezetével azon van, hogy 
ide számítsa a tudományos tehetséggel meg-
áldott nőket is, de nem az előkelő születésűek 
közé. 

A tizenkilencedik és a huszadik század 
fordulóján az Egyesült Királyság nem 
biztosított éppen termékeny táptalajt a női 
tudósok és matematikusok számára. Akkoriban 
azt tartották, hogy a felsőoktatás a nők esetében 
nem csupán időpocsékolás: egyenesen veszélyt 
jelent az emberi fajra. Kiváló orvosok arra 
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hívták fel a figyelmet, hogy a sok elmélyült 
gondolkodástól egy nőnek a vérárama 
nemzőszerveitől az agyába terelődik, kárt okozva 
ezáltal fogamzóképességében. Továbbá némi 
csavarral, Darwin a fajok alkalmazkodásáról 
szóló elmélete azt bizonyította, hogy a nők 
szaporodásra és fészekrakásra „fejlődtek ki”, 
nem pedig szellemi tevékenység folytatására.

Ha egy erős akaratú leány mégiscsak meg-
győzte a szüleit, hogy engedjék egyetemre 
készülni, és átment a felvételi vizsgákon, kevés 
lehetőség kínálkozott a legjobb hírű intézmé-
nyekben. Csak két cambridge-i és négy oxfordi 
kollégiumba iratkozhattak be női hallgatók, és 
ezek kizárólag nők számára voltak fenntartva. 
Cambridge-ben és Oxfordban a termek és a la-
boratóriumok nemek szerint voltak elkülönítve, 
és mivel sok professzor nem volt hajlandó női 
hallgatóknak előadást tartani, ez a női oktatók 
feladata lett, akik bármennyire tehetségesek 
voltak, nehezen kaptak tanári állást a karokon, 
nem beszélve a kutatásra szánt időről és for-
rásokról. Azokban a ritka esetekben, amikor 
a cambridge-i vagy oxfordi női egyetemista 
hallgatóknak a másik nemmel közös előadá-
sokon vagy találkozókon kellett részt venniük, 
el kellett viselniük, hogy felháborodott férfi 
évfolyamtársaik kifütyülték, kigúnyolták őket, 
vagy a lábukkal dobogtak. Cambridge-ben 
még az olyan matematikazsenik, mint Philippa 
Fawcett (Millicent Fawcettnek, a szüfrazsett-
mozgalom vezetőjének a lánya) – aki minden 
férfi évfolyamtársát megelőzve kiváló minősí-
téssel végzett – sem vehetett részt a diploma-
osztó ünnepségen, és hivatalos diplomát sem 
kaphatott. 1897-ben, amikor a Cambridge-i 
Egyetem Szenátusa azt fontolgatta, hogy teljes 
értékű diplomát adjon a nőknek, a férfi hallga-
tók az utcákon lázongtak, és egy – a rettegett 
női évfolyamtárs jelképének számító – bicik-
liző nőről mintázott bábukat akasztották fel 
és csonkítottak meg. Csak 1920-ban engedték 
meg a nőknek Oxfordban, hogy az egyetem 
teljes értékű tagjaivá váljanak és az egyete-
met végzett nőknek is rendes diplomát adtak; 
Cambridge-ben erre 1948-ig kellett várni. Még 
ha az elit egyetemek meg is nehezítették a 
nők életét, a kevésbé előkelő, helyi „vörös 

téglás” egyetemek – mint például Birmingham, 
Liverpool és Manchester – inkább az egyen-
lőség pártján álltak és jobban megnyitották 
kapuikat előttük, középosztálybeli nőket is 
beengedve a koedukált osztálytermekbe és 
laboratóriumokba. Ezek az iskolák, amelyeket 
nem érdekelt annyira a hagyomány, a pompa és 
a kiváltság, fontos képzési hellyé váltak a női 
hallgatók és tudósok számára. Ugyanakkor a 
tudomány mint életpálya veszedelmes válasz-
tás volt a nők számára, és Fara csodálatra méltó 
munkát végez azoknak a társadalmi, politikai 
és tudományos magatartásmódoknak a felidé-
zésével, amelyek útjukat olyan fárasztóvá és 
küzdelmessé tették.

Dolgoztak és harcoltak
Az első világháború kitörésével hirtelen meg-
nyíltak a lehetőségek, különösen munkaerő-
ként. Mivel férfiak milliói mentek el a hábo-
rúba, tudományosan, orvosilag és technikailag 
képzett nők ezrei léptek a helyükbe. A szükség 
úgy hozta, hogy a nők olyan álláshelyeket vet-
tek át, amelyeket hosszú idő óta férfimunkának 
tekintettek. Feltárultak az ajtók, és összetörtek 
az üvegplafonok. Női vegyészek dolgoztak a 
robbanóanyagokkal és mérgező gázokkal, női 
kohászok vizsgálták meg az acél erősségét a 
tengerészet számára, női mérnökök tökéletesí-
tették a repülőgépterveket, női kutatóorvosok 
küzdöttek a csapatokat tizedelő fertőző beteg-
ségek ellen, doktornők és nővérek operáltak a 
fronton. Voltak női kódfejtők, hegesztők, táp-
lálkozási szakértők, fizikusok, statisztikusok, 
gyógyszerészeti kutatók, laboratórium-igazga-
tók és ipari ellenőrök.

Mona Chalmers-Watson orvos és Helen 
Gwynne-Vaughan otthagyta klinikáját, illet-
ve laboratóriumát, hogy a női segédhadtes-
tet (Women’s Army Auxiliary Corps, WAAC) 
működtesse, közel százezer nőt felügyelve, 
akik a katonai tevékenységek támogatásában 
vettek részt. Frances Micklethwait vegyész a 
háború alatt vegyi fegyvereket tanulmányo-
zott, és az elsők között volt, aki kielemezte a 
mustárgázt, gondosan megfigyelve saját bőrén 
a veszélyes gáz hatását. Mabel Elliott az álla-
mi cenzúrahivatal munkatársaként éppen egy 
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levelet vizsgált, amit melegíteni kezdett, és 
citromlével írt titkos üzeneteket talált benne; 
felfedezése egy német kémhálózatra derített 
fényt. May Leslie fizikus korszakalkotó, tit-
kos kutatásokat végzett robbanóanyagokkal 
egy kormányzati laboratóriumban. Mindezen 
áttörések ellenére a háború előtti nemi normák 
nem tűntek el nyomtalanul. A brit társadalom 
visszahőkölt a hadiüzemben dolgozó munkás-
nők („munitionette-k”) látványától, akik prak-
tikus és biztonságos kezeslábasokba öltöztek a 
szokásos hosszú szoknyák helyett. Sokan fin-
torogtak, amikor a nővérek keményített fehér 
sapkájukat sisakra és khakiszínű térdnadrágra 
cserélték le, és motorbicikliken robogtak a 
frontvonal mögötti kórházakba. A nők meg-
tették, amit kellett, de azáltal, hogy férfi-
munkát végeztek és férfiruhába bújtak, visz-
szafordíthatatlanul „férfias jellemvonásokat 
vettek fel” – legalábbis sok férfi honfitársuk 
szemében. A háború alatt végzett munka 
okozta társadalmi és testi bajok gyakran 
együtt jártak. A nők egészségét tönkretette 
a TNT robbanóanyagok gyártása, bőrük és 
szemük megsárgult, belső szerveik zöldek 
lettek a mérgező vegyi anyagoknak való 
kitettségtől. Ezeket a nőket – akiket furcsa 
külsejük miatt „kanáriknak” neveztek – 
kerülték a szomszédok és a családtagjaik; 
több mint kétszázan haltak meg közülük, és 
további ezrek lettek egy életre súlyos bete-
gek. Fara kiemeli a Nagy Háború négy meg-
rázó éve alatt átélt nehézségeiket, miközben 
rámutat a társadalom megdöbbentően vegyes 
érzelmeire is e nők hazafias erőfeszítéseivel 
kapcsolatban.

