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A köztársasági államforma
Magyarországon
PÖLÖSKEI FERENC

Ma a világ országainak többsége valamiféle köztársasági államformában él.
Szemben a korábbi állapottal, amikor az abszolutisztikus vagy a törzsi dinasztiák
túlsúlya volt a jellemző. A jelenlegi köztársasági államformák persze tartalmuk,
hatalmi rendszerük, kormányzati mechanizmusuk, elnöki jogkörük, múltjuk, ha
gyományaik szerint is sokszínűek. Hiszen közöttük találjuk a polgári alkotmányos
ságot, jogállamiságot reprezentáló, nagy múltra visszatekintő Franciaországot
éppúgy, mint a nevükben is eltérő szövetséges, elnöki, sőt az iszlám köztár
saságokat, vagy a Kínai Népköztársaságot is. A klasszikus köztársaság, a jogál
lam iság szinonim fogalm át jelentheti, amelyben a hatalm i ágak, köztük
mindenekelőtt a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalom szétválasztása és
egyensúlya, továbbá a politikai, az emberi és a személyes szabadság biztosítása
a meghatározó.
A köztársaságok számának gyors növekedésében természetesen a történeti ténye
zőknek s az egyes országok belső viszonyai alakulásának jutott a kulcsszerep. Közös
jellemzőjük, hogy nem hosszan elhúzódó és szívós köztársasági mozgalmak, kikristá
lyosodó teóriák nyomán jöttek létre, sokkal inkább véletlenszerűen, az egymásra hango
lódó történeti események eredményeként. Ahol azonban megszülettek, általában gyor
san megerősödtek, s úgy tetszik, időtállónak bizonyulnak, még ha időközben belső lé
nyegük jelentősen módosul, változik is. Kivétel Spanyolország, ahol a királyság vissza
állítása a Franco-érával való szakítás jegyében új távlatokat nyitott az ország számára.
Európában a monarchia intézményét és vele együtt a király, a császár, a cár rendkívüli
hatalmát a közép- és a kora újkorban, évszázadokon át misztikus hatalmaktól eredeztet
ték. Számukra elsősorban a végrehajtó hatalom és a hadsereg vezetése terén szinte ki
zárólagos jogokat biztosítottak, ám a törvényhozásban és a bíróságok működésében is
érvényesíthették akaratukat. Az abszolút monarchiák kora ez, s rajtuk csak kevés helyen,
ritka esetekben ütöttek rést. Ide sorolhatók Angliában a Cromwell nevéhez kötődő tör
vények, amikor elfogadták például az 1647-ben kidolgozott, majd több vonatkozásban
módosított „Agreement of the people”-t, a nép szerződését tartalmazó okmányt. Eszerint
az alkotmányozó hatalom a népé, s a törvényhozás jellegét, felépítését, szerkezetét is
megalkotja. A lényegi, tartalmi változást jelzi az 1679-ben elfogadott Habeas Corpus Act,
majd a 10 évvel későbbi 1689. évi Declaration of Rights, illetve a Bili of Rights, amelyek
a személyes szabadság védelmét, valamint a királyi hatalom korlátozását, illetve a par
lament és a polgárok politikai jogait biztosították.
Hasonló jelenségeket figyelhetünk meg a németalföldi tartományok esetében is.
Hosszú időn át sajátos, önálló történelmi utat járt Svájc. Miután a kantonok és a szabad
városok kiállták a külső fenyegető veszélyeket, az 1648. évi vesztfáliai béke önálló, szu
verén államnak ismerte el a már 13-ra bővült kanton szövetségét. Kimondotta Svájc „örök
időkre szóló” semlegességét is.
A polgári jogfejlődés teljességét, klasszikusnak tekinthető következetes útját a XVIII.
század végi francia forradalom reprezentálja. Mert romba döntötte az alapvető feudális
intézményeket, s a gazdasági, politikai igények szerint újakat alkotott. 1791. szeptember
3-án megteremtette a törvények törvényét, az írott alkotmányt, amelyet azután mintegy
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14 követett. Az 1791. évi alkotmány a hatalmi ágak megosztását tartalmazta, a szuvere
nitást a nemzettől eredeztette, gyakorlásával még az „örökletes" királyt és az egykamarás
Nemzetgyűlést bízta meg. Ezen belül a Nemzetgyűlést illette a törvényhozás joga, a király
pedig a végrehajtó hatalom ólén állt. Ez a struktúra azonban később több ízben is válto
zott. 1792-ben a ország államformája a köztársaság lett, ezt az 1793. évi jakobinus al
kotmány is rögzítette, amely a népszuverenitás elve alapján a végrehajtó hatalmat köz
vetlenül a nép kezébe kívánta helyezni.
A polgári alkotmányjogi fejlődés útját áttekintve nem mellőzhetjük az 1831. évi belga
alkotmány felidézését. Mert hosszú ideig a polgári átalakulást kereső országok és politi
kusaik számára - különösen az 1848. évi európai forradalmak idején vagy később a Bal
kánon is - szinte követendő példának számított. Keletkezése szorosan összekapcsoló
dott az 1830. júliusi párizsi forradalommal, melynek hatására Belgium kiszakadt a nagy
hatalmak által diktált holland uralomból és önállóvá vált. Az ideiglenes kormány 1830.
október 4-én deklarálta függetlenségét az alkotmányos monarchia keretében. Majd a vá
lasztások útján életrehívott 200 tagú Nemzeti Kongresszus 1831. február 7-én elfogadta
az alkotmányt. Eszerint a törvényhozó hatalmat a parlament két háza - a képviseleti ka
mara, és a szenátus - gyakorolja. A végrehajtó hatalom a parlamentnek felelős kormányt
illeti. A király természetesen részt vesz a végrehajtó hatalom munkájában, de intézkedé
seihez miniszteri ellenjegyzés szükséges. Az alkotmány részletezte a bíróságok feladat
körét, a büntetőjog területén elrendelte az esküdtszékek felállítását.
Az angol, a dán, a holland, a svéd, a norvég monarchia is azért maradhatott fenn, mert
nem zárkózott el a radikális társadalmi reformok elől, nem ragaszkodott hagyományos
kormányzati privilégiumaihoz, s miután az újat kereső, kutató törekvések nem az állam
forma megváltoztatására irányultak, megszülethettek az alkotmányos monarchiák.
Más esetekben akkor került végveszélybe a monarchikus berendezkedés, ha a külső
körülmények, például a háborúk, főként persze a háborús vereségek és azok következ
ményei köztársaságokat hívtak életre, miközben a társadalmi szerkezet is változott.
1918-ban így alakult meg a német, az osztrák, a magyar és a csehszlovák köztársaság,
míg a második világháború során a román, sőt mindazok az országok köztársasággá
váltak, amelyek a szovjet övezetbe kerültek.
A monarchiákat és persze a köztársaságokat is elsöpörhetik az újkeletű diktatúrák és
a rögtönzött puccsok is, miként a nácizmus tette Németországban.
A nyugat-európai polgári átalakulás által felvillantott politikai állomások természetesen
évszázadokra kiterjedő eszmei gondolatvilágra, irodalomra építve jöttek létre. Ezúttal természetesen vázlatosan - csupán néhány ismeri személyiség - elsősorban Montesq u ie u - nézeteinek egyes elemeit elevenítjük fel.
A XVII. század második felének politikai, jogi gondolkodói közül Spinoza munkásságát
kell megemlítenünk, aki kidolgozta az állam általa elképzelt rendszerét és működésének
elveit. O maga a németalföldi történelem során a köztársasági államforma és a városok
föderatív szövetségének elkötelezettjévé vált. A gondolat és a lelkiismeretszabadság
szükségessége valamennnyi írásában fellelhető. így jut el a törvényhozó és a végrehajtó
hatalom szétválasztásának s a nép felfegyverzésének szükségességéig. Külön tanácsra
bízta volna a törvények betartásának ellenőrzését.
A XVII. század második felének kiemelkedő politikai gondolkodójaként tartjuk számon
John Locke-ot is, aki Angliában és Hollandiában élt. Őt elsősorban a törvényhozó hatalom
szervezetének és működésének kérdései, jogi feltételei foglalkoztatták. Emellett azonban
a hatalmi struktúra egészének hierarchiáját is vizsgálta. Eszerint a csúcson a törvényho
zó hatalom áll, ám jogköre mégsem korlátlan, mert a „természetjog” szerint felel tetteiért.
A XVII. század végi írók, filozófusok művei hatottak a francia felvilágosodás nagy alak
jai eszmerendszerének kialakulására. Közülük Rousseau, l/o/fa/revagy Sieyes nevét em
lítjük még. Montesquieu Locke nyomán indult, amikor a hatalmi ágak megosztását és
egyensúlyát rendszerbe fonta, ezen belül a törvényhozó hatalom szerkezete és műkö
dése került az ő figyelmének középpontjába is. Ennek alapján megkülönböztette egy
mástól az államformákat, amelyek köztársasági, monarchikus vagy despotikusak lehet
nek. Különös gonddal foglalkozott a köztársasági államformával. Elemzi a polgár két arcát
a demokratikus köztársaságban, hiszen uralkodó, ám alattvaló is egyben. Egyfelől ugyan
3
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is alanyi jogon része a hatalom egészének, másfelől azonban alattvalója a polgárokból
álló hatalomnak. Kiemelkedő hely jut ezért a nép által életre hívott állami főhatalomnak.
Montesquieu a XVIII. század első felében nagyívű írásműveivel, a gondolatok merész
vonulataival vált ismertté. A legnagyobb visszhangot élete főművével érte el, igaz, korábbi
írásai is mintegy felkészülését jelzik a „Törvények szelleme” című művének, végső for
mába öntéséhez.

Az első magyar köztársasági mozgalom
Az 1790-es évek első felében a magyarországi köztársasági eszme és mozgalom miként szinte valamennyi szellemi irányzat - a nyugat-európai mintát követte. Hiszen a
XVII-XVIII. századi filozófusok, államjogászok nézeteiből, valamint a francia forradalom
eseménysoraiból építette programját.
Magyarországon azonban akkor még hiányoztak a modern, polgári köztársaság felté
telei. Az ország gazdasági fejlődése - ipara, kereskedelme - ugyanis még nem érte el
azt a szintet, amely megteremthette volna azt az új társadalmi-politikai berendezkedést
igénylő polgárságot, amely az emberek közötti jogszabadságot követeli. A „magyar jako
binus” mozgalom egyébként elnevezésétől eltérően elsősorban nem az 1793-iki francia
jakobinus diktatúrához kötődik. Vezetőik többségét pejoratív értelemben nevezték jako
binusoknak. Az államra, az egyén, és a közösségre vonatkozó nézeteik szerint ugyanis
a francia forradalom első, korai szakaszaihoz kötődtek.
A magyar köztársasági mozgalom útját az a körülmény is nehezítette, hogy NyugatEurópa országainak döntő többsége inkább az alkotmányos monarchia megvalósításá
ért, illetve megtartásáért küzdött.
A mozgalom jelentkezésének belső mozgatóerejét II. Jo'zseHelvilágosult abszolutiz
musának, reformpolitikájának zátonyra futása jelentette. Miként tudjuk, halálos ágyán
rendeleteinek többségét visszavonta. Utóda, II. Lipót kezdetben még II. József hívének
vallotta magát, de neki is tudomásul kellett vennie a feudális abszolutizmus erőinek aka
ratát és meghátrálásra kényszerült. Holott jelentős értelmiségi rétegek támogatták. A fe
szültségekkel teli századvégen így tündököltek, majd aláhullottak a fogalmak anélkül,
hogy tartalmukat tisztázták volna. A francia forradalmi változásokat, vagy II. Józsefnek a
vallási türelem megteremtésére irányuló törekvéseit örömmel fogadó értelmiségieket
gyakran könnyedén perbe foghatták a franciabarátság, a jakobinizmus vagy éppen az
egyházellenesség vádjával. Holott például Hajnóczy József valósággal megrémült a fran
cia jakobinus terrortól. Alkalmazása - szerinte - bemocskolja azokat a magasztos elve
ket, amelyeket a társadalmi haladást keresők zászlajukra írtak.
A XVIII. század immár látványos sikerre vezető eszméi elsősorban a jogi tanul
mányokat folytató ifjúság körében váltak népszerűvé. Szembeszálltak az államszervezet
működésének rendi jellegzetességeivel, s az emberek jogi egyenlőségének elfogadása
kedvező fogadtatásra talált bennük. Megjelent s gyorsan terjedt, népszerűvé vált az a
röpirodalom, amely a hivatalos intézményeket, hatalmi szerveket is váratlanul érte. Szer
zőik egy része inkább radikalizálódott, mert úgy vélte, hogy az általa óhajtott reformokat
már nem lehet megalkotni az adott államrend keretein belül. Közéjük vegyültek, sőt éppen
1794-ben vezető szerepet nyertek itt az ellentmondásos életutat bejárt figurák is, mint
például Martinovics Ignác, akit ott találunk a Reformátorok Társaságának, valamint a
Szabadság és Egyenlőség Társaságának megszervezésénél.
A Reformátorok Kátéja már azt bizonyítja, hogy szerzője jól ismerte a francia alkot
mányt, sőt annak előkészítő tárgyalásait és fogadtatását is. Vezetőik közül kiemelkedtek:
Hajnóczy József, Laczkovics János, Szentmarjay Ferenc, gróf Sigray Jakab. Külön
is említjük az 1766-ban született ügyvéd, Őz Pál nevét, aki a köztársasághoz végig
ragaszkodott. Vallotta és vállalta republikánus mivoltát. Nem is tartotta ezt felségsértésnek, mert a tudomány hosszú idők óta keresi azt a legkedvezőbb államformát,
amelyben a szabadságjogok kiteljesedhetnek s az anyagi javak felosztása igazsá
gosan történik. A francia forradalom híreinek olvasását pedig a törvények nem tiltot
ták, tehát nem követett el bűnt.
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A Reformátorok Kátéja szerint a köztársaság a föderáció elvei szerint szerveződne, az
itt élő népek szabadon használhatnák nyelvüket, vallásukat, saját alkotmányuk lenne,
ám biztonságukról önmaguk gondoskodnának. A köztársaság legfőbb hatalmi szerve a
kétkamarás országgyűlés lenne, amely évente újjáalakulna. Az egyiket a nemesség al
kotná, a vagyoni cenzus érvényesítésével választott képviselői útján, a másikat a nép,
30-40 ezer lakos küldhetne ide egy képviselőt. Budán vagy Pesten együttesen ülé
seznének, elnöküket 14 naponként választanák a nemesi, majd a népi kamara tagjai
közül. A végrehajtó hatalom a törvényhozásnak lenne alárendelve. A köztársaság pol
gárai számára biztosítaná a vallás-, a szólás-, a gondolatszabadságot és ingyenes
séget az igazságszolgáltatás terén. A Káté adómentességet ígért, mert a királyi bir
tokok, a kincstári, nádori és a bányakamarai javak, a regáléjogok és a vámok fedez
nék a szükséges kiadásokat.
A Szabadság és Egyenlőség Társaságának Kátéja tartalmazza az egyéni szabadság
és a tulajdon védelmét is. Bírálja a királyi hatalmat, mert a király „egy oly embert jelent,
ki a néppel és ennek javaival kénye szerint bánik, és magának azt tulajdonítja, hogy az
embereket megvásárolhatja vagy eladhatja.”
A „jakobinusok” vezetői közül Hajnóczy József elméleti felkészültsége és imponálóan
gazdag munkássága emelkedik ki. Már fiatal tanulóévei alatt alapos történeti és jogi mű
veltséget szerzett. Különösen a magyar jogintézmények foglalkoztatták. Szívesen járta
a nehezen megközelíthető eszmei utakat és nagyfokú fogékonyságot mutatott az új
áramlatok iránt. Életének java részét a felvilágosodás, majd a francia forradalom esz
méinek megismerésével és tanulmányozásával töltötte. Kazinczy Ferenc írta róla ké
sőbb: „Szerencsétlenségemre már első együttlétünk alatt nagyon belészereték, mert tőle
volt mit tanulni.” Tudjuk: már az 1770-es években olvasta Locke-t, Voltaire-t, Ftousseau-t,
érdeklődött az amerikai alkotmány mibenlétéről. Célja egy olyan közjogi mű megírása
volt, amely az állam, a társadalom és az egyén hármasát a maga kölcsönhatásában,
történeti távlatban mutatja be, beleértve a viszonyok átalakítására, reformjára vonatkozó
elképzeléseit is. Az 1790-es évek első éveiben több jelentős alkotmány- és jogtörténeti
könyvet jelentetett meg. Miután nem nemesi származású volt, az országgyűlésen eleve
nem vehetett részt, műveit a rendi gyűlés tagjai számára írta, abban a reményben, hogy
tanait magukévá teszik és megalkotják a szerinte már elodázhatatlan államjogi és egyéb,
a társadalom egészét átfogó reformokat. 1792 augusztusáig a királyi hatalom bölcs fel
ismerésében is bízott, ezért írásainak egy részét, nevének feltüntetése nélkül, a kancel
láriának is elküldte. A monarchista demokratizmus, illetve az alkotmányos monarchia
megalkotásában reménykedett.
Hajnóczy a hatalommegosztás elvét a természetjoggal, az emberi jogokkal és a
Rousseau-i eszmekörrel, a társadalmi szerződéssel kapcsolta egybe. Ebből fakadtak az
állam és a társadalom reformjára vonatkozó elméleti fejtegetései.
Hajnóczy és Őz Pál munkássága is bizonyítja: a mozgalom nem azonosítható Marti
novics tevékenységével. A titkos szervezeti konspiráció kialakítása azonban elsősorban
az ő nevéhez fűződik. Igaz, 1792-93 után az abszolutizmus sem tűrte az ellene induló
szellemi és szervezeti rohamokat. A titkos rendőrség és a besúgó hálózat útján írtóhadjáratot indított a felvilágosodás jegyében induló szervezkedések ellen. A hatalom súlya
alatti konspiráció így eleve magában rejtette a szektaszerűség tehertételeit.
1795. május 20-án a Vár alatti kaszálóréten a hóhér pallosa lesújtott a mozgalom öt
vezetőjére, a társaságok igazgatóira, Laczkovicsra, Szentmarjaira, Sigrayra, Hajnóczyra
és Martinovicsra.

A hatalommegosztás a XIX. században
A hosszúra nyúlt európai háború és Ferenc császár nevéhez fűződő - 1792-1835 abszolutizmus idején a megfelelő gazdasági, társadalmi feltételek híján nem nyílt lehe
tőség a belső demokratizálásra. Az író filozófusok ismert álmainak, a felvilágosodás esz
méinek megvalósítására egyelőre várni kellett. Az uralkodó a társadalmi reformokat me
reven elutasította. A nemzeti törekvések a kultúra, az irodalom és a nyelv területén törtek
utat a maguk számára. Ezáltal azonban a magyar államiság útját egyengették. Elsősor5
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bari Kazinczy Ferenc nevéhez fűződik a nyelvújítás, amely alkalmassá tette az egyébként
nehézkes, bonyolult magyar nyelvet nemcsak az oktatásra, hanem az állami közigazga
tási feladatok ellátására is. Ugyanakkor a XIX. század első évtizedei a gazdaságban, to
vábbá a társadalom struktúrájában is jelentős változásokat eredményeztek s ezáltal hoz
zájárultak a magyar reformmozgalom feltételeinek kialakulásához. Ez azonban nem kö
vette a francia forradalom vagy a XVIII. századvégi magyar „jakobinizmus” nyomvonalát.
Jórészt új utakon és másfajta módon támadta a feudalizmus avitt rendszerét, így kereste
a nemzeti és társadalmi, politikai reformok megvalósításának lehetőségét. Széchenyi Ist
ván, Kölcsey Ferenc, Kossuth Lajos, Wesselényi Miklós, Deák Ferenc, Eötvös József és
mások tizenöt-húsz éves kivételes értékű alkotó- és szervező munkájának eredménye
ként, az európai és a hazai kedvező viszonyok közepette végül megszülethetett az 1848.
évi történeti horderejű mű, a polgári állam. A törvények széttörték a feudalizmus épületét,
és megalkották a polgári átalakulás alappilléreit, így a népképviseleti országgyűlést és
a neki felelős magyar minisztériumot, továbbá a legfontosabb politikai szabadságjogokat.
A jakobinus mozgalom megsemmisítése után azonban a köztársasági eszme sem a
reformkorban, sem 1848-ban nem nyert jelentősebb teret a politikai gondolkodásban. A
nemesség eleve megrettent tőle, hiszen a francia forradalom képét és következményeit
látta benne. Jószerivel csak 1849 áprilisában, a Függetlenségi Nyilatkozat országgyűlési
vitája során bukkant fel Debrecenben. Előzményének tekinthetjük a Ferenc József csá
szár által 1849. március 4-én kiadott Olmütz-i „alkotmányt”, amely Magyarországot önál
lóságától megfosztva koronatartományként sorolta az egységes osztrák birodalomba.
Kossuth - válaszul a császár deklarációjára - április 12-én ismertette trónfosztási tervét
a Honvédelmi Bizottmány, majd a képviselőház zárt ülése előtt. Sokan azonban a döntés
elhalasztását kérték. Néhányan ugyanakkor - Ujházy László, Halász Boldizsár és Irányi
Dániel - kevésnek tartották a trónfosztást és vele egyidejűleg a köztársaság elfogadta
tását is szorgalmazták. Kossuth csitította őket. Az európai kedvezőtlen politikai közvéle
ményre, elsősorban Párizsra és Londonra hivatkozott. A képviselőház plénuma április
14-én elfogadta Kossuth indítványát: a Függetlenségi Nyilatkozatot. Ugyanezt tette a Fel
sőtábla is. A magyar országgyűlés azután április 19-én végleges szövegezésben dekla
rálta az ország függetlenségét és a Habsburg-ház trónfosztását. Megkerülte azonban az
államforma kérdését, de az államfői tisztségre kormányzó-elnöki megbízatással egyhan
gúlag Kossuth Lajost választották meg. A kormányzó-elnök jogkörének szabatos meg
alkotására azonban már nem került sor. Valójában tehát elsősorban a külpolitikai meg
fontolások és a belső viszályok miatt felemás, illetve félmegoldás született. Az országgyűlés kimondotta ugyan a Habsburg-ház trónfosztását, új államfői tisztséget is alkotott,
de nem szüntette egyben meg a királyság államformáját s nem deklarálta a köztár
saságot. A nyilvánvaló ellentmondás radikális feloldására néha-néha még találkozunk
egyes kísérletekkel, ezek azonban elszigeteltek és hatástalanok maradtak. 1849. május
4-én például Sillye Gábor képviselő Hajdúböszörmény város határozata szerint a köz
társaság kikiáltására tett javaslatot, e határozathozatal azonban elmaradt. Új alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását is tervezték, de ez is csak terv maradt.
Kossuth az új államberendezkedésre vonatkozó elképzeléseit tovább csiszolva törökországi emigrációja idején megfogalmazta Alkotmánytervét és itt szerepel már a demok
ratikus köztársaság államformája is. Megtalálhatjuk továbbá benne a nemzetiségi kérdés
megoldására irányuló jelentős javaslatát. Később ezt tovább bővítette, alakította, és
1862-ben Dunai Szövetség címen tette közzé. A honpolgárok egyetemét jelentő népet
tekinti minden jog forrásának. A törvényhozó hatalmat az általános választójog alapján
választanák. A végrehajtó hatalom a törvényhozás irányítása mellett működne. A büntető
bíráskodásban jelentős szerepet szánt az esküdtszékeknek. A törvényességet pedig az
alkotmánybíróság garantálná. Az ország államformájául kezdetben a köztársaságot aján
lotta, de nem zárta ki az alkotmányos monarchiát sem. Mivel Európában akkor még rit
kaságnak számított a köztársaság, a nagyhatalmakkal folytatott tárgyalásai során inkább
az utóbbit helyezte előtérbe.
A forradalom és szabadságharc leverése után a megtorlás hónapjai, évei köszöntöttek
az országra.
Az abszolutista centralizmus szorítása csak az 1850-es évek második felében enyhült,
kiváltképpen annak 1859-től kezdve kibontakozó válsága idején. Az emigráció több tagja
hazatérhetett, közülük került ki az új vezető-politikusi gárda. Az egymást követő nemzeti
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megemlékezések, az 1861. évi országgyűlés összehívásához kapcsolódó eseményso
rok, köztük a képviselők választása, az országgyűlés hangulata, alkotókedve, a '48-as
törvényhozás kiszélesítését vállaló Országbírói Értekezlet, a nemzet élni akarását, erejét
bizonyította. A Schmerling-provlzónum által ismert újabb centralizációs kísérlet emiatt
sem lehetett hosszú életű. Éppen kényszerű és átmeneti fenntartása idején értek meg a
kiegyezés feltételei az udvarban és az 1861. évi országgyűlés bázisát adó Deák-párti
középnemesség soraiban egyaránt. 1865-re már kirajzolódtak az egyezség körvonalai,
a közös ügyek - külügy, hadügy, pénzügy-területei, de ezzel együtt Magyarország belső,
alkotmányos kormányzatának, kiépítésének távlatai is.
Az 1867-ben életre hívott államrendszer is alkotmányos monarchiának tekinthető, ha
a széles királyi felségjogok csorbították is annak egyes feltételeit és lehetőségeit. Nem
is találunk évtizedeken át köztársasági szervezkedéseket Magyarországon. Sőt az ellen
zéki függetlenségi párt programja is egyre kopott, és a századfordulón már elfogadta a
kiegyezési rendszer alappilléreit. Hozzájárult természetesen ehhez az a nagyarányú gaz
dasági fejlődés is, amely 1867 után kibontakozott Magyarországon.
A dualista rendszeren belüli Magyarország a belkormányzat terén jóval szélesebb le
hetőségekkel rendelkezett, mint a közös eredetű ügyek eseteiben. Hiszen 1867 után is
érvényben maradtak a feudalizmus felszámolását és a politikai, emberi és egyéni sza
badságjogokat biztosító 1848. évi szentesített törvények. A belső hatalmi ágak pedig ki
épültek, mégpedig a klasszikus jogállamok mintái, vagyis a hatalommegosztás elve sze
rint. így alakult újjá a parlament képviselőháza és a neki felelős magyar kormány, a vég
rehajtó hatalom. Kiépült az igazságszolgáltatás modern polgári rendszere is, hiszen a
bírói szervezetet az 1869. évi IV. te. egyértelműen különválasztotta a végrehajtó hatalom
tól, biztosította önállóságát. Igaz, több, a bíróságok működését meghatározó alaptörvény
- az 1878. évi büntetőkódex, vagy a büntetőeljárást részletesen szabályozó törvény csak később született meg.

A második köztársasági mozgalom
A hatalmi rendszer terén a változásokra az 1910-es évek elején a háborús feszültség
növekedése, továbbá a belpolitikai rendszer megmerevítése, liberális elemei jelentős ré
szének kiiktatása után került sor. Amikor a kormányok korlátozták a politikai szabad
ságjogokat és az ellenzék mozgásszabadságát is. Ezáltal pedig az alkotmányos monar
chiára is sújtottak. Erre az újkeletű kormányzati politikára több választ is regisztrálhatunk
a társadalom és a politikai pártok részéről.
A konzervatívok az alkotmányosság védőbástyája mögé vonulva szálltak szembe a
parlamentarizmus több évtizedes hazai gyakorlatát megtörő új kormányzattal. A parla
ment 1912 júniusa után kitiltott tagjai, Andrássy Gyula, Apponyi Albert hívei „ellenparla
mentnek” nevezve magukat, a képviselőházhoz hasonló témakörökben önálló tanács
kozásokat kezdtek és határozatokat hoztak. Mindezzel azonban a társadalomban szá
mottevő visszhangra nem találtak. Justh Gyula hívei és - 1912 júniusa után - Károlyi
Mihály a képviselőház demokratizálásának igényével, vagyis elsősorban az általános,
titkos és egyenlő választói jog megalkotása révén válaszoltak az új kormányzati politiká
ra. Ennek jegyében keresték a parlamenten kívüli erők, a szociáldemokraták és a polgári
radikálisok szövetségét. 1911-től kezdve közösen tartották választójogi gyűléseiket. A
harmadik választ - ha nem is teljesen kiforrott alakzatban - azok fogalmazták meg, akik
a köztársasági államforma bevezetésének szükségességét hirdették. Ebben pedig az a
felismerés tükröződött, hogy a demokratikus intézmények működésének kormányzati
visszaszorítása számára a monarchia adott struktúrája - benne maga az agg uralkodó,
Ferenc József - zöld utat adott.
A köztársasági eszme és mozgalom ebben a megváltozott hatalmi erőtérben jelent
meg a magyarországi politikai életben. Csakhogy a törvényhozás, benne a kormányzó
többség és az ellenzéki kisebbség egyaránt monarchista maradt, sőt a parlamenten kívüli
ellenzék döntő többsége sem lépett a köztársasági államformát követelők sorába.
A Nagy György vezette köztársasági mozgalom felcsillantotta a múlt emlékeit, hagyo
mányait és számba vette korának számos meghatározó vonását is. Ezzel a magyar po
7
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litikai gondolkodásba vonta és népszerűsítette a köztársaság eszméjét anélkül, hogy al
kotmányjogi és jogfilozófiai értelemben teljes körű programmá alakította volna. (Ez
egyébként a későbbiek során 1918-ban és 1944-46 között is elmaradt.) Az ilyen értelmű
igényes programnak csak egyes elemeit találhatjuk meg. Hiányzik például az államha
talmi ágak egymáshoz való viszonyának kifejtése, a köztársasági elnök helye, szerepe
és jogköre az új államrendszerben, és ebben az összefüggésben hiányos a nemzetisé
gek jogi státusának körvonalazása, holott ezt az említett nagy gondolkodók is fontosnak
tartották.
Mindennek - miként említettem - csupán egyes elemei lelhetők fel a párt vezetőinek
nyilatkozatában vagy a programokban. Ilyen a népfelség elve - mert minden hatalom for
rása a nemzet - vagy a bírói függetlenség az emberi, politikai szabadságjogok. Múltbeli
eszményképeiket idézve többször hivatkoztak a magyar jakobinusokra, elsősorban Mar
tinovics Ignácra, a többiekre azonban, így a nagy alkotmányjogi, közjogi, történeti felké
szültségű Hajnóczy Józsefre vagy Őz Pálra ritkán, Montesquieu, Rousseau vagy Lamartine műveit inkább csak esetlegesen, alkalomszerűen idézték. A nagy eszménykép kez
dettől az 1849-es trónfosztásig eljutó Kossuth Lajos volt és persze a republikánus Petőfi.
Összejöveteleiken, estélyeiken gyakran szavalták a Respublica című versét, gyakran hi
vatkoztak április 14-ére, Kossuth és Szemere beszédeire. Számos alkalommal rendeztek
Kossuth-ünnepélyt, gondozták és megkoszorúzták a sírját. A párt lapja, a Magyar Köz
társaság 1911. októberétől minden hónap 14-én jelent meg. Az alkotmányosság uralko
dói megsértésére radikális ellenlépéseket helyeztek kilátásba: „Egy új Olmützre, egy új
Debrecennel felelünk.” Nagy György a köztársaság törzsének három ágát, elsősorban
pragmatikus szempontból közelíti meg, vagyis a mozgalmakat idézi követendő példa
ként. Úgy látja ugyanis, hogy kora, az 1910-es évek Magyarországa az új jogfilozófiai,
történeti elemzést nélkülözheti, mert megértek az államforma megváltoztatásának felté
telei, a monarchia kimerítette belső tartalékait, feladta a jogállamiság lényeges elemeit
is, így elérkezett a köztársaság létrehozásának az ideje. „Csupán” a kormányzattal szem
beforduló irányzatok megnyerésére van már szükség. Ez pedig felvilágosítással, a köztársasági lobogó kibontásával már könnyűszerrel elérhető. Mindenesetre Nagy György
már 1911-re végérvényesen a köztársaság létrehozásáért szállt síkra. Ám nem önma
gában a köztársasági államformáért, hanem a demokratikus szabadságjogokkal körül
bástyázott, más szóval a demokratikus, alkotmányos államberendezkedésért is egyben.
1912 augusztusában írta „A köztársasági államforma kérdése Magyarországon nem
pusztán közjogi kérdés, hanem az üj társadalmi, gazdasági, szociális berendezkedésnek
is gyűjtőneve.” Definiálta a progresszió egyéb erőivel is a viszonyát. „Pártunkat a függet
lenségi és '48-as pártoktól az különbözteti meg, hogy mi ízig-vérig radikálisak vagyunk.
Viszont a szociáldemokrata párttól az különböztet meg, hogy nemzetiek vagyunk.”