Elég megdöbbentő, hogy a háború 
szörnyűségei közepette a brit emberekben 
még maradt energia a dolgozó nők elleni 
kirohanásokra. Sokak számára azonban legalább 
annyira első helyen szerepelt az ősi kiváltságok 
és az otthon veszélybe került férfi ego megóvása, 
mint a ország fegyveres védelme. Ugyanez a 
férfiúi félelem és neheztelés halmozódott fel az 
Egyesült Államokban is az alatt a rövid idő alatt, 
ameddig a háborúban részt vett, de itt enyhébb 
volt a hatása, már csak azért is, mert az országot 
kevesebb szenvedés érte.

Tudomány és választójog
Kétségkívül könnyebb lemérni a háború ki-
hatásait a brit nőkre általában, és különösen 
a tudománnyal foglalkozó társaikra, mint 
felbecsülni a szavazati jog követelésének 
és végül elnyerésének finomabb hatásait. 
Nehéz mérlegelni azt a szerepet, amelyet 
a választójogért és a nők polgári jogokért 
vívott elhúzódó harc játszott a női tudó-
sok életében, nem utolsósorban azért, mert 
ezek az erőfeszítések 1914-től 1918-ig meg-
szakadtak. További probléma pedig az, hogy 
Fara világos írásstílusa és csodálatra méltó 
odaadása ellenére a könyvnek előnyére vált 
volna egy áttekinthetőbb narratív keret. Néha 
levéltári adatok tömkelegének tűnik, nevek és 
anekdoták zavaros, ismétlődő témákra épülő 
áradatával. Az időbeli sorrend keveredik, ez 
pedig megfosztja a történetet a logikus előreha-
ladás és a társadalmi fejlődés – vagy az utóbbi 
hiányának – érzetétől. Ezen túlmenően, Fara 
a női választójog történetében sokkal kevésbé 
mozog otthonosan, mint a brit tudományos kul-
túra témájában. Az Emmeline Pankhurst köré 
csoportosuló harcos szüfrazsetteket többször 
puszta akadékoskodóknak nyilvánítja; a tör-
ténészek ténylegesen egyetértenek abban, 
hogy a Pankhurst harcos szüfrazsettjei és a 
Fawcett körüli törvénytisztelő erők sziner-
giája vitte sikerre a mozgalmat. Egy ponton 
Fara úgy utal Anna Howard Shaw-ra, mint 
valakinek az „amerikai barátjára”, anélkül, 
hogy Shaw-t – egy akkoriban nemzetközi 
hírnévnek örvendő nőt – az amerikai szüf-
razsett-mozgalom vezetőjeként mutatná be. 
Fara beszámolója nem hangzik teljesen meg-
győzőnek abból a szempontból sem, hogy a 
nők tudományban játszott szerepe ösztönző-
leg hatott a szüfrazsett-mozgalomra. A bizo-
nyíték erre az állításra ingatag és anekdotikus. 
Fara egy sokkal mélyebb kapcsolatot sejtet, 
amikor könyve elején megállapítja, hogy 
„A bírálók gyakran egy kalap alá vették mind-
két gyanús női tevékenységet, a tudományt és 
a választójog kérdését, mivel aggasztotta őket 
az a kettős fenyegetés, amely a házias, szol-
gálatkész és szemérmes nő régóta kialakult 
és megszokott képe ellen irányult.”
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A férfiak uralta matematika és tudomány 
birodalmába merészkedő nők elleni gyűlö-
let valójában ugyanarról a tőről fakadt, mint 
az, amely megtagadta a nőktől, hogy helyet 
kapjanak a közszférában és hogy hallassák a 
hangjukat a kormányban. Ezek az előítéletek 
formálták a továbbiakban az ellenérzést a há-
borúban dolgozó nők iránt – akik közül sokan 
szüfrazsettek is voltak. Ugyanakkor ez a több 
évtizedes küzdelem a választójogért – amely 
a viktoriánus korszakban indult és 1918-ig 
tartott – fektette le annak logisztikai és érzelmi 
alapjait, hogy a nők egyetemre és tudományos 
pályára mehessenek, ez hajtotta őket a háborús 
időkben a feladatok vállalására, nem pedig 
fordítva. A szüfrazsett-mozgalom adta meg a 
nőknek azt az önbizalmat és a készségeket, 
hogy szervezkedjenek, változást követeljenek, 
ragaszkodjanak ahhoz, hogy őket se hagyják 
ki, és hogy apránként felszámolják azokat a 
szokásokat és törvényeket, amelyek otthon tar-
tották őket, testüket alsószoknyák rétegei alá, 
értelmüket sötétségbe zárva. Elkötelezett vá-
lasztójogi aktivisták agitáltak, lobbiztak, szüf-
razsett társaságokat alakítottak minden kisebb 
és nagyobb brit városban, saját újságot jelen-
tettek meg, hatalmas gyűléseket rendeztek, és 
óriási tiltakozási megmozdulásokat szerveztek, 
ahol negyvenezer nő vonult át London utcáin. 
A mozgalomban résztvevő nők megtanulták, 
hogy viseljék el a lenézést és a gúnyolódást, 
a bebörtönzést és a kínzásokat. A szüfrazsett-
mozgalom megtanította a nőket arra, hogy 
harsányak, vakmerőek és leleményesek legye-
nek mentegetőzés nélkül. Így tehát, amikor az 
1880-as években a cambridge-i nők csukott 
termekkel és laboratóriumokkal találták szem-
be magukat az egyetemeken, nem estek két-
ségbe; előteremtették az anyagi alapokat és az 
oktatók karát a Balfour Biological Laboratory 
for Women (’Balfour Biológiai Laboratórium 
Nők számára’) létrehozásához, ahol női tudó-
sok nemzedékeinek sorát képezték. Amikor 
neves női akadémikusokat meggátoltak abban, 
hogy az egyetemi bizottságokban képviseltes-
sék magukat, és megtagadták tőlük a belépést 
a férfi kollégáik látogatta elegáns társalgókba, 
akkor 1907-ben megalapították a Női Egyetemi 

Oktatók Brit Szövetségét (British Federation 
of University Women). Amikor pedig érvé-
nyes diplomával rendelkező női vegyészek 
sikertelenül próbáltak csatlakozni a vegyészek 
szakmai szövetségéhez (Chemical Society), 
1920-ban Ida Smedley Maclean és Martha 
Whiteley kutatók vezették a rohamot a ka-
puk szétfeszítésére. A női tudósok megtanul-
ták szüfrazsett testvéreiktől, hogy lehet ugyan 
számítani kudarcokra és csalódásokra, de nem 
szabad szem elől téveszteni a célt: 1945-ig nem 
jártak sikerrel törekvéseik, hogy női tagok is 
választhatók legyenek az ország legelőkelőbb 
tudós társaságába, a Royal Society-be.

A tapasztalat órája
A háború végére a nők alkották a brit munkaerő 
egyharmadát, közülük hárommillióan az ipar-
ban dolgoztak. Női tudósok tartottak előadá-
sokat férfiaknak, álltak a kutatólaboratóriumok 
élén, és vezették a kórházakat. A közvetlen 
előnyök azonban rövidéletűnek mutatkoz-
tak. „A korábban a »nemzet megmentőinek« 
tekintett, háborús idők alatt dolgozó [nők] 
most a megvetésben részesültek mint »kímé-
letlen önmegvalósítók, akik megfosztják a 
férfiakat és hozzátartozóikat megélhetésük-
től«” – írja Fara. Egymillió brit férfi nem tért 
vissza a háborúból; azok, akik hazajöttek, 
kétségbeesetten tapasztalták, hogy a nők 
kiválóan megállták helyüket a tőlük átvett 
munkákban. „A nők „még soha nem érezték 
magukat ilyen jól… mindenféle egyenruhá-
ban parádéztak” – írta 1919 januárjában egy 
brit kommentátor, hogy aztán rendreutasítsa 
őket, mi szerint ideje visszatérni „háziasz-
szonyi és feleségi szerepkörükbe, most hogy 
hazajönnek a férfiak”. És így is tettek. Az 
iparban dolgozó nők vagy felmondólevelet, ún. 
„rózsaszín cédulát” vagy csökkentett fizetést 
kaptak; a női tudósokat pedig visszaküldték 
tanítani az iskolába vagy a laboratóriumba, 
háttérmunkásnak. A szavazati joggal rendel-
kezés nem sokat segített: az 1918-as törvény 
értelmében a harminc év alatti nők egyáltalán 
nem kaptak választójogot, mert attól féltek a 
politikusok, hogy mivel ilyen sok férfi oda-
veszett a háborúban, többségbe kerülnének a 
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női választók, ha minden brit nőnek 21 éves 
korától járna a szavazati jog. Ily módon sok 
fiatal nő, akik lelkesen léptek veszélyes új 
életpályákra és vették ki részüket a háború 
alatti munkából, még egy évtizedre megfoszt-
va látták magukat a társadalmi szerepválla-
lás lehetőségétől. Mindazonáltal addigra már 
megtanulták, hogy folytassák a küzdelmet 
ügyükért, és így is tettek, amíg a törvényt 
meg nem változtatták 1928-ban, hogy őrájuk 
is vonatkozzon. A Saját labor egyik központi 
női szereplőjének, a cambridge-i matema-
tika nagyágyú és szüfrazsett-szervező Ray 
Strachey-nek a szavával élve: „Lehetetlenség 
visszaigazítani a tapasztalat óráját”. Az első 
világháború – egy kicsivel – előremozdította 
azon az órán a mutatókat. Mégis, húsz évvel 
később, amikor az Egyesült Királyság egy 
másik pusztító világháborúba lépett, az elő-
zőből tanult leckék nagyrészt már feledésbe 
merültek. A nők ismét magukra vállalták a 
„férfimunkákat”, csak hogy a háború befeje-
ződésével majd ráébredjenek, hogy megint a 
konyhában a helyük.

A munkahelyi egyenlőségért folytatott 
harc mind a mai napig nem maradt abba, 
ahogy a nők jogaiért való küzdelem sem. 
A szüfrazsett-mozgalom hosszú életű ta-
nulságai valószínűleg hasznosabbak a jövő 
számára, mint a háború alatt kínálkozó 
lehetőségek rövid sorozata. A szüfrazsett-
mozgalom vezetőket és feminista gondol-
kodókat képzett ki, akik valamennyi tár-
sadalmi osztályból szerveztek be nőket, 
hogy jogaikért kampányoljanak, míg a nők 
háború alatti tevékenysége főként a férfiak 
szabta feltételek mellett, a férfiak kelletlen 
együttműködésével zajlott. Ahogy a mai 
nők továbbra is folytatják az üvegplafonok 
összetörését a kormányzás, az üzlet és a tu-
domány területén, a szüfrazsettek a szervezés, 
útmutatás és büszke önbizalom örökségét 
ajánlják fel. Fara méltó és maradandó módon 
rótta le tiszteletét ezek előtt az úttörő nők 
előtt. Természetesen eltűnődünk, hogy vajon az 
úgynevezett STEM3-tudományterületeken – a 

3 STEM (angol rövidítésből): Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics.

természettudományokban, a technológiában, a 
mérnöki tudományokban és a matematikában 
– simább lett-e a terep a nők számára a múlt 
században – illetve, hogy vajon a mai női 
tudósok, mérnökök és műszaki szakemberek 
nem csóválják-e szomorúan a fejüket, amikor 
ráismernek a könyvben leírt leereszkedő és 
dühítő magatartásmódokra. Fara nyitva hagy-
ja ezt a kérdést, de óva int a túlzott optimiz-
mus ellen: „Az első világháború előtt a szüf-
razsettek látták, mi ellen harcoltak, korunkban 
azonban megfoghatatlan, alattomos és maka-
csul meggyökerezett diszkriminációval állunk 
szemben.” A női tudósok tudják, hogyan vigyék 
tovább ügyüket.

(Foreign Affairs)

Philip�Hoare

A�jövő,�amelyet�a�Bauhaus�épített

Alan Powers: Bauhaus Goes West: Modern 
Art and Design in Britain and America („A 
Bauhaus Nyugatra megy: Modern művészet 
és dizájn Nagy-Britanniában és Amerikában”, 
Thames & Hudson, 2019, 259 oldal), Fiona 
MacCarthy: Walter Gropius: Visionary 
Founder of the Bauhaus (Walter Gropius: A 
Bauhaus látnok megalapítója, Faber & Faber, 
2019, 560 oldal), valamint Elizabeth Otto és 
Patrick Rössler: Bauhaus Women: a Global 
Perspective (Nők a Bauhausban: globális 
szemszögből, Herbert Press, 2019, 192 oldal) 
című könyveinek recenziója

1919-ben, Walter Gropius új művészeti iskolát 
hozott létre az álmos Weimarban. Nem sok 
időbe telt, és új életstílust teremtettek a 20. 
század számára.

Amikor az 1970-es évek közepén még is-
kolás voltam, szokás szerint ellógtam szerda 
délutánonként, amikor testnevelésórán kellett 
volna lennem. Nem kedveltem a testneve-
lést. Ehelyett Southampton régiségboltjait jár-
tam, ahol egyik felfedezőutam alkalmával egy 



120

Valóság • 2019. december

PEL (Practical Equipment Ltd)4 gyártmányú 
konzolos székre akadtam. Hamisítatlan, az 
1930-as évekből származó szék volt, ikonikus 
Bauhaus; alig foglalt el helyet a térben, le-
számítva zöld Rexin műbőrrel borított ülő- és 
hátrészét és hihetetlenül kényelmes, hajlí-
tott krómcsöves szerkezetét. Hazacipeltem, 
mint valami dicsőséges zsákmányt, miközben 
azért résen voltam, nehogy észrevegyen a 
testnevelőtanár. 

Bauhaus. Két szótagba foglalt csoda. Mint 
ahogy Alan Powers sziporkázó és rendkívül 
alapos kutatómunkára épülő, a Bauhaus 
Goes West („A Bauhaus Nyugatra megy”) 
című könyvében elismeri, Walter Gropius 
gesamtkunstwerkje nem vonult volna be a 
történelembe, ha nem lett volna olyan könnyű 
kimondani. Száz évvel megszületése után a 
Bauhaus vonzereje a letisztultságban rejlik; 
megvásárolható, de valahogy még mindig 
megszerezhetetlen. A német romantikából 
nőtt ki, hogy majd a Habitat, sőt az MFI 
dizájncégekben végződjék. Kihallatszik 
zenéje a Kraftwerk német együttes intenzív 
elektronikus zenéjéből, és fényes lapú 
magazinok kihajtós oldalain éled újra a 
Bauhaus-látomás. De soha nem érhetjük el. 
„Minden álomotthon mélyén szívfájdalom 
van”5, mondja a Roxy Music együttes száma: 
a tökéletesség illúziója, fényűző és élvezetes. 

Fiona MacCarthy lenyűgöző életrajza – mely 
stílusos, akár egy konzolos szék – megújulá-
sok sorozataként mutatja be ábrázolja Gropius 
életét: az előkelő származású porosztól a kö-
telességtudó huszáron át az ügyetlen műszaki 
rajzolóig, aki 1905-ben valahogy mégiscsak 
elnyerte első építészeti megbízatását, egyfajta 
Rapunzel-tornyot, miközben mély hatással volt 
rá a „Művészetek és Kézművesség” (Arts and 
Crafts) nevű újító mozgalom, és jeles képvise-
lője, William Morris. Spanyolországban járva 
Gropius találkozott Gaudíval Barcelonában; 
amikor építész munkaadójával, Peter 
Behrensszel Angliában utazgatott, ott az ipari 
formatervezést tanulmányozta. Anyja mesélt 

4 Modern acélcsöves bútorokat gyártó angol cég 
az 1930-as években.

5 Roxy Music: „In every dream home a heartache”.

neki az amerikai Frank Lloyd Wrightról, aki-
nek a nevéhez a szerves építészet kötődik. 
Gropiust azonban a berlini őrület formálta. 
„Minden verseng és szárnyra kel.” Úgy 
képzelte, hogy egy fényből megalkotott 
üvegépület egy középkori székesegyházhoz 
hasonlóan „az új hit kristálytiszta jelképe 
lesz”. Ez az építészet inkább a világosság-
ról szólt, semmint a kőről és a tégláról, 
himnusz volt az eljövendő ipari utókorhoz. 
„Meggyőződésem, hogy korunk egyetlen 
igaz istensége a munka” – mondta Gropius, 
és első, a modernizmus jegyében készült mű-
vének, a Hanover közelében levő Faguswerk 
cipőgyárnak a jellegzetessége az üvegfalú le-
begő lépcsősor. Amikor a második világháború 
után a megszálló amerikai katonák meglátták 
az épületet, nem akarták elhinni, hogy azt 
1911-ben tervezték.