A köztársaság kikiáltása 1918. november 16-án
Az Osztrák-Magyar Monarchia 1914. július 28-iki hadbalépése után a magyar parla
menti többség és ellenzéke mellett a parlamenten kívüli politikai irányzatok képviselői sőt a politikával nemigen foglalkozó állampolgárok sokasága is - a háborúban a nemzet
élet-halálharcát látta. Ilyen körülmények között joggal állíthatjuk: ha a királyság védelmé
ről szóló 1913. évi törvény gátat emelt a köztársasági mozgalom tovaterjedése elé, a vi
lágháború már a köztársasági eszme társadalmi befogadását is lehetetlenné tette. Akkor
úgy tűnt, hosszú időre. Az állóháborúk kialakulása a keleti és a déli (szerbiai) fronton,
majd 1915-ben az addig semleges Olaszország, 1916-ban pedig Románia csatlakozása
az antanthatalmakhoz és hadbalépésük előrevetítették a központi hatalmak vereségé
nek elkerülhetetlenségét. A Ferenc József halála után 1916 végén Ausztriában I. Károly
császárként, Magyarországon pedig IV. Károly királyként trónra lépő új uralkodó kísérle
teket is tett a különbékére, ezek azonban az erősebb Németország elienállásán meghi
úsultak. 1918-ban azután felgyorsultak a hadi események s nyomukban a végső vereség
felé sodródó központi hatalmakban - Ausztria-Magyarországon is - felgyülemlettek a
belső politikai, társadalmi feszültségek.
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Az Oroszországgal 1917 őszén aláírt fegyverszünet hiába szüntette meg a keleti fron
tot, 1918 nyarán az osztrák-magyar hadsereget megsemmisítő csapás érte az olasz fron
ton. A nyugati fronton pedig Németország hadseregére is súlyos csapást mért a francia,
angol és a hadba lépő amerikai hadsereg. Wilson amerikai elnök 1918. januári 14 pontja
még felcsillantotta ugyan az annexiómentes béke, vagyis a háború előtti állapotok
visszaállításának lehetőségét, az év nyarán azonban már megszűnt ezek érvényesíté
sének lehetősége. Az Osztrák-Magyar Monarchia nemzeteinek, nemzetiségeinek - cse
hek, szlovákok, románok, délszlávok, lengyelek - politikai vezérkara már vagy önálló ál
lamuk megteremtését, vagy az anyaországaikhoz való csatlakozást tekintette céljának.
Ezt egyfelől a háború alatti titkos szerződések, másfelől emigrációs antantbarát politiká
juk is biztosította számukra. S ezzel összefüggésben szükségszerűen újra és újra napi
rendre került a kérdés: vajon milyen legyen az új államok belső berendezkedése, állami
sága, s hogyan alakul a fél évszázados múltra visszatkeintő Osztrák-Magyar Monar
chia további sorsa. 1918 októberében gyorsan peregtek már az események. I. Károly
császár 1918. október 16-án kiadott manifesztuma szerint Ausztria szövetségi állam
má alakul. Ez azonban akkor már elkésett lépésnek bizonyult, túlhaladt rajta az idő.
Mindenesetre az uralkodó abban reménykedett, hogy ezáltal megtarthatja trónját. S
miután a császári manifesztummal megbillent az Osztrák-Magyar Monarchia egész
rendszere is, Wekerle Sándor miniszterelnök ugyancsak október 16-án bejelentette
a magyar parlamentben, hogy Magyarország megszűntnek tekinti a közös ügyeket
és a perszonális unió alapjára lép.
Az ellenzék vezéregyéniségének tekinthető Károlyi Mihály azonban Magyarország tel
jes körű függetlenségét vallotta. Az 1918. október 24-én és 25-én Károlyi vezetésével
alakult Nemzeti Tanács sem hirdetett mást. Programja többek között a politikai szabad
ságjogok biztosítását, a földreformot, a progresszív adózást tartalmazta. A köztársasági
államformát csupán Nagy György október közepén újjáalakult pártja követelte. S bár az
csatlakozott a Nemzeti Tanácshoz, ebbéli szándékát akkor még nem méltányolták.
A köztársaság eszméje gyorsabban terjedt Ausztriában, ahol a Birodalmi Gyűlésben
jelentős képviselettel rendelkező szociáldemokrata párt programjába került, miközben a
lengyel és a cseh képviselők fokozatosan kivonultak az 1911-ben választott parlament
ből. Á megmaradt pártok - a szociáldemokraták, a keresztényszocialisták, a nagynémet
irányzathoz tatozó pártok, a Szudéta-vidék képviselői és a liberálisok 1918. október 21én magukat az „önálló Német-Osztrák Állam Ideiglenes Nemzetgyűlésévé" nyilvánították
és hozzákezdtek az új államiság kérdéstömegeinek - benne az államformának - , vala
mint a békeszerződés előkészítésének tárgyalásához. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 20
tagú intézőbizottságot s ennek élére egy három tagú elnökséget választott. Miközben az
uralkodó 1918. október 22-én még kinevezte utolsó kormányát. Elnöke Heinrich Lammasch, a neves jogász, keresztényszocialista párti politikus lett.
Az október végi, még az összmonarchiát érintő események sorából kiemeljük a Csehés Szlovák Nemzeti Tanácsok 28-iki határozatát, amelyben proklamálták a Csehszlovák
Köztársaság megalakítását. A varsói régenstanács Lengyelország megalakulását mond
ta ki, s ezzel az ausztriai lengyelek kiválását a monarchiából. Végül október 29-én a horvát tartománygyűlés elhatározása is megszületett; ez a délszláv államhoz való csatlako
zást tartalmazta.
Eközben Magyarország nagyobb városaiban hirtelen megerősödött az új demokrati
kus kormányzati berendezkedést követelők tábora. Heves hangulatú gyűléseket, tünte
téseket tartottak s követelték az uralkodótól a Nemzeti Tanács hatalomra kerülését. Ká
rolyi az esküt a „homo regius”, József főherceg kezébe 1918. október 31-én tette le a
várban.
Aligha kétséges, hogy 1918. október utolsó két napján Magyarországon forradalom
zajlott, hiszen egy megmerevedett konzervatív, de a maga hatalmához mindvégig ra
gaszkodó rendszer omlott össze. Természetesen a forradalmak jellegük, feltételeik, sa
játosságaik, jelképeik, színeik szerint egyaránt különböznek egymástól. Az „őszirózsás
forradalom” sajátos vonásai között megemlíthetjük a frontokról hazaözönlő katonák ma
gas létszámát. Közöttük az osztrák-magyar közös hadsereg jellege miatt sok szerb, horvát, szlovén anyanyelvű, illetve nemzetiségű is Budapesten tartózkodott, míg a szétesés
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viszonyai közepette a 32. gyalogezred sok magyar katonája családjához indult. Különös
vonása volt ennek a forradalomnak a súlyos háborús vereség, az ország gazdasági mélyrezuhanása, továbbá külpolitikai elszigetelődése, amit a győztes nyugati hatalmak aka
rata diktált. Eközben az új államot körbefonták a minél nagyobb területszerzésre törekvő
országok. Ilyen körülmények közepette valójában nem is állhatott igazán talpra, s veze
tőjét Károlyi Mihályt szinte megoldhatatlan feladat elé állította a történelem. Ebben az
összefüggésben akár másodlagosnak is számíthat már az ő halvány politikusi karaktere,
naivitása, gyengének tekinthető szervezőképessége, határozatlansága. Ám 1848 félbe
maradt művének folytatására vállalkozott, a hatalmi ágak megosztására törekedett, ami
kor az általános, egyenlő, titkos választójog alapján alkotmányozó országgyűlést, majd
a nemzetgyűlési választások megtartását tervezte. Bevezette a sajtóra, az egyesülési
és gyülekezési jogra vagy az állampolgári jogegyenlőségre vonatkozó politikai, polgári
szabadságjogokat, határozottan törekedett a földosztás végrehajtására, a nemzeti
egyenjogúság alkotmányos garanciáinak megvalósítására, az államszövetség svájci
mintája szerint. Károlyi - miként Jásziés Kunfi is - hosszú és kínos lelki gyötrődés után
vállalta a köztársasági államformát. Ez az időszak november közepéig tartott, miután
Ausztriában is proklamálták a köztársaságot.
Károlyi, Jászi és Kunfi többször is megfogalmazták véleményüket. Eszerint az állam
forma ügyében csak az alkotmányozó nemzetgyűlés dönthet. 1918. november közepén
azonban rádöbbentek arra, hogy a további halogatásra nincs lehetőség. 1918. november
16-án ugyanis a parlament kupolacsarnokában összeült a Nagy Nemzeti Tanács, s a tör
vényhozó hatalom kompetenciájába tartozó döntéseket hozott. így a nemzetgyűlés
összehívásáig az állami főhatalmat a kormány kezébe adta. Ugyanakkor kötelezte a kor
mányt arra, hogy „néptörvényeket” és rendeleteket alkosson például a politikai szabad
ságjogokról, a sajtó, egyesülési és a gyülekezési szabadságról, a demokratikus földre
formról, az általános, egyenlő, titkos választójogról. A kupolacsarnok zsúfolásig megtelt,
megjelent a már nagyon beteg Ady Endre is, a parlament előtti téren pedig mintegy 200
ezer ember követelte és várta a köztársaság kinyilvánítását. Ennek megkerülésére tehát
már nem maradt lehetőség. A minden más államtól független „népköztársaságra” vonat
kozó javaslatot Nagy György olvasta fel, s a Nagy Nemzeti Tanács egyhangúlag elfogad
ta. Felmerül azonban a kérdés, vajon miért népköztársaságnak nevezték az államformát,
hiszen ennek a fogalomnak és szóhasználatnak semmiféle előzményét nem találjuk a
régebbi magyar közjogi irodalomban? November elejétől kezdve azonban elsősorban a
szociáldemokraták és Szabó Ervin körében felbukkant a „szocialista köztársaság" elne
vezés. Nagy György ezzel szemben a „nemzeti köztársaság” megfogalmazást ajánlotta.
De az osztrák példa nyomán megjelent a „demokratikus köztársaság” fogalma is. „Többen
különben sem tulajdonítottunk nagyobb jelentőséget az államfő kérdésének - írta Jászi
Oszkár -, s igen szkeptikusok voltunk a tekintetben, hogy vajon mi ér többet, a Poincare-féle köztársaság vagy az angol monarchia?” Miután azonban tovább már nem halaszthatták a döntést, kompromisszumos megoldás született. Juhász Nagy Sándor írta: „A köz
társaság helyett azért használták a népköztársaság kitételt, hogy ezzel is jelezzék az új Ma
gyarország népi jellegét. Köztársaság ugyanis van arisztokratikus és sok másféle is.”
Az ország gazdasági, katonai, politikai helyzete azonban egyre aggasztóbbá vált. A
nyersanyag-lelőhelyeket jórészt elfoglalták az antanthatalmak, illetve szövetségeseik, a
szomszédos országok. A külkereskedelem szinte teljesen megbénult. Az egységes mo
narchiabeli piac egycsapásra megszűnt, emiatt is számos gyár termelése leállt. A mun
kanélküliség és az infláció nagy méreteket öltött. A kormányzat nem tudott kitörni külpo
litikai elszigeteltségéből, a belpolitikában pedig két tűz közé szorult. A kormányban és a
Nemzeti Tanácsban kezdettől lappangó nézetkülönbségek egyre inkább ellentétekké fe
szültek, és merev formákat öltöttek. Egyfelől ugyanis megjelentek és nyíltan támadták a
kormányt a restaurációs erők, másfelől viszont az időközben megjelenő kommunisták a
nehéz gazdasági helyzetet felhasználva a „forradalom továbbfejlesztését”, elsősorban a
gyárak, üzemek államosítását, a szocializálást követelték. Az ellentétek a pártokon, el
sősorban a különben is rendkívül vegyes összetételű, inkább gyűjtőpártnak tekinthető
függetlenségi párton és a szociáldemokrata párton belül is felszínre törtek.
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Ilyen körülmények között a gyenge akaratú Károlyi nem tudta stabilizálni a polgári de
mokratikus köztársaság államát. A hatalmat 1919. március 21-én a kommunisták és a
velük szövetségre lépő szociáldemokraták egyes szárnyai - Károlyi tudta nélkül - állam
csínnyel magukhoz ragadták. Egyszeriben felszámolták a polgári köztársaságot, s a ha
talmi ágak egységének elve alapján a szovjet mintájú Tanácsköztársaságot léptették ér
vénybe. Megszüntették a politikai szabadságjogokat s a független bíróságokat is.
Az ellenforradalmi korszak államformája sajátosan alakult. A győztes antanthatalmak
ugyanis tiltották az 1916 végén megkoronázott IV. Károly visszatérését a magyar trónra.
Miután azonban az új pártok, politikai irányzatok elvetették a köztársaságot, furcsa ál
lamjogi helyzet keletkezett. Hiszen visszaállt ugyan a királyság, a trónt azonban nem töl
tötték be. A magát ellenforradalminak nevező rendszer jobbára az 1910-es évek jogrend
szerét alkalmazta, vagyis az 1867-es liberalizmust a maga teljességében nem állította
vissza. A politikai, a személyes és az emberi szabadságjogok a jogi struktúrában csorbát
szenvedtek. Tiltották a köztársasági propagandát és szervezkedést is. Jórészt ennek tud
ható be, hogy kevés ilyen jellegű mozgalom jelent meg a politikai élet színterén.

A köztársaság megalkotása 1946-ban és felszámolása
A második világháború idején, különösen annak utolsó szakaszaiban, a német meg
szállás - 1944. március 19. - illetve az 1944. október 15-iki Szálasi-féle nyilas hatalomátvétel után több kísérlet történt az új, független, demokratikus Magyarország létrehozá
sára. Közöttük találjuk a politikai pártok, pártcsoportosulások ilyen irányú törekvéseit, a
katonai akciókat, illetve a diplomáciai-politikai „kiugrási” szándékokat. Nagyobb arányú
ellenállási mozgalom azonban elsősorban az ország geográfiai helyzete, termé
szetföldrajzi viszonyai közepette nem bontakozhatott ki.
1944.
december 21 -én Debrecenben megalakult az Ideiglenes Nemzetgyűlés. A hiva
talosan is megszállóknak számító szovjet hadsereg közvetlenül nem vett részt az új tör
vényhozásban, de a Moszkvából hazatért kommunistáknak meghatározó szerepe volt
az új magyar államiság kialakításában. Ez elsősorban abban az újonnan életre hívott jogi
konstrukcióban öltött testet, amely a polgári állam lényeges vonásaitól eltérő, azoktól ide
gen hatalmi intézmények jellegében, összetételében, működésében kísérhető nyomon.
Ennek ellenére a háborúban vesztes és a nemzetközi közvélemény által helyenként
igazságtalanul elmarasztalt, nehéz körülmények közé került ország talpra állításának je
lentős kísérleteként tarthatjuk számon. Még akkor is, ha „alkotásainak” egy részét joggal
megkérdőjelezhetjük.
A hatalmi ágak kialakítását, megosztását és egyensúlyát, valamint a politikai, emberi
szabadságjogok teljességét biztosító köztársasági államforma megteremtésének köve
telésével alig-alig találkozunk 1944-45 fordulóján.
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1944. december 21 -én megválasztotta elnökét, Zsedényi
Béla pártonkívüli ügyvéd, miskolci jogakadémiai tanár személyében. A két alelnök: Ju
hász Nagy Sándor pártonkívüli, debreceni jogakadémiai tanár és Sántha Kálmán ugyan
csak pártonkívüli, debreceni egyetemi tanár, idegorvos lett. Másnap megalakították a 23
tagú Politikai Bizottságot. (Közöttük 5 kisgazdapárti, 4-4 kommunista, illetve szociálde
mokrata, 3 nemzeti parasztpárti, 2 polgári demokrata párti és 5 pártonkívüli képviselőt
találhatunk.) Az előzetes terveknek megfelelően még ugyanezen a napon megalakult az
Ideiglenes Nemzeti Kormány Miklós Béla vezetésével. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés
azonban, amely magát „a magyar nép egyetlen törvényes képviseleti" szervének te
kintette, a továbbiakban egészen 1945 szeptemberéig nem tartott üléseket. A tör
vényalkotás tehát szünetelt. A kormányzat felügyeletét a Politikai Bizottság látta el.
Kinevezte a nemzetgyűlés bizottságait is. (Alkotmányjogi, Földbirtokpolitikai, Gazda
sági, Mentelmi és Véderő Bizottság.) Vagyis önkényesen átvette a legfőbb államha
talmi testület jogkörének jelentékeny részét. Belső ügyrendje szerint elnöke az Ide
iglenes Nemzetgyűlés elnöke volt. Összetétele azonban a politikai erőviszonyok sze
rint változott. Magát kis nemzetgyűlésnek, más alkalommal pedig a szuverén nem
zetgyűlést helyettesítő szervnek tekintette.
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Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1944. december 21-22-iki ülésének még egy tontos ál
lamjogi döntését említjük meg. 22-én ugyanis a már működő Politikai Bizottság javasla
tára elfogadta az államfőt megillető kinevezési jogkör gyakorlásáról szóló előterjesztést.
Eszerint az Ideiglenes Nemzetgyűlés három tagú elnökségének kinevezési körébe tar
toztak a politikai államtitkárok, a Magyar Királyi Kúria, a Közigazgatási Bíróság, a Legfőbb
Állami Számvevőszék elnökei, a tábornokok és a Politikai Bizottság javaslata alapján
esetleg új miniszterelnök megbízása. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnöksége tehát az
államfői jogok egy részével bírt.
Már az eddigiekből is kitűnik, hogy a debreceni államkonstrukció eleve gyenge alapra
épült és a polgári alkotmányos demokrácia számos feltételét nélkülözte. A jogi kuszasá
got még áttekinthetetlenebbé, bonyolultabbá tette a Nemzeti Főtanács létrehozása 1945.
január 26-án, a Politikai Bizottság és az Ideiglenes Nemzeti Kormány által. Tagja lett a
nemzetgyűlés és a kormány elnöke - Zsedényi Béla, illetve Miklós Béla - , illetve a Poli
tikai Bizottság 1945. március 12-iki ülése által választott GerőErnő. Őt 1945. május 15-től
Révai József váltotta fel. A Nemzetgyűlés Elnökségének hatáskörébe nem tartozó állam
fői jogok a Nemzeti Főtanács kezébe kerültek.
Az államforma ügye periférikusán és inkább csak véletlenszerűen tűnt fel időnként a
debreceni alkotmányozás során. A többség ennek eldöntésére a csonka Ideiglenes Nem
zetgyűlést nem tartotta illetékesnek, a képviselők különben is azt vallották: fontosabb fel
adat az ország teljes felszabadítása a nácizmus uralma alól, s ezzel összefüggésben,
az országra nézve előnyös békeszerződés előkészítése és megkötése, a földreform és
egyéb demokratikus intézkedések előkészítése és végrehajtása. Néhány jel azonban
szemléletesen tükrözte ebben a kérdésben a megosztottságot. A minisztériumok hiva
talos pecsétjeinek felirata kapcsán például Vörös János és Faragho Gábor pártonkívüli
miniszterek a „magyar királyi” jelző megtartását, míg Nagy Imre ennek törlését javasolta.
A minisztertanácsi döntés szerint végül a királyi jelző elmaradt, de a „régi, angyalos, ko
ronás" címert megtartották.
A Magyar Köztársasági Párt újjászervezését Veér Imre és Nagy György - az ismert
köztársasági politikus fia - kezdeményezte 1945 februrájában. Programjuk teljes szöve
gét nem ismerjük. Akik azonban ezt véleményezték, négy kérdésre tértek ki. „1. Követel
jük a rendtörvény hatályon kívül helyezését s a rendőrség internáló hatalmának és inter
náló táborainak megszüntetését. 2. Követeljük a magyarlakta területek hozzánk csatolá
sát. 3. A magántulajdonban művelhető földbirtok maximuma a kultúrterületben 50-500
katasztrális hold, amelynek mértéke változik. 4. Követeljük a munkaidő leszállítását, hat
hetes fizetéses üdülési szabadságot.” Budapesten megkezdődött a párt szervezése. A
Budapesti Nemzeti Bizottság 1945. március 12-én engedélyt adott a párt működéséhez
A miniszterelnök pedig engedélyezte a Köztársaság című napilap megjelentetését. A
programról a kommunista párt egyik vezetője így nyilatkozott: „Magyarország mai álla
potában hazaáruló követelések, csak a társadalom bomlasztására alkalmasak és szabotálás elősegítésére.” Veér Imre 1945-ben tárgyalásokat kezdett Tildy Zoltánnal és
1945. április 13-án a Kossuth Párttal együtt, csatlakoztak a kisgazdapárthoz.
Az adott furcsa államalakulattal szemben a valóságos alternatíva akkor érthetően nem
kaphatott komoly helyet a magyar politikai életben. Főként a pártonkívüli politikusok, Mik
lós Béla, Juhász Nagy Sándor, Zsedényi Béla, Valentiny Ágoston, Vásáry István vagy
Bölöny József alkotmányjogász tett időnként egy-egy kritikai észrevételt az államrendet
zavaró jelenségekkel szemben. Ezeket azonban maguk sem hangolták egybe, így a már
nagy ambícióval, céltudatossággal, ugyanakkor nagyfokú diplomáciai érzékkel rendel
kező Rákosi Mátyás, Gerő Ernő és Révai József mindig könnyűszerrel elszigetelte és
elhárította. A köztársaság követelése inkább csak burkoltan jelent meg a sajtóban.
1945. szeptember ötödikére a Politikai Bizottság végre összehívta az Ideiglenes Nem
zetgyűlés második ülésszakát, amely szeptember 5-13. között zajlott le Budapesten.
1945. szeptember 6-án újjáalakult a Politikai Bizottság. Létszámát 23-ról 31-re emelték.
Itt találjuk a pártok „erős” embereit. A kommunista párt vezetői közül Rákosi Mátyást, Rajk
Lászlót, Farkas Mihályt, Kádár Jánost, a szociáldemokrata Kéthly Annát, Szakasits Ár
pádot, Szeder Ferencet, a kisgazdapárti Dobi Istvánt, Kovács Bélát, Nagy Ferencet, Su
lyok Dezsőt, Varga Bélát, Tildy Zoltánt, a nemzeti parasztpárból Farkas Ferencet, Kovács
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Imrét, a polgári demokrata párti Szentiványi Sándort. Hivatalból tagja maradt a testület
nek Zsedényi Béla, az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnöke és alelnökei, Juhász Nagy Sán
dor és Sántha Kálmán, valamint a miniszterelnök, Miklós Béla is. A nemzetgyűlés tör
vényerőre emelte a földosztásról és a népbíráskodásról szóló korábbi rendeleteket, el
fogadta a nemzetgyűlési választásokról rendelkező törvényjavaslatot is, az 1945. évi VIII.
törvénycikket, amely az általános, titkos, egyenlő és közvetlen választójogon alapult. Ez
zel jogilag utat nyitott a népképviseleten alapuló többpárti parlamentáris demokrácia szá
mára. Ugyanakkor érvényben hagyta, sőt megerősítette a korábban létrehozott, a mo
dern polgári parlamentarizmustól idegen intézményeket, az Ideiglenes Nemzetgyűlés
Politikai Bizottságát és a Nemzeti Főtanácsot. Nem került ugyanakkor napirendre az ál
lamforma és a polgári alkotmányosságot jellemző kritériumok perspektivikus számbavé
tele sem.
A nemzetgyűlési választásokra az új választási törvény alapján 1945. november 4-én
került sor. A nemzetgyűlés összlétszáma 421. Az új, választott parlamentben így lénye
gesen megváltoztak az egyes pártok képviseleti arányai. A választások után Miklós Bélát
1945. november 15-én Tildy Zoltán váltotta fel a miniszterelnöki székben, a házelnök pe
dig Nagy Ferenc lett.
A nemzetgyűlési választások, illetve a Tildy-kormány megalakulása után a politikusok,
újságírók, jogászok írásaiban, nyilatkozataiban hirtelen nagy teret kapott az államforma
meghatározása, illetve a köztársaság törvénybe iktatásának követelése. Megfontolá
saik más-más forrásból tápláloztak ugyan, a politikai motívumokat azonban nem nél
külözték. A puszta tények, eseménysorok ezért valamiféle torz tükörre verődve jelen
hetnek meg a történeti folyamatokat szemlélők számára. Hiszen valamennyi pártnak
már korábban is módja lett volna köztársasági elkötelezettségéről tanúságot tennie.
Ilyesmivel azonban korábban - miként láttuk - legfeljebb csak elszórt nyilatkozatfosz
lányokkal találkozhatunk.
A köztársasági államforma törvénybe iktatása elől 1945 végén minden akadály elhá
rult. Ám hosszú vita bontakozott ki a köztársasági elnök jogköréről, megválasztásának
módjáról, hivatalban maradásának idejéről, a köztársaság címeréről, jelvényeiről, a ki
tüntetések rendjéről stb. 1946 január első felében elkészültek a legnagyobb pártok ter
vezetei. Közülük a Sulyok Dezső és Auer Pál által kidolgozott kisgazdapárti elképzelés
emelkedett ki tartalmára is ügyelő történeti tapasztalatok számbavételével, a hatalmi
ágak megosztásának és egyensúlyának megfogalmazásával, a köztársasági elnöki jog
kör kimunkálásával, figyelembe véve különösen a klasszikus francia, s az első világhá
ború utáni osztrák és csehszlovák alkotmányozás demokratikus vonásait is. Vele szem
ben a kommunista párt tervezete hevenyészett, laza szerkezetű és tartalmú. Kiütköztek
belőle a sietség és a napi politikai célkitűzések jegyei. A politikai, emberi és személyes
szabadságjogokra vonatkozó kitételek pedig hiányoztak. Az államfőt ugyanakkor min
denféle jogtól megfosztotta volna a törvénykezés és a végrehajtás területein egyaránt.
A pártközi értekezlet tervezete 1945. január 30-án és 31 -én került a nemzetgyűlés plénuma elé. Sulyok Dezső előadói beszédében a köztársaság alkotmányjogi történetét
idézte, majd indokolta a javaslat időszerűségét. „Amikor ebben a kérdésben döntenünk
kell, akkor mindenekelőtt meg kell állapítanunk: ha a jót erkölcsi szempontból használjuk
vagy hasznossági szempontból használjuk, akkor a királyság és köztársaság államfor
mája egyformán lehet erkölcsös és hasznos is. Sem a morális, sem pedig a hasznossági
szempontok nem utalnak kifejezetten sem az egyik, sem a másik megoldás felé, a király
ságban éppenúgy megtalálhatja boldogulását valamely nép, mint a köztársaságban. Leg
jobb példa erre éppen az egymás mellett, fej-fej mellett haladó két angolszász világha
talom, az Amerikai Egyesült Államok és a Brit Királyság példája. Amerika köztársaság,
Anglia történelmi alapon nyugvó királyság. Egyik állam fejlődését, hatalmának kifejlesz
tését sem akadályozta meg államformája: Amerika nagy tudott lenni a köztársasági ál
lamforma mellett s a brit birodalom naggyá tudott fejlődni és fenn tudott maradni a király
ság intézménye mellett...
Amikor most Magyarországon mégis - nyugodtan mondhatjuk - nemcsak a nemzetgyűlés egyhangú elhatározása, de szinte a nagyközönségnek is majdnem ilyen egyhan
gú elhatározása a köztársaság mellett foglalt állást, akkor az a megoldás vezet bennün13
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két, hogy meg kell szüntetnünk és le kell vezetnünk azt a bizalmi válságot, amely a fiatal
magyar köztársaság életét ma megnehezíti. Bizonyos antinómiák, feszültségek vannak
itt, amelyek megnehezítik, ha ugyan lehetetlenné nemteszik, enneka nemzetnek további
fejlődését, életének helyes irányba terelését. Feszültség és antinómia van egyrészt kifelé,
másrészt befelé, az ország lakosságának egyes rétegei között."
1946. február 1-jén az előzetes pártközi megállapodás és az elfogadott törvényjavaslat
szerint a köztársaság elnökévé Tildy Zoltánt - miután egyedüli jelölt volt —közfelkiáltással,
miniszterelnökké Nagy Ferencet, házelnökké pedig Varga Bélát választották meg.
A köztársasági elnök megválasztásával az államfői jogokat is gyakorló Nemzeti Főta
nács megszűnt, ám a továbbra is jelentős hatalommal rendelkező Politikai Bizottság
1949 augusztusáig fennmaradt. Közben azonban megkezdődött Rákosiék „szalámi"
politikája, elsősorban a Kisgazdapárttal szemben. Ezt jelezte Sulyok Dezsőék eltá
volítása az FKGP-ből.
A Magyar Dolgozók Pártja megalakulása után Tildy Zoltánt lemondásra szólították fel.
A pártközi értekezleten hozott döntés szerint Szakasits Árpád, az MDP elnöke lett az új
köztársasági elnök. Az 1949. évi XX. törvény pedig a köztársaságot megszüntette s lét
rehozta a 21 tagú Elnöki Tanácsot. Élén az elnök állt. Mindez az 1936. évi szovjet alkot
mány átvételét jelentette, a hatalom egységének elvére épült. Az MDP időközben teljesen
megszüntette a polgári jogállamot. Felszámolta a több párti parlamentarizmust, a hatalmi
ágak önállóságát, a politikai, emberi és egyéni szabadságjogokat. A törvényhozó, a vég
rehajtó és a bírói hatalom a megmaradt egyetlen párt önkényének eszközévé vált.