Mindehhez a szabályozottsághoz képest 
Gropius magánéletét a zűrzavar jellemezte. 
Alma Mahlerrel való viszonya, amelyet már 
akkor folytattak, amikor zeneszerző férje 
még életben volt, és a rákövetkező házasság 
annyira tele volt szexualitással, hogy akár-
csak azok az amerikai katonák, az olvasó is 
nehezen hiszi el, hogy mindez a huszadik 
század második évtizedében játszódik, és 
nem pedig egy Bret Easton Ellis-regény 
lapjain. Alma, aki a bécsi szecesszióból 
nőtt ki, nem hordott melltartót vagy fűzőt; 
orális szexet követelt, amelyet előzetesen 
Gropiushoz írt pornográf levelekben ren-
delt meg. Nem volt erőssége a hűség, vi-
szonya volt Oskar Kokoschkával és Franz 
Werfellel, egy zsidó költővel is, akivel 
„nyomorékokkal folytatott” szeretkezésről 
fantáziált. Gropius másutt kereste a hibát: 
„A zsidók, ez a méreg, amit egyre jobban 
kezdek utálni, tönkretesznek bennünket.” 
Mint sokan mások, Gropius is egyfajta 
megtisztulásnak látta az első világháborút, 
amelyben harcolt és amelyből harctéri ideg-
sokkal tért vissza. Az ő esetében a háború az 
az erőszakos mag, amelyből az utópisztikus 
Bauhaus kinő. MacCarthy Gropius antisze-
mitizmusát azzal magyarázza, hogy ez része 
kultúrájának, Powers azonban azt mondja, 
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hogy a történelem fátylat borított az „eu-
genetikához vezető fejlődés” erőire, amelyek 
jelen voltak a mozgalom megszületésénél.

1919-ben Gropius az álmos Weimarban 
megalapította iskoláját (a Bauhaus szó sze-
rint azt jelentette, hogy az „építészet iskolá-
ja”, bár ténylegesen valamennyi művészeti 
ágat ötvöző formatervezési esztétikát taní-
tott) – MacCarthy Cheltenhamhez hasonlítja. 
Hamarosan rövidre nyírt hajú fiatal férfiak 
és nők népesítették be, akik a háborúból 
visszamaradt, rikító kékre vagy zöldre festett 
orosz zubbonyokat viseltek, együtt fürödtek 
meztelenül a folyóban és művészi fokon 
megtervezett, féktelen bulikat rendeztek, mi-
közben végig egy újfajta, huszadik századi 
életmódot igyekeztek kialakítani. „Minden 
kreatív tevékenység végső célja maga az 
épület!” – jelentette ki Gropius. Kandinskyt 
és Paul Kleet kérte fel mesternek, eladta 
a családi ezüstöt, hogy földet vásároljon 
belőle, hogy elláthassa rendkívül népes csa-
ládját. Mindenki szerette. Gropius nehezen 
értette ennek az okát. Alma elhagyta; sze-
retők sora következett Gropius életében, 
míg Németország – amely arra a pár évre a 
Bauhaus stílusban történő újjáépítés lehető-
ségét ajánlotta fel – szétesésnek indult. 

1928-ban Gropius Berlinbe ment, hogy 
elkerülje az iskolájára nehezedő politikai 
nyomást. Haját elöl rendkívül rövidre vág-
ta, az ellenállás modernista jeleként; ez 
az építész maga is egyik legforradalmibb 
dizájnjává vált. Berlinben kezdett el a saját 
vállalkozásában dolgozni, együtt Bauhaus-
munkatársaival – Moholy-Nagy Lászlóval, 
Marcel Lajos Breuerrel és Herbert Bayerrel. 
A nácik által nem-németnek és bolseviknek 
kikiáltott, megreformált Bauhausnál 1933 
áprilisában Dessau városában házkutatást 
tartottak a rohamosztagosok. „Egyértelmű 
világos és egyértelmű sötét árnyalatok, 
tiszta fehér és tiszta fekete és a szürke 
egyértelmű, hibátlan fokozatainak variáció-
ja – ez volt az a színvilág, amelybe betört a 
Harmadik Birodalom gonosz barnája és her-
vadt pirosa”, emlékezett vissza a Bauhaus egyik 
képviselője. A projektnek befellegzett. 1934-ben 

Gropius és felesége, Ise Angliába távoztak, ahol, 
mint Powers írja, „úgy bántak az építésszel, 
mintha egy másik bolygóról érkezett lény lett 
volna”. 

A jövő nagykövete Londonban, a Belsize 
Park megnyugtatóan modernista Lawn Road 
Flats nevű lakóépületében (más néven az 
Isokonban) telepedett le. A Wells Coates 
[kanadai avantgárd építész] által tervezett 
épület egyfajta Bauhaus-hotellé vált, ame-
lyet Isobar étterme tett teljessé. Gropius 
Maxwell Fry építésszel társult – a Victoria 
negyedben levő irodájuk messze esett a 
berlini stílustól és napimádó épületeitől. 
Gropius nyomasztónak találta a ködöt. 
Abban reménykedett, hogy újra létre tudja 
hozni a Bauhaust a devoni Dartingtonban. 
Mint azonban számos brit projektje eseté-
ben is, úgy érezte, hogy nem értékelik elég-
gé, és a megrendelés meghiúsult. Anthony 
Blunt művészettörténész6 pedig kijelentette 
a Spectator folyóiratban, hogy a funkcio-
nalitás nem angolos, nem kelt „otthonias” 
érzést. Az emberek nem akarnak biciklikre 
emlékeztető krómozott székeket vásárolni.

Olyan nagyszerű dolgok ellenére, mint 
a Chelsea Old Church utcában található 
óceánjáró hajóra emlékeztető ház, amelyet 
Benn Levy drámaíró és színésznő felesége, 
Constance Cummings számára tervezett, 
Gropius érezte, hogy inkább az Atlanti-
óceán túloldalán teremnek számára babérok. 
Powers ezt a „kudarcot” a Gropius elretten-
tő német szakmaiságával szembenálló angol 
dilettantizmus vonatkozásában magyarázza. 
Nehéz volt egyetérteni Gropius élesen fo-
galmazott, építészeti természetű kijelenté-
seivel. Könnyebb volt elfogadni a – Powers 
által Harpo Marx híres komikus színészhez 
hasonlított – magyar Moholy-Nagy Lászlót 
és a Simpsons ruházati áruház számára ké-
szített belsőépítészeti terveit, modernista 
fényképművészetét és filmjeit.

6 Mint a Valóság egy korábbi szemléjében is 
olvasható volt, Anthony Blunt egyike volt 
az ún. „cambridge-i ötöknek”: évtizedeken 
át – büntetlenül – szovjet titkosügynökként 
működött.
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Powers könyve rendkívül gazdag kép-
anyagot mutat be a Nagy-Britanniában és 
Amerikában Breuer és Moholy-Nagy hatására 
tervezett bútorokról, épületekről és textíliák-
ról. A női művészek is méltó helyet kapnak, 
mint például Margarete Leischner, aki a Royal 
College of Art művészeti és design egyetemen 
tanított, és a keramikus Marguerite Wildenhain, 
aki a Bernard Leachnek, az angliai stúdiókerá-
mia atyjának ás társainak kézműves esztétiká-
jával szemben a gépet, mint eszközt ünnepelte, 
amelyet használni kell, de nem isteníteni. 