Epilógus
1956 nyarán, őszén - miként ez ismeretes - egymást követték a Rákosi-éra felszá
molását célul kitűző, forró hangulatú gyűlések, majd az október 23-iki forradalom. Újjá
éledtek a korábban elnémított pártok és újabbak is születtek. Ám még az ő programjaik
ban sem szerepelt a jogállamiság teljességét jelentő demokratikus köztársaság megte
remtése a hatalomkoncentrációt megtestesítő népköztársaság helyett. Holott politikai tö
rekvéseik kétségtelenül ebbe az irányba mutattak. Vagyis nem az új jogi konstrukció ki
alakítása, hanem a napi célkitűzések maradtak a középpontban. Ezért is feltűnő, hogy a
forradalom alkotmányjogi megoldásának fő vonalait Bibó István csak a szovjet offenzív
támadás után, 1956. november 6-án tette közzé, „Tervezet a magyar kérdés kompro
misszumos megoldására” című tanulmányában. Alkotmánytörvény-tervezete szerint Ma
gyarország államformája az 1946:1. te. szerint köztársaság, kormányformája a független,
felelős kormányon, népképviseleten és a szabadságjogok teljességén alapuló parlamen
táris demokrácia. Tíz nappal később, 1956. november 16-án a Független Kisgazdapárt
nak „A politikai kibontakozás biztosítása" című programja is tartalmazza már a köztár
sasági államforma visszaállítását. A tervezetet id. Antall József, Göncz Árpád és Vörös
Vince tette közzé.
A hosszú, több évtizedig tartó Kádár-korszakban az államformára vonatkozó új prog
ram azonban nem született. Nem lelhetjük fel az 1980-as években felerősödő demokra
tikus ellenzéki irányzatok elképzelései között sem. Konkrét megfogalmazására csak az
1989-90. évi kerekasztal-tárgyalásokon került sor. Az adott rendszer belső tartalékai ek
kor már kimerültek, a pártállam további fenntartása lehetetlenné vált, külső támasza, a
Szovjetunió is az összeomlás szélére sodródott. A folyamat természetesen korábban
kezdődött, az 1980-as évek közepén szemmel láthatóvá vált. Ám csak a végkifejletnél
körvonalazódtak a polgári jogállamiság alapvető kritériumai; a hatalmi ágak különválasz
tása és a politikai szabadságjogok megvalósítása, a többpártrendszeren nyugvó parla
mentáris demokrácia létrehozása révén. Ennek megfelelően 1989. október 18-án fogadta
el a parlament a Köztársaságot, majd a parlamenti választások után viszonylag hosszú,
kompromisszumos tárgyalások eredményeként került sor a köztársaság elnökének meg
választására. A köztársaság kivívása megnyitotta az utat a jogállamiság teljes megte
remtése, a többpárti parlamentáris demokrácia, a hatalmi ágak szétválasztása, valamint
a szabadságjogok érvényesítése számára.
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Az 1944 után létrejött, illetve újjászerveződött magyarorszagi polgári pártok vala
mennyien a többpártrendszeren alapuló parlamentáris demokrácia megteremté
sét tűzték ki végső célul. Következetesen kiálltak a magántulajdon és az emberi
szabadságjogok védelme, a piacgazdaság megteremtése, a vallásszabadság
eszméje és az ország függetlenségének kivívása, illetve megvalósítása mellett.
Közülük a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt (FKGP) a paraszti
polgári demokrácia megteremtését szorgalmazta, a nép-nemzeti gondolat ébren
tartásával, amelyhez közel álló elveket és törekvéseket vallott a Magyar Szabad
ság Párt, a Magyar Függetlenségi Párt (MFP) és a Független Magyar Demokrata
Párt (FMDP). Mások, mint pl. a Keresztény Demokrata Néppárt, a Demokrata
Néppárt (D N P ), a Katolikus Néppárt, a Keresztény Női Tábor (K N T ), illetve az
1956-os forradalom idején zászlót bontó „Keresztény-pártok", amelyek az előbbi
pártokhoz hasonló törekvéseket képviseltek, ugyanakkor jobban hangsúlyozták
világnézeti hovatartozásuk és meggyőződésük, eszmei törekvéseik jelentőségét.
S voltak olyan polgári pártok, mint pl. a Polgári Demokrata Párt (PDP) és a Magyar
Radikális Párt (MRP), amelyek a polgári liberális eszmék híveiként és elkötele
zettjeiként ennek megfelelő állami és társadalmi átalakulást és politikai berendez
kedést szerettek volna megvalósítani a korabeli Magyarországon.
Az FKGP újjászervezését 1944 végén az Ideiglenes Országos Vezetőség irányította,
amelyet Debrecenben alakítottak, elnöke Balogh István volt. A párt 1945 nyarára szer
vezeteivel - s mintegy 900 000 fős tagságával - lényegében átfogta az egész országot.
A párton belüli balszárnyhoz - amely vállalta a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front
(MNFF) programjának következetes végrehajtását - tartozott a Polgári Tagozatban helyet
foglaló baloldali értelmiségiek (Barcs Sándor, Gulácsy György, Mihályfi Ernő, Ortutay
Gyula stb.) számottevő csoportja. Ezen kívül itt helyezkedtek el Dobi István és szegény
paraszti hívei is. De a balszárnyhoz számítható Gyöngyösi János, Filó Sámuel és Szabó
Árpád mellett Dinnyés Lajos, Oltványi Imre stb. is. Ez a szárny meglehetősen szoros kom
munista kapcsolatokkal rendelkezett. Elismert vezetőjük maga a pártvezér, Tildy Zoltán
volt. A párton belül a legerősebb és legszervezettebb csoportot a Nagy Ferenc, Kovács
Béla, Varga Béla vezetése alatt álló „közép", más szóval centrum alkotta. Mögöttük so
rakozott fel nemcsak a módos parasztság túlnyomó többsége, hanem a közép- és kisparasztság jelentős része is. Jó kapcsolataik voltak a városi burzsoáziával és a nagytőke
nem egy képviselőjével, valamint - elsősorban Varga Béla révén - a katolikus egyházzal
is. Ez a szárny, elsősorban külpolitikai okokból, a békeszerződés aláírásáig, nem kívánta
a baloldali pártokkal kötött megállapodást felmondani és az MNFF-et szétszakítani. Az
FKGP-ben igen nagy számban foglaltak helyet a polgári és kispolgári irányzat képviselői.
A nagytőke és a vele összefonódott volt nagybirtokosok képviseletéi Auer Pál, Pfeiffer
Zoltán és Szolnoki István látta el. Sulyok Dezső is mind a nagytőke, mind a katolikus
egyházi körök szempontjából „possibilis" személyiség volt. Itt volt található a Vásáry Ist
ván és B. Szabó István-féle módos paraszti irányzat is. A kisgazdapárt 1945 nyarán tehát
olyan képet mutatott, hogy a történeti irodalom joggal nevezi „gyűjtőpárt”-nak.
1944 végének történelmi sorsfordulóján, a „szegedi kézfogón” a polgárság másik szó
szólójaként a PDP jelentkezett a politikai életben. Ez a párt mintegy 50-60 000 fős tag
ságával lényegében csak a fővárosban és a megyeszékhelyeken rendelkezett politikai
befolyással programja is meglehetősen „szűk körben” hatott. 1945 áprilisában Teleki Gé
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za gróf lett a párt elnöke, ügyvezető elnök: Szent-lványi Sándor (1945 nyarától Teleki he
lyébe lépett); alelnök Bródy Ernő és Örley Zoltán, pártügyész: Kabakovits József, köz
ponti titkár: Kelemen Sándor lett. Közülük Teleki Géza - nemcsak apja, Teleki Pál gróf,
hanem az előzetes fegyverszüneti tárgyalásokon való részvétele miatt már korábban is
ismert személyiség volt, hozzá is hasonlóan Bródy Ernő, aki már a század elejétől részt
vett a Vázsonyi Vilmos vezette Demokrata Párt munkájában. 1906-tól volt képviselő, ki
véve az 1922-1925-ös nemzetgyűlési ciklust. Közismert liberális ellenzéki politikus volt.
Szent-lványi Sándor teológiai tanár, az unitárius egyház püspöke, aki jelentős nyugati
kapcsolatokkal rendelkezett. Tanulmányait az amerikai Harward Egyetemen végezte. A
„szűkebb” pártvezetőséghez tartozott még Supka Géza, a nagy tudású polihisztor, a ma
gyar szabadkőműves mozgalom vezető személyisége, Ruppert Rezső, volt polgári libe
rális városatya, Makay Miklós, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara volt titkára és
Láng Lajos.
A Magyar Radikális Párt újjászervezését még 1944 novemberében kezdte meg
Csécsy Imre, a párt hivatalosan azonban csak az 1945-ös nemzetgyűlési választások
előtt bontott zászlót. A párt programja és politikai irányelvei baloldali jellegük ellenére is
csak szűk körben hatottak, akár a PDP-é. Jellemző, hogy választási eredményük 1945
novemberében csupán öt és félezer szavazat volt. Vezetőik közül fontos megemlíteni
Csécsy Imre mellett Zsolt Béla és Kende Zsigmond nevét. Az 1947-es országgyűlési vá
lasztások idején hozzájuk csatlakozott az ismert szociáldemokrata pártvezér, Peyer Ká
roly és néhány párthíve. A párt ezután jutott parlamenti képviselethez.
1944
végén, 1945 elején kezdődött meg a Keresztény Demokrata Néppárt, majd 1945
tavaszától Demokrata Néppárt szervezése és Barankovics István révén megfogalmazó
dott programja. A nemzetgyűlési választásokon ez a párt nem indult, képviselői és hívei
1945 őszén a kisgazdapártot támogatták. A két európai hírű egyetemi tanár - Eckhardt
Sándor és Bálint S ándor- révén azonban már 1945 végétől parlamenti képviselettel ren
delkeztek. Eckhardt professzor ugyanis a nemzetgyűlés 1945. december 6-i ülésén be
jelentette, hogy ő és Bálint Sándor a jövőben „törvényhozói munkájukat” a DNP tagjaiként
kívánják folytatni. A DNP az 1947-es választásokon a koalíció ellenzéke volt, a „népi de
mokráciát" a kereszténydemokráciával kívánta felváltani, s több mint 820 000 tiszta sza
vazatával a választások erkölcsi győztese lett. Erre az időre lényegében sikerült magába
olvasztania a szétvert kisgazdapárt katolikus vonalát,de a KALOT korábbi vezetői is fon
tos szerepet játszottak a párt életében. A DNP vezetői közül a már korábban említetteken
túl érdemes hivatkozni Varga László, Babóthy Ferenc, Belső Gyula, Komlós Géza, Pócza
Lajos, Miheiics Vid, Kovács Zoltán, Keresztes Sándor, Eszterhás György, Rónay György,
Ugrin József, Berkes János és Szabados Pál párton belüli tevékenységére és parlamenti
szereplésére.
1946 márciusában a Magyar Kommunista Párt (MKP) követelésére, pontosabban a
baloldal nyomására a kisgazdapárt húsz nemzetgyűlési képviselőjét zárta ki a pártból.
Sulyok Dezső a nemzetgyűlés 1946. május 2-i ülésén jelentette be, hogy az FKGP-ből
kizárt tizenhat társával együtt megalakította a Magyar Szabadság Pártot (MSzP), majd
néhány héttel később ismertette a párt programját is. Az 1946 nyarán létrejött Magyar
Szabadság Párt azonban - „működési engedély” hiányában -1 9 4 6 októberéig kizárólag
csak a nemzetgyűlésben fejtett ki tevékenységet. A SZEB jóváhagyása után november
végétől megkezdődött a párt szervezése Budapesten és vidéken egyaránt. A pártalkot
mány szerint az MSzP célja „alkotmányos úton demokratikus politikai szervezetbe tömö
ríteni mindazon magyar állampolgárokat, akik a független magyar államban az ember
természete és elidegeníthetetlen jogai alapján félelemtől és nélkülözéstől mentesen, a
keresztény hitelvek és erkölcsi törvények követelményei szerint kívánnak élni”.A párt
szervezeti szabályzata szinte kizárólagos hatalmat ruházott a párt Elnöki Tanácsára,
amelynek Sulyok Dezső, Nagy Vince, Vásáry István, Pálffy József, HalterBéla, Némethy
Jenő, Vásáry József és Kuchinka Gyula voltak a tagjai. 1947 nyarán a párt összeomlott,
amelyben a nemzetközi helyzet gyökeres megváltozása mellett fontos szerepet játszott
az is, hogy a választójogi törvénymódosításával - ez nem tette lehetővé Sulyok és né
hány társa űjjáválasztását, amiért a korabeli közvélemény magát a választójogi törvényt
„Lex Sulyok' -nak nevezte - nyilvánvalóvá vált, hogy az MSzP a jövőben már nem töltheti
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be a koalíció polgári elllenzékónek szerepét, ezért a párt Politikai Tanácsa 1947. július
21-én kimondta az MSzP feloszlatását.
Az 1947-es választásokra készülve az új polgári pártok közül elsőként - Rákosi Mátyás
és körének tudtával és támogatásával - a Balogh István vezette Független Magyar De
mokrata Párt kapott a SZEB-től „működési” engedélyt. Ez a párt olyan polgári demokra
tikus berendezkedésű állam megvalósításáért szállt síkra, amely korlátozza azt, hogy a
nagyburzsoázia nagyobb szerephez és érvényesülési lehetőséghez juthasson a magyar
társadalomban. Ugyanakkor az alsóbb néprétegek, főleg a munkásság életkörülményei
is olyan mértékig javuljanak, hogy ne törekedjék feltétlenül a tőkés társalmi viszonyok
átalakítására. A párt önmagát olyan politikai irányzatnak jelölte meg, amely a polgárság
számára az egyetlen lehetséges és elfogadható alternatívát jelenti a korabeli viszonyok
között. A párt „vezérkara” augusztus közepére alakult ki, melyben Balogh István pártel
nökön kívül részt vett Parragi György ügyvezető alelnök, a parasztpárt korábbi alelnöke
Kovács Imre, valamint Dénes István, P. Abrahám Dezső, Balla Antal, Sz. Szabó Pál, Kunszery Gyula, Vértes István, Lévay Zoltán, Bartha László, Ternay István, Millassin Kornél
és Kuchinka Gyula.
Slachta Margit 1947. július 22-én nyújtotta be Rajk László belügyminiszternek pártalakítási engedélykérését, majd Esztergomban kifejtett agitációjának eredményeként
megszerezték a szükséges ajánlásokat is a Keresztény Női Tábornak (KNT) a választá
sokon való indulásához. A KNT jövőre vonatkozó elképzeléseit és politikai céljait a párt
vezetői: Slachta Margit országos elnök, Hudomel Hilda alelnök, Veress Anna főtitkár, Bozsik Pál apátplébános, egyházi tanácsadó és Balázs Benedicta megyei kerületi ve
zető foglalta össze. A KNT jellegét illetően azt hangsúlyozták, hogy országos és köz
ség-politikai, amely a „tízparancsolat" és a Szent István-i tradíciók alapján áll, keresz
tény politikát képvisel, gyermek- és családtámogató, „az osztályuralommal szemben
a krisztusi demokrácia érvényesüléséért, az összes társadalmi osztályok értékei el
ismertetéséért” harcol.
Pfeiffer Zoltán 1947. július 26-án jelentette be a Magyar Függetlenségi Párt megala
kulását. Az MFP nem csupán a „népi demokrácia” szocialista jellegű perspektíváját uta
sította el, hanem tulajdonképpen még azt az állapotot is, amelyet 1945-ben jelentett. Ez
a párt nyíltan ellenzéki pártként lépett fel, nem tagadta, hogy egy liberális jellegű politikai
és társadalmi berendezkedést szeretne megvalósítani Magyarországon. A Pfeiffer-párt
döntően a kisgazdapárt konzervatív szárnyának képviselőiből s azok követőiből verbuválódot, és nyíltan tömöríteni szándékozott soraiba a függetlenségi frontból időközben
eltávolított, vagy oda már eleve be sem került polgári irányzatokat és csoportokat. A párt
megalakulása után lényegében mind politikailag, mind szervezetileg a Magyar Szabad
ság Párt örökébe lépett. Az MFP vezetőségét, vagy ahogyan ők maguk nevezték, a „he
tesfogatot” Miklós Béla, Futó Dezső, Hegymegi Kis Pál, Moór Gyula, Pfeiffer Zoltán, Vásáry István és Zsedényi Béla alkotta.
A polgári pártok az 1947-es, erősen manipulált országgyűlési választásokon a szava
zatok több mint 55%-át szerezték meg, ami egyúttal azt is jelentette, hogy az ország fel
nőtt lakosságának többsége nem kívánt balfelé tájékozódni, s elutasította a kommunista
törekvéseket. A polgári pártok további sorsa és törekvéseik esetleges megvalósítása
szempontjából a Kominform alakuló ülése (1947. szeptember vége) vízválasztónak bi
zonyult. E szervezet megalakulása - nem is szólva a magyar békeszerződés életbe lé
péséről, ami a szovjet csapatok további ittmaradásához is hozzájárult - az MKP számára
újabb kedvező feltételt jelentett a polgári ellenzék elleni harc szempontjából. 1947 őszén
tovább folytatódott e polgári ellenzék és képviselőinek a politikai életből való eltávolítása,
s ezzel együtt a demokrácia, a parlamentarizmus és a többpártrenszer felszámolása.
Az MKP a Magyar Függetlenségi Párt ellen közvetlenül a választások után politikaiadminisztratív, majd október elejétől jogi síkon is megindította a harcot. A Választási Bí
róság 1947. november 20-án határozatban mondta ki a párt listáján megválasztott 49
képviselő mandátumának megsemmisítését, Rajk László belügyminiszter pedig felosz
latta a pártot. 1948 májusában a PDP és az MRP „összeházasításával” létrehozták a
Radikális Demokrata Pártszövetséget, majd ez a szövetség Magyar Radikális Párt néven
1949 elején csatlakozott az újjászerveződő függetlenségi fronthoz, hasonlóan a „társu
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tas” Balogh István pártjához. A Demokrata Néppártot a koncepciós Mindszenty-per kez
detén önfeloszlatásra kényszerítették, a KNT-t pedig egyszerűen - képviselői ellen vélt
vagy kitalált vádak alapján - eltűntették a politikai életből. A látszatkoalició - az FKGP, a
Parasztpárt, az MRP, a Balogh-párt, s mindenekelőtt a Magyar Dolgozók Pártja részvé
telével - 1949 tavaszán Magyar Függetlenségi Népfronttá alakult át. így az MDP egye
duralkodóvá, valójában állampárttá vált. A tényleges hatalmat azonban nem a párt, ha
nem Rákosi Mátyás és szűkebb köre (Gerő Ernő, Farkas Mihály, Révai József, illetve
korábbi és egyben akkori „szövetségeseik”), valamint az Államvédelmi Hatóság és ki
szolgálóik jelentették, illetőleg képviselték Magyarországon.
A polgári pártokra egy független, demokratikus, többpártrendszerű parlamentarizmus
ban feltétlenül szükség lett volna, hiszen ezek a pártok és vezetőik nem ellenségei, ha
nem ellenzéke és bírálói voltak a baloldali pártoknak és törekvéseiknek. Moszkva és ha
zai képviselői azonban nem tűrték jelenlétüket, mert szerintük ők voltak a legfőbb aka
dályozói a magyarországi kommunista hatalomátvételnek. Az 1947-49-es fordulathoz ha
sonlóan - még a más nemzetközi körülmények hatására is - 1956-ban már nem a köz
vetett, hanem a közvetlen szovjet beavatkozás akadályozta meg az ország függetlensé
gének visszaszerzését, s ezzel együtt a politikai intézményrendszer gyökeres átalakítá
sát, amelyben nyilván fontos szerepe lett volna a többpártrendszernek is.
Az 1956-os forradalom, a Nagy Imre-kormány megalakulása és tevékenysége tette
lehetővé a többpártrendszer visszaállítását. 1956 októberének utolsó napjaiban újjászer
veződtek a volt koalíciós pártok, és számos más polgári párt is alakult, közülük azonban
kevesen jutottak el a program megfogalamzásáig. A Független Kisgazdapárt október 30án alakult újjá és egyúttal megalakította a párt Intéző Bizotságát is. Ennek tagjai Adorján
József, Csorba János, Kővágó József, Németh Imre, Pártay Tivadar, Rácz István, B. Sza
bó István és Szemes József lettek, a párt elnökévé november 3-án Kovács Bélát válasz
tották. Az Intéző Bizottság megalakulása után B. Szabó kijelentette: „A kisgazdapárt tu
lajdonképpen az 1930-as programjából indul ki, s célja az egész magyar népnek a fel
emelése, tekintet nélkül a társadalmi állásokra, mert a kisgazdapárt sohasem volt osz
tálypárt, a kisgazdapártban mindenki megtalálta és megtalálja a jövőben is azt a helyet,
melyet az országépítésében vállalni kíván.” Kovács Béla viszont Pécsett, a párt újjáala
kuló ülésén azt hangsúlyozta, hogy a régi világról ne álmodjon senki. „A grófok, bankárok
és kapitalisták világa végérvényesen lezárult. Nem kisgazda igazán az, aki ma 1939-ben
és 1945-ben gondolkozik." Az FKGP újra kiadta a jelszót: „Isten, Haza, Család ! - Füg
getlen Kisgazdapárt!”
Az 1944 ősze után alakult liberális polgári pártok közül, október 31 -én újjáalakult a PDP,
majd a Magyar Radikális Párt is. Vezetőségválasztásra és programalkotó munkájukra
azonban - jelenlegi ismereteink szerint - nem került sor. A volt Nemzeti Radikális Párt
(Bajcsy-Zsilinszky Endre hajdani pártja) egykori vezetői viszont 1956. november 1-jén
kibontakozási tervet készítettek és hoztak nyilvánosságra. E szerint a stabil kormányzat
megteremtésének három feltétele van: 1. Kovács Bélát és Kéthly Annát a kormányba; 2.
hasonlóan a harcoló ifjúság képviselőit is; 3. meg kell maradni azon az alapon, hogy a
kormányzat bázisa a harcoló ifjúság és az 1945-ben alakult négy koalíciós párt. Ezekből
- azonos számú delegátussal - testületet kell alakítani, amit ki lehet egészíteni a „magyar
közélet zárt számú, személyi súllyal bíró tényezőiből (pl. Mindszenty prímás, Ravasz
László, Kodály Zoltán stb.)”. E testületnek a szűkebb kabinet tagjain kívül a minisztereket
is ki kell cserélnie és olyan kabinetet kell összeállítani, amely pártszempontoktól függet
lenül alkalmas az ügyek vitelére. E dokumentumot, amit programnak is nevezhetünk, Bo
dor György, Simándy Pál, Németh Imre, Kertész Dániel, Molnár Sándor, Thury Levente,
Talpassy Tibor, Szalánczy Károly, Gulyás József és Erdős János jegyezte, illetve írta alá.
Á Magyar Függetlenségi párt 1956. október 31 -én alakult újjá. Vezetői - elnök Hornyák
Tibor, alelnökök: Gémes József és Bozai Ferenc, szervező titkár: Fazekas György, iro
davezető: Hulica Tivadar, pénztáros: Fodor Simon - továbbra is vallották a polgári esz
mék képviseletének gondolatát, az 1947-es program tényleges valóra váltását. A Magyar
Szabadság Párt november 1-jén alakult meg. Az elnök: P Ábrahám Dezső, a főtitkár Kál
mán Szilviusz György, a vezetőség tagjai pedig HarayBéla, Vásár József és Palla Sándor
lettek. Programnyilatkozatuk kimondta: „A párt nevében hordja jellegét és alapját: az em18
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béri és nemzeti szabadságot, minden állampolgár elidegeníthetetlen és el nem rabolható
jogát. Nem ismer sem osztály, sem foglalkozás, sem felekezet szerinti különbséget, amely
megoszthatja a magyar társadalmat, kiólesítheti az ellentéteket.”
A Demokrata Néppárt 1947-ben megválasztott képviselői közül a nem emigrált Farkas
Dénes, Keresztes Sándor, Mihelis Vid és Székely Imre Kálmán október 30-án kezdte meg
a párt újjászervezését. A DNP képviselői újra felajánlották szolgálatukat az ország meg
mentése érdekében, lényegében annak a kereszténydemokrata programnak a szelle
mében, amit 1947 augusztusában elfogadtak és megszavaztak. Dr. Varga Endre 1956.
november 1-jón a rádióban jelentette be a Katolikus Néppárt működésének megkezdé
sét. Ők Mindszenty hercegprímás szellemében kívánták a „rend, a biztonság, a béke
helyreállítását, a megbékélést és megbocsájtást, de ugyanakkor a szilárd erkölcsi ala
pokon épülő jogrend keretében a bűnösök és cinkosok félreállítását. De nem az elvakult
bosszú, hanem a keresztény humanitás jegyében.” A párt vezetésében és szervezésé
ben - amennyiben lett volna erre elég idejük - Varga Endrén kívül Khuen-Héderváy Ká
rolyt, Varga Győzőt, Varga Ákost, Gálfi Ferencet, Bornemisza Gézát és Knob Sándort
kívánták még bevonni.
A Keresztény Demokrata Néppártot október 31-én Mikó Árpád elnök és Molnár György
főtitkár szervezte újjá. A meglehetősen bizonytalan összetételű párt sajtóértesülések sze
rint arra vállalkozott, hogy „Felekezeti különbség nélkül minden magyar embert, aki a ke
resztény etikát magáévá teszi, szívesen lát soraiba. Egyetlen feltétel, hogy a jelentkező
mind az elmúlt Rákosi-Gerő korszak, mind a fasizmus bűneiben teljesen büntetlen le
gyen.” 1956. november 1-jén alakult meg a Keresztény Magyar Párt dr. Zajgóvári Károly
ügyvéd elnökletével. Központi pártigazgató Reibel Mihály esperes, a vezetőség tagjai pe
dig Meskó Gyula, Magyar Győző, Stöckl Rezső és Sebő Pál lettek. Program juk-többek
között - állást foglalt egy új választások kiírása és a többpártrendszer bevezetése, az
emberi szabadságjogok törvénybe iktatása, szabad vallásgyakorlat, szabad kereskede
lem, kis- és középipari üzemek visszaadása, teljes tanszabadság bevezetése és az
egyetemek autonómiájának helyreállítása mellett. Keresztény Demokrata Párt néven
több csoportosulás is jelentkezett. Vezetőik között megtalálható volt Mester Kálmán,
Emődi László, Szarka István, Albrecht Ferenc, Fillér László és mások. 1956 őszén Olasz
Gyula szervezte a Keresztény Nemzeti Pártot, Polla István a Keresztény Néppártot. Rajki
Márton Mór Keresztény Szocialista Párt néven tett kísérletet párt létrehozására. A Ke
resztény Front pedig 1956. október 31 -én jelentkezett azzal a céllal, hogy zászlóbontásuk
esetén az összes keresztény csoportosulások és pártok összefogását vállalja. A szerve
zet elnöke Soltész Jenóvolt, a vezetőség tagjai pedig Szigeti Imre domonkos szerzetes
tanár, Szepeshelyi István, Szabó Bendegúz, Imregh Mátyás, Kováts Tibor, Hontváry Mik
lós, Nobilis Gábor, Gebora Béla, Jenőfi Nándor és Rudas Endre lettek.
A forradalom utolsó napjaiban zászlót bontó kereszténydemokrata erők és pártok jö
vőre vonatkozó elképzeléseit mintegy összegezte a Jézus Szíve Szövetség november
3-án megjelenő hetilapjának, a Szívnek a „Mit akarunk?" - című vezércikke. Mint ez a
cikk hangsúlyozta „arra kell törekedni, hogy az értelmiség, ipari munkásság és paraszt
ság még közelebb kerüljön egymáshoz és az a szellem állandósuljon, mely a csodaszám
ba menő forradalom napjaiban megvalósult”.
A forradalom idején újjászerveződött pártok - köztük a polgáriak - és jelenleg hozzá
férhető programjaikból az az általánosabb következtetés vonható le, hogy egyik párt sem
lépett fel olyan igénnyel, amely a második világháború előtti politikai vagy társadalmi
rendszer visszaállítását igényelte volna. Többen az 1945-47-es évek koalíciós hagyomá
nyaihoz nyúltak vissza, de nem a visszaállítás igényével. Minden működését megkezdő
„régi” és új politikai párt kívánta az ország semlegességének deklarálását. Egyetértés
mutatkozott a parlamentáris demokrácia visszaállításában is. Valamennyien a polgári és
emberi szabadságjogok tiszteletben tartásá tűzték zászlajukra, s ezzel együtt követelték
a szólás-, sajtó-, gyülekezési és egyesülési szabadságot. Állást foglaltak a magántulaj
don védelme, a magánvállalkozás megerőítése és a szabad kereskedelem megvalósí
tása mellett. A jelentősebbnek mutatkozó pártok nem kérdőjelezték meg, sőt kiálltak az
1945 utáni alapvető vívmányok, így a bányák, a gyárak és a bankok államosítása, a szo
ciális vívmányok, valamint a földreform eredményeinek védelmében. Többségük, ponto
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sabban a jelentősebbek igényelték a független szakszervezetek megalakítását, a mun
kások jogai védelmének biztosítását, s ezzel azok körében népszerűek lettek. A „kibon
takozási terveket” készítők pedig olyan alkotmányos formák kidolgozására törekedtek,
amelyek kommunista túlsúly nélkül stabilabbá tették volna a többpártrendszert Magyarországon. 1956 decemberében azonban mindez igen hosszú időre lekerült a napirendről.
1956-ban sem született olyan jogszabály, amely a forradalom idején alakult vagy újjá
szerveződött pártok feloszlatásáról, illetőleg működésük megszüntetéséről intézkedett
volna. Hazánkban az alkotmány 1972. évi módosításával deklarálták az egypártrendszert, mégpedig oly módon, hogy „A munkásosztály maodsta-leninista pártja a társada
lom vezető ereje. A Magyar Népköztársaság biztosítja a társadalmi szervezetek részvé
telét a szocialista építőmunkában. A Hazafias Népfront tömöríti a társadalom erőit a szo
cializmus teljes felépítésére, a politikai, gazdasági és kulturális feladatok megoldására,
közreműködika népképviseleti szervek megválasztásában és munkájában. A szakszer
vezetek védik és erősítik a néphatalmat, védik és képviselik a dolgozók érdekeit.” Akkor
még úgy nézett ki, vagy legalábbis az MSZMP vezetői azt gondolták, hogy „végleg”.
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Újraértékelni a Horthy-korszakot
L. NAGY ZSUZSA

Nem nyomdai oka van annak, hogy e cikk címe után nincs írásjel. A mondatot jó l
ismerjük, legalábbis két formájában. Az egyikben felszólítást, követelést kifejező
felkiáltójellel szerepel. A másik kérdőjelet tesz a végére, kifejezve ezzel kétségeit:
újraértékelni egészében vagy csak részleteiben? De létezik harmadik változat is.
Az, amelyik kijelentő formát ad a mondatnak, végére pontot tesz, letargikusan és
lemondóan, azzal a több évtizedes tapasztalattal a háta mögött, hogy politika és
ideológia számos, a történetoktatást bénító beavatkozása után ismét egy újabbal
kell szembesülni. Mi hát a tényleges helyzet? Valóban újra kell értékelni a két
háború közötti magyar rendszert, vagy talán valami másról van szó?
Több évtizedes kutatói és oktatói munkásságom tapasztalatai szerint az 1919-1945
Közötti Magyarország történetének részben kutatása, mindenekelőtt azonban oktatása,
serr 1919, sem 1945 után nem haladhatott öntörvényűén, a történettudománynak mint
szaK~^nak követelményeit követve. 1945 előtt a közoktatás, de az egyetemi oktatás, a
M^atas ¿cm tartott igényt a korszak szakszerű feltárására, hiszen az nem „történeti”, ha
nem ténylegesen napi politikai téma, politológiai studium lehetett csak. A közoktatásban
nem a korszak történetének tárgyalása, hanem csupán apologetikus általánosságok köz
lése szerepelt Trianon igazságtalanságainak hangsúlyozásával összefüggésben.
1945
után egészen új szempont érvényesült a történeti kutatásban és az oktatásban
is. A közel-, a félmúlt előlépett történeti múlttá, a politológia szférájából a törté
nettudományba került, a közoktatási intézményekben tananyaggá vált. Ennek kétségte
lenül volt némi indokoltsága, már csak az elmúlt idő tartama miatt is, a történeti távlat
bizonyos növekedése következtében. Egy újabb vesztes háború után újrainduló oktatás
ban lehetetlen lett volna nem szólni az ország háborús részvételéről, az ahhoz vezető
útról. A történeti kutatás valamint az iskolai oktatás lehetőségét azonban egyaránt, de
távolról sem teljesen azonos mértékben, már kezdetben korlátozta az új hatalom, vég
letesen az 1949-es fordulat után, ideológiai-politikai érdekeket helyezve a kutatás és ok
tatás fölé. A kutatás, ha lassan is, alapjában véve a hatvanas évek derekától, előbb sza
badult béklyóiból, mint az oktatás. Ez időtől egy sor olyan történeti monográfia jelent meg,
amelynek anyaga, a történeti valóság rekonstruálására irányuló törekvése, amit gyakran
szemléletnek, szemléletváltozásnak neveztek, ma is megállja a helyét, s lehetővé tette
volna, hogy az iskolákban is reálisabb kép jelenjék meg a Horthy-korszakról.
7 Nem szándékom szépíteni a helyzetet. A kiadványok nagyobb része, főleg a munkásmozgalommal foglalkozók, előzetes koncepciók igazolását szolgálták. A történelemtaná
rok azonban nemcsak ezekből szerezhettek ismereteket. Voltak olyan pedagógus-továbbképző intézetek, amelyek a kutatás legfrissebb eredményeit juttatták el a tanárok
hoz. Közülük is kiemelkedett a budapesti, ahová a történészek évről évre a legkiválóbb
kutatókat hívták meg, kizárólag szakmai szempont alapján.
Visszatérve kiinduló pontomhoz: meggyőződésem szerint nem arról van szó, hogy az
eddigiektől tökéletesen különböző értékelést kellene adnunk a Horthy-korszakról, hogy
az újraértékelés lenne a feladat. Nem, még akkor sem, ha jól tudjuk - s ennek indokolt
ságát vitatni sem érdemes - hogy minden generáció, minden korszak másként néz a
történeti múltra, mint azt az előtte járóktették. A Horthy-korszak újraértékelésének igénye
az elmúlt években nem a szakma szempontjából kompetens történészek részéről merült
fel, hanem rajtuk kívül állók sokféle összetételű és sokféle indíttatású köréből.
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Minden hatalmi-politikai rendszer jellegét bizonyos objektív tényezők, körülmények ha
tározzák meg: jogrendszer, társadalmi mobilitás, központi hatalom és társadalom viszo
nya stb. Ha ezek közül csak néhányat veszünk is számba, mivel a teljes részletezést egy
cikk keretei nem engedhetik meg, bizonyos, hogy a két háború közötti magyar politikai
rendszert autoritatív, tekintélyuralmi, jobboldali-konzervatív rendszernek kell minősíte
nünk, amelynek hatalmi-politikai elitje Trianon revíziójához lekötve magát éppen a tria
noni Magyarország alapvető problémáira nem volt képes választ adni, egy elmúlt világ,
egy elmúlt hatalom szivárványától, s még csak nem is saját jól értelmezett hatalmi érde
keinek szolgálatától elvakítva.
Elegendő utalni a választójogi rendszerre, s nem is azért, mert a szavazásra jogosultak
körét szűkén állapította meg, hanem azért, mert az 1920. évi intermezzótól eltekintve
1939-ig a tucatnyi város kivételével mindenütt a nyílt szavazás módszerét alkalmazta.
Ez egyedülálló volt Európában és a szabad véleménynyilvánítást intézményesen lehe
tetlenné tette -figyelem be véve a helyi rendfenntartó- és közigazgatási szervezetek, sze
mélyek hatalmát.
Semmiféle értékelés, újraértékelés nem tudhatja megmásítani a tényt, hogy a birtokstruktúrában nem következett be olyan érdemi változás, amely a nagybirtok rovására in
tézményesen erősítette volna a közép- és jómódú birtokos paraszti kategóriát, a polgár
parasztok rétegét. Földreform és telepítési kezdeményezések éppen a legszegényebb
paraszti rétegek számát gyarapították.
Hasonló a helyzet a jogalkotás terén.
Az ellenforradalmi rendszer törvényhozása nemcsak eltávolodott a dualista rendszer
liberális, befogadó szellemétől, hanem annak ellenkezőjébe fordult. Miközben az ország
német anyanyelvű lakosságának mindinkább lehetővé tette, egészen a katonakötelesek
nek a Waffen-SS-be történt besorozásáig, hogy kinyilvánítsa, nem a magyar állam, ha
nem a német Harmadik Birodalom alattvalójának tekinti magát, egyidejűleg kitaszította
a magyar nemzetből azt a többszázezer zsidónak minősített polgárt, aki generációkon
át asszimilálódott, ősei vallását is elhagyva, amely a magyar gazdaság, tudomány és
kultúra felvirágoztatásában kiemelkedő szerepet játszott s abban a hitben élt, egészen
deportálásáig, hogy a magyar nemzet tagja éppen úgy, mint bárki más.
Az ilyen alapvető, meghatározó tényezőket még lehetne sorolni, de a korszakot oktatók
számára felesleges lenne.
A fentiekkel távolról sem azt kívántam mondani vagy bizonyítani, hogy nincs szükség
a Horthy-korszak oktatásának változtatására, sokoldalúbbá s történetibbé tételére. Ép
pen ellenkezőleg. Mit kellene hát tennie a tanárnak, az oktatásnak, a tankönyvnek s a
hozzá kapcsolódó segédanyagoknak? (A kutatás feladatait most mellőzöm).
Legáltalánosabban az mondható, hogy ki kell szélesíteni a korszak tárgyalásának te
matikáját, ami elkerülhetetlenül és feltétlenül megköveteli a korábbi arányok alapvető
megváltoztatását. A tematika kiszélesítése - együtt az arányok változtatásával - azt je
lenti, hogy a korábbinál jóval nagyobb teret kell szentelni a mindennapi élet, az életmód
bemutatásának, hogy a politikatörténet rovására a valós gazdasági viszonyok, a társa
dalom tényleges helyzetének tárgyalása kell, hogy tért nyerjen. A Horthy-korszakot s an
nak oktatását éppen olyan színessé, elevenné lehet tenni, mint bármely korábbi évszá
zadét, amikor még azt is bemutatjuk, hogy főúri kertekben milyen virágokat, növényeket
ültettek előszeretettel, hogy Mátyás udvarában hogyan étkeztek, milyen tudományos és
művészeti ágakat támogattak. A Horthy-korszakkal kapcsolatban sem felejtkezhetünk el
arról, hogy van a gazdaság, a technika fejlődésének egy olyan objektív, öntörvényű fo
lyamata, amely társadalmi következményekkel is jár, s amelyet a politika csak részben
tud befolyásolni. Teljes kifejtés helyett ismét csak néhány gondolatot tudok felvillantani.
A Horthy-korszak talán legjellemzőbb vonása a rendszer ellentmondásossága, s ezt
feltétlenül érzékeltetni kell. Magyarországon a két háború között többpárti parlamentáris
rendszer működött, formálisan nem, vagy alig különbözve a kontinens polgári demokrá
ciáitól. Mi több, a magyar parlament akkor is megvolt, benne akkor is jelen volt a polgári
liberális-demokratikus valamint szocialista ellenzék - képviselői között zsidókkal - , ami
kor Mussolini majd Hitler ezt a „polgári csökevényt" felszámolta, s a III. Birodalom csiz
mája alatt nyögő Európában magának a magyar parlamentnek a léte, összetétele, kirívó
kuriózumnak számított.
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Csakhogy a magyar parlamentáris-politikai-hatalmi szisztéma kezdettől fogva mindvé
gig lehetetlenné tette, hogy alkotmányos (parlamentáris) úton bármiféle hatalom-, elitváltás
következzék be. Hiányzott a törvényi garanciája az olyan alapvető demokratikus - ha tet
szik, európai - állampolgári jogoknak, mint az egyesülés, gyülekezés, szólás stb. sza
badsága. A helyi hatóságok (jegyző, csendőr stb.) azt is megakadályozhatták - igaz tör
vényes úton - hogy parlamenti képviselők gyűlést tarthassanak.
A választójogi rendszert, mely kétségtelenül igyekezett korlátozni a jogosultak körét,
elsősorban ebből a szempontból érte bírálat az elmúlt időkben. A dolog bonyolultságát
mi sem mutatja jobban, mint hogy ez a korlátozott magyar választójogi rendszer előbb
adott szavazati jogot a nőknek (bárha feltételekhez kötve), mint a demokrácia egyik min
taállamának tartott Svájc. Ugyanakkor s ugyanez a rendszer az 1920. évi intermezzótól
eltekintve, 1939-ig érvényben tartotta - tucatnyi város kivételével - a nyílt szavazás rend
szerét. Olyan módszer volt ez, amelyet a kontinensen, az európai demokráciákban sehol
sem alkalmaztak, s a hazai parlamentáris rendszert ezek köréből kizárta.
További ellentmondás volt, hogy míg a belügyi hatóságok erőteljesen korlátozták, en
gedélyhez kötötték a pártalapítást, az újságindítást - különösen ellenzéki irányzatok ese
tében, s ezért például a Kossuth Párt, az októbristák soha nem kaphattak lapalapítási
engedélyt - egy, az 1930-as évek első felében készült belügyminisztériumi felmérés sze
rint az országban több mint tizennégyezer társadalmi szervezet, egyesület, kör, klub mű
ködött. Ez még akkor is tekintélyes szám, ha tudjuk, hogy közéjük sorolták az akkor még
önkéntes tűzoltóegyesületek tömegét. Ez a szám azonban, figyelembe véve az egyesü
letek megoszlását jelleg, földrajzi hely, létszám stb. tekintetében, feltétlenül arra utal, hogy
volt lehetőség a társadalom önszerveződésére. Az egyesületek, körök stb. ugyan kifejez
ték a társadalom strukturális elkülönülését, mégis, minden réteg számára lehetővé tették
saját szervezeteik létrehozását az arisztokráciától a gyári munkásságig.
Az ellenforradalmi rendszer egészét, teljes hatalmi-politikai elitjét és tevékenységét Trianon revíziójának óhaja vezérelte. Ez határozta meg a belpolitikai agitációt-érvelést, ez
irányította a külpolitikát, amely az olasz szövetségtől végül is a végzetesnek bizonyult
némethez, s a második világháborúban való magyar részvételhez vezetett, hogy Magyarország - akárcsak az első világháború végén - ismét csak a legyőzőitek, a vesztesek
oldalán kerüljön ki a kataklizmából.
Mindezzel szorosan összefüggött annak hirdetése, hogy az országot, a magyarságot
illeti meg vezetőszerep a Duna-medencében, hogy mivel e vezető szerepet erővel-erőszakkal visszaszerezni nem lehet, a kultúrát kell bevetni, a magyar kultúrfölényt kell rész
ben megteremteni, részben biztosítani. Ennek a politikai-hatalmi érvelésnek és törekvés
nek kedvező következménye is volt, mégpedig a hazai iskolarendszerfejlesztésében, az
értelmiségi elitképzés anyagi bázisának és intézményeinek megteremtésében. A prog
ramot, amit Bethlen István miniszterelnök és kultuszminisztere, Klebelsberg Kunó indí
tott, utódaik folytatták, így Hóman Bálint kultuszminiszter is. Ennek következtében az
analfabéták aránya felére csökkent, s a megmaradt 7% a felnőtt lakosság idős korú ag
rárnépességéből került ki elsősorban. A polgári iskola az iparosok, kiskereskedők és nem
utolsósorban a munkások gyerekeinek iskolájává alakult, az érettségizettek száma több
mint háromszorosára emelkedett. Máig működnek azok a „magyar intézetek” , amelyeket
akkor alapítottak Berlinben, Bécsben, Rómában, Párizsban. Mindez a hagyományos kö
zéposztály társadalmi összetételében is hozott változást.
Mégis, s m indezek ellenére, s miközben a „hivatalos ideológia" a nem zetfenntartó pa
rasztság fontosságát hirdette, éppen a szegényparasztság maradt ki abból a lehetőség
ből, hogy iskoláztatása révén a társadalm i felemelkedés útjára léphessen. Éppen ez volt
az oka annak, hogy a tehetségm entés mozgalma társadalm i kezdem ényezésre, nem
utolsósorban a református egyház és tanítói munkássága révén indult meg. A gondolatot
a m agyar értelm iség legjobbjai támogatták, anyagiakkal is, így születhetett meg a
G yőrffy-kollégium .