Elizabeth Otto és Patrick Rössler ezt a tör-
ténetet még kimerítőbben tárgyalják kiváló, 
Bauhaus Women („Nők a Bauhausban”) című 
könyvükben, amely 45 női formatervezőt, 
művészt és építészt mutat be. A japán Micsiko 
Jamawakitól a zágrábi Ivana Tomljenovicsig 
a könyv gondolatébresztő szemléjét nyújtja 
a megragadó fotómontázsoknak, koreográfi-
áknak és öltözékeknek, amelyek felidézik az 
1970-es évek punk irányzatát vagy az 1980-
as évek új romanticizmusát, nemkülönben 
a totalitáriánus rezsimeket is, amelyek alatt 
ezek a művészek dolgoztak. 

1937-ben Gropius elhagyta a vén Európát és 
New Yorkba hajózott; a Harvard Egyetemen 
kapott kinevezést. Meglátta a lehetőséget egy 
olyan országban, amelyet szerinte „gyakran 
primitívség, mesterkéletlenség jellemzett”. 
Megtalálta a napfényt Cape Cod tengerpart-
ján, és házat épített magának – a természettel 
való összeolvadást hirdető – Henry Thoreau 
író Walden Pond nevű tavának közelében, 
mely utópisztikus összecsengés nagy örömére 
szolgált. Lewis Mumford építészetelmélettel 
foglalkozó kritikus így üdvözölte azt: „A 
New England-i ház legeredetibb példája! Egy 
új világ New Englandje!” Amikor Marcel 
Lajos Breuer csatlakozott Gropiushoz az 
Egyesült Államokban, a páros egyfajta kétsze-
replős előadásként működött. Megtervezték 
Pittsburgh-ben a Frank House lakóépületet, 
majd az a vád érte őket, hogy látványossága 
szinte vetekszik Hollywoodéval.

A New York-i Modern Művészeti Múzeumban 
(MoMA) 1938-ban megrendezett „Bauhaus 
1919–1928” visszatekintés Gropius nevéhez 

kötötte a mozgalmat, bár Powers úgy látja a 
kiállítást, mint „az első figyelmeztető jelet, 
mi szerint a Bauhaus kezd egyfajta zombiként 
megjelenni, amely képes csalárdul elhitetni 
az emberekkel, hogy ő az igazi”. Amit lát-
tak, csak egy leegyszerűsített karikatúra volt. 
„Ez a zombi még mindig itt járkál a földön” 
– mondja Powers. Azok, akik a Bauhaus 
eredeti helyszíneire látogatnak el Berlinben, 
Weimarban és Dessauban, az eredeti elgon-
dolásnak ugyanezt az elüzletiesített változatát 
kapják – állítja a szerző.

1944 márciusában Gropius felvette az ame-
rikai állampolgárságot, de mint MacCarthy 
elárulja, igazából soha nem érezte magát 
amerikainak. 1946-ban tanácsadó szerepé-
ben tért vissza a romokban heverő Berlinbe. 
„Egy bomlásnak indult holttest lett belőle. 
Lehetetlenség leírni” – mondta. Ez mind-
annak a tagadása volt, aminek az elérésére 
törekedett. Ahol azelőtt fény volt, ott sötét-
ség lett. Semmit sem tehetett. A jövő kezdett 
Gropius nyomába érni.

Leginkább bámulatba ejtő amerikai meg-
bízatása, a Pan Am (ma MetLife) épülete 
Manhattan sűrűjéből nőtt ki 1959 és 1963 
között, mintha eleve a Reklámőrültek (Mad 
Men) című filmsorozat színhelyének készült 
volna. A felhőkarcoló elleni vád így szólt: 
eltakarja a kilátást lefelé, a Park Avenue irá-
nyában, némelyek pedig azon a véleményen 
voltak, hogy Gropius elárulta elveit. Mint 
azonban MacCarthy megjegyzi, ez „a szivár-
ványszínekben tündöklő Glasarchitekturról 
szóló megannyi régi álomnak” a megdicső-
ülése volt. Gropius, a Bauhaushoz hason-
lóan saját képére formált isten volt, és nem 
véletlen, hogy a függetlenség napján halt 
meg 1969-ben New Englandben, épp akkor, 
amikor kultusza újjáéledőben volt. Öt évvel 
később akadtam rá arra a székre. Még mindig 
azon ülök. 

Philip Hoare legújabb könyve a 
RISINGTIDEFALLINGSTAR (EMELKEDŐ-
HULLÁM HULLÓCSILLAG) 

(Fourth Estate kiadó)
(New Statesman)
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Martina Läubli

Eva Illouz szociológus: „A boldogság 
státuszszimbólummá lett”

Nem a boldogságnak kellene lenni a legmagasabb 
célnak az életben – mondja Eva Illouz. Beszélgetés 
az izraeli szociológusnővel modern kori vágyakról, 
konzervatív erőkről és a piacok hatalmáról.

„Milyen szép táj!”. Eva Illouz egyfolytában 
megáll és elgyönyörködik a Luzerni-tóban. A 
beszélgetés séta közben zajlik Luzernben, ahol 
az izraeli szociológusnő mesterkurzust tart a 
doktoranduszoknak. 

NZZ am Sonntag : Illouz asszony! Isten 
hozta a világ hatodik legboldogabb or-
szágában. A World Happiness Report 
(„Világboldogság-jelentés”) szerint Svájc a 
6. helyen végzett. Érzi Ön itt a boldogságot? 

Eva Illouz: Nem boldogságot érzek, hanem 
egyfajta rendet, nyugalmat, kiszámíthatóságot, 
jólétet, bőséget és barátságosságot, amelyeket 
meglehetősen gyakran hoz magával a javakban 
való bővelkedés. 

És a boldogság? Az mérhető? 
Nem. Az emberek gyakran maguk 

sem ismernek fel egy boldog pillanatot. A 
boldogság többnyire a múltban található. 
Visszagondolunk egy pillanatra, és azt 
boldognak ítéljük meg. A boldogság kutatása 
nehéz tudományos szempontból. A kutatókat 
az állítja csak igazán nagy feladat elé, ha már 
maguk a visszaemlékezők sem tudják világosan 
értékelni boldogságukat. Annál is inkább, mert 
a boldogság meghatározása rendkívüli módon 
függ a mindenkori társadalmi háttértől.

Új könyvének a Das Glücksdiktat 
(„Boldogságkényszer”) a címe. Miért kényszer? 
Hiszen valamennyien boldogok akarunk lenni. 

Könyvemben a „pozitív pszichológiát” bí-
rálom, ami egy sajátos boldogságtudományt 
– nem pedig a boldogság filozófiai fogalmát, 
amely az ókori görögök óta létezik. A pszi-
chológiának ez az ága azt tételezi fel, hogy 
tévedünk, amikor az emberi szenvedést akarjuk 
vizsgálni, ehelyett a pozitívra kell összponto-
sítanunk.

Mi rossz van abban, hogy a pozitívat 
lássuk meg? 

Mint szociológus kérdezem: Ki használja ezt a 
pszichológiai megközelítést? Konzervatív, jobb-
oldali körök, cégek, sőt még az amerikai hadsereg 
is. Új modellt alkotnak ezáltal a polgárok számá-
ra: polgárok, akik nem panaszkodnak, akik min-
dent és mindenkit pozitívan látnak. A pozitív pszi-
chológia azt mondja: felelősek vagyunk azért, 
hogy jól érezzük magunkat, függetlenül attól, 
milyen balszerencse jut osztályrészünkként. 
A rugalmasság és mentális ellenállóképesség 
lettek az hívószavak, miközben újfajta szégyell-
nivaló van terjedőben: „Hirtelen elszégyelljük ma-
gunkat, ha elcsüggedünk vagy dühösek vagyunk.”

A felelősség azonban azt is jelenti, hogy 
saját döntéseket hozunk. Ez a tisztázás 
értelmében igenis jó megközelítés.