Az arányváltoztatás és az ellentmondásosság bemutatása megkívánja, hogy (feldol
gozásokban) az oktatásban történeti helyére kerüljön a munkásmozgalom. A feladat
egyáltalán nem könnyű, de a kéznél levő monográfiák felhasználásával megoldható.
Mozgalomról csak azt követően lehet beszélni, ha magának az ipari munkásságnak az
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összetételét, életviszonyait, politikai orientáltságát bemutattuk. Olyan tényekre gondolok,
mint a szakmunkások arányának lecsökkenése kb. 30%-ra, a női munkaerő rendkívül
magas aránya, a bérek és jövedelmek olyan alakulása, hogy a szakmunkásság elérte a
korszakban dalban megénekelt ideális havi 200 pengő fixet is, hogy a könnyűipari nő
munkások nálunk s mindenütt másutt alacsonyabb bére rontja le az „osztály” jövedelmét,
hogy visszatérően súlyos probléma - legalábbis 1938-ig, a győri program beindításáig
- a munkanélküliség.
Munkásmozgalomról szólva különösen kirívó a régi gyakorlat, amely a nemzeti és köz
történettől ténylegesen elkülönítve tanította a munkásmozgalmat, azt remélve, így ad an
nak különleges hangsúlyt, így teremthet olyan képzetet, hogy a korszak politikatörténe
tének ez volt a meghatározó eleme. Még ezen belül is félreinformálás volt jellemző,
amennyiben „a” mozgalom a kommunista mozgalmat kellett jelentse, holott ténylegesen
az ipari munkásoknak csak igen szerény hányadát érintette meg az illegális kommunista
szervezkedés. A magyarországi munkásmozgalom szociáldemokrata mozgalom volt, de
ez nem vált világossá sem a munkásmozgalmi kiadványokból, sem a tankönyvekből. Ez
annál érthetetlenebb, mert ehhez még a keresztény-szocialista szervezkedés, valamint
a harmincas évek nyilas szervezkedésének teljes negligálása társult. Holott ezek bemu
tatása megvilágíthatta volna, hogy a „keresztény-nemzeti", majd erőteljes német befolyás
alá került Magyarországon tényleges bázisa, szervezett ereje csak a szociáldemokráci
ának volt, vagyis, hogy a magyar munkásság e negyedszázadban is demokratikus, szocialisztikus irányzathoz kötődött, olyan irányzathoz, amely Európában elfogadott és ter
mészetes volt. S még valami. Ezen az sem változtatott, hogy rövid időre s a kevéssé kép
zett munkások között olyan radikális nézetek is népszerűségre tehettek szert, amilyene
ket a nyilasok fogalmaztak meg. A legfontosabb azonban az, hogy noha a két háború
közötti országban egyetlen pártnak sem volt százezres tagsága, szervezetileg s ideoló
giailag egyaránt összefogott keretben, ez a százezer a hazai ipari munkásoknak csak
szerény hányadát tette ki.
Az elmúlt időkben szinte semmi hely sem jutott az életviszonyok, az életmód bemuta
tásának, hacsak nem a munkásság, az agrárszegénység kétségtelen hátrányos helyze
tét vetítették ki az egész társadalomra. A két háború közötti ország viszonyait azonban
nem elsősorban a népesség társadalmi helye, még csak nem is jövedelme határozta meg
kizárólagosan, hanem az, hogy hol élt: a fővárosban, vidéki városban, falun, nagybirtokon
mint szerződött cseléd. A lakóhely az élet minden szféráját, minden lehetőségét megha
tározta és egyben be is határolta. Mindazok a technikai vívmányok, az urbanizációval
kapcsolatos előnyök, amelyek a fővárosban és részben a vidéki városokban is adot
tak voltak, minden lakosa elérhette és élvezhette, bármilyen társadalmi réteghez tar
tozott is, hiányoztak, vagy csak igen kis részben kínálkoztak az ország más telepü
lésein. Ezt már a maga idején is jól látták. A Magyar Szemle cikkírója 1939-ben a
budapesti lakosról az állapította meg, joggal, hogy „legyen bár csak egyszerű munkás
... a közszolgáltatások bőségét kapja, aszfaltos jó utat, világítást, közlekedést stb...
Nagyobb hányadában a Magyarországon fellelhető legmagasabb életforma dinam iz
musát élheti át és érezheti maga körül.”
Az életkörülmények alakulásának fontos része volt a társadalombiztosítási rendszer
kiépítése, a minimálbér, a fizetett túlóra, a fizetett szabadság bevezetése stb. Nem ke
vésbé az, hogy a technika új vívmányai is „mindenkihez” szóltak: ilyen volt a rádió, ilyen
volt a mozi, a film, amely természetesen egyfajta ideált is népszerűsített az úri magyar
középosztály szempontjából. A szabadidő, amely hétvégét vagy nyári két hetet jelentett,
új szokásokat teremtett, a „week-endét”, a nyaralásét, a sportét, a szórakozásét. Az „úri”,
a „fehér sportok” (tenisz, vívás, vitorlázás) ugyan elérhetetlenek voltak munkás vagy kis
polgári rétegek számára, de az úszás, a turisztika és hasonlók valóságos divattá váltak.
S hozzájuk még mozgalmi élet is társult. A szociáldemokraták munkásotthonaiban nem
csak politikai előadásokat tartottak, hanem ott működtek az egész közösséget átfogó da
lárdák, zenekarok, színiegyüttesek, Szociáldemokraták és jórészt kommunisták terem
tették meg a gödi tábort, amit máig legenda övez.
Szabadidő és eltöltése a társadalom csaknem minden rétege szám ára adott volt: ki
maradt azonban belőle a parasztság, az agrárszegénység. Továbbá: ha egyébként sem 
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mi sem tenné, úgy éppen a szabadidős intézmények és rendezvények demonstrálnák,
hogy bár a két háború között sok tekintetben csökkentek az egyes rétegek közötti távol
ságok, lényegüket tekintve mégis megmaradtak. A jogászbál Budapesten nem volt
összetéveszthető az iparegyesület báljával, mert résztvevői oly mértékben különböztek
egymástól.
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Az egyházak Magyarországon
a Horthy-korszakban
GERGELY JENŐ

Az 1919-1944 közötti „keresztény-nemzeti" Magyarországon - amely jelzős szer
kezetet főként a korszak első felében használták szívesen - érthető módon
megnövekedett a történelmi keresztény egyházak aktivitása, közéleti, társadalmi,
kulturális, közoktatási, sőt politikai szerepvállalása is. Ugyanakkor azonban a
dualizmus időszakában kialakult jogi szabályozása az állam és az egyházak
kapcsolatrendszerének csak 1938 után, az ún. zsidótörvények következtében
módosult, éppen az izraelita felekezet rovására.
A történelmi Magyarország felbomlása után, a trianoni határok közötti független or
szágban nemcsak a korábbi nemzetiségi-etnikai szerkezet változott meg alapvetően, ha
nem éppen ennek következtében lényegesen átalakultak a felekezeti erőviszonyok is.
Tekintsük át a korszakban tartott három népszámlálás adatsorainak segítségével ezeket
a változásokat:

Felekezet

1920

1941
(Trianoni terület)

1930

1941
(akkori terület)

%-ban
római katolikus
pörög katolikus
református
evangélikus
görög keleti
izraelita
egyéb

63,9

64,9

65,7

55,0

2,2
21,0
6,2
0,6
5,9
0,2

2,3

2,5
20,8
6,0

11,6

20,9
6,1
0,5
5,1
0,2

0,4
4,3
0,3

19,0
5,0
3,8
4,90.7

A hivatalos népszámlálási statisztikák azt mutatják, hogy a trianoni határok között to
vább növekedett a katolikusok abszolút többsége, míg a protestáns felekezetek megőriz
ték számarányukat. Ugyanakkor az izraeliták számaránya némileg csökkent, ami nem
mond ellent tényleges lélekszámúk növekedésének. Önmagában már ez a tény is jelzi,
hogy a Horthy-korszak keresztény-nemzeti mentalitásának, eszmerendszerének, szim
bólumainak elsődleges hordozója a katolikus egyház volt, amely ekkor újabb reneszán
szát élte Magyarországon.
Figyelemre méltó azonban, hogy az 1938 ősze és 1941 nyara közötti területi gyarapo
dások nyomán jelentősen módosult az ország lakosságának nemzetiségi és felekezeti
összetétele is. (A mi adatsorunk az 1941. januári népszámláláshoz képest tartalmazza
a délvidéki területek adatait is.) A nemzetiségiek között a legnagyobb számmal a rutének
és a románok voltak, akiknek többsége görög katolikus volt. (A rutének szinte teljes egé
szében, és az észak-erdélyi románok többsége is.) Innen adódik a görög katolikusok
2,5%-ról 11,6%-ra történő növekedése. Jelentős volt a görögkeleti (ortodox) egyház hí
veinek a gyarapodása is, amely 1920-ban mondhatni jelentéktelenné vált. A majd 4%-ot
a Magyarországhoz került román és szerb ortodox lakosság tette ki.
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Vessünk egy pillantást arra is, hogy miként alakult az egyházak, felekezetek sorsa az
1918-19. évi forradalmak idején? Az 1918. októberi őszirózsás forradalom által hatalomra
juttatott koalíciós pártok programjaiban számos antiklerikális kitétel volt található - főleg
a szociáldemokraták és a polgári radikálisok tekintették ezt a „feudális maradványok" fel
számolása kérdésének, és a polgári demokrácia egyházpolitikájának célja az államé s
az egyházak szétválasztása, a szeparáció volt.
A polgári demokratikus forradalom első időszakában az egyházak siettek támogatá
sukról biztosítani a Károlyi-kormányt a rend és a biztonság megteremtésében. így hatá
rozott a katolikus püspöki kar, és így nyilatkoztak a protestáns egyházi vezetők is. A püs
pökök többsége felesküdött a Nemzeti Tanácsra, amelynek elnöke Károlyi miniszterel
nöki kinevezése után Hock János budapest-józsefvárosi plébános, függetlenségi párti
volt országgyűlési képviselő lett. A forradalmi körülmények közepette a főpapságnak tűr
nie kellett az alsópapság demokratikus mozgalmát, a Papi Tanács megalakítását és mű
ködését is.
1918-19 fordulójától azonban - a felerősödő ellenforradalmi szervezkedésekkel kar
öltve - az egyházak is egyre inkább tartózkodóak lettek az októbrista demokrácia iránt.
Ennek két konkrét oka is volt. Az egyik a szeparáció irányába tett lépés, a másik a föld
reform volt. Az 1919. január 18-án megalakult Berinkey-kormányban már szétválasztot
ták a vallás- és közoktatásügyi minisztériumot. Január 22-én a közoktatásügyi miniszter
Kunfi Zsigmond, a vallásügyi pedig Vass János lett. Ezzel egyidejűleg ismét napirendre
került a katolikus autonómia megszervezése, hogy az államtól függetlenné váló katolikus
egyház önkormányzatát is megteremtsék. Ugyancsak ebbe a kérdéskörbe sorolható a
főkegyúri jogok tisztázatlanságai is. Miután 1918. november 13-án IV. Károly király híres
eckartsau-i nyilatkozatában lemondott a magyarországi államügyek vitelében való rész
vételéről, kérdésessé vált, hogy ki gyakorolja a főkegyúri jogokat, ha azokat egyáltalán
ebben a helyzetben Róma tudomásul veszi? (Nem is került sor ezek „gyakorlására", az
egyetlen ekkori kinevezést, a váci püspöki szék betöltését a Szentszék már egyoldalúan,
a magyar kormány megkérdezése nélkül foganatosította.)
A polgári demokratikus köztársaság által kilátásba helyezett radikális földreform is igen
érzékenyen érintette az egyházakat, de közelről sem azonos mértékben. Elsősorban a
nagybirtokokkal rendelkező katolikus egyház anyagi alapjait rendítette volna meg, hiszen
a protestáns egyházak és az izraelita felekezet inkább csak közép- és kisbirtokokkal ren
delkeztek, amelyek többsége nem érte el a földreform-törvényben megjelölt birtokhatárt.
1919. február 16-án tették közzé az 1919:XVIII. néptörvényt „a földmívelő nép földhöz
juttatásáról” . A Búza Barna-féle törvény a kisajátítandó úri birtokok felső határát 500 kát.
holdban jelölte meg, de az egyházi birtokok esetében ezt leszállították 200 holdra. A tör
vény és főként a külön elbánás ellen a katolikus főpapság erélyesen tiltakozott. (Mint is
meretes, az egyháznak ekkor a még meg nem szállt országterületen több mint egymillió
kát. hold birtoka volt. A földreform végrehajtására egyébként nem került sor.)
A Tanácsköztársaság 133 napja alatt számos, a vallást és az egyházakat korlátozó
rendelkezés született, amelyeknek azonban csak részben tudtak érvényt szerezni. Ki
mondták, hogy az egyházakat elválasztják az államtól, a vallás magánügy. Az egyházi
iskolákat államosították, az egyházi földbirtokokat szintügy állami kezelésbe vették, a hit
oktatást kitiltották az iskolákból. A klerikusoktól megvonták a szavazati jogot, a hitbuzgalmi és valláserkölcsi egyesületeket feloszlatták, intézményeiket, sajtójukat ugyancsak
elvették. Afelállított Országos Vallásügyi Likvidáló Bizottság pedig megkezdte az egyházi
javak (épületek, ingóságok stb.) leltárba vételét, ami nyilvánvalóan ugyancsak a „szocia
lizálás” első lépése volt. A szembeszegülőket a vörös terror sújtotta, melynek tízegyné
hány pap esett áldozatául.
Az 1919 utáni Magyarországot Szekfű Gyula igen találóan „neobarokknak” nevezte,
ami sokkal plasztikusabban adja vissza a lényeget, mint a keresztény-nemzeti jellegre
való utalás. Ennek a neobarokknak a jegyében váltak a Horthy-korszak állami ünnepei
is félig-meddig egyházias szertartásokkal egyesített megnyilvánulásokká, a nagy ünne
peket - így a Szent István napját, majd pedig például az 1930-as Szent Imre vagy az
1938-as Szent István évet a vallásosság és az áhitat diszkrét bája lengte körül.
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Amint a barokknak, úgy a neobarokknak is elsősorban a katolicizmus, a katolikus egy
ház volt a megtestesítője, hordozója. Innen is van, hogy a korszakban valóban egy ka
tolikus előretörés bontakozik ki, ami elsősorban a szerzetesrendek újabb kivirágzásában
érhető tetten (amire még visszatérünk). Hiába volt a kormányzó református, miniszterel
nökeinek és minisztereinek jelentős része protestáns, ha a mögöttes társadalmi, közéleti
és kulturális közegben a katolikus többség dominanciája érvényesült.
Ami az egyházak Horthy-korszakbeli helyzetét illeti, abból a tényből indulunk ki, hogy
szerepvállalásuk növekedett a liberális konzervatív időszakhoz képest. Ez a polgári ál
lamberendezkedés szinte valamennyi szférájában kimutatható. Először vegyük számba
a végrehajtó hatalomban való egyházi részvételt. Azon túl, hogy a kialakult szokásjog
szerint a mindenkori vallás- és közoktatásügyi miniszter csak katolikus lehetett - amit
indokolttá tett korábban a főkegyúri jog gyakorlása, a korszakban pedig az arra támasztott
igény - , a VKM I. (katolikus egyházzal foglalkozó) ügyosztálya élén rendszerint egy
esztergomi kanonok állt, a (a protestáns felekezetekkel foglalkozó) II. ügyosztály élén
pedig református vagy evangélikus vallású személy volt az osztályfőnök. De az is be
vett dolog volt, hogy az oktatási kormányzatban, így például a középiskolákra fel
ügyelő osztálynál nem ritka neves szerzetes pap-tanárok voltak a vezetők (például
egy ideig Korniss Gyula).
A végrehajtó hatalomnál maradva röviden ki kell térnünk a főkegyúri jog problémájára
is. Mint ismeretes, amíg a megkoronázott és felkent magyar apostoli király hatalmát gya
korolta, addig főkegyúri jogánál fogva ő nevezte ki a püspököket; amely egyházakban
pedig a választás volt a betöltés módja, ott ő erősítette meg vagy tagadta meg ezt az
illetőtől. A királyi hatalom gyakorlásának szünetelése következtében az ideiglenes állam
fő, a kormányzó az 1920: I. te. értelmében nem gyakorolhatta a főkegyúri jogot. (Egyéb
ként a kormányzói jogkör későbbi bővítései során is két volt királyi jogkört: a nemesség
adományozást és a főkegyúri jogot nem kapta meg Horthy.)
Ami a katolikus egyházat illeti, ott az 1918-ban életbe léptetett Codex luris Canonici
értelmében az Apostoli Szentszék magához vonta a püspökök kinevezésének jogát és
nem ismerte el a főkegyúri jogot. Több konfliktus után - melyek között a Serédi Jusztinján
kinevezése kapcsán keletkezett volt a legkínosabb - sor került egy megállapodásra (intesa semplice kötésére) a magyar kormány és a Szentszék között a jövőbeni kinevezé
seket illetően. Róma továbbra sem ismerte el a magyar állam (tágabban értelmezve a
magyar Szent Korona) kinevezési jogát, amit a magyar közjog elvileg továbbra is érvé
nyesnek tartott, hanem az alkalmankénti tárgyalásokat tette lehetővé. A magyar kormány
javaslatot tehetett neki tetsző személyekre, ám a kinevezés joga teljes egészében Ró
máé lett.
A kormányzati hatalom alsóbb szintjein - a vármegyei, városi önkormányzatokban a klérus középrétege vett részt (kanonokok, esperesek stb.). 1918 előtthöz képest meg
növekedett az egyházi jelenlét a hadseregben. Már 1919-20 folyamán a Nemzeti Had
seregben megkezdődött a tábori lelkészi szolgálat kiépítése és a tábori püspökség fel
állítása. (Mint közismert, 1918 előtt csak a k.u.k. hadseregben volt hivatásos tábori lel
készség, a m.kir. honvédség ilyen irányú igényeit a területileg illetékes lelkészek elégí
tették ki.) 1920-ban sor került a katolikus tábori püspökség felállítására, élén P.Zadravecz
István ferences házfőnökkel, majd 1922-ben a protestáns tábori püspökséget is meg
szervezték, amelynek első ordináriusa Soltész Elemér református lelkész lett.
Az egyházak jelen voltak a törvényhozó hatalomban is. Részint a nemzetgyűlésben,
majd a képviselőházban a politikai pártállás szerint választott pap-képviselők révén, ré
szint hivataluknál fogva 1927-től a felsőházban. Az előbbi esetben nem elsősorban egy
házi képviseletről volt szó, hanem egyházi személyek politikai szerepvállalásáról. A fel
sőházban viszont - amely erősen korporatív jelleggel szerveződött meg - , a főpapság
hivatalból volt jelen.
Az országgyűlés felsőházáról szóló 1926: XXII. te. 4.paragrafusa értelmében hivata
luknál fogva és annak tartama alatt tagja a felsőháznak az esztergomi érsek, aki Magyarország hercegprímása, a kalocsai és az egri érsek, a Csanádi, a győri, a hajdúdorogi, a
pécsi, a székesfehérvári, a szombathelyi, a váci és a veszprémi római katolikus megyés
püspök, a pannonhalmi bencés főapát, a hazai két premontrei kanonokrend főnöke (a
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jászói és a csornai), a zirci ciszterci apát, a Magyar Kegyes Tanítórend provinciálisa, va
lamint a szókesfőkáptalanok (esztergomi, kalocsai és egri) nagyprépostjai. Ami a protes
táns egyházakat illeti, a református egyház hivatalban legidősebb három püspöke és há
rom főgondnoka, az evangélikus egyház hivatalban legidősebb két püspöke, továbbá
egyetemes felügyelője és hivatalban legidősebb kerületi felügyelője, végül az unitárius
egyház hivatalban idősebb elnöke volt a felsőház tagja. Rajtuk kívül egyházi méltóságá
nál fogva tag volt a budai szerb ortodox püspök, valamint az ortodox és a neológ izraelita
hitközségek által választott két rabbi. (Ettől függetlenül, más jogcímen egyéb klerikusok
is bekerültek a felsőházba, például vármegyei választás révén.)
Az egyházfők jelenléte a törvényhozás felsőházában nem tekinthető formálisnak. A
katolikus püspök például az évente kétszer - tavasszal és ősszel - tartott konferenciá
jukon általában előzetesen kézhez kapták a kormányzat azon törvényjavaslatait, ame
lyek valamilyen formában érintették az egyház érdekeit. így volt az iskolatörvényeknél, a
honvédelmi törvénynél vagy az ún. zsidótörvényeknél is.
Az egyházak fenntartásának anyagi forrásai a Horthy-korszakban több helyről eredtek.
Felekezetenként nem egyenlő mértékben beszélhetünk önfenntartásról, illetve az állami
segélyezésről, valamint a hívek áldozatvállalásáról. Kétségtelen, hogy az egyházak ese
tében is a legstabilabb anyagi forrást a földingatlan jelentette. 1935-ben a katolikus egy
háznak 862704 kataszteri hold, a görög szertartású katolikusoknak 14590 kh, a refor
mátusnak 102755 kh, az evangélikusnak 21055 kh földbirtokvagyona volt. Szembetűnő
a katolikus egyház e téren való előnye, ami nem egyszerűen csak nagyságrendi problé
ma volt, hanem emögött az állt, hogy a katolikus egyházi birtokok általában nagybirtokok
(tehát 1000 kh feletteik) voltak, míg a protestáns egyházak birtokai inkább a közép- és
kisbirtok kategóriákba tartoztak. Az ingatlan eloszlásból az is következett, hogy az állami
segélyekre ebből kiindulva támasztottak nagyobb igényt a protestánsok. Továbbá ebből
adódott az a mentalitásbeli különbség is, ami a katolikusok és a protestánsok között ta
pasztalható volt: a protestáns hívők inkább hozzá voltak szokva az adakozáshoz, az ala
pítványok tételéhez, mint a katolikusok, hiszen ott a „gazdag egyház” maga látta el ezeket
a szükségleteket.
A két világháború közötti Magyarországon az egyházak szerepvállalása az oktatásban
- a közoktatásnak szinte minden szintjén - megnövekedett. Valamennyi idevágó törvény
preambulumában leszögezték, hogy Magyarországon az oktatás valláserkölcsi és haza
fias alapon történik, az adott iskolatípusban folyó oktatásnak-nevelésnek ezen kellett ala
pulnia, függetlenül az iskolafenntartótól. A közismert statisztikai adatsorok felsorolását
mellőzve megállapíthatjuk, hogy az egyházak a közoktatás három szférájában rendel
keztek meghatározó szereppel, illetve abszolút többséggel az iskolafenntartást illetően.
Először is az elemi népiskolákban, ahol az elemi iskolák abszolút többségét birtokolták.
(A polgári iskola iránt éppúgy nem mutattak nagy érdeklődést, mint a szakiskolák iránt.)
Á másik szint a középiskola, pontosabban a gimnáziumok. Ezeknek is a többségét az
egyházak tartották kézben, nagy múltú, sikeres kollégiumokkal, intézményhálózattal
egyetemben. Főleg a gimnázium mint olyan volt a szerzetesrendek, illetve a protestáns
iskolafenntartók szemében a meghatározó iskolatípus. Végül igencsak komoly kihatása
volt annak, hogy a korszakban atanító(nő)képzés majd 75-80%-a az egyházak kezében
volt, hiszen ez azt jelentette, hogy a nem egyházi fenntartású tanintézetek számára is az
egyházi képezdékben végzett pedagógusok dolgoztak.
Az pedig természetes, hogy valamennyi felekezet saját felsőoktatási - teológus-, leikész- és papképző - intézetekkel rendelkezett, az egyes egyházakon belül is felettébb
differenciált módon. Itt csupán azt emelnénk ki, hogy a Pázmány Péter Tudo
mányegyetemen működött a katolikus teológiai kar, a debreceni Tisza István Tudo
mányegyetemen a református teológiai kar, míg a Pozsonyból Pécsre költözött Erzsébet
királyné Tudományegyetem evangélikus teológiai fakultása Sopronban nyert elhelyezést.
Budapesten pedig már a dualizmusban keletkezett Rabbiképző Intézet jelentette a régió
felsőfokú izraelita tanintézetét.
A Horthy-korszakban a magyarországi egyházak közül kétségtelenül a legdinamiku
sabban a katolikus egyház fejlődött, ez mutatta a legnagyobb vitalitást. A katolikus egy
ház erejének, társadalmi hatékonyságának egyik legfontosabb fokmérője a szerzetes
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rendek állapota. Míg a történelmi Magyarország területén 1913-ban 2139 férfi szerzetes
élt, az 1920-as évek végén a trianoni országhatárok között ezek száma 3522-re emel
kedett. Az apácák létszáma 1913-ban 5.451 fő volt, 1935-ben már 6.667 női szerzetes
működött Magyarországon, akiknek a létszáma a korszak végére megközelítette a 910000 főt. A szerzetesrendek felvirágzása, a szerzetesi intézmények gyarapodása volt
a katolikus reneszánsz bázisa. Alig volt olyan közéleti, társadalmi terület - az oktatás,
tudomány, kultúra, szociális gondozás stb. - ahol a kor embere ne találkozott volna va
lamelyik rend tagjaival.
Ugyanakkor a protestáns egyházakban is jelentős változások mentek végbe. A kor
szakban a liberálisnak mondott debreceni református püspök, Baltazár Dezső volt a re
formátus egyház formálisan első embere, de már a huszas évek közepétől a dunamelléki
egyházkerületek püspöke, a Kálvin téri lelkész, Ravasz László szabta meg a református
egyház korszakhoz illeszkedő modelljét. Ez az alapjában véve konzervatív, de demok
ratikus és toleráns alapállás tette lehetővé nemcsak a protestáns belmisszió kibontako
zását, hanem számos más társadalmi kezdeményezés sikerét is.
Az egyházak társadalmi jelenlétének legfontosabb formája, eszköze a különféle vallá
serkölcsi és nemzeti alapon szerveződő egyesületek sűrű hálózata volt. Ezekben az
egyesületekben mindenki megtalálhatta a korosztályának, társadalmi állásának és mű
veltségének megfelelő környezetet, társaságot és célokat. Valóban úgy tűnik, hogy ez az
egyházi, vagy egyházak által inspirált egyesület-hálózat mintegy pótolta a „civil társada
lom” szerveződését. Az egyesületek, egyletek igen széles és színes skálán mozogtak.
Voltak szorosan az illető egyházakhoz kötődő hitbuzgalmi szervezetek, társulatok, ame
lyek szigorú klerikus irányítás mellett működtek (például a Mária Kongregációk vagy a
Rózsafűzér Társulatok). Azután igen sokfélék voltak az ifjúsági szervezetek és mozgal
mak, hogy csak a legfontosabbakat említsük: a KALOT, a KALÁSZ, az Emericana a ka
tolikusoknál, a protestánsoknál a Soli Deo Glória, a Bethlen Gábor Kör stb.
Az egyházak szociális felelősségvállalása a Horthy-korszakban tovább növekedett és
esetenként megtalálták az együttműködés szervezett formáit is a hatóságokkal és az önkormányzatokkal. A különféle szociális célú egyesületek (például a Szociális Misszió Tár
sulat Farkas Edit vezetésével vagy a Szociális Testvérek Társasága Slachta Margittal az
élén) az állami szociálpolitika célkitűzéseit segítettek megvalósítani. Ezek közül is kiemel
hető az ún. „Egri norma" rendszere, amikor is az önkormányzat szociálpolitikára szánt
pénzén egy arra vállalkozó szerzetesrend valósítja meg a szociális gondozást, az em
berközpontú, humánus szempontokat az adminisztratív eszközök elé helyezve.
Végül joggal merül fel az a kérdés, hogy miként viszonyultak a felekezetek és egyházak
az adott korszakban a politikához? Az eddigiekből is kitűnik, hogy e téren elsősorban a
politikai katolicizmus jöhetett szóba. Ugyanis a korszakban a protestáns egyházak to
vábbra sem tartották opportunusnak és szükségesnek egy felekezeti jellegű, keresztény
párt létrehozását. Ők a jól bevált hagyományokhoz ragaszkodva továbbra is úgy vélték,
hogy minden elfogadható politikai pártban és irányzatban jelen kell lenniük a protestán
soknak. A századfordulón kibontakozó politikai katolicizmus azonban az érdekérvénye
sítés saját eszközeihez folyamodott, amikor külön katolikus politikai mozgalmat, illetve
pártot hozott létre. Az 1895-ben létrejött Katolikus Néppárt többé-kevésbé legitim utód
pártjaként a Horthy-korszakban is jelen volt mind a parlamentben, mind a közéletben egy
hivatalosnak tekintett keresztény párt, amely maga mögött - legalábbis erkölcsileg - tud
hatta a nagy hatalmú katolikus püspöki kar támogatását.
A Horthy-korszak keresztény politikai pártja azonban részint m egcsontosodott konzer
vativizm usa, részint a hierarchiának való alárendelődése miatt nem lehetett sikeres. Rá
adásul a mindenkori hatalommal való együttműködése, vagy legalábbis lojális kritikája
következtében nem tudott önálló politikai arculatot kialakítani, így erkölcsi és politikai
presztízse a korszak végére elenyészett. A változtatni akarók - akár a keresz
tényszocialista, akár a kereszténydemokrata irányban - nem nyerték el a püspökök tá 
m ogatását, így az akkori m agyarországi politikai viszonyok közepette nem is lehettek si
keresek.

Végül vessünk egy pillantást az egyházak magatartására a rendszer végjátékában, az
1930-as évek végétől a háború befejeződéséig. Amiben az egyházaknak erkölcsi súlyuk30
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nál fogva is szerepük volt vagy lehetett volna, az az egyes állampolgárok, emberek sza
badságjogainak a védelme: magyarán szólva a zsidótörvényekben való állásfoglalás volt
1944-ig. Az egyházak magatartása e téren enyhén szól a felemásnak nevezhető. A fel
sőházban az első két zsidótörvény-javaslatot 1938-1939-ben a keresztény egyházak je
lenvolt képviselői megszavazták. Nem azért, mert egyetértettek velük, hanem amint a
visszaemlékezésekből, illetve az elhangzott felszólalásokból kitűnik, a nagyobbik rossz
elkerülése érdekében. Arról volt szó ugyanis, hogy a második zsidótörvény idején reális
közelségbe került a nyilas hatalomátvétel. Teleki azzal érvelt Serédi Jusztinján és Ravasz
püspök előtt, hogy az egyházak nyílt szembefordulása a kormány javaslatával a nyila
soknak kedvezne, mert a kormány belebukik a törvényjavaslat elutasításába, és akkor a
nyilasok veszik át a hatalmat. Kétségtelenül van ennek az érvelésnek valóságtartalma,
bár a zsidótörvények egyértelműen sértették a keresztség szentségének hatályát, az
egyházfők hajlottak a kompromisszumra. Viszont 1941-ben a harmadik zsidótörvényt
már egyértelműen elutasították, és bár a felsőházban számos módosító indítványt ke
resztülvittek, a javaslat törvényerőre emelkedését nem tudták megakadályozni. A zsidótörvények folyamányaként az 1942: VIII. te. az izraelita felekezetet visszaminősítette el
ismert felekezetté.
Ezek után maradt a félhivatalos vagy egyáltalán nem is hivatalos akciók, lépések, szer
vezkedések egész sora, amelyek az üldözöttek, az érintettek segítését célozta. Ezek
számbavétele aligha lehet itt feladatunk, ezért csupán két mozzanatot emelnénk ki, ame
lyek az illető felső egyházi vezetés tudtával, beleegyezésével, sőt pozitív támogatásával
voltak lehetségesek. Az egyik a katolikusok által életre hívott Magyar Szent Kereszt Egye
sület működése. Ez a formálisan katolikus konvertiták mentésére alapult szervezet amely nemcsak konvertitákat mentett - 1939-ben jött létre, s vezetői között volt P Jánosi
József S.J., Almásy József esztergomi pap, Cavallier József katolikus újságíró. A püspöki
kar megbízásából előbb Zichy Gyula gróf kalocsai érsek, majd az ő halála után 1943-tól
Apor Vilmos báró győri püspök volt az egyesület védnöke. A szervezet munkájában olyan
személyek vettek részt, mint Barankovics István, Katona Jenő, Slachta Margit, Szekfű
Gyula, Varga Béla és mások.
A protestáns egyházak embermentő tevékenységének szervezésére és irányítására
hozták létre a Jó Pásztor nevű szervezetet Éliás József református lelkész vezetésével.
Mellette az evangélikus Sztehlo Gádorvállalt nagy szerepet az egyesület irányításában
és az üldözöttek mentésében. Mindezt ott is a felső egyházi vezetés tudtával és támo
gatásával végezhették.
A Horthy-korszak keresztény-nemzeti Magyarországa, neobarokk társadalma elsőd
legesen az úri középosztály mentalitásában, értékrendszerében nyilvánult meg. A lakos
ság döntő többsége - amelyet akkor még mintegy 50%-ban a parasztság tett ki - , ha
ettől nem is függetlenül, de mégis a saját „népi” vallásosságát élte meg. Valóban a min
dennapi élet kereteit az egyházi ünnepek képezték, a népszokások gyökerei legalább
annyira vallásiak, mint folklorisztikusak voltak. Ez a két réteg együtt volt jelen a korabeli
magyar társadalomban, és ezáltal mindkettő ereje és szerepe felértékelődött. A szekularizációs folyamatok ekkor még csak a mélyben munkáltak, amelyeknek majd egy újabb
-te g y ü k hozzá, sokban kényszerű - rendszerváltás nyit majd utat.
(folytatjuk)
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Közismert és kézenfekvő megállapítás, hogy egy állam társsadalmi és politikai
életében a nemzeti-nemzetiségi kérdés - normális esetben - akkor válhat komoly
gondokat okozó feszültségek forrásává, ha egy nemzeti kisebbség létszámaránya
eléri a 10% körüli értéket, s ha emellett az ország ráadásul még több nemzeti
kisebbségnek is hazája, méginkább számolhatunk mindennek bel- és külpolitikai,
valamint művelődéspolitikai következményeivel.
Bár az 1991. évi népszámlálás adataiból egészen pontos képet nem kaphatunk arra
vonatkozóan, hogy milyen arányokban vannak jelen a különböző nemzetiségek az oszt
rák társadalomban, bizonyos számítások és becslések szerint mégis több-kevesebb biz
tonsággal állíthatjuk, hogy az Ausztriában élő nemzeti kisebbségek, vagy ahogyan az
osztrák hivatalos nyelv nevezi őket, az ún. népcsoportok, egészen pontosan azonban igazodva a népszámlálás kategóriáihoz - a nem német köznyelvet beszélők aránya alig
ha haladja meg a teljes lakosság 2,5-3%-át. És ezt az arányt öt nemzeti kisebbség (a
horvát, a szlovén, a magyar, a cseh és a szlovák) együttesen éri el! Közép-Európa 20.
századi történelmének jellegzetessége ez: az első világháborút záró békeszerződések
ben a vesztes államokat illetően érvényre juttatták a willsoni elveket. Méghozzá oly mér
tékben, hogy ezeknek az országoknak a nemzetiségi, illetve a kisebbségi kérdésben a
fő gondot nem a határaikon belüli kisebbségek jelentik, hanem saját nemzetük - eseten
ként - igen jelentős részének, olykor egész tömbjeinek országhatáraikon túlra kény
szerülése.
Mindennek első, kézenfekvő következménye, hogy a többnyire egyáltalán nem körül
határolható, zárt területen és egységes tömbökben, hanem általában vegyes lakosságú
területeken szétszórtan élő kisebbségeik gondjainak megoldásában a területi autonómia
követelménye mint a nemzetiségi, kisebbségi kollektív jogok biztosításának kétségtele
nül legdemokratikusabb és legliberálisabb megvalósítási formája és eszköze nem rele
váns. Ausztria esetében sem az, jóllehet a területi és a kulturális autonómia elvének leg
teljesebb kifejtése a 20. század elején éppen az osztrák Kari Rennerés Ottó Bauer ér
deme. Elképzeléseik a soknemzetiségű birodalom, az Osztrák-Magyar Monarchia meg
reformálásának jegyében fogantak, s azok célja a birodalom megmentése, a széthullás
megakadályozása lett volna.
A nem egy tömbben, hanem kevert lakosságú területeken élő nemzetiségek kollektív
(főként művelődési) jogainak biztosítását demokratikus módon szolgálni képes kulturális
autonómia elvének kidolgozói szintén Renner és Bauer voltak.
A mai osztrák kisebbségi, illetve ún. népcsoport-politika elvi alapjai azonban a 19. szá
zad liberális eszmerendszerére vezethetők vissza. Az osztrák állam minden polgára
nemre, fajra, származásra, azaz nemzeti hovatartozásra való tekintet nélkül teljes jogú
polgár a társadalmi, a gazdasági, a politikai és a kulturális élet minden területén. Ez volt
az alapelve az első köztársaság alkotmányának, és a jelenleginek is ez.
19. századi történelmünk és nem utolsó sorban korunk nagy tanulságai azonban az
osztrák politikai életben s egészen konkrétan a népcsoport-politika gyakorlatának formá
lásában e liberális hagyományok jelentős meghaladásához vezettek. A kulturális auto
nómiát ugyan nem sikerült megteremteni, de olyan művelődéspolitikai elméleti megfon
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tolások kerültek napirendre, amelyek már tekintetbe veszik, s részben megvalósuláshoz
is segítik a kisebbségek speciális kollektív igényeit is, sőt e politika bizonyos fokozatos
sággal a kollektív jogok kielégítését szolgáló intézményrendszer létrehozását is meg
kezdte.
Itt mindenekelőtt az 1976. évi népcsoporttörvényre, majd ennek többnyire kormány
rendeletekben, illetve tartományi törvényekben való kiegészítéseire, s egyáltalán végre
hajtására utalunk. Anélkül azonban, hogy ezeket részleteznénk, vagy jogosan elvárható
elemzésükbe kezdenénk, összefoglaló igénnyel az alábbiakat állapíthatjuk meg:
Ausztria kisebbségi politikája a 19. század liberális eszmerendszerén és filozófiáján
alapszik, amely a társadalmi élet egyik szférájában, a művelődés terén e 19. századi
liberalizmust, illetve annak jelenlegi, bizonyos szempontból rendkívül toleráns, bőkezű
és rokonszenves változatát meghaladó intézményeket is létrehozott, és ezeket-jelentős
pénzügyi támogatás biztosításával - működteti is. Ilyenek például a népcsoporttanácsok
a mögöttük levő kulturális egyesületek s ezek kulturális-tudományos intézményeinek
egész hálózata. Mindebből nyilvánvaló, hogy az állami művelődéspolitika a nemzetiségi,
illetve a kisebbségi kérdésben egyre inkább figyelembe veszi egyes népcsoportoknak a
kollektív jogok gyakorlására vonatkozó igényeit. Nem jut el ugyan az állam által elismert
népcsoportok művelődési, önigazgatási jogának elismeréséig, a kulturális autonómia
megvalósításáig, de - történelmileg nézve, talán - éppen a népcsoporttanácsok működ
tetésével megtette az első óvatos lépést ebben az irányban is.
Ami az ausztriai magyar kisebbséggel kapcsolatos kérdéseket illeti, ezek közül csupán
egyetlen egyet érintenék. Az osztrák kisebbségi politika liberalizmusának, toleranciájá
nak természetes velejárója, hogy e politika intézőit - tapasztalataim szerint - egyáltalán
nem zavarja, hogy a magyar állam a maga kulturális és tudománypolitikai eszközeivel
támogatja itteni kisebbségének kulturális-szellemi törekvéseit. Illetve mindaddig nem - s
e szempontból a magyar kulturális egyesületek nem is adnak alapot hozzá - , amíg egye
sületeink megnyilvánulásai nem válnak valamiféle negatív nacionalista, szeparatív tö
rekvések kifejeződéseivé, amíg a két ország közötti közvetítő, illetve „híd-szerep” válla
lásával a közép-európaiság szellemiségét testesítik meg, amíg ők az európai viselkedési
normák és formák hordozói és közvetítői Kelet és a Nyugat között. Márpedig e sajátos
helyzetben az itt élő magyarság döntő többsége az őt ért sokféle hatás (modernizáció,
életmód, életkörülmények, szellemiség, kultúra stb.) következtében sokkal inkább e sze
rep betöltésére hivatott, mintsem a nacionalizmus szószólójának szerepére. Az osztrák
kulturális és szellemi életben a néppárttól a szocialista pártig (beleértve a liberálisokat
és a zöldeket is) - tapasztalataim és a fentebb említett művelődéspolitikai tények tükré
ben is - mindenki komolyan veszi azt a sokat emlegetett tételt, miszerint Ausztria egyik
legfontosabb szerepe (a későbbiekben az Európai Unión belül is) annak a közép-európaiságnak a dokumentálása, amelynek erejét a sokféleség egysége, a többfajta népi-et
nikai kultúra hagyományainak nagy keretekben való megőrzése és erősítése adja.
Az osztrák kulturális és tudományos kormányzat politikája e tekintetben, illetve a ki
sebbségi kultúrpolitika iránya várhatóan nem változik. Még akkor sem, ha a német nem
zeti irányzat láthatóan éppen az „idegenek kérdésével” tudott mozgósítani és tudta bá
zisát szélesíteni. Kétségtelenül vannak az osztrák társadalomnak olyan rétegei is, ame
lyek már az osztrák kisebbségi politika jelenlegi formáját is az állam túlzó engedékeny
ségének, mi több, az idegenekkel szembeni felesleges nagyvonalúságának, könnyelmű
ségének bizonyítókaként értékelik.
Ki tudja, talán éppen ezért is (és nemcsak a kisebbségek létszámarányának következ
tében) látszik reálisabbnak az osztrák állam kisebbségi politikájának jelenlegi változata,
mint a demokratikusabb és tényleg korszerűbb kulturális autonómia következetes meg
valósítása.
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A romániai magyar pedagógustársadalom az anyanyelvi képzés, az óvodai tevé
kenység és a zenei nevelés tanterveinek a kidolgozásában önállóan dönthet.
Mielőtt ennek az önállóságnak az igen korlátozott voltát feszegetnénk, érdemes
végiggondolni azt, hogy miként éljük/élhetjük meg minimális szabadságunkat. A
kérdésfelvetés azért jogos, mert a magyar anyanyelvű oktatás körülfolyó vitákban
az oktatás tartalmát érintő kérdések nem azzal a súllyal vetődnek fel, mint amilyent
jelentőségük folytán kiérdemelnének. Szándékom az, hogy az oktatáspolitikai
törekvések és az oktatás tartalmi fejlesztésének egyensúlyára alapozva, a két
aspektus kölcsönös meghatározottságát, elválaszthatatlan egységét hangsúlyoz
zam. Hisz az a megújulniakarás, amely az oktatás tartalmára irányul, olyan
vonatkozásokat hordoz magában, amely a szakmai autonómiára épülve az okta
tási rendszer működtetésének másságát feltételezi.
Vitathatatlan, hogy az anyanyelvi nevelés, tantárgyközi jellegéből adódóan, nemcsak
oktatásunk gerincét, hanemfennmaradásunkfeltételét is jelenti. Színvonalának növelése
tehát olyan feladat, amelyet minden hivatásának élő pedagógusnak belső imperativusként kell megélnie.
Az anyanyelvi nevelés megújításának tantervi, tankönyvi vetületét tekintve a többszöri
szakmai tanácskozások eredményeként felvetődött egy olyan, sajátos nyelvi helyzetünk
ből fakadó stratégia kiépítésének a szükségessége, amely egy kevésbé direktív, keret
jellegű tantervnek a kidolgozásával és működtetésével a tömb- és szórványoktatás sze
rint differenciálódó regionális tantárgyi programoknak, az alternatív tankönyveknek és ta
neszközcsomagoknak a kidolgozását feltételezi. (A háttérismeret érdekében pontosítanunk kell, hogy a román anyanyelv reformszakemberei hasonló elképzelést szeretnének
megvalósítani, s az 1989 után kidolgozott tanterv és a kísérleti tankönyvek, amelyeknek
kipróbálása folyamatban van, a jelenleg érvényben lévő oktatási dokumentumok mellett
alternatívának tekinthetők.)
Az alternatív anyanyelvi tantárgyi programok kidolgozásának szükségessége az er
délyi nyelvállapotban gyökerezik. A nyelvi erózió problémakörének, a régiók szerint sa
játos jelenségeinek kezelését az anyanyelvi nevelésnek a nehezen tipizálható nyelvi kö
zegekhez alkalmazkodva, részegységek szerinti differenciálásban kell megoldania. A
nyelvi afázia orvoslása azonban, a jelenség létének és megerősödésének megállapítá
sán túlmenően, olyan kiterjedt, folyamatos empirikus kutatást igényel, amelynek ered
ménye tényszerű helyzetismeretet nyújt gyermekeink anyanyelvhasználatáról, és lehe
tővé teszi a beszédzavar jelenségeinek tudatos kezelését.
Az anyanyelvhasználat belső tagolódására és az ebből következő elsődleges oktatásfejlesztési feladatokra Péntek János nyelvészprofesszor az idén nyáron Csíkszeredában
megrendezett Bolyai Nyári Akadémián tartott előadásában figyelmeztetett.
A különböző nyelvi közegek függvényében a regionális nyelvhasználat több problématípusa alakul ki. A tömbmagyarság iskoláiban az anyanyelvi nevelés megoldásra váró
feladata azoknak a nyelvi képességeknek a fejlesztése és megerősítése, amelyek lehe
tővé teszik a közös, emelkedett nyelvváltozatnak és a helyi nyelvjárásoknak az egyidejű
ismeretét és használatát. Ennél jóval összetettebb az egyre gyökértelenebbé váló nyelv
járásszigetek, nyelvi szórványok helyzete, ahol a köznyelvi norma ismeretét és haszná
latát fokozatosan kizárják a regionális változatok, amelyek az államnyelv standard hasz
nálatával társulva asszimetrikus kettősséget hoznak létre. Olyan kettősséget, amelyben
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nem alakulhat ki az egészséges kétnyelvűség, a kommunikáció az anyanyelv rovására
egyirányúvá válik, utat nyitva a nyelvi asszimilációnak.
A jelenlegi oktatási struktúrában az iskola nem képes válaszolni erre a társadalmi ki
hívásra, a nyelvi romlással szemben nem tud fékező erőként működni. Az ellenkező elő
jelű hatásmechanizmusok szembenállásában az iskola maradt alul, és a róla kialakult
kép, főként a szórványiskolák esetében, társadalmi presztízsvesztésről tanúskodik. El
kell ismernünk, hogy ennek gyökerei igen szerteágazóak, de érdemes szembenéznünk
azzal a ténnyel is, hogy az okok sokrétűségében a sokat hangoztatott oktatáspolitikai
korlátozások mellett (iskolahiány, az anyanyelvű képzés hiánya közép- és felsőfokon, ta
nerőhiány stb.) igen nagy szerepe van az oktatás tartalmi hiányosságainak, visszaesé
sének is. Ha a szórványoktatásra sarkítjuk a kérdést, valóban számolnunk kell azzal,
hogy az itt élő magyar gyermek számára az anyanyelven való tanulás nem nyújt reális
távlatokat. Feltehetően a magyar szülőnek már a beiskolázás kezdetén meg kell küzdenie
azzal a dilemmával, hogy gyermeke társadalmi érvényesülése szempontjából nem járhatóbb-e az az út, ha kiskorától román nyelven tanul, hisz, ha általános iskolai magyar
anyanyelvű képzésre van is lehetősége, közép- és felsőfokon más városban kell folytatnia
tanulmányait. De azok közül, akik a szigeteken is vállalták a magyar iskoláztatás görön
gyösebb útját, hányán és hányán szereztek olyan tapasztalatot, hogy a szórványbeli ma
gyar iskolákban tanulva alacsonyabbak az esélyeik a magyar felsőfokú oktatásban való
részvételre, mint tömbmagyarságbeli társaiknak.
Lehet, hogy ez a kérdésfelvetés jelentéktelen mozzanatnak tűnik oktatási gondjaink
bonyolult hálózatában, de elkerülhetetlen önvizsgálatra szólít, mert egyrészt a meglévő
minimális magyar szórványoktatás belső megerősödésének, az esélyegyenlőség hely
reállításának sarkalatos pontja, másrészt, távlatainkat tekintve, szórványbeli megmara
dásunk alapvető feltétele.
Saját problémáink reális ismerete, a belső megoldás igényének felkeltése, a szigete
ken jelenleg dolgozó magyartanárok önbizalmának és önállósodásának megerősítése,
munkájuknak támogatása, a fejlesztési programok hosszú távú megtervezése, a nyelvi
helyzethez igazodó sajátos tantervek, tankönyvek, módszertanok kidolgozása, a hasonló
gondokkal küszködő pedagógusok közötti kommunikációs csatorna kiépítése hozzáfér
hető feladat és legalább olyan odafigyelést igényel, mint az iskolahálózat kiépítése avagy
a tanerőhiány enyhítése.
Ez az egyensúlyteremtés szavatolhatja az új keretek és a megújuló tartalmak szeren
csés találkozását, a szórványoktatás színvonalának, hatékonyságának növelését.
★

Az anyanyelvi oktatás megújulására irányuló próbálkozások egyéni vagy kiscsoportos
formában, szigetszerűen jelentkeznek, súlypontosan a Székelyföldön, a Partiumban, Er
dély nagyobb városaiban. Az önvizsgálatot, a szemléletváltást, a tartalmi megújítást
igénylő és kreatívan megélő pedagógusok szétszórt csoportjai még a magyar pedagó
gustársadalmon belül sem nyertek legitimitást. A hierarchikus felépítésű rendszer jól mű
ködő irányítottságában nem egyedi igazgatói gesztus a gondolkodó, új utakat kereső ma
gyartanárfelszólítása (megfenyegetése!?), hogy dolgozzék csak a tankönyv alapján, fog
lalkozzék a tananyag „leadásával” (magyar iskolák magyar vezetőiről van szó).
Ezzel egyidejűleg hat az a szülői elvárás, amely a vizsgaorientált tananyag „megtaní
tását” várja el a tanártól. Ennek a körnek a bezártságát hitelesíti az a vizsgarendszer,
amely nem az elsajátított tudásanyag alkalmazási képességének az értékelésére, ha
nem a memorizált ismeretanyag számonkérésére irányul. így válunk/váltunk egy életide
gen iskola funkcióeltolódásának alanyaivá és elszenvedőivé.
Mindezek ellenére, pályázati támogatás keretében ez év folyamán elkészül néhány új,
magyar nyelv- és irodalom tankönyv az elemi, gimnáziumi és líceumi oktatás kezdő sza
kaszaira. Az elemi oktatás tankönyvei egy új, keretjellegű tantervre épülnek, amely az
l-IV. osztályra vonatkozó követelményrendszert pontosítja, a módszer tekintetében pedig
szabad kezet ad a tanítónak.
Az általános iskola felső tagozatára, az iskolastruktúrának megfelelően az V-VIII. osz
tályra, az egységes követelményrendszert ugyancsak egy kevésbé direktív tanterv ha
tározza meg (a tervezet megvitatása, véglegesítése most van folyamatban), s a készülő
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tankönyvek, valamint a helyi igényekre alapozó alternatív tantárgyi programok ennek ke
retén belül működhetnének. Mivel a tantervnek nincs közvetlen hatása a konkrét peda
gógiai gyakorlatra, alkotó tanáraink a tankönyv-tanterv irányú fejlesztési folyamatot vá
lasztják, hisz pedagógiai koncepciót tükrözve a tankönyv is fontos stratégiai eleme lehet
az oktatásfejlesztésnek.
Mivel az önállósodást, az újítási szándékot az előbbiekben részletezett akadályok
megnehezítik, kikerülhetetlen annak a legitim keretnek a kialakítása, amely minisztériumi
engedéllyel hitelesíti a kísérletezést. A jóváhagyás kieszközlése, a kísérleti tan
könyvanyagok modulokban való sokszorosítása, a kísérlet előkészítése és beindítása
azért fordulópont jellegű, mert keretévé válhat a szakmai kommunikációnak, a tapasz
talatszerzésnek és -cserének, reális alapot nyújt az alternatív tantárgyi programoknak,
tanmeneteknek és az értékelés új alapelveinek a kidolgozására, elfogadtat egy olyan
gyakorlatot, amely elősegítené az újító jellegű próbálkozások terjedését és továbbgyűrűztetését.
Az anyanyelvi nevelés meghatározza a többi tantárgy tanításának és elsajátításának
szívonalát. A megállapítás fordítottan is érvényes, hisz bizonyos alapkészségek, képes
ségek kialakítása és megerősítése tantárgyközi kölcsönösséget feltételez. Estünkben a
kölcsönös erősítés fokozatosan fellazult, a nyelvi nevelés kizárólagosan az anyanyelvi
képzésre hárult.
A különböző tantárgyak nyelvezetére - épp a tananyagválogatásban érvényesülő ma
ximalista szemlélet kövekteztében - amúgy sem jellemző a világos, közérthető stílus. Mi
vel az egyentankönyvek dominanciája eleve kizárta azt a lehetőséget, hogy a magyar
anyanyelvű osztályokban magyar szerzők tankönyveit használhassuk, a románból ma
gyarra való fordítás nyomán a tankönyvszövegek hű átültetésével átvettük azt a bonyolult
nyelvhasználatot, amely eleve megértés- és tanulásbeli nehézségeket eredményez. Ez
zel egyidőben a fordítás nyomán a szaktantárgyak nyelvezete fokozatosan elidegenedett
a magyar nyelvtől, így tankönyveink törvényesített eszközeivé váltak az idegenszerű ki
fejezések és szerkesztésmód terjesztésének.
A jelenleg tankönyvszerkesztéssel foglalkozó több mint félszáz pedagógus szaktantárgyanként és műfajilag differenciált tanulási eszköztár kiépítésén munkálkodik, a stati
kus tankönyvrendszer fellazítása érdekében. Ennek, pillanatnyilag még megoldásra váró
következménye a készülő könyvek jogszerzése és beépítése a magyar anyanyelvű ok
tatásba.

Az ilyen irányú tervek megvalósítása Romániában különösen nehézkes, előreláthatatlan buktatókkal akadályozható állandó küzdelem. A fokozott figyelemösszpontosítás és
éberség, a válaszkeresés és -követelés alapvető szakmai érdekeink érvényesítésének
szempontjából lényegesek.
A román politikai tárgyalásmód és problémamegoldás Janus-arcából a belülről és alul
ról szemlélődő igen homályos és elkendőzött képet kap. A hivatalos álláspont zavaros
sága miatt, amely mögött feltehetően a centralizáció fenntartásának az igénye húzódik,
azok akik érintettek és érdekeltek az oktatásfejlesztésben (többségi vonatkozásban is),
maguk sem tudják pontosan, hogy az, amit elterveznek és tesznek a hivatalos reformelképzelések része-e, vagy - utólag - partizánakciónak minősül.
A Tanügyminisztérium által meghirdetett oktatási reform stratégiája nem került nyilvá
nosságra, az információzárlat tökéletes. Az első konkrét lépés, a Tribuna Invatamantului
című oktatási lapban megjelenő új tantervek és pályázati hirdetés alternatív első osztá
lyos román matematika és ábécéskönyv megírására, biztosítéka annak, hogy a Neve
léstudományi Intézet által szorgalmazott alternativitással a Tanügyminisztérium is egyet
ért. Az új tantervtervezetek és készülő tankönyvek kísérleti kipróbálására pilótaiskolákat
neveztek ki, amelyek egy évig működtek is, de számukat az új tanévben pénzhiányra
hivatkozva lecsökkentik.
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Ha a román tanügy részegységének tekinti a magyar anyanyelvű oktatást (egyrészt
ellenőrizhetősége, másrészt a világ felé történő pozitív kép kialakítása érdekében), a fent
vázolt információk ismeretében a következő jogos kérdések merülnek fel:
Annak ellenére, hogy a reform egyik biztosnak látszó pontja a tankönyvi alternativitás,
és a magyar nyelvi képzés elemi szakaszának új, elfogadott tanterve alapján három szer
zőcsoport idén szeptemberre befejezi a más-más módszerre épülő taneszközcsomag
első osztályos munkaeszközeinek a kidolgozását, a Nemzeti Tankönyvkiadó 1995-ös ter
ve sem vesz tudomást a választhatóságról. A régi tankönyveket nem nyomtatják újra, az
új kínálatból pedig az egyetlen kiválasztottat tömegpéldányszámban. Természetesen
más kiadók révén, nagyobb anyagi befektetéssel terjeszteni lehetne a többi tankönyvet
is. De egy tankönyvtípusnak a hivatalossá tétele és ingyenes terjesztése igen kérdésessé
teszi az önállósodás és a hivatalos kiadóról való leszakadás útját. Egyrészt a tanítót kény
szeríti dilemmatikus helyzetbe: van-e joga arra, hogy más tankönyvet válasszon, más
részt a szülőt állítja kényelmetlen döntés elé: miért vásárolja meg a jóval drágább tan
könyvet, még ha jobb is, ha az iskola ingyenesen juttat a „hitelesített” változatból.
Ugyancsak visszás a magyar szerzők által kidolgozott tankönyvek jogszerzése a ro
mánból fordítottak ellenében. Érvrendszerünk kiépítésében hiába sorakoztatjuk fel azo
kat a jelenségeket, amelyekre e könyvek nyelvezete kapcsán utaltam. A kérdésfelvetés
azonban meg is fordítható: ha alternatív tankönyvek lesznek, a magyaroknak melyiket
kell lefordítaniuk?
★

Ezeknek a problémáknak az ismeretében nem kétséges, hogy jövőképünk meglehe
tősen zilált. Annyit azonban tudunk, hogy a Nemzeti Curriculum Bizottság keretében mű
ködni fog egy olyan mikrobizottság, amelynek az új magyar anyanyelvi tankönyvek be
vezetésével kapcsolatos szakmai feladatokat kell elvégeznie. Ennek megalakulásával
párhuzamosan azonban egy reális nyitási folyamat azt is feltételezné, hogy a teljes ma
gyar anyanyelvű oktatás megújításának érdekei is létjogosultságot kapjanak. Hisz a sok
színűség, az alternativitás nem mond ellent annak a szerény igénynek, hogy az eljövendőkben a különböző tantárgyak tankönyvkínálatából a sajátjaink mellett is dönthessünk.
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A Biblia, a „könyvek könyve” természetesen újból és újból szóba kerül a magyar
órákon. Történetei - az általános iskolában - többek között dramatikus játékok
vázát képezik, a középiskola alsó szakaszában pedig komolyabb irodalom- és
művelődéstörténeti megközelítésére is sor kerül. Nyilvánvaló, hogy az iroda
lomtörténeti stúdiumok során alig akad olyan szerző, akinek a műveiben valami
lyen módon nem fordulnak elő bibliai motívumok, utalások. Neveket és műveket
már csak ezért sem érdemes emlegetni.

A Biblia a magyarórákon
Miért szükséges a középiskola befejező szakaszában, utolsó évében ismételten és
külön foglalkozni a Biblia és az irodalom kapcsolatával? A kérdésre többféle válasz is
adható. Egyrészt meglehetősen sok az olyan, a tananyagba, a szűkebb irodalmi kánonba
is beletartozó huszadik századi magyar és külföldi alkotó, aki bibliai témát dolgoz föl, bib
liai motívumok sűrű hálózatát alkalmazza, vagy műve éppenséggel valamilyen sajátos
értelmező-kritikai viszonyban van a Szentírással. A huszadik század - részben a szeku
larizáció előrehaladottsága, részben a modernitás életvilágbéli és művészeti deficitjei,
vákuumjai miatt - új módon fordul a hagyományhoz, s ezen belül a Bibliához is. Gondol
junk csak a külföldiek közül Thomas Mannra vagy Bulgakovra - más szempontból Franz
Kafkára, Rilkére vagy T. S. Eliot kései költészetére , a magyarok közül Ady Endrére, a
Jónás könyvét író Babitsra, Pilinszky költészetére vagy Mészöly Miklós Saulusára stb.
Másrészt a Biblia és az irodalom, tágabban a szöveg és a szövegmagyarázat kapcsola
tának elméleti kérdései a megfelelő előismeretek és szellemi érettség birtokában - no
meg éppen az imént emlegetett 20. századi anyaggal a kezünk ügyében - talán ebben
az életkorban mélyebben és gyümölcsözőbben tárgyalhatok.
Mindenesetre a problémacentrikus irodalomtanítási program utolsó szintjén (a hatosz
tályos gimnázium hatodik osztályában) a választhatóan kötelező témakörök (modulok)
egyike A nagy kód - a Biblia és az irodalom címet viseli. Elképzelésünk szerint ebben az
évfolyamban a tanár és a diákok választási szabadsága a korábbiaknál is nagyobb, s a ta
nulási folyamatban jelentős - bár nem kizárólagos - teret kell kapnia az egyéni és csoportos
projektmunkának, tehát az önálló kutatómunkának, amelyet a tanár szaktanácsadóként,
munkaszervezőként segít, s amely hosszabb idő alatt összeállított-megírt dolgozatok, rész
beszámolók és előadások formájában hozza meg a maga értékelhető termését. Ez egyúttal
azt is jelenti, hogy az itt említett modul, illetve modulrészlet tanítására nem feltétlenül kerül
sor, hanem csak akkor, ha a tanár, illetve a diákok egy része erre kedvet, indíttatást érez.
A szóban forgó hatosztályos program (tanterv) szerint a Bibliára vonatkozó alapisme
retek tanítására a harmadik tanévben, azaz a rendszeres irodalomtörténeti tanulmányok
kezdetén kerül sor. Azonban már korábban, másodikban Golding A legyek ura című re
gényének értelmezése során (1) szó eshet arról, hogy a Biblia bizonyos művek értelme
zésének kódjaként is működik, vagyis hogy bizonyos művek fontos jelentésrétegei ho
mályban maradnak, ha szereplőiket, eseményeiket nem vetjük össze bibliai párhuzama
ikkal, előképeikkel. (Ezt a megközelítést csak a legérettebb, legtájékozottabb és/vagy leg
nyitottabb tanulócsoportoknál javasoljuk ilyen korán bevezetni.)
* E dolgozat néhány bekezdése megjelent az Irodalomtanítás című kézikönyvben. Ott, illetve
A Biblia mint kód című, az Iskolakultúra 1992/1. számában napvilágot látott írásban Bodor
Ádám Egy rossz kinézésű ember című novellája állott a középpontban, s a tanegység
(modul) egészének körvonalazására nem nyílott mód.
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A 14-15 éveseknek a Bibliát lényegében az 1978-as tanterv 1988-ban korrigált válto
zatában javasoltaknak megfelelően viszonylag kevés szövegre szorítkozva tanítjuk - a
közismert tankönyveken kívül felhasználva Márton János tanulmányának (2) néhány ki
tűnő gondolatát is. Itt csak arról a két mozzanatról, kiegészítésről szólok, amelyek erősen
befolyásolják az irodalomtörténeti szakasz néhány későbbi művének és A Biblia mint kód
című modulnak a feldolgozását.
A Bibliát irodalomtörténeti keretben megközelítő órák mindegyike cédulákon előre ki
osztott szólások, szállóigék magyarázátával kezdődik. (Az ötlet Pannonhegyi Katalintól
származik.) Például: Bábeli zűrzavar; Utánam a vízözön; A sziklából is vizet fakaszt; Sóbálválvánnyá dermed; Más szemében a szálkát is, magáéban a gerendát sem...; Meg
dobnak kővel, dobd vissza kenyérrel; Aki nincs velem, ellenem van; Aki nincs ellenetek,
veletek van; Mosom kezeimet; Tamáskodás; Pálfordulás stb. A diákok a cédulákhoz hár
mas feladatot kaptak: 1. Mi a szállóige mai jelentése? 2. Honnan, melyik bibliai törté
netből, szövegkörnyezetből származik? 3. Ott mi volt a jelentése, mi tette lehetővé kanonizálódását, azaz miképpen kapcsolódott a vallási tanításhoz?
A szállóigék magyarázata egyrészt lehetővé teszi a Biblia olyan részeinek az érintését
is, amelyekkel az órán nem foglalkozhatunk, másrészt - mivel e szólásokat eleve majd
nem minden tanuló ismeri - lehetővé teszi annak az általánosításnak a kimondását, hogy
ma is benne élünk a bibliai hagyományban, amely közös örökségünkként akkor is körül
vesz bennünket, ha a könyvet magát nem olvastuk. Itt is érvényesnek tűnik az a gadameri
gondolat, hogy „nem mi beszéljük a nyelvet, hanem a nyelv beszél minket" (3). Megvitat
juk azt a Jurij Lotmantólszármazó s a Bibliára különösen érvényes gondolatot, hogy egy
mű, egy szöveg, egy közlemény „a későbbiek során, amikor már része az emberiség
művészi tapasztalatának, a jövendő esztétikai kommunikáció számára nyelv lesz, és ami
az adott szöveg szempontjából tartalmi véletlen volt, a rákövetkező szövegek szempont
jából kód lesz.” (4) Konklúzióként - néhány bibliai ihletésű irodalmi és képzőművészti
alkotás felidézése után - azt vonjuk le, hogy a Biblia olyan közös utalásrendszer, közös
jelrendszer, amely ebben a minőségében az európai művészetnek is egyik nagy kódja,
azaz megértésének nélkülözhetetlen kulcsa. Ez egyúttal kiindulópontja és alapgondolata
a gimnázium befejező szakaszában tanított modulnak is.

A tipológiai szimbolizmusról
A Biblia e program keretében történő tanításának másik, a későbbiek során is meg
határozó mozzanata , hogy a diákok már ebben az irodalomtörténeti szakaszban meg
ismerkednek a tipológiai szimbolizmus hagyományos értelmezési módszerével. „A tipo
lógia mint hermeneutikai módszer az Újtestamentum óta az Ótestamentum olyan egyházi
értelmezését jelenti, amely az abban előforduló alakokat, eseményeket vagy intézmé
nyeket a Jézus Krisztus eljövetelét követő üdvkorszak alakjainak, eseményeinek vagy
intézményeinek előképeként, előábrázolásaként fogja fel. A 'tipológia' megjelölés Pál
apostolra vezethető vissza, aki a a Róm 5,14-ben Adámot Krisztus típusának ^ e lő k é 
pének], az 1Kor 10:6 pedig a pusztai vándorlás izraelitáit a keresztények típusainak ne
vezi. Az ótestamentumi típusnak a keresztény kor antitípusa felel meg”. (5) Az értelmezési
módszer bemutatását Izsák feláldozásának történetéhez kapcsolhatjuk. Az áldozatbe
mutatáshoz szükséges rőzsenyalábot cipelő Izsák és a keresztet vállán hordozó Jézus
- pl. A tipológiai szimbolizmus című kötetben található - képeit egymás mellé helyezve
értelmezzük Augustinus gondolatát: „Mi más az Ószövetség, mint a homályba burkolt új,
és mi más az Újszövetség, mint a beteljesedett ó?” A diákok rá fognak találni a két történet
közti jónéhány párhuzamra: mindkét esetben apa áldozza fel a fiát, mindkét áldozat hegy
tetőn történik, és mind Jézus, mind Izsák maga viszi fel áldozati halálának kellékét a hegy
re, Krisztust áldozati szerepében hagyományosan isten bárányaként (Agnus Dei) említ
jük, Izsák helyett pedig, végül, a csodálatos módon a semmiből előbukkanó kost áldozzák
föl. Természetesen a gyerekek a nyilvánvaló eltérésekre is rá fognak mutatni.
A tipológia szimbolizmus - noha egyes szerzők ezt is az allegória fogalmával jelölik nem azonos az allegorikus értelmezéssel, az előbbiben ugyanis - szemben az allegóri
ával - a szereplő, az esemény vagy az intézmény nem csupán valami másnak a jele,
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hanem valóságosan, a maga jogán - történetileg - is létezik, még ha ugyanakkor valami
másnak a megfelelője, megjövendölése is egyben.
Mi értelme egy ilyen mesterkéltnek tűnő értelmezési módszerrel terhelni a diákokat?
E korai példa révén tudatosíthatjuk azt a visszatérő hermeneutikai törekvést, hogy az
értelmező utókor megpróbálja az őt a műtől elválasztó távolságot leküzdeni, megkísérli
a szöveget a saját világképébe, horizontjába integrálni. A patrisztika a tipológiai mód
szerrel tudta elsajátítani, a maga számára koherenssé értelmezni, ismerőssé tenni a „tá
voli-idegen” Ótestamentumot. (6) A megváltoztatandókat megváltoztatva a megértés so
rán minden olvasó ma is végrehajt hasonló megfeleltetési-elsajátítási műveleteket. A ti
pológia módszerének megismerése két további szempontból is tanulságos. Egyrészt vi
lágossá teszi, hogy a jelentés nincs egyszer és mindenkorra egyértelműen a szövegbe
rögzítve, hogy létrehozásában a befogadó, az értelmező is szerepet játszik. Másrészt
példát mutat arra, hogy egy szövegnek több jelentésszintje is lehet. Az adott értelmezési
kód megismertetése azért is megéri a fáradságot, mert a tipológiai szimbolizmus meg
határozó szerepet játszik olyan alapvető művek értelmezéseben, mint Dante Isteni szín
játéka vagy Zrínyi Szigeti veszedelme.