Körülbelül tíz évvel ezelőtt a France Telecom 
cégnél volt egy öngyilkossági hullám. Néhány 
éven belül hatvan ember oltotta ki önkezével az 
életét. A pozitív pszichológia szerint azt kellene 
mondanunk, hogy maguk ezek az emberek 
voltak hibásak. Nem voltak elég erősek, elég 
rugalmasak. Természetesen cselekedeteinkért 
vállalnunk kell a felelősséget, ezt tanítja nekünk 
minden etikáról szóló alapképzés. A felelősség 
azonban akkor kezdődik, amikor tudjuk, hogy mi 
függ saját magunktól, és mi az intézményektől, 
amelyek sokkal nagyobbak nálunk.

Tehát ebben az esetben sem az egyéntől 
függött?

Kiderült, hogy a vállalat mintegy 20 000 
embert bocsátott el ugyanabban az időben, 
és ezenkívül sokakat nyugdíjazott. Az akkori 
vezérigazgató, Didier Lombard kegyetlen mód-
szerekkel szabadult meg az alkalmazottaktól. 
Természetesen azoknak az embereknek, akik 
öngyilkosságot követtek el, a szemére vethetjük, 
hogy nem voltak elég pozitívak, azonban ily 
módon elfeledkezünk róla, hogy környezetünk 
rendszerint erősebb, mint mi magunk.

Most munkakörülményekről, kizsák má-
nyolásról és elnyomásról beszél, nem pedig a 
boldogságról. 

Nem igazán. Sok munkaadó használja a 
pozitív pszichológia módszereit. Hatékony 
módja annak, hogy irányítsuk az embereket 
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és nagyobb teljesítményre késztessük őket. 
Amikor a munkavállaló mindenben a pozitívat 
látja, kisebb elvárásai vannak az intézménnyel 
szemben. Amikor az embereket teszik felelőssé 
saját magukért és mindenért, nincs ok arra, 
hogy jobb munkakörülményeket követeljenek.

A pozitív gondolkodás eszköznek is tekinthető 
az emberek produktívabbá tételére? 

Ez a modell nagyon jól illik arra, hogy 
a polgárokat miként hagyja cserben az 
állam. Most a polgárok elméje felelős az 
elégedettségükért. Az állam többé már nem 
játszik kulcsszerepet, eközben felhatalmazza 
a polgárt, hogy keresse a boldogságát, mint 
ahogy ez az amerikai alkotmányban is áll, 
azonban ezt a polgároknak egyedül kell 
tenniük, mintha nem létezne háttér és nem 
léteznének intézmények. Ez a megközelítés 
nagyon sikeres és a politikára is befolyással 
van. Az ENSZ által használt és Ön által idézett 
boldogságmutató is ennek egyik eredménye.

És milyen következményekkel jár ez az 
egyén számára? 

A pozitív pszichológiát azért illetem 
kritikával, mert oda vezet, hogy szégyenkezünk 
a negatív érzéseink miatt. A depresszió, a 
düh és a félelem a vesztesek érzései lesznek. 
Az embereknek ezt az üzenetet közvetíti: 
Ha megsebeznek benneteket, akkor valami 
nincs rendben veletek. Saját magatoknak kell 
megteremtenetek a mentális egészségetek 
feltételeit. A boldogságpszichológia egy 
új sikermodellt teremt, amely a pozitív 
gondolkodásra való képességtől függ. 

A boldogság mellett a szeretetet és az 
érzelmeket is ízeire szedi tanulmányaiban. 
Szívesen rombol szét illúziókat? 

Pierre Bourdieu francia szociológus szépen 
fogalmazta meg: „Az emberek meg akarják őriz-
ni az illúzióikat. Én ezt nem értem. Én az igaz-
ságot akarom tudni.” Továbbá azt is mondta: „A 
szociológia a bölcsesség egy formája”. Osztom 
ezt a nézetét. Igen, szociológusként szívesen 
rombolok szét illúziókat. De ez a feltétele annak, 
hogy ne téves feltételezésekre építsük tudásunkat. 
Továbbá az is szükséges, hogy a szétrombolt illú-
ziókra ismét felépítsünk valamit. Szükségünk van 
dolgokra, amelyekben hihetünk. 

Akkor hát miben higgyünk? 
A boldogság nem az az elképzelés, amihez 

ragaszkodnunk kellene. Számomra sokkal 
fontosabbak az egyenlőség, az igazságosság 
és a tudás.

Miért? 
Nem azt mondom, hogy teljesen le kellene 

mondanunk a boldogságról. De először is a 
boldogságot nagyon nehéz megragadni, és jelen 
korunk társadalmai szinte csaknem lehetetlenné 
teszik számunkra a boldogság elérését. Arra 
vagyunk beprogramozva, hogy elégedetlenek 
legyünk, mert az elégedetlenség hajtja a 
kapitalizmus óriási gépezetét. Másodszor inkább 
más értékekre kell vágynunk, például olyanra, 
ami értelmet ad. Ha gyermekeink vannak, ez 
sok boldogtalan percet okozhat. Ennek ellenére 
ösztönösen úgy érezzük, hogy ez nagyon is 
értelmet ad. De ha a boldogságot keressük 
életcélként, csak azt hajszoljuk, ami szórakoztat 
bennünket. Ez emberi voltunk igen szegényes 
szemlélete. Harmadszor a boldogsággal 
kapcsolatos megszállottság új hierarchiát állít 
fel a negatívan gondolkodó vesztesek és a 
pozitívan gondolkodó boldog emberek között. 
A boldogság státuszszimbólummá vált. 

A boldog állapotot pedig virtuális csa-
tornákon lehet mutogatni, például az 
Instagramon. 

Az online profilokképek hihetetlen tömege 
csakis olyan embereket mutat, akik nevetnek 
és boldognak néznek ki. Ez egy státuszjel. De 
ugyanígy leértékelődött a boldogság fogalma 
is. A boldogság jelentése teljesen megválto-
zott. Azt gondolom azonban, hogy nem lehet 
elválasztani a jótól, valamint az erkölcstől és 
az értékektől függetlenül megérteni. Ez az 
etikával és erkölccsel összekötött boldogság-
meghatározás veszett ki korunkból. Jelenleg a 
haszonelvű elképzelés uralkodik, amely szerint 
a boldogság a saját élvezetek fokozását jelenti. 

Ha a boldogság kényszer, ki kényszerít rá 
engem? 

Sokféle módon történik. Számos országban 
a boldogság-indexet használják, így Indiában, 
Izraelben és az Egyesült Arab Emírségekben. 
Ez az előrelépés másfajta paramétereit helyet-
tesíti, mint például a gazdasági fejlődés vagy 
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egyenlőség mutatóit. A politikusok számára 
könnyebb a boldogságterv hirdetése, mint az 
egyenlőség előmozdítása. Amikor a figyelem 
a polgárok boldogságára irányul, gyengül az 
állam más feladataira, az emberi jogok és 
az egyenlőség biztosítására fordított figye-
lem. Ezért beszélek „boldogságparancsról”: az 
ENSZ és a különböző kormányok a boldog-
ság-indexet használják fel a közvélemény, a 
politika, az állam és a polgárok közti viszony 
befolyásolására.

És hogy történik még a befolyásolásunk? 
Egy diktátum arról is tanúskodik, hogy sok 

kutatás zajlik alapítványok, vállalkozások és 
az amerikai hadsereg részéről. Vegyünk pél-
dának a hadsereget: a pozitív pszichológia 
azt szolgálja, hogy olyan katonákat toboroz-
zanak, akiknek képesnek kell lenniük arra, 
hogy embereket öljenek és megölt embereket 
lássanak, anélkül, hogy ez traumát okozna 
nekik. Martin Seligman, az irányzat megala-
pítója ráadásul „poszttraumás növekedésről” 
(PTG) beszél. Még ha rosszat is élünk meg, 
amikor a legjobb barátunkat megölik, amikor 
mi megölünk valakit, vagy egy bevetéskor 
elveszítjük a lábunkat, az ilyen tapasztalatok 
árán még növekednünk is kell! Aki pedig nem 
így tesz, azt negativitással vádolják. Ez meg-
bélyegzést szül. Az ember szégyenkezik, ha 
másképp gondolja. Ez a program olyan kato-
nákat képez, akik ellenállók lesznek a háború 
borzalmaival szemben. Akarunk-e azonban 
ilyen katonákat? Nem lennének félelmetes 
emberek? Végül ez az áltudomány olyan típu-
sú embereket eredményezne, akik érzéketle-
nek a társadalmi-gazdasági bajokkal szemben.