A négyszintű olvasatról: az Isteni színjáték
és a Szigeti veszedelem
Az Isteni színjáték és a Szigeti veszedelem tanítása során azonban nem csupán al
kalmazhatjuk a tipológiai szimbolizmus módszerét, hanem be is illeszthetjük a patrisztika,
illetve a skolasztika Origenészre és Szent Ágostonra visszavezethető négyszintű értel
mezési rendszerébe. A négyféle értelem keresését Dante esetében az is indokolja, hogy
egyik híres levelében (7) maga a szerző is ennek a hagyománynak a jegyében értelmezi
saját művét - tehát már nem csupán a Bibliára vonatkoztatja érvényét. Dante egyébként
Vendégség (Convivio) című művében részletesebben is kifejti a négyféle értelem tanát.
(8) Legegyszerűbben talán Augustinus de Dacia 1260 körül írt verse adja meg e négyféle
jelentést:
„Littera gesta docet, quid credes allegória,
Morális quod agas, quo tendas, anagogia. ”
„A betű szerinti értelem megtanít a történetre:
amiben hiszel, arra tanít az allegória;
a morális eligazít magatartásodban,
utadat pedig feltárja az anagógia.”
„Ennek megfelelően a Szentírás valamennyi szövegének többféle értelmet tulajdoní
tottak. Először is ténybeli oldaláról (történelmi értelmezés) Másodszor: egy másik ese
mény analógiájaként. így például minden ószövetségi történetnek közvetlen értelmén kí
vül volt egy második, rejtett allegorikus értelme, amely az Újszövetségben leírt eljövendő
eseményre utalt (allegorikus értelmezés)... A harmadik jelentés volt az erkölcstanító: az
eseményt valamely erkölcsi magatartás mintájának tekintették (tropológiai értelmezés)...
Negyedszer: a történetben szakrális vallási igazság tárul fel (anagogikus vagyis magasz
tos értelmezés)... Rabanus Marus épülethez hasonlította az emberi lelket, amelyben a
'történet', vagyis a szó szerinti értelmezés képezi az alapozást, míg a másik három ér
telmezés a falakat, a tetőt és az épület belső kiképzését. [...] Jeruzsálem szó szerinti ér
telmezésben: földi város; allegorikus értelmezésben: az egyház, tropológiailag: az igaz
lélek; anagógiailag: az égi hon.” (9)
Dante példáját idézve: „Hogy e tárgyalási mód inkább nyilvánvalóvá legyen, vegyük
fontolóra azt, ami e versekben van: 'kimenvén Izrael Egyiptomból, Jákob háza a barbár
nép közül, Júdea lett szentélyének helye, és Izraelben van az ő hatalma.' Ha csupán ma
gát a szöveget nézzük, az Izrael fiainak Egyiptomból Mózes idejében történt kivonulását írja
le. Ha az allegóriát, akkor Krisztus általi megváltásunkat jelenti. Ha a morális értelmet, a lélek
megtéréséről van szó. Ha a szöveg anagogikus értelmét nézzük, a szent ember lekének át
hatolását jelenti a romlottság szolgaságából az örök dicsőség szabadságába". (10)
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Később azután az „írás többféle értelméről szóló tanítástól, mely az értelmezés vala
mennyi különbségét a szövegben szubsztanciálisan eleve adottnak vagy előre felvázolt
nak tekintette, Luther tette meg az első lépést a többféle értelmezésmód hermeneutikája
felé, mely a szöveg értelmét feladatként, egyre újabb applikációk lehetőségének a felté
teleként fogja fel”. (11)
Az Isteni színjáték literális szintje egy túlvilági út leírása. Tipológiai - a fenti szóhasz
nálat szerint allegorikus, Auerbach fogalomhasználatát követve figurális szintje - Krisztus
pokolraszállásának majd mennybemenetelének, illetve az emberiség bűneiért való ve
zetésének megismétlése. (12) Ezért éppen nagycsütörtök éjszakáján kezdődik a túlvi
lági utazás, s ezért van jelentősége minden további időpontnak is. A morális (vagy más
szóhasználat szerint tropológiai) szint: Dante példamutató egyéni útja a bűntől, az elté
velyedéstől az erényig, az epétől a mézig. Babits ezt értelmezi belső, leki utazásként. Az
anagogikus, vagyis az emberiség egészének jövőjére vonatkozó kollektív üdvtörténeti
jelentés lényege a kettős - földi és égi - boldogság elérése a földi Jeruzsálemnek meg
feleltethető új Római Birodalom, a császárság, illetve a teológia és a megtisztult egyház
révén. Az egyes szereplőknek, például Vergiliusnak, Catónak, Beatricének is van a fen
tiekből adódó figurális (tipológiai) értelmezése, (13) amire itt természetesen nem térhe
tünk ki.
A Szigeti veszedelem kiváló tankönyvbéli elemzése (14) is hangsúlyozza a tipológiai
jelentést, amikor Imitatio Christiről, Krisztus utánzásáról beszél Zrínyivel kapcsolatban:
amiképpen áldozati halálával Krisztus megváltotta bűnétől az emberiséget, azonképpen
váltják meg - a büntetést előidéző bűnökben Krisztushoz hasonlóan ártatlan - Zrínyiék
haláluk árán a magyarságot. A literális jelentés itt természetesen maga a háború, a vár
ostrom és előzményei. A morális jelentést az önfeláldozó hűség, a bátorság és az öszszetartás példázatában nem nehéz fellelni. Az anagogikus jelentést kétféleképpen is
megadhatjuk: ha a kollektívum - melynek jövőjére az intés vonatkozik - a magyarság
akkor így: amennyiben a magyarok a széthúzás és az első énekben festett egyéb bűnök
elkövetése helyett úgy élnek, gondolkoznak, hisznek és küzdenek, olyan közösséget al
kotnak, mint Zrínyi és bajtársai, akkor az egész nép osztályrésze a győzelem és a sza
badság lesz. Tágabban természetesen az egész emberiség üdvözülésének feltételeit fo
galmazza meg ez a hitük és harcuk jutalmául a vitézek mennybemenetelével befejeződő
eposz.
A különböző jelentésszintek érzékelése és elválasztása az irodalomtanítás egész fo
lyamatában fejlesztendő képesség. Személyes meggyőződésem pedig az, hogy a sko
lasztika eme - persze kissé merev és didaktikus - értelmezési sémája jó iskola a később
rugalmasabban végzett jelentéskeresés-jelentésadás számára. Egyébként több husza
dik századi irodalomtudós is alkalmazta - bizonyos átértelmezések után - a fenti négy
szeres jelentésről szóló tant. Northrop Frye (15) rendszere mellett a legizgalmasabb e
téren talán Fredric Jameson elképzelése, aki A politikai tudattalan című művében elmé
letileg kidolgozta és többek között Balzac- és Joseph Conrad-értelmezésekben alkal
mazta is a négyszintű olvasatot. Jameson a morális jelentést lélektani jelentésként, a ti
pológiai jelentést bármilyen - s nem csupán bibliai - „mesterkód”, előkép, alkalmazása
ként, allegorikus értelmezési kódként, az anagogikus jelentést pedig politikai olvasatként,
a történelem kollektív „jelentésére” vonatkozó olvasatként értelmezte és alkalmazta. (16)
Ezt a modernizált skolasztikus értelmezési rendszert talán az iskolai oktatásban sem le
hetetlen hasznosítani.

A nagy kód a középiskola utolsó évében:
Mann, Bulgakov, Pilinszky
Maga - a végleges, zárt formát még nem öltött - A nagy kód című modul a tipológia
szimbolizmust például Pilinszky János néhány versének az értelmezésében kamatoz
tatja. Pilinszky költeményeinek különös időtlensége vagy többidejűsége termékenyen ér
telmezhető a figuratív (tipológiai) értelmezés időfelfogásával: ennek segítségével meg
világítható, hogy a Harmadnaponban hogyan mintázódhatik egymásra a római zsoldos
és a náci katona, Krisztus és a koncentrációs táborban elpusztított zsidóság, illetve a
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második világháború poklából feltámadó emberiség, hogy az Apokrif hogyan ötvözheti
egymással az ótestamentumi és az evangéliumi időket és motívumokat, hogyan „csúsz
tathatja egymásra” a Jelenések könyvének, a második világháborúnak és a háború utáni
korszak mindennapjainak idejét és motívumait. Hiszen a „figuratív interpretáció, annak
ellenére, hogy a történelmi teljességet hangsúlyozza, ihletését Isten örök bölcsességéből
meríti, akinek elméjében nem léteznek különböző idők. Az Ő színe előtt, ami itt és most
történik, az az idők kezdete óta történik, s az idők folyamán bármikor ismét megtörténhet.
Akármikor, akárhol Ádám elbukik, Krisztus feláldozza magát, és az emberiség, az Éne
kek Énekének hűséges és szerető menyasszonya keresi őt”. (17) „Mi hajlamosak va
gyunk a történelmi eseményeket és mindennapi életünk történéseit kronológiai egymásutániságban zajló, folyamatos fejlődésként felfogni; a figuratív értelmezés viszont két,
egymástól okságilag és kronológiailag távoli eseményt köt össze azzal, hogy mindkettőre
jellemző közös jelentést tulajdonít nekik. E szerint az elmélet szerint a történelem jelen
tése és értelme az Ember bűnbeesése és megváltása, az Utolsó ítélet és Isten örökké
való Királysága. (18) Természetesen az értelmezésnek ez a kulcsa nem helyettesíti ma
gát a műelemzést, amihez Radnóti Sándor remek könyve (19), illetve Teliér Gyula (20)
és Németh G. Béla (21) tanulmányai nyújthatnak segítséget.
A modulban az Iskolakultúra 1992/1. számában vázlatosan, az Irodalomtanítás című
kiadvány második kötetében (22) részletesebben elemzett Bodor-novellán (Egy rossz
kinézésű ember) kívül Thomas Mann A törvény című kisregénye, Babits Mihálytól a Jó
nás könyve, Bulgakov A Mester és Margaritája, Mészöly Miklós Saulusa, valamint Bernard Malamud Isteni kegyelem című regénye szerepel. Természetesen ez a modulnak
csak egyik lehetséges változata, a fentiek mellett vagy helyett a tanár és a diákok válasz
tása alapján más művek is szerepelhetnek. Fontos, hogy legyen néhány mindenki által
közösen is fedolgozott mű a - korábban említett - csoportos és egyéni projektmunkák
mellett. Mind a Pilinszky-verseket, mind a Bodor-novellát ilyen közös feldolgozásra aján
lom, míg például a Saulus, az Isteni kegyelem vagy akár A Mester és Margarita önálló
feldolgozásra kerülhetnének. A vizsgálat egyik természetesen adódó szempontja az a
kérdés, hogy ezek a szerzők miért fordultak a Bibliához. A válasz gyakran a fokozott egye
temességigény lesz, a közös nyelvhez, a hagyományhoz való visszatalálás vágya. Tho
mas Mann a József-regény kapcsán elméletileg is behatóan foglalkozott ezzel a kérdés
sel, Kerényi Károllyal folytatott levelezése is izgalmas adalékokat nyújthat a válaszhoz
és az azt megelőző kutatómunkához. Spira Veronika szerint a bibliai történet(ek) újraér
telmezésének hermeneutikai kihívását a harmincas években, A Mester és Margarita ke
letkezésének idején, a keleti és nyugati totalitariánus hatalmak léte és terjeszkedése ma
gyarázza. A totalitarianizmus valami egészen újat jelentett a történelemben, s a múlt, sőt
a humanitás újraértelmezésére kényszerített mindenkit. (23) Az európai civilizáció és kul
túra alapértékeit megkérdőjelező kihívás magyarázhatja e kultúra alapjaira való rákérde
zést, a hagyományhoz való kérdező odafordulást. A kollektív emlékezetet és az egyéni
autonómiát kiirtani vagy egyenirányítani igyekvő, tudatmanipuláló tendencia mellett amelyet a totalitarianizmus meglehetősen vitatható kategóriájával is szoktak jelölni - a
pusztítás globalizálódása, a második világháború tapasztalata vagy a lehetséges atom
háború apokalipszisének árnya is előhívhatta ezt a Bibliát faggató attitűdöt. Malamud re
gényét, például, alighanem a vég közelségének érzete, reális lehetősége fordítja a kezdet
- és vég - könyve felé: biblikus utalásrendszerének groteszk grimaszával éppen egy kez
detkutató (paleológus) végkorszaki robinzonádját beszéli e l.
Egy további alapszempontot jelent a bibliai történet és az irodalmi parafrázis viszonya:
az eltérések számbavétele és funkciójuknak, jelentésüknek értelmzése. A törvény és az
Isteni kegyelem értelmezése egyaránt civilizáció és barbárság, ösztön és értelem, káosz
és rend ellentétpárjai köré építhető. Babits, Thomas Mann és Malamud művében egya
ránt vizsgálandó az irónia jelenléte és funkciója a bibliai motívumok kezelésében. A tör
vény forrásának, mibenlétének és az emberi természet és a személyiség törvényhez való
viszonyának vizsgálata mentén kapcsolhatjuk be az összevetésbe Mészöly Miklós Saulusát. Malamud Isteni kegyelem című regénye azért kapott helyet a modulban, mert az
O- és az Újtestamentum történeteinek és szereplőinek rendkívüli gazdagságát idézi fel
egyfajta groteszk travesztia keretében. Ráadásul a másodikos Sziget-modulhoz is
visszakapcsolható, hiszen ez az atomkatasztrófa utáni történet nemcsak Káin és Ábel,
Ezsau és Jákob történetével, nemcsak az özönvízzel és az utolsó ítélettel, a mózesi és
krisztusi törvényhirdetéssel, az Izsák-történettel stb., hanem A legyek ura és a Robinson
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Crusoe cselekményével is - ironikus - tipológiai párhuzamba állítható. Malamud regénye
szinte kínálja magát a négyszintű értelmezésre. De ettől, miképpen a felsorolt művek
akárcsak vázlatos elemzésétől is el kell tekintenem, a fenti nagyon vázlatos megjegyzé
sek is csak arra szogáltak, hogy valamelyest képet adjanak a műválasztás logikájáról és
a feldolgozás néhány lehetséges irányáról.
Bodor Ádám Egy rossz kinézésű ember című novellájának elemzése megelőzi az el
őzőekben felsorolt nagyobb terjedelmű művek megbeszélését, mintegy a modul beve
zetéséül szolgál. E bevezető je lég miatt a négyosztályos gimnázium elsős vagy a hatosztályos harmadikos B/b//a-fejezetébe is beépíthető. (24). Annyiban is eltér az említett
szövegektől, hogy nem - vagy csak áttételesen - tekinthető bibliai történet modern pa
rafrázisának, a Biblia ebben az esetben nem témája, hanem valóban kódja, egyik lehet
séges értelmezési kulcsa az elbeszélésnek. Egyébként az a megfogalmazás, hogy a Bib
lia az irodalom nagy kódja közvetve William Blake-\ő\, közvetlenül pedig Northrop Frye,
kanadai irodalomtudóstól származik, aki két könyvet is szentelt a Biblia és az irodalom
kapcsolatának elméleti tisztázásának. (25)
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Babits Mihály: Timár Virgil fia (1922) azon regények közé tartozik a magyar
irodalomban, amelyek soha sem voltak az irodalmi és olvasói érdeklődés közép
pontjában. Elolvasása majd esetleges újraolvasása után nem kell a róla szóló
elemzések és értelmezések nagy sorával polemizálnunk. Amit írtak róla - szűk
szavúan - többé-kevésbé máig is helytálló. Azt sem mondhatnánk, hogy Babits e
regénye agyonhallgatott mű, s hogy méltánytalanul került opusának peremvidé
kére. Újraolvasása nem já r a felfedezés élményével, mást hoz: csöndes örömöt
és ismételt megbizonyosodást. Ezért a hallgatag, kikezdhetetlen minőségéért
lehet igazán szeretni. Ami a legpontosabban megragadható alapvető sajátossá
gára vonatkozóan, azt Rába György már megfogalmazta: „A Timár Virgil fia
kisregény, és nem terjedelme, nem is műfaja, hanem belső formája miatt az. A
főszereplő egyszerű életének magánéleti válságára tömörített cselekmény oldalágak
nélkül halad a csönd kifejlete felé, s a mellékszereplőket is csak annyira világítja
meg, amennyi a szerzetes tanár sorsából rájuk fénylik. (...) A regény művészi ereje
vállalt szűkösségéből ered: egy ritka érzés születésének, kibontakozásának és
elhamvadásának drámája, melynek tere egy lélek tere...’’
Próbáljuk meg azt a bizonyos hallgatag minőséget kitapintani a műben, illetőleg körül
járni különböző rétegeit, megnyilatkozásai formáit, minthogy rejtőzködő jelenlétének kö
szönhető az a kisugárzás, amit esztétikai értéknek, minőségnek szokás nevezni. Indul
junk ki a regény fogalmazásmódjából. Rögtön szembe tűnik, hogy az első mondattól az
utolsóig hagyományos elbeszélő közli velünk mind a külső, mind a belső eseményeket,
történéseket. Az ő kezében van minden közlés fonala, ebből eredőleg minden egyes moz
zanat, részlet felülnézetből, az elbeszélői tekintet mindent átfogó látószögéből tárul
elénk, Timár lelkivilágának legbensőbb rezdülései éppúgy mint a sóti cisztercita gimná
zium bolthajtásos folyosókkal átszelt épülete a Stirling-ház udvari lakásainak bűzös pisz
ka vagy Bögöziék tágas verandája az uzsonnához terített csinos asztallal. A „mindentu
dó" elbeszélő tárja elén Timár Virgil „világtól elszokott csigaéletének” külső, majd észre
vétlenül mind belsőbbé váló eseményeit, történéseit. S itt álljunk is meg mindjárt. Mert
vajon állíthatjuk-e egyértelműen, hogy pusztán csak tartalmilag is csupán a csigaház be
felé mélyülő és egyben szűkülő járatára emlékeztet az események menete, illetőleg a
regény cselekménye? A közlés egyenletes distanciáltsága folytán erőteljesebben üt át
az a hullámverés, amit a közölt tartalom immanens kétértékűsége, ellentmondásossága
kavar. Mert egyfelől tagadhatatlan, hogy Timár Virgil addigi, szenvedélymentes élete
mind mélyebbé váló érzelmekkel lesz terhes azáltal, hogy választott fiának, kiválasztott
tanítványának fogadja az árván maradt Vágner fiút, s a külvilág egyébként is gyér ese
ményei egyre kevesebb szerepet játszanak: „nem is tudott másról beszélni, mint róla.
Semmi sem érdekelte. Az egész napja egy feszült, sőt kínos várakozás volt, mindaddig,
míg a kedves léptek, az ismeri kopogás föl nem oldta.” Ahogyan Timár érzelmei erősöd
nek, mind karcsúbbá teszik az amúgy is kevés kitérőt tartalmazó cselekményszálat, ám
épp karcsúsága által lesz egyre teltebb, minthogy Timár érzelmeinek hajszálfinom ere
zetrendszerévé finomul mindaz, ami a regényben történik. A regény elején Timár alakja
esetlegesnek tűnik még és megoldatlannak, legalább is később kialakuló szeretetének
fényében, mert a szenvedéllyé hevülő érzés nyomán érezzük megteremtődni személyi
sége valódi súlyát és belső koherenciáját. Ebben a vonátkozásban Timár szeretetének
története-drámája nem a lélektől lélekig eljutás útja-kálváriája, hanem mindenekelőtt ön
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megvalósítás. A regény konfliktusának csúcsáig, Vitányi Vilmos színre lépéséig lényegé
ben nem Timár és Pista rendhagyó mester és tanítvány-kapcsolatáról szól a regény, ha
nem elsősorban Timár zaklatott boldogságáról. Timár az, aki itt történik, az által, hogy a
létezés elszenvedésének állapotából belesodródik a történés medúza-szemű, babonázó, bénító Kalandjába. Az a közlés, miszerint „Pista élete kivirágzott a Timár lelkében,
tudatra ébredt”, tulajdonképpen nem jelent mást, mint magának Tímárnak a tudatra éb
redését, lelkének kivirágzását. Az elbeszélés módjának és menetének sima felszíne alatt
tehát két egymásnak feszülő, egymással ellentétes tartalmat kell az olvasónak befogad
nia. Timár érzelmeinek kibontakozása és elmélyülése a csigaház spirális vonalának kí
vülről befelé haladó útjára emlékeztet, minthogy fokról fokra mélyülő befeléfordulás, tá
volodás a kintiektől. Önmegélése, önmegvalósítása szempontjából azonban (minthogy
ez utóbbi csak valamely interakció révén lehetséges) a mind fokozottabb kitáguláshoz
hasonlíthatjuk ugyanezt a történést. E spirális útvonalat egyidejűleg kell tehát megjárnunk
bentről kifelé és kívülről befelé haladva, a helyzet eldönhetetlenségéből, alapvető kétértékűségéből következőleg.
Az elsődleges jelentés szintjén a mester és tanítvány viszonyáról szól a Timár Virgil
fia. De mint minden olyan írásmű, amely esztétikailag értékes - sugalmaz egy másodla
gos jelentést is, s így nem csak erről szól. Maradjunk egyelőre az elsődleges jelentés
körénél. Timár Virgil és Vágner Pista kapcsolatának története egyfelől a nevelés hiába
valóságát példázza. A magasabb rendű érték fölöslegessé válásának vagyunk a cselek
mény végkifejletében tanúi. Hasonló tartalom fogalmazódik meg néhány évvel később
Kosztolányi Aranysárkány című regényében Az Aranysárkányban a nevelés kudarca
több vetületből is ábrázolást nyer, de Babits regényével ellentétben e kudarc soha sem
választható el attól a külső közegtől, amelyben lejátszódik, még Hilda esetében sem,
hogy Liszner Vilit és társait ne is említsük itt. A Timár Virgil fiában e problematika teljes
következetességgel és minden vonatkozásában belső ügy, a Szellem és a Lélek legben
sőbb körébe tartozik. Augustinus Vallomásait a legkevésbé azért kell szóba hozni, mert
Timár Virgil legkedvesebb olvasmányai közé tartozik, hanem, mert a Vallomások az a
mű, amelyhez, mint valamely alapdallamhoz - a Timár Virgil fia, mintegy másfél évezrednyi távolból visszaszól és vele - huszadik századi variációjaként - összecseng. Ágos
tonról szóló esszéjében írja Babits a következőket: „Régi-régi vágyakozásom - mondja
ő maga - elmélkedve megvallani Neked, mit tudok és mit nem, vagyis: mennyi bennem
első megvilágosításod és mennyi az én maradék sötétségem." íme, a keresztény gon
dolkodás: s a modern egyúttal. A gondolat mint belső fejlődés: megvilágosodás; többé
nem kész s a külső világra alkalmazandó kategória. S emeljünk ki még egy mondatot:
„De nemcsak a lényeg a gyónás itt: a forma is az.” A Timár Virgil fiát meghatározó hall
gatag minőséget legmesszebbre utalóan talán úgy ragadhatjuk meg, ha regényformába
átlényegített gyónásnak fogjuk fel. S aligha kell külön hangsúlyozni, mekkora erőpróbát
jelent e két, lényegileg különböző műfajt egymásba szervesíteni. A gyónás egyszemélyes
műfaj, ahol „Bölcselet” által ellenőrzés alá vett élmény, s az élmény örökös kihívásának
kiszolgáltatott Bölcselet kohójában formálódhat csak meg az autentikus tartalom - de
ennél fokozottabb megosztottságot, hogy a gyónás maradjon - alig is tudunk elképzelni.
Pedig a Timár Virgil fiában ennek a kivételesen nehéz átlényegítésnek lehetünk tanúi.
Hogy az epikai megformálást illetően hogyan megy végbe annak lényegét Kosztolányi
ragadta meg a Nyugat 1922-es évfolyamában közzétett méltatásában máig hiteles ér
v é n n y e l:^ meghatottságot hideg kéz igazgatja, a spiritualizmust az előadás realizmusa
hangsúlyozza az ellentét erejével. Egyetlen »szép« részlete nincs. Az egész »szép«. (...)
Hangjában rejlik a líra, az elbeszélés igazi lírája, az erő pedig kerekded, önmagába zárt,
tökéletes szerkezetében, mely Thomas Mann velencei novellájához hasonlítható.”
Az apai és nevelői szenvedély fejlődéstörténete és végkifejlete tárgyiasul itt regény
cselekménnyé. S ez a cselekmény tulajdonképpen nem más, mint dramatizált gyónás.
Timár Virgil epikává transzformáit gyónása szólal itt meg, az ágostoni üdvtörténet ana
lógiájára: a szenvedélyes szeretetről szóló történetként. A regény cselekménye azt fog
lalja magában, ahogyan Pista élete kivirágzott Timár lelkében. Illetőleg hát, ahogyan a
szevedélyes szeretet hatására Timár megleli, de ugyanakkor vele egyidejűleg el is veszíti
önmagát; átéli a tulajdon létét az „első megvilágosítás” fényében és elveszíti, öntudatá
45

JUHÁSZ ERZSÉBET

nak változásában is állandó „maradék sötétségében”. Hiszen a szenvedélyes szeretet
mindig is valamely soha föl nem számolható „maradék sötétségben” zajlik, s amennyire
fölfokozott önérzékelés, megvilágosodás, annyira egyszersmind világvégi sötétség is, a
rajtunk kívül eső és soha tökéletesen be nem fogadható másságtól való érintettségből
származó bizonytalanság és eldönthetetlenség.
Regénnyé átlényegített gyónásnak nevezve a Timár Virgil fiát - többféleképpen meg
nyilatkozó gyónásra gondoltam. Az, hogy epikává tud szerveződni Timár szenvedélyének
története, mindenekelőtt talán annak köszönhető, hogy pontosan megjeleníti a szenve
délyes szeretettől mind mélyebben átitatott lélek metamorfóziást. Az ábrázolásmódban
következetesen érvényesített távolságtartás révén sikerül az írónak egyenrangúnak lát
szó szereplőkre és történésekre bontani az élményt, mely lényege szerint eredendően
egyszemélyes és megbonthatatlan, ám prózailag hitelesen csak megosztottan jeleníthe
tő meg. Ugyanabból a szögből látunk rá Tímárra és Vágner Pistára is, mintha önállóan,
külön-külön körülhatárolhatóak volnának, holott - egy sajátos szenvedély történetéről lé
vén szó - épp a határvonalak teljes bizonytalansága, fölismerhetetlensége a legjellem
zőbb. Ám épp ezáltal sikerül epikailag hitelesen megformálnia, mintegy előállítania Ba
bitsnak azt, ami a szenvedélyes szeretet mindenkori lényege: a szenvedélyre gyúlt kép
zeletben fogant átkötések impoderábiliáit s beteljesülhetetlenségüket. Azt, hogy a szen
vedélyes szeretet mindig a képtelenséget célozza: önmegerősítést, de tökéletes feloldó
dást is a másságban, e kettő együtt azonban lényegileg megoldhatatlan. Minél szenve
délyesebb szeretetről van szó, annál megrendítőbb ez a képtelenség s annál makacsabb.
Úgy tűnik, a képtelen vagy imponderábiliái a mindent egyenrangúsító távolságtartás, je
len esetben az elbeszélői felülnézet megteremtése révén jeleníthető csak meg prózában.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy Timár Virgil és Vágner Pista egymással szimmetrikusan
megformált szereplői a regénynek. Ahogyan a Vallomásokban megfogalmazott üdvtörté
net drámájában „minden viszony a transzcendens Isten abszolút mértéke szempontjából
jön tekintetbe, s egy minden evilági-emberit meghaladó túlvilági célnak rendelődik alá”
(Redl Károly), a Timár Virgil fiában ábrázolt szenvedélyes szeretet drámájával kapcso
latban is gyönyörű szemfényvesztés csupán, hogy úgy látni, szimmetrikus viszonyról van
szó, hiszen itt a szeretet lett az abszolút mérték, aminek szempontjából tekintetbe jön
mindaz, ami történik.
A fölülnézetből való ábrázolás Vitányi Vilmos színrelépésétől kezdődően szűnik meg
szemfényvesztés lenni. Akinek megadatik, vagy meg tudja magát ajándékozni azzal,
hogy mindenekelőtt magára regényre figyeljen és figyelmen kívül hagyja a rá vonatkozó
korabeli vitákat, észre kell, hogy vegye: Vitányi alakja a leghitelesebben megformált mel
lékszereplők közé tartozik a magyar irodalomban. Mindez azért oly lényeges, mert Vitányi
Vilmos mélyen hiteles megformálásának köszönhető a regény másodlagos jelen
tésszintjének megteremtődése, s a műnek az a nem kevésbé lényeges vonása is, hogy
regénnyé átlényegített gyónásnak tekinthető. Vitányi Vilmos a maga különbözőségével
méltó vetélytársa Timár Virgilnek, nem értékbeli egyenrangúságának köszönhetően, ha
nem Vágner Pista szempontjait illetően. Már csak azért is, mert soha sem egyértelműen
jó és rossz között kell döntenünk, a választást két nagyon hasonló vonzással bíró lehe
tőség teheti csak azzá, ami. Timár Virgil Vágner Pista iránti apai és nevelői szeretete bát
ran nevezhető a szerelem egy lehetséges megnyilatkozási formájának, ha nem korlátol
tan, előre gyártott szabványokhoz kötődően gondolkodunk erről az érzésről. Szerelem
tárgyát képezheti olyasvalaki is, aki emberi értékeit tekintve alattunk áll. Gondoljunk csak
Füst Milán Nevetőkjében vagy a Feleségem történetében ábrázolt szerelemélményre,
még inkább Proust Swannjának Odette iránti szerelmére. A Timár Virgil fiában ábrázolt
szenvedélyre azonban következetesen érvényes az, hogy Vágner Pista, értékeit tekintve
méltó tárgya Timár Virgil szenvedélyének. Gyónás az is, hogy Timár meri tudni a Vágner
fiú másságát: „és minden ellenszenve dacára érezte, hogy a fiút mégis éppen így szereti,
így ahogy van, ezzel a fajkeveredéssel, mindazokkal a tulajdonságokkal, amiket ettől az
embertől örökölt, amiket ő folyton koholt és nyesegetett benne, de amik nélkül - most
ébredt igazán tudatára ennek - Pista mégsem lenne az a fiú, ki így egyetlen, akit ő, mon
dom, épp így szeretett: nem lenne más, mint a cisztercitáknak egy eszes és jámbor nö
vendéke, amilyent az ősi gimnázium már annyit produkált.” Hogy Timár Virgil nevelői
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szenvedélye magán viseli a szerelem minden más érzéstől különböző jegyeit, az legin
kább a kettőjük köötti másság élesen felismert és átélt tudásából lesz nyilvánvalóvá. Vál
lalt szűkössége azért válhatott igazi erényévé, mert augustinusi mélységekig hatolóan
tudta megragadni tulajdonképpeni tárgyának, a szenvedélyes szeretetnek alapvetően
adott tragikumát.
Rónay György írja egy helyütt a következőket: „Tímár Virgil vonzalma Pistához vég
eredményben önző magát vágyik kiélni abban, akit szeret, a maga megoldatlanságát be
léje átvetítve s által kívánna megoldani, holott saját életünket csak mi magunk oldhatjuk
meg. Ezért kell szükségszerűen elveszítenie szeretete tárgyát, hogy veszteségében föl
fedezze a szeretet valódi természetét: transzcendens voltát. Ebben a katolikus megol
dásban nyugszik meg végül a hős, a szeretet áldozatában; s ebben a megoldásban válik
a regény mélyen katolikussá - alighanem mindmáig a legtisztább, legszebb magyar ka
tolikus regénnyé.”
A regény másodlagos jelentésének kibontása érdekében idéztem Rónay György fönti
gondolatmenetét, minthogy e szint megtermetődése épp a Rónayéval ellentétes alapfel
tétel érvényesüléséből ered, abból, hogy a Timár Virgil fia nem katolikus regény, illetőleg
csak annyiban katolikus, mint (kézenfekvő az összenhasonlítás) Pilinszky János költé
szete, tudniillik egyik is, másik is majdnem katolikus, ám mégsem, mindössze annyira,
hogy „nevet, gyönyörű nevet, pránát" ad annak a többnek, ami szükségszerűen nem fér
egészen bele a katolicizmusba, ami a maga mindnehatóságában kiszolgáltatottabban
adott. A Timár Virgil fia ügy és annyiban katolikus regény, hogy az (ágostoni) katolicizmus
lett benne egy szenvedélyes szeretetre gyűlt lelek „belső teátralitásának és felfokozott
elveszettség érzésének" (Mészöly) autentikus közegévé. S mint a Vallomásokra vonat
koztatva mondta Babits, hogy formája szerint is gyónás - úgy lesz érvényes a Timár Virgil
fiára is ugyanaz. Hogy gyónás, de igazából nem az eltévelyedésről és a megtérésről,
hanem a szerelem legmélyebb lényegéről. Nem Timár Virgil lényének megoldatlanságá
ról van itt szó, hanem a szenvedélyes szeretet mindenkori megoldatlanságáról, nem el
tévelyedésről, csak kísértésbe esésről, hogy megoldódjék e megoldatlanság.
„Isten rendelése - gondolta magában: Nem maradtam hű az ő utaihoz: földi lényre pa
zaroltam szeretetemet. Most megtanulom, hogy aki földiekbe veti horgonyát, szelek já
téka lesz...” - olvashatjuk a regény rövid zárórészében. Majd azt is: „Most következik az
igazi, egyetlen szerelem: az Isten Szerelme..." Hogy katolikus regény-e a Timár Virgil fia,
vagy csak majdnem az - ezt akkor dönthetjük el, ha szemügyre vesszük, mi mit minősít
benne. Vajon Isten szerelme minősíti e a szelek játékaként átélt földi szerelmet vagy vi
szonyt. „Magamon kívül kerestelek téged - olvashatjuk a Vallomásokban - és meg nem
találtam Szívem Istenét. Belezuhantam a tenger mélységébe, kételkedtem és reménytelenkedtem, hogy az igazságot még megtalálhatom...” Isten szerelme? A különbség
mintha csak méretbeli lenne: vajon nem kozmikussá növesztett visszhangtalanság-e ami
végezetül megadatik, mely csak azért megnyugtatóbb, mert kiegyensúlyozottabban re
ménytelen? A lényeg mindenképp változatlan: „megnyugvást nem ismerő ingamozgás"
a szeretet legmélyebb lényegét átjáró transzcendencia felr'! az esszenciáját ugyancsak
meghatározó immanencia felé és viszont. Isten szerelme, a meglelt „menedék” nélkül
azonban a Timár Virgil fia szólhatna ugyan a szerető én öniróniájáról, de nem foglalhatná
magában, amiről pedig a legmélyebben szó van benne: a szeretet „megnyugvást nem
ismerő ingamozgását”: öniróniáját.
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Örkény István:
Macskajáték
Részletek egy tanulmányból
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Véleményünk szerint a Macskajáték a középpontos dráma műfajába tartozik. (1)
A belső művilág, viszonyok, viszonyváltozások ennek jegyében állnak össze azzá
a létmóddá, amelynek realizálását még az eredetileg epikus jellegű komponálás
(lásd levelek, fénykép, telefonbeszélgetések) sem zavarja. Úgy is fogalmazha
tunk, hogy a probléma magja voltaképpen a műnem-, műfaj-érvényesülésben
rejlik, hiszen ennek tartalmi-formai mikéntje lesz a művilág lényege s az irodalmi
létszféra jellemzője. Ezek felismerésekor és megismerésekor juthatunk el a mű
értelmezés Frantisek Miko (2) által kifejtett színvonalára, amely szinte már univer
zális jelleget és olyan befogadást feltételező mag, amelyben kulminálhat a
befogadásszint. Egyszerűbbre fogva: az értő olvasó nem hagyja abba a mű
olvasását, hanem értelmezve, élvezve végigolvassa azt.
Az Órkény-dráma szituációja egy középpont köré épül, s ez a középpont Orbánné, mint
egyéniség, akihez pozitívan vagy negatívan az összes többi drámabeli alak viszonyul.
Szinte minden viszonyváltozásnak is tényezője a művön belül a főalak (Orbánné-Giza,
Orbánné-Paula, Orbánné-Viktor, Paula-Viktor). Minden életigenlése és dinamizmusa el
lenére is passzív középpontnak tartjuk a főhőst, mivelhogy nincs eszköze a drámai harc
hoz. Úgy véljük, az a szükséges eszköz az ifjúság s egyben a szépség volna, amelynek
„visszanyerésére" kísérletet is tesz. Természetszerűleg ez nem sikerülhet neki, így má
sodlagos eszközökhöz folyamodik, amelyek nem funkcionálnak, hiábavalónak bizonyul
nak vagy el sem jutnak a címzetthez (telefonálgatások Viktornak, leskelődés a háza előtt,
botrány a levesestállal stb.) A középpontban lévő hős sorsát három további alak befolyá
solja (Paula, Viktor, Giza). A drámai szituációt Paula megjelenése teremti meg, ő indítja
el az összes Orbánnéval kapcsolatos viszonyváltozást: elsősorban elnyeri Orbánné
szimpátiáját és bizalmát, „megszépíti és megfiatalítja őt" (rábeszéli a hajfestésre, a ma
gas sarkú cipő hordására, hangversenylátogatásra, cukrászdái találkozásokra), látszat
ra, hogy felerősítse barátnője életkedvét, a valódi ok azonban az, hogy közel férkőzhes
sen az egykor világhírű operaénekeshez, Orbánné szerelméhez, Csermlényi Viktorhoz.
Az áttekinthetőség kedvéért készítettük el az alábbi ábrát, amely a dráma néhány mű
nemi, illetve műfaji vonatkozását illusztrálja.
A Tótok, Bolyongók, Pistik sorában az Örkényi drámavilágban egyenrangú személyi
ségként jelenik meg ezúttal a nő-főhős, Orbánné. Központi alakja a drámai műnek, kisu
gárzása van akkor is, ha az általános értékhierarchiának nem egyértelműen pozitív kép
viselője. Amúgy is a groteszk dráma a tagadás drámája, hősei nagyrészt negatív hősök,
akiknek kisszerűsége állandóan „nyirbálja” súlyosabb értékeiket. Orbánnéban vonzó az,
hogy vállalja önmagát, mintegy vállalkozik az élet adta lehetőségekre, ha hátránya szár
mazik is belőle. Nem szándékozik Gizához költözni a jólétbe, noha az hívja őt. A pasaréti
miliő igazán az övé, ahol ő a piaci kofától a nagy tragikáig terjedő skálán vállalhatja fel
és „adhatja ki" önmagát, ahol nem kell kényszeiíunkcióban leledzenie, mint Gizának a
felső tízezer nagypolgárai között. Orbánné itt lehet a hentesek réme, itt csaphat botrányt«
tejcsarnokosokkal és Paulákkal, itt élheti ki nagylelkűségét, védelmezheti a rászoruló
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a) A pozitívból negatívba történő viszonyváltozás jelölése: (+ -> -).
A negatívból a pozitívba történő viszonyváltozás jelölése: (- -> +)
b) A közvetlen viszonyulás (a dráma tényleges alakjai között):
pozitív (+), negatív (-), semleges (+ -)
c) A közvetett viszonyulás a dráma emlegetett alakjaira vonatkozik.
(Jelölése mint a b) pontban).
Egérkét, csábíthatja magához az adjunktusók macskáját, itt élhet társbérletben, itt hazudozhat „tiszta lelkiismerettel” életrevalóan, de nem életbevágóan. Ezen a helyen lehet
szerelmes még hatvan évesen is ugyanabba a férfiba, akibe lánykorától szerelmes, s aki
iránt az igazi érzését sosem vallotta be, csak most, amikor elveszítheti őt. „Izgalom, ka
varodás, ez volt az életed.” (361. p.) - vádolja őt Csermlényi anyja. S ő a görög tragédiák
hősnőinek elszántságával vállalja a harcot a szerelméért, s vállalja a megalázkodást,
még az öngyilkosságot is, vélve, hogy elveszítette élete értelmét. Ámde a groteszk „nem
marad tétlen", a tragédia kellős közepén „fordít” egyet az eseményeken, és mind jellem,
mind jelenség átfordul a „borotvaél” másik felére. Örkény megmenti hősét, hőse életét,
de megnyirbálja emberi méltóságát.
Orbánná szinte a devianciával határos módon érvényesíti vélt és valós jogait. A hat
vanöt éves (hatvankettőnek hazudott) nyugdíjas hölgynek több társadalmi szerepe
vanA/olna ugyan, hiszen anya, testvér, társbérlő, barátnő stb. e^y személyben, de való
jában egyik szerep vállalásához sem ragaszkodik túlságosan. Úgy tűnik, legintenzívebb
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életigenlése a vagányos „én Orbánné a világban s a világ ellen” - pozícióban rejlik. S
tulajdonképpen ebből a magatartásból táplálkozik a karakter kontrasztos, de mindenkép
pen emberi, minden műviségtől, társadalmi konvenciók diktálta merevségtől mentes vol
ta. Ezért fogadjuk el a hősnőt, ezért kedveljük meg, ha némi distanciával is, s ezért nem
lehetnek cselekvései egyértelműen gúny és nevetés tárgyai. Nagyszerű vállakózása: ter
mészetesen, teljes dinamizmusaival élni a sajátos életét, akár a szűkebb s a tágabb világ
ellenében és ellenére is, méltóságot és tragédiát hordoz. Karaktere a nagyrészt negatív
ba forduló drámai viszonyváltozásokban és viszonyulásokban jellemződik és önjellemződik (3): „Ismersz, Gizám! Rajtam sokáig nem látszik semmi. Nálam váratlanul jön a
robbanás.” (351. p.) „Belőlem hiányzik a te nyugalmad, céltudatosságod.” (353. p.) S má
sutt a megkésett lírai vallomás Viktorról: „Bevallom, hogy azóta viszonyom volt vele. Létán
is, Pesten is, lánykoromban is, asszonykoromban is, egészen addig, amíg szegény jó
Bélámat le nem hozták a műtőből. De amikor az ágyon fölébredt az altatásból, és első
pillantásával engem keresett, akkor bőgni kezdtem. Többé nem engedtem magamhoz
nyúlni. De még mindig őt szeretem, és nem éltem volna túl az elvesztését. Az ölelések
helyét a vacsorák foglalták el. Rondán evett, mint egy fuldokló, de az én főztömet ette...
Még a bevásárlásban is volt valami öröm: fogni azt a húst, a zöldséget, amit megeszik.
Hülyeségeket írok, de ilyen hülyén szerettem. A nagy hasát is szerettem... Most azt kér
dezed, ha ilyen őrülten szeretted, hogy tudtad ezt még saját magad előtt is letagadni?
Ne kérdezd. Le tudtam tagadni, illetve a mai napig tudtam letagadni.” (357. p.)
Fentebb említettük, hogy viszonyváltozásra a főhős és még három alak közt kerül sor
(Paula, Viktor, Giza). (4) Paula megjelenésével indul be a drámai cselekmény. Ennek a
karakternek legjellemzőbb vonása a Janus-arc, a kétszínűség. Látszatra tiszteletet éb
resztő, vonzó, művelt teremtés, valójában azonban közönséges kispolgárasszony, s az
intrikus, a rivális, az álbarát szerepe az övé. Tragikus vétsége Orbánnénak, hogy későn
ismeri fel Paula valódi énjét, de végül sikerül megtépáznia megjátszott méltóságát a rá
lódított grízgaluskákkal, zöldségdarabokkal. Ezzel a triviális, agresszív mozdulattal teszi
helyére az álbarátnőt, a kvázi-nagyvilági hölgyet a tőle s másoktól „elszedett” műveltsé
gért, a hamis szerepjátszásért, az önzésből, irigységből táplálkozó „lopott” szerelemért.
A drámai viszonyváltozás másik kulcsfigurája Csermlényi Viktor, az egykor híres ope
raénekes, a „patinája vesztett” egyéniség, atüdőtágulásos, nyugdíjas világfi, akinek már
csak vidéki haknikra futja az egykori tehetségéből és népszerűségéből. Voltaképpen „ár
talmatlan” figura, aki már csak a lakmározásoknak, öreges kényelemnek és udvarlásnak
él, de valójában benne is „dúl” a szenvedés az öregedés miatt és ellen, a régi énekes
szerepért, a tehetségadta volt sikeréletért. Ez a belső küzdelem Orbánnét is, Viktort is
rokonítja a dráma immanens világában. A sikeres élet emlékei inkább Orbánnéhoz kötik
a férfit, a küzdelem az öregedés és betegség ellen, a férfi- és művész-hiúság viszont
Paula felé fordítja őt. Az anyja Orbánnét támadva a következőképpen jellemzi Viktort:
„Egész életében te voltál a fiam rossz szelleme. Sajnos, ő olyan mint egy gyerek, nem
tud a kínálásnak ellenállni.” (361. p.)
A drámavilágnak ebben a szférájában él, levelez, telefonál a hazától távol lévő másik
Szkalla lány, Giza, Erzsi tökéletes ellentéte: betegsége miatt visszafogott mozgású, er
kölcsi magaslatokon leledző, jólétben, unalomban élő, bölcselkedő, sznob-vagy elit-sze
repet játszó tekintélyes hölgy, aki gyermekétől, unokáitól elidegeníttetett és elidegenült
a nyugati gazdagok merev szokásai által, s aki személyes, élő emberi kapcsolatokra vá
gyik, s aki végül megúnva a körülötte lévő csillogó, ámde üres világot, az önmaga által
istenített „modellt” , a testvérnek mutatott példát, enged a természetes emberi vonzódás
nak, a honvágynak. A szülőföld, a haza, az otthon, az ifjúság emlékein megerősödve a
nővér „betársul" Orbánné életébe.
Rajzos ábránk is mutatja a többi szereplő drámai funkcióját, viszonyulását vagy vi
szonyváltozását Orbánnéhoz kötve. A közvetlen viszonyulás körében tartjuk számon a
drámai mű olyan szereplőit, amelyek az író által felsorolt nevek közt vannak (Egérke, llus,
Cs. Bruckner Adelaide, Józsi, Pincér), s akik természetszerűleg szóhoz jutnak a drámai
dialógusban, s viszonyulásaik a pozitív vagy negatív, illetőleg mindkettő váltakozó elő
fordulását jelzik. Felsorakoztattuk a drámavilágnak azon szereplőit is, akik csak emleget
ve ugyan, közvetett viszonyulásukkal erősítik a főhősből kisugárzó minőséget, illetőleg
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a belőlük a főhős felé sugárzó minőségeket/minősítéseket. Nyilván a mű epikai „előélete”
által diktált indokkal érezzük nyomósnak egyik vagy másik közvetett viszonyulású mel
lékszereplő magatartását, szemléletét. Ezért tartottuk fontosnak azok elhatárolt felsora
koztatását a drámai létmód tisztázásakor. Nem véletlenül helyeztük el az ábra bal oldalán
a férfi szereplőket, s a jobb oldalán a női alakokat. Láttatni akartuk emezek számszerű
többségét különös tekintettel a drámabeli viszonyváltozás megvalósulására, és hang
súlyt akartunk adni a következő Örkényi gondolatnak: „...első kezdetleges 'nőgyűlőlő' no
velláim óta minden művemben többet foglalkozom asszonyokkal, mint férfiakkal. Úgy ér
zem, hogy mindmáig ezt az ifjúkori adósságomat törleszteni, amikor gonddal és szere
tettel formálom meg nőalakjaimat.” (5) A fentiekkel összefüggésben fogalmazzuk meg
azt a gondolatunkat, miszerint a nők világát elsősorban a nők világa mozgatja, módosítja,
építi vagy éppen teszi tönkre, legyen ez drámán belül vagy drámán kívül a primér életben.
Az író többször elmondta azt, hogy kezdetben Márai-utánzatokat írt, hogy gondolko
dásmódjára Németh László volt nagy hatással, hiszen ő irányította „Európa felé”; a kül
földi drámaírók közül pedig Beckettet, lonescot, Dürrenmattot, Mrozeket, Havelt, Sorescut érzi közel magához, de mindig és újra meg újra „táplálkozik” Petőfiből, Adyból, József
Attilából is.
Az Örkény-művek nyelvi stílusa egyszerű, az író racionálisan, találóan alkalmazza az
élőbeszéd fordulatait. Ilyen a Macskajáték nyelve is; nem átall közhelyekkel szólni benne,
ha ezt kívánja a társalgási stílus, s nem átall trágár kifejezéseket adni főhőse szájába,
ha ezáltal jellemezhet helyzeteket, embereket, illetve erősítheti a humort: „Duplavalagú”
(303. p.) „Dögölj meg, vén disznó!" (348. p.); Hagyja őt gúnyosan „szellemeskedni”: „Egy
darab fülzsír nem lehet szerelmes.” (364. p.) „Miss Arizona, az ő epeköves, aortatágulásos, műfogsoros szekszepiljével." (349. p.); találó nagyításokkal, hasonlatokkal élni:
„Csupa has. Mintha föl lenne fújva, mintha csak beszívná a levegőt, de nem lélegezné
ki.” (298. p.). Örkény nyelve a próza természetes, puritán nyelve, „beszélő” nevekkel, tö
mör, frappáns dialógusokkal, dinamikus monológokkal, nagyrészt szűk szavú, másutt kö
rültekintően kifejtett instrukciókkal. Stílusa világos, élvezetes, tán azért is, mert ő maga
is élvezettel és tisztelettel nyúl a magyar nyelv szókincséhez: „A magyar nyelvnek látszó
lagos gyengeségei mellett van egy egészen csodálatos tulajdonsága, mégpedig éppen
a kémiája, a pontossága, tisztasága, világossága.” (6)
Örkény Macskajáték című drámája bejárta az egész világot, több helyütt ma is játsszák
a világhírű színházak. A formai megoldás alapötletét, a levelek montázsolását Choderlos
de Laclos XVII. századi francia író Veszedelmes viszonyok című könyvének fordításakor
alapozta. „Az író önző lény, és bennem fordítás közben gyakran az a hátsó gondolat mű
ködött, hogy kilessem az idegen író titkát. Mert fordítás közben minden kiderül.” (7) Ör
kény vallomása PavolPlutko megállapítását is eszünkbe juttatja: „Sok világirodalmi alkotó
műve többszörösen értékesebb lenne, ha belefoglalhatnánk minden tervezetet, variánst,
áthúzást, átdolgozást, elvetett vázlatot vagy a megsemmisített kész szövegeket is.” (8)
Az Örkény-mű hazai dramaturgiai megoldásai sokszínűek voltak (pl. oratorikus feldol
gozás, monodráma). Az író maga sem hanyagolta el a színházi szempontok, szemléletek
vagy bemutatók követését. Gyakran egyetértett a rendezői „olvasatokkal”, és elfogadta
a dramaturgiai ötleteket is. Megállapításaival, miszerint „...darabot olvasni majdnem olyan
nehéz, mint darabot írni” (9) sokan azonosulnak. Ahogy a Tóték esetében a Kazimir-féle
rendezői megközelítés volt Örkény számára a legértékesebb, úgy a Macskajáték eseté
ben Székely Gábor ötleteit fogadta el elsősorban. A drámai mű elé maga a szerző írja
meg a legalapvetőbb rendezői instrukciót: „Ezt a darabot úgy kell eljátszani, mintha
egyetlen mondat volna. Nem tűr semmiféle lelassulást, megállást vagy színváltozást,
hiszen az elejétől a végéig nem mást, mint zaklatott lelkű hősnőjének, Orbánnénak
egyre zaklatottabb és feszültebb vitája önmagával, a nővérével, az egész világgal.
Ehhez kell alkalmazkodnia az előadás tempójának és a színpad berendezésének is...
Ez teszi lehetővé, hogy a folyamatosságot ne szakítsa meg semmi, s a darab hősnője
úgy sétálhasson át egyik képből a másikba, hogy még a beszédét se legyen kényte
len megszakítani.” (290. p.)
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A pajzs nélküli ember
Nagy László karácsonya
KISS ANTAL
A gyermekkor alkímiája
beteljesül, sikerül végre.
Az érintetlen kapukat,
az álom zsiliprendszerét kinyitják.
Mindenből csönd lesz és közelség.
(Pilinszky János: Nyitás)

Egy-egy írásmű megállásra késztet bennünket, hogy az időben mögöttünk levőből
valamit kiemeljünk, a fény felé tartsuk, mint a gyermek játékszerét, és rácsodál
kozzunk. A rég elő nem vett, elveszettnek hitt játék feletti öröm ez. így voltam én
is Nagy László egy kis írásával. A „Háborús nemzedék” költőiből hírmondók
maradtak csak, a többiek szépen lassan elköszöntek. Nagy László több mint
tizenöt éve. S velük talán elköltözött a költészet hivatásként, küldetésként való
megélése, mely áthatotta világban való létüket. Mit is jelent ez a költői küldetés ?
Ebben az írásban Nagy Lászlóéba nyerhetünk bepillantást, de kivételesen nem
ismert versei (mint pl. a Himnusz minden időben, vagy a Ki viszi át a szerelmet),
hanem A karácsonyfás ember című életképe által. (Nagy László Versek és
versfordítások I. Magvető, 1975. 427. p., Seb a cédruson ciklus.)
A karácsonyfás ember
Búbosodott a tej a tűzön, mikor bejött a virradati kékség. Míg apám szénát rakott a
jászlakba, anyám pedig társalkodott a kismalacokkal, megszöktem az ágyból. Megúntam
a lovaglást a tarajos vánkoscsikón, elindultam a hóban mezítláb, egyszál ingben.
Talpam nyoma nem volt nagyobb a babérlevélnél. Nem fáztam. Lépegettem elszántan
a falu iránt. Rókák ugattak a dombon, a dögtemetőnél. És távol égtek még a Bakony zsiványszemei. És tele volt harangszóval a világ.
Jött szembe velem egy megviselt katonaköpeny a Világháborúból. Sovány ember kö
högött benne, s hirtelenül tétova lett. Lehet, a Kisjézust vélte sétálni a havon, hiszen a
világító templomban őérte zengtek éppen. Közelebb érve rámismert az ember, leguggolt
elém, kitárta a karját: Hová iparkodsz, Zászló ? A kovácshoz, mondtam. Erre kigombolta
köpenyét, engem pedig belülre gombolt, átlőtt, sorvadásos tüdeje fölé, a kisbaltához,
mert az volt a belső zsebében. Hörgésben, fújtatásban, szívdobogásban így vitt hazáig
az ágyba. Később az ablakból láttam a ziháló embert, jött az erdőből, hóna alatt jókora
borókafenyővel, mintha zöld lovon lovagolna a hóesésben.
Ma úgy látom a hóban, szájjal aggatja vére szalagjait örökzöld lovára, m ert a ha
lálba akkor indult. Én pedig igazán akkor születtem, m ert akkor léptem először pajzs
nélkül a télbe
Rövidsége ellenére is kiválóan megkomponált művel van dolgunk. Felépítése megfelel
a retorika előírásainak: A mű egyharmada a bevezetés és a befejezés (I. és IV. egység),
a további kétharmada a tárgyalási rész (II. és III. egység). AII. egység átvezetésként szol
gál az írás súlyponti részéhez. Ez tartalmi jelekben is megnyilvánul, hisz a házból kilépő
kisgyermek elé táruló benyomásokkal találkozunk. Már kilépett, lassan elindul, tekinteté
vel megrajzolva azt a nagyobb keretet, amiben a történet játszódik: „Rókák ugattak a
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dombon, a dögtemetőnél. És távol égtek még a Bakony zsiványszemei. Es tele volt ha
rangszóval a világ.”Az egyre szűkülő körben aztán végül elérkezünk a középpontig:
... engem pedig belülre gombolt...”. Az írás keretbe ágyazott. Falusi képpel kezdődik, egy
szerű szavakkal bemutatva, mi is történik a kisablakos parasztházakból kiszűrődő fények
forrásánál, vagy az istállóban, aztán megérezzük a tarajos vánkoscsikón lovagló gyerek
unalmát, aki a házból kilép és elindul a falu felé. A mű befejezésekor ismét ez a kilépés
kerül szóba, immár visszatekintésként. A keretegységek között fennálló kapcsolat meg
figyelhető: „... elindultam a hóban mezítláb, egyszál ingben" - írja az elején, „...akkor lép
tem először pajzs nélkül a télbe.” - olvashatjuk az utolsó mondatban. Ez a példa nemcsak
a keretet demonstrálja, hanem kitűnő példája, hogy Nagy László „minden érzékével,
idegszálával észlelte, átélte, magába zsúfolta a világot. De mindjárt át is lényegítette: az
élet esetlegességeiből a létezés törvényszerűségeit bogozta ki, mutatta fel, - jelen eset
ben küldetését. De ezzel már át is tértünk egy másik kérdéshez, hogy vajon az eszközök
miként szolgálják a mondanivalót, mi a szerepük.
„Világot Nagy László is abból épített magának s nekünk, amit minden ízében ismert,
szeretett, elhagyott. A pántos paraszti pólya szorításából kibontakozva közvetlenül a mindenség pántos szorításába nőtt át. [...] Először bizonyítva mítoszi arányúan, hogy lovak,
tehenek, csírázó krumplik, disznóbelek, döccenő köszörűkövek, a Tejút csillagaival kivert
lószerszámok ugyanúgy lehetnek az emberi teljesség metaforái, mint istenek, filozófiák,
angyalbrigádok. [...] Végérvényesen kiderült, hogy az osztályhelyzet szűk rámáira kife
szített paraszti fogékonyság, hajlam és érzékenység az egyetemesség rámáira is kifeszíthetők.” - írja találóan Csoóri Sándor. Ez költészetének varázsa. A karácsonyfás em
berben is hétköznapi dolgokkal találkozunk, de használója által mind átértékelve, új di
menzióba nőve vannak jelen. A megviselt katonaköpeny nem szakadt ruhadarabot jelent,
az átlőtt, sorvadásos tüdő, a hörgés, a fújtatás nem lesznek ijesztővé számunkra, mert
túlnőnek egy gyermek számára is nyomasztó kehes, beteg, gondozatlan veterán alakján.
Kozmikussága, ahová a dolgokat emeli „tehát nem stíluselem, vagy pátoszt verítékező
kagyló, hanem erkölcsi érték”. Elmondja a ziháló emberről, hogy „ ...jött az erdőből, hóna
alatt jókora borókafenyővel, mintha zöld lovon lovagolna a hóesésben”. Örökzöld lovon
jön, a múlhatatlan, a mindig színesen pompázó élet lován, hóesésben, mely a mindent
betemetés, a tisztába öltöztetés és a megújulás jelképe. Megérthetjük, hogy ez a korai
esemény számára nem egy futó találkozás múló visszhangja, hanem kitörölhetetlen örök
élmény, mely a ziháló öregember jelenléte nélkültán soha nem történt volna meg. Nagyon
szép, ahogy a halálba menőt ábrázolja: „ szájjal aggatja vére szalagjait örökzöld lovára...”
A vér földi életünk szimbóluma. Egész létét teszi fel díszek gyanánt az örökkévalóság
jelképére. Elérkezett számára a pillanat, amiért tán érdemes volt élni. Ekkor a véges és
a végtelen a „megviselt katonaköpeny"-ben találkozott.
Érdemes néhány gondolat erejéig a kisbaltánál is elidőzni. Először úgy érezzük, hogy
semmi köze a témához, aztán ahogy kiderül, hogy az örökzöld lovat indul vele kivágni,
máris megnő a szerepe, az egészen hétköznapinak súlya lesz.
A mű olvasásakor rögtön szembetűnik a Zászló szó, amely tán nyilvánvalóbb jelen
téssel bír, mint a kisbalta. Ezzel a szóval Nagy László már valami értelmezést is ad. Ingben-gatyában télbe lépése jel volt, akárcsak a zászló. A tett magasan kinő a szokásos
cselekedetek közül, a harcmezők zászlói is, melyek a tömegek fölé emelkednek, jelek,
biztos tájékozódási pontok, amelyek irányt és reményt adnak. Ezzel a szóval nyíltan állást
foglal saját költői küldetését illetően.
A kovácshoz, mondtam. Oda, ahol a lóra patkót tesznek, hogy futhasson, hogy moz
gásával lenyűgözzön, hogy szilajságával feladat elé állítson. Nagy László a lovak bűvö
letében élt, nem hiába használja művén belül háromszor a lovaglás szót. Megunva a ván
koson való lovaglást, valami igazibbra vágyott, a valóságost szomjazta. Az unalom és a
vágy tette elszánttá, hogy elinduljon ennek megkeresésére a kovácshoz, és fel sem tűnt
neki a hideg, mert belül élt a valóság, a külső nem számított.
Édesanyja egy analóg esetet mesél el: „Nemigen volt benn a lakásban. Mindig a Som
lóra akart menni, nem is volt felöltözve, és el akart menni a kocsi után. [...] Futottam utána.
A földeken át ment, a téli fagy ahogy felengedett, az a nagy sár a cipőjén, hát nem tudta
húznyi, meg én is éppen úgy jártam. [...] Csak egy ingben volt, meg egy kis mellény rajta,
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pótincán volt, csak olyan kis vékony ruhában, nem volt rajta kabát se, megfázott volna
nagyon, ha elmegy...” Ez az elszántság, küldetésének fontos része. Nyugodtan mond
hatjuk, nem felvett póz, hanem tudattalan, mélyen gyökerező valóság, ami valakinek vagy
megadatik, vagy nem. „Ez az izzás, ez a szinte megsemmisítő hatás Nagy László költé
szetének természetes közege. Mert kozmikus küldetést teljesíteni, a képzelet kivirágzá
sát betölteni csak magasra csavart lánggal lehet, nincs más megoldás.” - vallja erről a
költészetről Koczkás Sándor.
A karácsony jelenlétéhez Lukács evangéliumának 2. fejezetét érdemes elolvasni. Eb
ben hallunk a születésről, és Simeonról, aki magához vette a gyermeket, a Küldöttet,
majd háladalra gyűlt, és nyugodtan indult a halálba, mert beteljesedett az útja. A mű cí
mén túl van tehát valami több is a karácsonyból. Az írás elején bemutatott falusi ¡diliben
keresi a párhuzamot a betlehemi otthonnal, az istálló hangulatával. Jézus első kilépése
ebből a közegből a nyolcadik napon volt, amikor elvitték bemutatni a templomba, és körülmetéltették. A zsidóknál ez az igazi születés jele, úgy mint a keresztényeknél a ke
resztelés. A templomban öleli magához aztán Simeon. A templom az egész világ jelképe.
Nagy László is az egész világba lép bele, újjászületésének ez a közege: „És tele volt
harangszóval a világ." Simeon felismerte Jézust. A műben pedig ezt olvashatjuk: „Köze
lebb érve ráismert az ember...” Simeon leikébe fogadta a Messiást, az átlőtt, sorvadásos
tüdejű ember pedig kabátjába gombolta. Mindketten megsebzett emberek voltak... Bet
lehem templomában és Iszkázon az élet és a halál találkozott. Nehezen érthető kettős
ség, amely az íróban is egyre inkább felszínre tört, ahogy közeledni érezte földi élete
végpontját. „Meglett emberként nézett szembe az elmúlással. S bár elkészült - mint
mondta - a halálra is, ösztöne szerint az életre szavazott, s az elmúlás ellen mozgósított
mindent: emléket, hitet, szerelmet.” - írja Czine Mihály, a jó barát. Hiszi, hogy küldetése
örök, hisz nem emberi alapokra épített gyökerei vannak, akárcsak a Messiásnak.
A Nagy László lelkében folyó vívódásba nyerünk bepillantást, hisz az elmúlt időket
szemlélve egyszerre ő a „megviselt katonaköpeny a Világháborúból” és ő a kis Z ászlókit az ember a Kisjézusnak gondol, ő Simeon és ő a Messiás.
Költői küldetésének értelmezésében érdekesen fogja meg a karácsony lényegét is. A
falu kihalt utcáján bandukoló gyermek szájával így szól: „...hiszen a világító tem plom 
ban őérte zengtek éppen". A számunkra fontos események talán mégsem feltétlenül
ott, a falakon belül, hanem az ember bensejében játszódnak le? A karácsony így bel
ső újjászületés lesz, túlnőve a vallásgyakorlat, az emlékezés könnyen kiüresíthetö
formáin. Az igazi misztérium a lélekben lesz életté. Talán ez szivárog ki a gyerek
őszinte szavai mögül?
Hol van ez a Nagy László a Himnusz minden időben és a Ki viszi át a szerelmet című
versek Nagy Lászlójától? Hol az indulat, a büszke küldetéstudat, a hatalom, a jog, a Ki
viszi át a szerelmet kérdései mögött bujkáló „ki ha én nem” rezignált bizonyossága. Egy
gyermekkori emlék békét sugárzó képei ébresztik rá hivatásának messiási voltára. A ka
rácsonyban, mint a keresztény világ egyik illud tempusában lel rá erre. Ahogy a karácsony
az évenkénti újjászületés jele, úgy ez az élmény is. A Messiásban Isten kiszolgáltatva
magát az emberiségnek pajzs nélkül, emberi testben lépett a világba, így vállalva a kül
detést. „Nagy László is a maga közösségéért mindig kész volt pajzs nélkül a télbe lépni...”
Bár néhány szempontból elgondolkodtunk az íráson, biztos megoldásokhoz nem ju
tottunk, és nem is juthatunk, mert titkokról van szó. A költő nem lehet individualista, be
tegesen bezárkózott a transzcendencia előtt, csak pajzsát elhajítva válhat üzenete egye
temessé, vigasztalóvá, reményt adóvá, így hordozhat a TITOK-ból apró szilánkokat. Ezt
az önmaga bensőjében is élő titkot próbálta Nagy László leírni, és ezzel korántsem va
lamiféle befelé fordulásról, öncélú keresgélésről tesz tanúságot, hanem elgondolkodtatja
azt, aki olvassa: saját hivatásáról, küldetéséről, mely mindenkiben valahonnan a mélyről
fakad, és olyan misztérium, mint a Megtestesülés. ’’Nagy László tudta, hogy a költészet
kifejező és megítélő hatalom, de nem megoldó. Nem útmutató a közvetlen cselekvéshez
és nem köznapi vigasz. Birkózás azonban a mindenség értemével, s aggodalom a nem
zet, a nembeli ember, az emberiség sorsáért. Ezért volt szükség a jelképesen tömörítő
költői beszédre, a metafora-láncokra, a látomás-boltozatokra. Hogy a személyesség ta
lapzatáról a mindenkihez szóló egyetemes üzenet felszárnyalhasson.”
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Dante nyomdokain
(Esterházy Péter: Ki szavatol a lady biztonságáért?)
IVÁN CSABA