Úgy írja le a piacot, mint az életünk 
mögött álló hajtóerőt. Miért tartja olyan 
fontosnak? 

Gondoljon arra, hogyan kezdte a napját. 
Valószínűleg az iPhone-ja ébresztette fel. 
Felkelt, használta az áramot és a vizet, ame-
lyekért fizetett. Aztán felvette a ruháit, ame-
lyeket vásárolt, majd autóba ült vagy a vonatra 
szállt, amelyért fizetett. Kora reggeltől késő 
éjszakáig nincs egy pillanat, amely során ne 
használna olyan tárgyakat vagy tapasztalato-
kat, amelyeket valaki más hozott létre az Ön 

számára. Mihez kezdenénk e nélkül a piac 
nélkül! Nemcsak naponta használjuk ezeket 
a dolgokat, hanem az identitásunkat is ezek 
fejezik ki. 

Nem mondanám, hogy csak tárgyak fe-
jezik ki az identitásomat. Sokkal inkább a 
történetemben rejlik az identitásom. 

Igen, de ezt a történetet a piac írta. Az Ön 
története a szünetekből áll, amelyeket, mint 
gyerek a szüleivel töltött, de a turistaiparból 
is, meg az ajándékból, amelyet a 18. szüle-
tésnapjára kapott, a könyvekből, amelyeket 
olvasott. 

A könyveket mindig a könyvtárból köl-
csönöztem. 

Ez mind ritkábban fordul elő. Továbbá 
maguk a könyvek is a könyvpiactól függenek. 

De Ön sikeres szerzőként szintén a…
Természetesen! Hogyan is lehetne más-

képp. Nem tudnék létezni, ha nem lennék a 
piac része. A lényeg viszont annak megér-
tésében áll, hogy ez milyen módon határoz 
meg minket. Hogyan alakít bennünket és a 
gondolkodásunkat. 

Ha ezt jobban megértjük: Lehetséges 
ellenállni a piac hatalmának?

Nehéz ellenállni a piacnak, mivel kielégíti 
a szükségleteinket. Azt gondolom azonban, 
hogy a zöld mozgalom a szembehelyezke-
dés egyfajta formája. Mindazonáltal megdöb-
bentő, milyen kevés dolog változott, milyen 
keveset tettünk, és hogy például az Egyesült 
Államok milyen egyszerűen vonulhatott ki a 
párizsi klímaegyezményből. A kapitalizmus 
gépezete erősebb, mint emberi fajunk önfenn-
tartási ösztöne. Továbbra is pénzt akarunk 
szerezni, akkor is, ha ezzel unokáinkat 
károsítjuk meg. Különben már megállítottuk 
volna a globális felmelegedést – hiszen tudjuk, 
mi a teendőnk, de nem tesszük.

Eva Illouz, az érzelmek szociológusnője
Az 58 éves Eva Illouz a média, az érzelmek, az 
emberi kapcsolatok és a kapitalizmus határte-
rületét kutatja. A Jeruzsálemi Héber Egyetem 
szociológia-professzora, Párizsban a Centre 
européen de sociologie (európai szociológiai 
központ) tanulmányi igazgatója. Eva Illouz 



126

Valóság • 2019. december

társadalomtudósnő könyveivel a tudományos 
körökön túli nemzetközi ismertségre tett szert. 
Legújabb művében – Edgar Cabanas spanyol 
pszichológussal közösen – a boldogságipart 
veszi górcső alá.

Das Glücksdiktat, Suhrkamp 2019, 242 oldal 
(Neue Zürcher Zeitung)

Zanny Minton Beddoes

Égig�érő�növények�������������������
Függőleges�farmok

Olcsóbbak lesznek a mesterséges környezetben 
termesztett friss zöldségek és gyümölcsök

Kívülről úgy néz ki, mint egy magas, fémfalú 
pajta. De lépjünk csak be, a hatalmas légzsilipen 
keresztül, amely a bogarak távoltartását 
szolgálja, és kaleidoszkópikus jelenet tárul 
elénk. A központi folyosót két-két torony 
szegélyezi. Minden egyes toronyban körülbelül 
egy tucatnyi tálca van egymásra polcolva, 
amelyeken eper, kelkáposzta, vörös levelű 
saláta és koriander nő. A tálcák különböző 
színek vibráló fényében, többnyire a kék és a 
bíbor árnyalataiban fürdenek. Douglas Elder, 
akinek a gondjaira van bízva ez a mesterséges 
Éden, néhány utasítást pötyög be a mobilján egy 
applikációba, és a gépezet rövid zümmögése 
után egy tálca buja, zöld bazsalikom csúszik 
ki, hogy szemügyre vegye. Elder úr az 
Intelligent Growth Solutions (igs, „intelligens 
termesztési megoldások”) termékmenedzsere; 
a „vertikális kertészeti” cég Invergowrie-ban, 
Dundee közelében található Skóciában. Az 
általa vezetett szemléltető egységben álló 
kilenc méteres tornyok egyike sem foglal el 
többet 40 négyzetméternél. De mivel a tálcák 
egymásra vannak polcolva, egyetlen torony 
akár 350 négyzetméter termesztési területet is 
biztosíthat. Elder úr, megint csak a telefonja 
segítségével, megváltoztatja a tálcák fölé 
felfűzött 1000 fénykibocsátó dióda (LED) 

színét és fényerejét. Az applikáció képes 
ellenőrizni a hőmérsékletet, a páratartalmat, a 
szellőzést és a hidroponikus rendszert, amely 
a különféle talajmentes tápoldatokon növekedő 
növényeket látja el vízzel és tápanyagokkal. 
Douglas Elder elmondja, hogy megbízható 
telefonjával felszerelkezve szinte egymaga 
tudja irányítani a gazdaságot.

Növényi energia
Ez a fajta függőleges kertészkedés nem új a ma-
ga nemében. A kifejezés 1915-re megy vissza, 
bár egy évszázadba telt, hogy megépüljenek az 
első eladásra is termelő vertikális farmok. Az 
üzlet azonban fellendülőben van. A Softbank 
japán cég, Eric Schmidt, a Google volt főnöke, 
és Jeff Bezos, az Amazon megalapítója, együt-
tesen több mint 200 millió dollárt (kb. 57 millió 
forintot) fektettek a San Franciscó-i székhelyű 
Plenty (’bőség’) függőleges kertészkedéssel 
foglalkozó cégbe. Júniusban pedig az Ocado, 
egy brit online fűszercég, bőkezűen 17 millió 
fontot (6,2 milliárd forintot) adott ki függő-
leges farmokra, hogy friss zöldség-gyümölcs 
teremjen automatizált elosztóraktárain belül. 
A befektetők érdeklődése növekszik, ahogy a 
technika ígéretei szerint hatékony „növénygyá-
rakká” alakítja át a függőleges gazdálkodást. 
A bemutatóegység csúcstechnológiás LED-jei 
olyan finoman vannak beállítva, hogy még egy 
foton sem megy veszendőbe. A hidropónia és 
az ezt segítő újrahasznosítás azt jelentik, hogy 
mindössze annyi víz tűnik el a rendszerből, 
amennyi maguknak a növényeknek a részévé 
válik. A tornyok pedig azt jelentik, hogy maga 
a rendszer elemekből áll, és így bővíthető. 
Azoknak a rendszereknek a nagy része, ame-
lyek a cég reményei szerint következő év elején 
megkezdhetik majd a szállítást a fogyasz-
tóknak, tíz vagy még annál is több toronyból 
fognak állni.

Némelyeknek azonban továbbra is kétsé-
geik maradnak azzal kapcsolatban, hogy mit 
tudnak ajánlani a vertikális farmok, amit a jó 
öreg üvegházak nem. Természetesen a ver-
tikális farmok jóval kisebb helyet foglalnak 
el – ez előnyt jelent a nagyvárosokban, ahol 
drágák a telkek. Ez fontos is, amióta egyik 
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legnagyobb lehetőségükként gyakorta a nagy-
városi tömegek friss zöldáruval való ellátása 
lett beharangozva. Az üvegház azonban a nap 
jóvoltából ingyen nyeri a fényt és a hő nagy ré-
szét. Továbbá a modern üvegházak napelemes 
kiegészítő LED-es világítást is használhatnak a 
termesztési idény meghosszabbítására, illetve 
víztakarékos hidroponikus rendszereket is – 
tudjuk meg Viraji Puritól, a Gotham Greens vá-
rosifarm-cég társalapítójától; a Gotham Greens 
New York és Chicago épületeinek tetején üze-
meltet üvegházakat. Ami a „food miles”-t, azaz 
a termelés helyéről a fogyasztóhoz való szállí-
tás távolságát illeti, ez Brooklynban a Gotham 
Greens háztetőkön lévő üvegházai esetében 
már nem is lehetne rövidebb: ezek látják el a 
földszinten található Whole Food Market (’tel-
jes élelmiszerek piaca’) biopiacot.

A függőleges kertészkedés legnagyobb 
hátulütője a magas áramköltség, amelyet a 
nagyszámú LED működtetése kíván meg. Ez 
ezt jelenti, hogy a termelés csakis nagy értékű, 
romlandó termékek, mint például leveles saláták 
és fűszernövények esetében működőképes. 
Ez a piac mindenesetre nem megvetendő. 
Ugyanakkor szélesebb termékskála esetében 
túlságosan drágának bizonyulhat. 2014-ben az 
amerikai Cornell Egyetemen Louis Albright 
nyugalmazott biológia- és a környezetmérnök-
professzor kiszámolta, hogy egy vertikális 
farmon termesztett búzából készült vekni 
kenyér ára 23 dollár (6500 forint) körül lenne.

A kék szín legyen túlsúlyban
A villamosenergia megtakarításának egyik módja 
olyan LED-ek használata, amelyek csak azokat 
a színeket állítják elő, amelyekre szükségük van 
a növényeknek a fehér fény teljes spektruma 
helyett. A növények azért zöldek, mert levele-
ikben klorofill van, egy olyan pigment, amely 
a spektrum közepén levő zöld fényt veri vissza, 
míg fotoszintézishez a spektrum két végén lévő 
kék és piros hullámhosszt nyeli el és használja. 
Az invergowrie-i függőleges farm ezt az elgon-
dolást viszi tovább. Finoman hangolható LED-
eket használ. Bár a fények többnyire kék és piros 
hullámhosszt állítanak elő, a kutatók ma már 
tudják, hogy a többi szín is fontos szerepet játszik 

a növény fejlődésének különböző szakaszaiban 
– tudjuk meg David Farquhartól, az igs ügyve-
zető igazgatójától. Egy megfelelő pillanatban 
adott zöld dózis magasabb hozamot eredményez. 
Egy jókor időzített infravörös javíthat a levélzet 
minőségén. A fények különféle kék/piros keve-
rékeket is létrehozhatnak. Ezeknek a LED-eknek 
a hatékony működtetéséhez a cég kifejlesztett 
egy alacsony feszültségű elosztórendszert. Ez 
Farquhar úr elmondása szerint körülbelül fe-
lére csökkentheti az energiaköltségeket a már 
létező függőleges farmoknál felmerülő költ-
ségekhez képest. Következésképpen a négy 
torony összesen 15-25 tonna fűszernövényt, 
leveles salátát, gyümölcsöt és zöldséget tud 
termelni évente. A társaság állítása szerint ez 
kétszer-háromszor több, mint amennyire egy 
ezzel egyenértékű, de vízszintes termőterü-
letű hagyományos üvegház képes, kiegészítő 
világítással és fűtéssel felszerelve. Továbbá 
a rendszer hasonló kilogrammonkénti költség 
mellett tudja előállítani ezt a hozamot. 

Az invergowrie-i egység egyik feladata az 
egyes haszonnövényekre szabott világítórend-
szerek kifejlesztése. A másik olyan algoritmu-
sok kidolgozása, amelyek – ugyanolyan testre 
szabott módon – szabályozzák a különböző 
növények által kedvelt klimatikus viszonyo-
kat. Az elképzelés haszonnövény-specifikus 
időjárási „receptek” tervezéséről szól annak 
érdekében, hogy növeljék a terméshozamot és 
a minőséget, legyen szó bármilyen, a függőle-
ges kertészeti gazdaságban termesztett fajtáról. 
Minden szóban forgó folyamat a hatékonyság 
jegyében van megtervezve. Például az öntözést 
a felfogott esővíz segítségével oldják meg. Ez 
utóbbit tisztítják és újrahasznosítják, de csak 
5 százalékot használnak fel minden egyes be-
takarításra számolva – ennek is legnagyobb 
részét maguknak a növényeknek a víztartal-
maként. A szellőzés is zárthurkú rendszerben 
történik a LED-ekből származó felesleges hő 
begyűjtésével, miközben irányítás alatt tartják 
a nedvesség- és az oxigénszintet. A működési 
költségek csökkentésével a rendszer növények 
széles választékát termelheti meg nyeresége-
sen a függőleges farmokon. A cég ért már 
el sikereket gyökérzöldségekkel, például 
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retekkel és bébirépával. A nagy tömegben 
termesztett szántóföldi haszonnövényeket, mint 
a búzát és a rizst, talán soha nem lesz érdemes 
itt kipróbálni, és nagyobb, nehezebb zöldségeket 
is bonyolult lenne termeszteni. Ez annyit jelent, 
hogy a kifejlett burgonya lekerül a palettáról, 
legalábbis a jelenlegi technológia mellett. A 
vetőburgonya azonban jó eséllyel jön számí-
tásba, mondja Colin Campbell, a James Hutton 
Intézet vezetője. A skót kormány által támoga-
tott növénytudományi kutatóközpont az igs cég 
szomszédságában van, és együtt dolgozik vele. 
Világszerte sok termőföld szenved a kártevők és 
betegségek, mint például a burgonya-fonalféreg 
növekvő terhétől, jegyzi meg Campbell. Egy 
függőleges farm ellenőrzött körülményei között, 
ahonnan mind a kártevők, mind a betegségek 
kizárhatók, a vetőburgonyát hatékonyabban le-
hetne szaporítani, mint a tágas külvilág rosszabb 
feltételei között. Ez kezdeti előnyt adna a nö-
vénynek szabadföldi kiültetésekor.

Az intézet kutatói olyan növényfajtákat is 
megvizsgálnak, amelyek különösképpen jól viselik 
a zárt körülményeket, köztük olyan régi fajtákat, 
amelyekről elfeledkeztünk, miközben a szigorú 
intenzív gazdálkodási rendszernek ellenállóbb 

haszonnövényeket kerestünk. Az intézmény 
génbankjában vizsgálódva Campbell szerint talán 
rá lehet lelni néhány rég elfeledett gyümölcsre és 
zöldségre, amelyek virágzásnak indulnának egy 
vertikális farm nyújtotta biztonságban. Mindez 
tetszene az ínyenceknek, új és elfeledett ízek előtt 
nyithatja meg az utat. A vásárlók akár néhány 
egzotikus növényfajtát is felfedezhetnek majd, 
amelyek a szupermarketek polcain teremnek. 
Berlinben egy Infarm nevű cég távirányítással 
működő polctermesztéses szekrényeket biztosít 
az üzletek, raktárépületek és éttermek számára. A 
fűszernövények és leveles saláták, köztük olyan 
egzotikumok, mint a genovai bazsalikom és a perui 
menta palántáit a cég műkertészetéből pótolják. 
A függőleges kertészetek ily módon nem fogják 
jóllakatni a világot, de segíteni fognak abban, 
hogy több friss zöldség és gyümölcs jusson el 
még több emberhez. Még az is előfordulhat, hogy 
a vertikális gazdálkodási rendszerek fejlődésével 
miniatűr változatokat terveznek majd, hogy az 
emberek a konyhájukba tegyék – így bizonyítva, 
hogy nincsen új sem a nap, sem pedig a LED-
lámpák alatt. Ezeket a dolgokat régen úgy hívták, 
hogy balkonládák.

(The Economist)
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