Nem veszélytelen dolog Esterházyval foglalkozni. Hiszen lenyűgöző fölényes
felkészültsége, s ismeretes az ő saját Arany-afférja Király Istvánnal. Ő maga
meséli el, mennyire hatott volna Termelési-regényére a rábizonyított példa (Anno
Schmidt regénye) - ha ismeri korábban. De nem lehet nem foglalkozni Esterházy
val, mert minden műve szellemi kihívás olvasói, elemzői, kedvelői számára. S az
elfogadott szellemi „párviadal" mindig értékes következtetéseket eredményez.
Munkámban egy olyan kötet elemzésére vállalkozom, mely jó évtizede jelent meg elő
ször, de igazán alapos vizsgálatára eddig még nem került sor. Pedig a Ki szavatol a lady
biztonságáért? sok tanulsággal szolgál. Maga a cím Ottlik-\déze\, s nem is Esterházy len
ne, ha nem ő alkotná meg - minden nagy mü szükségszerű sorsaként - irodnikus vari
ánsát gyönyörű kötetében a Szív segédigeiben: Ki szavatol a ladik biztonságáért? Hogy
miért Ottliktól való a cím? Szerzőnk egy másutt tett megjegyzéséből lesz érthetővé: „Szá
momra a határon áll, mint Flaubert. Az utolsó, aki még gyorsan elmondja, mi is volt. Mit
is vesztettünk”. Figyelmet érdemel az alcím is: - bevezetés a szépirodalomba
mely
később az e sorozatban megjelent műveket egybegyűjtő kötet főcíme lett. Előzménye
egy egyetemi emlék. Vizsgáznia kellett Hajós professzornál a Bevezetés a geomet
riába című könyvéből, mely e tudomány esszenciáját tartalmazta, s nem a bemele
gítést a lényeges dolgok előtt. így kell tehát értenünk előzetesen e kitételt. Az olvasás
aztán úgyis meggyőz erről mindenkit. Választott megoldása, hogy ikerregényt ír, nem
előzmény nélküli munkásságában. A már említett Termelési-regény is egy sajátos for
májú komplementer mű volt. Esterházy szeret kísérletezni, kultúrtörténeti elemeket
előbányászni, felújítani, de ez soha nem a minőség kockáztatásával történik. Tarta
lomhoz a forma... mondaná ő.
A Daisy - majd az Ágnes is - Nyugat-Berlinben íródott egy lakás-könyvesbolt kis szo
bái egyikében. Hagyományos cédulás módszerével. De mi az, ami miatt a Daisy kompo
nálásra ihleti az elektromos zene kiválóságát, Jeney Zoltánt? S ami miatt Szikora János
színpadra állításán gondolkodik?
A Daisy gyökerei a dór komédia előzményeihez nyúlnak vissza. A dionüszia termé
kenységvarázsló rítusának kómoszaihoz. Játékukat rögtönzött színpadon előadott parodisztikus tánc, csúfolódó szöveg, később előre betanult jelenetek alkották. Kevés sze
replője volt, mert csak a didaszkaloszt jutalmazták, aki betanította a dikélisztészt (mitikus
táncos) és a szophisztészt (narrátor), akik aztán álarcban, jelmezben adták elő, gyakran
a „rendező" közreműködésével. Az előadás célja az ártóistenek, s az állatjellegű isten
ségek hatása alá került emberek kigúnyolása. Ezért jellemző rá a közönségesség, trá
gárság, különösen a szatírjáték esetén. Leleplezi a buja, falánk, erőszakos embertípust,
s a nézőben fölény és káröröm alakul ki, fennsőbbség érzete, ezáltal megjobbít, önmér
sékletre nevel. Kedvelt formája a mítosztravesztia, témája pedig többnyire az állati ter
mészetű de örök életű szatírok verekedése szörnnyel, lányok, nimfák erőszakos meg
szerzése, szatírok fiúszerelme, házasságtörések.
Sajátos formája a dikelion, melyben az isteneket táncjelenetekkel, az embereket pár
beszédekkel jelenítették meg, s a szophisztész kommentálta azokat. Felidézhetjük még
a mímosz előzményeként létezett phlüaxot, mely elnevezését fecsegő központi figurájá
ról Phlüaxrólnyerte. Ő Dionüszosz akaratát képviselte, az emberek leleplezésében ater57
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mékenység trágár vonásai, az emberi test biológiai működésének bemutatása voltak fő
eszközei. O tekinthető a Daisy színészei archetípusának. Meg kell még említeni itt az
egyetlen komédiái újítást, mely Esterházynál is fontos szerephez jutott, s ez a parabaszisz. A közönség megszólítását jelentette, melyben a szerző-előadó néven nevezhetett
ismerősöket, beszélhetett a közélet szereplőiről, a műről és a közönségről. Hogy ez nem
lehetett veszélytelen akkor sem, azt jelzi, hogy később rendeletileg (!) tiltották be.
A görögöknél a tragédiák után feloldásul kezdték játszani. Euripidész Küklopszán kívül
csak töredékek ismeretesek.
Eszterházy ezzel indít. A tragédiákat maga az élet szolgáltatja az olvasónak, ő a bölcs
feloldáson munkálkodik.
Találunk egyébként magyar hagyományát is e játéknak a misztériumok allegorikus sze
replői között: a Paradicsomjátékban például Ádám és Éva bűnbeesése ürügyén, de ha
sonló a Dorottya- vagy a Zsuzsanna-játák is, sőt a Dúsgazdagolás a moralitások közt.
Mindezeket értve lássuk, mit kezd ezzel az anyaggal egy író a XX. század végén! Es
terházy a kötetben két túlvilági utazást mesél el, amúgy Dante módjára, de kísérő nélkül,
csak az olvasóra hagyatkozva. A görögök hitték a tökéletesség keresésének intuitív mód
ját, melyhez a racionalitás kizárásával az élmény és áhitat segíthet. A müein, a szem
becsukása, külvilágtól való elfordulás, végső okok bensőséges keresése. Figyelmeztet
nek is rá, hogy nem mindenki képes erre. De Esterházy bízik az olvasóiban...
Már az első szó hangsúlyozza az írói jelenlétet, személyességet. A Daisy felszíni burka
az alkotás folyamata. Továbbhatolva varázsgömbünkbe színpadra találunk. Hiszen a jól
ismert metafora nyomán az egész világ - de annak bármely kis területe is egyben - szín
ház. Kafkai Kastélyban vagyunk hát, ahonnan nem lehet kimenni. E bár-színházban s
annak színpadán leszünk tanúi a történéseknek, csak egy látomásszerű közjáték esik
kívül e téren.
Szereplői furcsa androgünök, a keresés lázában vagy abba elbukva, reményvesztetten.
Kivételt az édes úr jelent, kinek negyvenöt oldalnyi egyetlen mondatos monológját csak
valódi és álidézetek törik meg. Aki bejutott a Kastélyba, de nem erre számított, s idegen
kedve figyeli az eseményeket. A kurfürstöt, a ceremóniamestert úgyis mint szophisztészt.
A titkokat előre leleplező választófejedelmet a maga feudális realizmusával. Az egymásra
féltékeny két Phlüaxot: Daisyt és Robit. Előbbi még az édes úrra is szemet vet.
A szöveg tökéletes szimmetriával megalkotott. A két színész produkcióját mindig meg
előzi egy szophisztészi előjáték, s közbeékelődik a szünet, melynek funkcióját elemezni
fogjuk. Á színészek szövegei megfelelnek a görög hagyománynak, de nem „érzékiséget
csiklandó, mulattató dialógusok (és monológok) gyűjteménye, hanem szomorú tankölte
mény.” Mert Esterházy Musillal vallja, az irodalom legbelsőbb forrása a líra.
Mindennek nyelvi megformálása igazi remeklés. Kezdve azzal, hogy az író a szellem
szabadságának tekinti a játékosságot. Miután felvázolta a szöveg Moebius-szalagja a
kontúrjait, hogy az olvasó eligazodjék, improvizációk sora következik, míves alaposság
gal. Előszeretettel használ vendégszövegeket, melynek szintén ismertek ókori és rene
szánsz előzményei, hagyománya. Euripidész a már említett Küklopszában Homérosz
Odüsszeiájából vesz át például szövegegységeket. Esterházy nem az eredetiség meg
szállottja, itt is inkább régi mintát követ. De vigyázat! Saját szövegei is búvópatakként
felbukkannak előző müveiből, s vándorolnak majd későbbiekbe tovább. Ez a helyzet ter
mészetesen a Daisy és az Ágnes között is fennáll. Az olvasó tehát kicsit legalább esterházyológus kell legyen! Van ennek a szövegátültetésnek egy sajátos funkciója is: akár a
visszatérő dallam, felhívja magára a figyelmet, s az író vándor-gondolatait hangsúlyo
sabbá teszi.
Esterházy remekül illeszt a szövegbe archaizáló részleteket, melynek kettős eredmé
nye is van. Visszarepíti olvasóját az időben - színes filmben régi fekete-fehér felvételek
-, s a szituáció kortalanságát érzékelteti egyben. Egymást fedő időrétegeket hoz létre. E
hangsúlyozott lebegtetett időben megkérdőjeleződik minden. Az adott helyzet realitása.
Újabb kafkai motívumra bukkantunk! Valóban tart-e már/még a per/műsor/élet? Előtte
vagy utána vagyunk? Mindkét mű visszatérő motívuma. A műsort a görögöknél a feszült
ség oldódása követte, bezzeg a Daisynél! Esterházy műfajt-megújításának vagyunk ré
szesei.
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Az úr-hölgyek monológjai felvonultatják a műfaj konvenciói szerint a rühesek vakaró
zásainak örömével az erotikus szójátékokat, vicceket, metaforákat, irodalmi idézeteket.
Esterházy „brutális törékenységnek” hívja a kizökkentési technikáját. A nyelv sántító tün
dérei vonulnak előttünk: kifacsart szólások („a háruló Ocskay”), szóhalmozások, szokat
lan szórend („váljunk halálra”), szállóigék szójátékai („fekély e kéj”), sőt új szavak tűnnek
fel („bérelc”), majd szellemes alliterációk. Jellemez ő embereket elferdített hangalakú szó
val („pitinké"), de éppúgy kiforgatott hobbesi idézettel is. (farkas farkasnak farkasa). Meg
annyi nyelvi bravúr, melyek természetesen humor forrásai, de némelyek eltűnődésre, ke
sernyés mosolyra késztethetnek bennünket. Mert Esterházy a két Phlüaxban az embert
áll ítja a „kéj ítélőszéke” s a „sanda történelem” elé. Ezek után nem meglepő, hogy itt hang
zik el az egyik legkáprázatosabban megírt monológ a nyelvről. E szó azonos alakúságát
kiaknázva az asszociációk az erotikus utalások mellett a közlés eszközéről is beszélni
kezdenek. Párhuzamosan, ahogy egy gitáron az igazi istenáldotta tehetségek képesek
egyszerre több dallamot is játszani.
A szünet a mű középső tétele, a külvilág beszivárgása, a másság jelenléte. A bár-szín
házon kívül csak a templom kerül említésre: a mű elején olyan helyként, mely a közön
séget nem tudja innen elcsábítani, a végén pedig egy vízió háttereként. A külső világ a
patkányok megjelenésével válik érzékelhetővé. (Az Ágnesben majd rockerekként tűnnek
fel.) Nem csupán szövegek, hanem motívumok és személyiségtípusok is vándorolnak
egyik alkotásból a másikba, rendhagyó kapcsolatot teremtve ezzel a művek között. A pat
kányok amúgy vezért követő „ejaculatio praecox-lovakok”, az erő és a magabiztosság
letéteményesei. Akik elvesztve vezérlő csillagukat, mely Betlehemükhöz vezetné őket,
a különbözést választották maguknak önmeghatározásként. Az élet számukra alany-állítmány alkotta tőmondat. Ők adják apropóját Esterházy saját filozófiája kifejtéséhez. A
müein szellemében ő nem hisz a maga erejében s idejében vakon bízó emberben. A
szabadság gyakorlására magukat elég erősnek képzelőkben inkább veszélyt lát, hiszen
ők könnyen válhatnak egy külső, hatásosabb erő eszközévé, áldozatává. Esterházy az
időn túli hatalomban hisz, a hevenyészett világban élő ember habozásában, soha el nem
fogadható elveszettségében. Az igazi gondolat a hajótörötteké, az elesettségüket beval
lóknak adatik esély. Az élet Koestlert idéző provokációja ez.
A görögök sűrű, homályos, titokzatos erdőt használtak díszletül. Itt egy bár-labirintus
ban vagyunk. Ahol nemcsak a sötét sarkok, de az arcok is pókhálósak. Sőt az eddigiekből
következően - legyenek bármilyen festék mögé rejtve - furcsa torzói a kivetülő szemé
lyiségnek.
A második Phlüax színrelépését megelőzi Gaby mimodrámája - akár a kurfürst Daisy
előtt. S itt Esterházy megismétli a már egyszer a nyelvvel véghezvitt bravúrt. Gaby úgy
beszél - botcsinálta időhúzóként - munkájáról, hogy közben a művészet önperverzióját,
nyilvános bélkiforgatását is egyszersmind érthetjük belőle. A szophisztész a közönséget,
író az olvasóját szólítja meg.
A Daisy amolyan Karpathosz-szigeti táncként játszódik előttünk, ahol „szavakat vezető
világtalan” a ceremóniamester. A zervoszt az alvilági erők tiszteletére járják, ezért balra
is kell elkezdeniük. S közben nincs helye a boldogságról való elmélkedésnek, mert hitel
telenül hatna. Ahogy a Daisy végén is hiába hangzik el, vádiratául a nyelv pusztulásának.
Az Ágnes más módon és stílusban a második utazás története. Esterházy elemzi egy
írásában a regénytörténelem fázisait úgymint az önmagát rémülten néző unó (Fiat - írná
Esterházy), gyűlölő regényt. Utolsónak hagyva azt az esetet - s rá az Ágnest hozza pél
daként - mikor a regény írja önmagát. S benne az író ama vágyát, hogy a világ ne ilyen
legyen. Beatricét ne keressük e második út során sem!
Á második rész eredetét kutatva szintén a régmúlt időkbe jutunk. Hiszen ez egy régiúj
mese. Központi szereplője az író személyiségéből sokat hordozó lektori jelentés-fogalmazványíró. Természetesen Esterházy vele sem azonosul teljesen - ahogy nem tette ezt
előzőleg az édes úrral - sem semelyik fiktív szereplőjével. Alkotói személyiségével van
jelen, s a mű szereplői közt szólamokat oszt szét, az összhangzásra felügyel.
De minden „hangszere” kedves és fontos a számára. Ez a férfi annyira alantas munkát
végez az alktotói hierarchia szerint, hogy még nevet sem kap az írótól. Keresztnevét per
sze azért tőle örökli. Gépiesen gyártja a Kiadó számára a „reciket”, s közben saját sorsa
59

IVÁN CSABA

értése, alakítása tölti ki idejét. Szellemiekben az alkotás szentsége s a városizöldmennyiség inspirálja, magánéletében az asszonyokhoz fűződő viszonya. Mert nála az
alkotás elengedhetetlen feltétele, hogy szerelembe essen.
A Moebius-szalag ezúttal is felrajzolódik. Elemei ezúttal az író személyes és alkotói
jelenléte, a lektorijelentésíró sokban az előzővel megegyező magánélete, a Kiadó tipikus
belső világa s a mohákkal való küzdelem.
Esterházy a joyce-i módszert követi: a köznapiban előforduló lényegit kutatja, s keres
teti meg olvasójával. Ezért foglalkozik annyit a kövérséggel, mely a lektorijelentésíró szá
mára létezési forma, de környezetének a folyamatos beavatkozások alapjául szolgál.
Anyja és szeretői addig foglalkoznak vele, míg lassan személytelen rajta kívülálló tárgy
ként kezdi hasát kezelni, akár a Phlüax a has alatt árválkodó szervét. Közben birkózni
kezd a keletfrancia kéziratokkal. Uj jelentés készül. Kis nép ez, akár az ír, s a kis népek
érthetik meg igazán egymást. A mű és szerzője mindig újabb alkalom önigazoló azono
suláshoz. A Daisyben már megcsodált leleményesség visszatér újabb változatban: a
nyelv itt az elismerésért megszolgált ember megszemélyesítőjeként kerül elénk. Az új
irodalomról a már említett párhuzamos asszociációk módszerével vall.
Az Új Konyha ürügyén induló gasztronómiai fejtegetés egyszerre másik szólamon is
szól, elítélve a csak különbözni akaró alkotást. Persze választott hőse révén most hazai
pályán jár, hiszen a minden üres papírt teleírni akaró grafomán egyhúron pendül vele.
Az írás neki is alkotás, s egyszersmind önmaga megalkotása. Egyetemességet és töké
letességet keres, de nem az elfolyó idő és a sanda történelem függvényében.
Ismét a müein módszeréhez nyúl tehát. Elárasztja az olvasót a köznapok közhelyára
datával: rádiós vita Bartók szeme színéről, felszínes tudást mérő vetélkedők, az írónevet
nem ismerő szerkesztők, jellegzetes fintorok és mozdulatok. Az olvasó próbálhatja e mo
zaikot renddé formálni. S természetesen ontja a szójátékokat ismét, mely itt sem öncélú
szellemeskedés. Figyelemfelkeltést s jellemzést szolgál. Amit például Chamisso nevével
csinál, egyszerűen elképesztő. Aztán feltűnnek a Daisyből ismerős motívumok, mintha
két filmben lettek volna ugyanazok a képsorok beillesztve: színpad, öregedés, galeri, ero
tika.
Leghangsúlyozottabban a Daisyből hiányzó moirák lépnek új elemként előtérbe. Itt van
mindjárt Lachesis: az anya. Az életfonal elindítója, ki „beleiben a halált hordozza”, mint
voltaire-iánus orvosa közli - a férfivel. S az anya megpróbálja magáé mellett fia életét is
egyengetni, kevés reménnyel. Nem a fiú tiszteletlensége hanem a világ állapota miatt
nem hatnak ezek a tükör előtt rúzsozás közben elhangzó vagy papíron fridzsiderbe írt
intelmek. Az asszony halála e „motívum” tragikus lezárásaként szarkasztikus tényként
kerül a regénybe a kötet végén.
Szerencsére egy gyönyörű könyv is született azért a szomorú esettől ihletve. A lekto
rijelentésíró életében Klotho, a rokka forgatója, a jelenben gyakran változó szereplő. Le
hetne Fruzsina, a Kiadó grafikusa, Klára a szerkesztő vagy a hozzá hasonló önkéntes
áldozatot is hozni óhajtó Mari is, de a történet éppen annak kísérlete, hogy megválaszt
hatjuk-e magunk Klothót, s jó-e, ha ezt tesszük. írónk életében Ágnes ez a jelölt. Egy
jelentéktelen véletlen párbeszéd kihallgatása, majd egy másik nőnél véletlenül megpil
lantott fénykép az egyoldalú kutatás első lépései. Akár Lara és Zsivago doktor bontakozó
kapcsolatát is felidézheti bennünk. A lektorijelentésíró valaha volt androgün voltát állítaná
helyre, de helyette a Hékto megszállta Végzet Asszonyára lel. Ősi törekvés vezeti, hiszen
már a hunok Áliorumnától eredeztették magukat. A meóti mocsarak közül kimenő Nimród
fiai Belar lányait rabolták el, s lettek így Hunor és Magor feleségeivé, a hunok és magya
rok őseivé. S már ők felismerik az asszonyokban testvériesen megférő ellentmondáso
kat, mikor a hármas számmal jellemzik a természet mintájára, hasonlóan a nap-hold-szél
vagy a tűz-viz-földanya triászához. Ismert a népek tudatában a Fata Morgana jelensége
is, a hajdan tengeralatti palotában lakó tündér, akit ha halandó meglát, vágyakozása a
tengerbe veszejti. Ám a szél szeretett bele, s hogy a varázslat ne tűnjön el a tengerben,
elfújta a tengert. Azóta a naphoz húzódik előlünk.
Esterházy meséjében a főhőst szintén elbűvöli Ágnes - Klothója, s bár lelepleződik
lelki és testi valójába, nem szabadulhat vonzásából. De így kapcsolódik az asszonyhoz
egy francia diák, a galériás Ludwig és a férje, Tamás is. Látszólag egy kor szűk szeletének
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keresztmetszete, de a jellemek időtlenek. Jól megfér egymás mellett a mondén Piccoli,
a kurfürst s az örök művész alakja. Nagy evésekkel, szócsépléssel, szeretkezések utáni
szomorúsággal. Rend és káosz kényes egyensúlyával. Esterházy nem véletlenül Jitkával, Ágnes kislányával mondatja el a legfontosabb szövegeket, a legbölcsebbeket.
Koravén Kasszandraként érti ő környezete kibogozhatatlan szálait, s magyarázza
időnként. De már rajta is uralkodik végzete. Példaképe anyja, kin túl fog tenni nemsoká.
Koraérettségét hivatott alátámasztani gyakori archaizált beszéde, a bölcs múltba visz szahelyezése. Természetesen tőle hallja a főhősünk a hajótöröttek bölcsességéről szóló
- már a Daisyben felbukkant - elvet. S ő mondja el Ágnessel való kapcsolata sorsát is,
mely minél személyesebb, annál pusztítóbb. Láthatja ezt Tamás esetében is, akivel amo
lyan átváltozott Samsának látták egymást, ő és felesége. S úgy is bánnak egymással
labirintus-lakásukban. Magára ismer benne, meg is sajnálja. Éjszakai kóborlása egyik
állomásán - egy bárban - látott táncosnő konyhai magánszámakor bukkan fel ismét a
már ismerős motívum: tart már/még a műsor? Mindketten a megjelent, de megoldást nem
hozó feminista Godot bűvkörében élnek. Mert még nem értik Le Ly Kim gondolatát: leg
kedvesebb virágunk az erény, s a zene ennek a virágnak az illata. Ők a muzsika helyett
próbálkoztak írással, festéssel - s reménytelen kísérletként az asszonnyal is. A lektorijelentésíró eltemeti anyját, folytatja ostromait a Rózsa-közi rés ellen. Ágnest el is veszíti
egy egy ilyen siker nyomán. Nincs deus ex machina, mely megoldást hozhatna számára.
Tovább kutat Klotho után, míg Atroposra nem talál majd egykor, ki elvágja a rokka fonalát.
A görögök a kalokagathia fogalmában az erkölcsi jó és a szépség egységét hirdették,
s úgy tartották, hogy ezek elválasztása a harmónia felbomlásához vezet. A lektorijelentésíró a hamantia áldozata, de szomjazza a megismerést, tudást, s szeretné a megbom
lott egyensúlyt helyreállítani. Esterházy egykori piarista tanárával vallja, a butaság a te
remtés iránti pimaszság. Aki tudatosan vállalja a sorsát, azt a végzet vezeti, aki nem, azt
sodorja magával. így válik az Ágnes névtelen hősének sorsa szeretnivalóvá, katartikussá.
Ezért fordította meg Esterházy szellemesen az eredeti görög játéksorrendet, mert nem
akarta elengedni a túlvilági séták után az olvasó kezét. Gondoskodó figyelme meggyőz
arról, érdemes odafigyelnünk okos tanácsaira továbbra is. Akkor is, ha nem érkezünk
Beatricéhez.
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A nyelvtudás társadalmi háttere
IMRE ANNA

Az idegen nyelvtudás jelentősége a XX. század vége felé, a mozgási, utazási
lehetőségek kiszélesedésével igen nagy mértékben megnőtt. Különösen fontos
ma a nyelvtudás egy olyan kis ország számára, amelynek nyelvét nem beszéli
csak saját lakossága, amely maga kényszerül a környezete nyelvét megtanulni a
szélesebb kommunikáció érdekében. Egy olyan ország számára pedig, amelyik
hosszú szünet után, hagyományok nélkül próbál bekapcsolódni a nemzetközi
kommunikációba, gazdasági, politikai, kulturális életbe, a többi ország nyelvének
ismerete egyszerre nélkülözhetetlen és nagyon nehezen elérhető eszköz. Honnan
kell ma Magyarországon elindulnunk, milyen mértékben van jelen ma a nyelvtu
dás, s várhatóan mekkora utat kell megtenni, hogy a kis országokra (pl. Hollandia,
Dánia) jellem ző kommunikatív kompetenciát elérjük belátható időn belül az idegen
nyelvismeret terén? Ezt próbáltuk felmérni egy kérdőíves vizsgálat ide vonatkozó
eredményeinek elemzésével.
A nyelvtudással, nyelvismerettel kapcsolatos empirikus vizsgálat Magyarországon ke
vés előzményre támaszkodhat. (1) Ez feltehetőleg nagyrészt a nyelvismeretre vonatkozó
vizsgálatok nehézségeiből adódik: a nyelvtudásssal, nyelvismerettel kapcsolatos empi
rikus vizsgálat szükségképpen korlátozott érvényű, mivel egy ilyen tárgyú adatfelvétel
esetén mind a nyelvtudás ténye, mind annak mértéke bevalláson, illetve a kérdezett saját
megítélésén alapul. Nemzetiségi nyelvek esetében előfordulhat a nyelvtudás eltagadása,
más esetekben (modern nyelvek) annak felfelé történő torzításával kell számolni. Egy
régebbi empirikus vizsgálat arra is figyelmeztet, hogy a bevallott és a tényleges nyelvtu
dás nemcsak, hogy nagyon messze eshet egymástól, de nagyon különböző is lehet az
egyes nyelvek esetében. (2) Ez a tény óvatosságra késztet a kapott adatok elemzésénél,
de talán nem teszi eleve értelmetlenné a kérdés arra irányuló vizsgálatát: hogyan alakult
a nyelvtudás, a nyelvismeret Magyarországon az elmúlt évtizedekben?
A nyelvtudás jelenlegi helyzetét, társadalmi és oktatási hátterét, ennek hatékonyságát
egy újabb adatfelvétel segítségével, egy 1992-es vizsgálat vonatkozó adatainak máso
delemzésével próbáltuk feltárni. A vizsgálat a TÁRKI-ban folyó, „Társadalmi tudattartal
mak kulturális és anyagi meghatározottsága” című kutatás keretében készült, kérdőívvel,
2998 fős reprezentatív mintán. Az elemzés során elsősorban csak az idegen nyelvtudás
ra vonatkozó kérdéseket dolgoztuk fel. Elsősorban arra kerestük a választ, hogy miként
alakul ma az idegennyelv-ismeret a magyar lakosság körében, kik rendelkeznek ezzel
az igen értékesnek számító „tőkével", hogyan jutottak hozzá; milyen szerepe van-volt az
iskolarendszerű oktatásnak és az iskolarendszeren kívüli oktatásnak a nyelvtudás elsa
játításában? A kérdésekre kimerítő választ természetesen jelen elemzés alapján nem
adhatunk. Mégis, az itt felmutatott tendenciák vélhetően jeleznek valamit a nyelvtudás
társadalmi megoszlásáról. A felvázolt tendenciák hátterét - az iskolarendszerű nyelvok
tatás, az iskolarendszeren kívüli nyelvoktatás alakulását, a nyelvtudás iránti igények nö
vekedését az elmúlt évtizedekben - nem elemeztük, ez külön vizsgálat tárgya lehet.
A vizsgálat eredményei szerint a 2998 kérdezett közül 470 fő, a kérdezettek 15,7%-a
állította, hogy tud valamilyen idegen nyelven. A nyelvet ismerők megoszlása társadalmi,
demográfiai változók mentén a következőképpen alakul: a nyelvet ismerők többsége,
59,4%-a nő, életkor szerint az idősebbek és a fiatalabbak vannak többségben, a leg
rosszabb mutatókkal a középkorosztály rendelkezik.
62

A NYELVOKTATÁS TÁRSADALMI HÁTTERE
Életkor
18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66-75
76-85
86-95
Összes

Nyelvet nem tudók
száma
%-a
327
75,2
408
85,2
519
84,0
425
86,9
419
88,4
292
85,1
128
86,5
20
83,3
2528
84,3

Nyelvet tudók
száma
%-a
108
24,8
71
14,8
97
16,0
64
13,1
55
11.6
51
14,9
20
13,5
4
16,7
470
15,7

Összes

%

435
478
606
489
474
343
148
24

100
100
100
100
100
100
100
100

2998

100

Iskolai végzettség szerint vizsgálva kitűnik, hogy a nyelvtudás az iskolai végzettséggel
párhuzamosan nő, de minden csoportban nagyon magas a nyelvet nem ismerők aránya!
Egyedül az egyetemi végzettséggel rendelkezők közt van 50% felett a nyelvet ismerők
aránya.
Iskolai
végzettség
nem járt iskolába
kevesebb, mint 8 alt.
8 általános
szakmunkásképző
szakközépiskola
gimnázium
főiskola
egyetem

Nyelvet nem tudók
%
száma
23
100
438
93,2
631
92,3
730
92,6
325
83,3
199
66,1
126
58,6
54
43,2

Nyelvet tudók
száma
%
0
0
32
6,8
53
7,7
58
7,4
65
16,7
102
33,9
89
41,4
71
56,8

Összes

%

23
470
684
788
390

100
100
100
100
100

301
215
125

100
100
100

Településtípus szerint a nyelvtudás erős urbanizáltsága jellemző: a nyelvet ismerők
80%-a városi lakos - ebben is az egyes településtípusok különböző iskolázottságü la
kossági összetétele tükröződik. A nagyvárosokban a lakosság átlagon felüli arányban
beszél nyelvet, Budapesten ez közel 30%.
Település
tanya
község
város
megyeszékhely
Budapest

Nyelvet nem tudók
száma
%
30
100
994
91,3
739
87,4
78,6
335
430
70,8

Nyelvet tudók
száma
%
0
0
95
8,7
107
12,6
91
21,4
177
29,2

Összes

%

30
1089
846
426
607

100
100
100
100
100

Foglalkozási ágazat szerint vizsgálva azon ágazatokban vannak a nyelvet ismerők fe
lülreprezentálva, amelyekben magas a felsőfokú képzettséggel rendelkezők aránya, ill.
amelyek ma a leginkább modernizálódó szférái a gazdaságnak. Ilyenformán a kultúra,
tudomány területén dolgozók közt (32,5%-ban), és pénzügyi területen dolgozók közt
(27,5%) vannak kiemelkedő számban nyelvet tudók, átlagon felüli arányban találhatóak
még a nyelvismerettel bírók a szolgáltatásban (16,0%), a kereskedemben (18,1%), a közigazgatásban (21,4%) és az egészségügyben dolgozók közt (22,0%), a többi ágazat el
marad az átlagtól (pl. ipar 12,4%, építőipar 7,2%).
Az egyes nyelvek szerint vizsgálva a nyelvtudás ismét nagymértékű szóródást mutat
(az egyes nyelveket valamilyen szinten ismerők összege magasabb a nyelvismerettel
bírók számánál a több nyelven is beszélők miatt):
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kérdezettek %-a

Tud valamilyen szinten
338
615
88
511
81

Angolul
Németül
Franciául
Oroszul
Latinul

11,3
20,6
3,0
17,1
2,7

Az adatok a vártnál - és feltehetőleg a ténylegesnél-jóval kedvezőbb képet mutatnak:
a lakosság nem kis része tud, vagy tanult egynél több idegen nyelven, nagy számban
tudnak valamennyire az egyes nyelveken. Az adatok mindazonáltal feltehetően inkább
csak az azóta meglendült iskolai nyelvtanulásban való részvétel növekedését jelzik többé-kevésbé megbízhatóan.
Az egyes idegen nyelvek közt jellegzetes különbségek találhatóak nemi, életkori, is
kolai végzettségben mutatkozó különbségekkel való összevetés révén. A nyelvtudás a
nők körében gyakoribb a latin és a német, ill. az orosz esetében, a magasabb presztízsű
nyelveket a férfiak beszélik valamivel nagyobb arányban.
Nem
Férfi
Nő
Össz

Angol %
47,3
52,7
100,0

Német %
42,6
57,4
100,0

Francia %
47,7
52,3
100,0

Orosz %
43,1
54,7
100,0

Latin %
33,3
66,7
100,0

Összes %
45,3
54,7
100,0

Az életkor szerinti különbségekben megragadható az egyes nyelvek iránti érdeklődés
időbeni alakulása és az iskolai kötelező nyelvoktatás hatása: az angol nyelvtudás csak
a 45 alattiak körében számottevő mértékű, a leggyakoribb a legfiatalabbaknál. Orosz
nyelvet az 55 év alatti korcsoport tanult először a középiskolában, az oroszul tudás náluk
jelenik meg először számottevő arányban, s az életkorral többé-kevésbé gyarapodik, az
oroszul tudók közül legtöbben a legfiatalabb korosztályból kerülnek ki. A németül tudók
közt a 36-45 évesek vannak többségben, a többi korcsoportban többé-kevésbé egyen
letesen oszlik el a nyelvtudás. A francia a fiatalabbak körében gyakoribb, de számottevő
- a latinhoz hasonló mértékű - tudása az idősebbek körében is. A latin tudása kiegyen
súlyozottabb megoszlást mutat, kivéve az 56-65 közti korosztályt: ők estek legnagyobb
számban a két, kötelezően oktatott idegen nyelv közé a 40-es évek legvégén járva az
iskola felsőbb osztályait.

Életkor
18-25

Angol %
37,3

Német %
15 9

Francia %
26,1

Orosz %
33,3

Latin %

26-35
36-45
46-55
56-65
66-75
76-85
86-95
összes

21,9
24,0
6,5
4,7
3,0

16,6
22,4
13,7
13,8
12,5

19,8
24,9

2,1
0,6
100,0

4,2
0,8
100,0

13,6
22,7
14,8
2.3
13,6
4,5
2,3
100,0

17,3
18,5
17,3
8,6
16,0
3,7
2,5
100,0

11,4
6,1
3,5
1,0
0,2
100,0

16,0

Összes %
14,5
16,0
20,3
16,3
15,8
11,4
4,9
0,8
100,0

Az iskolázottság tekintetében a legnagyobb különbség a latinul és a franciául tudók
esetében van, ők a legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők. Az orosz a szakkö
zépiskolát végzettek körében dominál, a többieknél a gimnáziumi végzettség jár a leg
nagyobb valószínűséggel együtt nyelvtudással.
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Angol %
8 ált. alatt
8 ált.
Szakmunkásképző
Szakközépiskola
Gimnázium
Főiskola
Egyetem
Összes

0,6
8,3
10,7
19,5
24,3
20,7
16,0
100,0

Német %
3,9
12,0
17,7
16,9

Francia %
0,0
0,8

21.1
15,6
12,7
100,0

9,1
17,0
30,7
12,5
22,7
100,0

Orosz %
1,6
7,8
16,4
23,1
22,5
15,5
13,1
100,0

Latin %
0,0
2,5
4,9
23,5
25,9
11.1
32,1
100,0

Összes % |
16,5
22,8
26,3

130 I
10,0
7 ,2

4,2
100,0

II

A nyelvtanulási lehetőségek a 80-as évekre jelentős mértékben kibővültek, a nyelvok
tatás jelentős része az iskolarendszeren kívülre került: nyelviskolák, magántanárok szá
mára jelentett komoly megélhetési forrást a nyelvpiac kialakulása. Jelen vizsgálatban a
kérdezettek 22,5%-a, 665 fő válaszolta, hogy tanult valamilyen nyelvet a kötelező nyelvoktatáson túl. Azok, akik tanultak a kötelezőn túl idegen nyelvet, valamivel több mint fe
lerészben (53,8%) azt vallják magukról, hogy nem tudnak idegen nyelvet, s valamivel
kevesebb, mint felerészük 46,2%-uk állítja, hogy tud - ami az országos 15% körüli átlag
hoz viszonyítva igen jó arány (tekintve, hogy szinte mindenki tanult idegen nyelvet - az
iskplában).
Érdemes áttekinteni azok iskolai végzettség és életkor szerinti összetételét, akik ta
nultak idegen nyelvet az iskolán kívül: a középfokú végzettséggel bírók vannak köztük
legtöbben, s jobbára a fiatalabbak közül kerülnek ki. (A két mutató nyilvánvalóan össze
függ: elsősorban a még középiskolába járókról van minden valószínűség szerint szó.)

Kevesebb, mint 8 általános
8 általános

493
684

Szakmunkásképző
Szakközépiskola
Gimnázium
Főiskola

788
390
301
215

Tanult nyelvet
a kötelezőn túl
Fő
%
11
1.7
72
10,8
94
14,1
134
20,2
149
22,4
118
17,7

Egyetem
összes

125
2996

87
665

Iskolai végzettség

Összes

13,1
100,0

Ebből tud nyelvet
Fő
3
24
29
43
82
68
58
307

%
27,3
33,3
30,9
32,1
55,0
57,6
66,7
46,2

A nem kötelező nyelvoktatásban való részvétel az iskolai végzettség emelkedésével
párhuzamosan nő, a nyelvtanulás hatékonysága szintén erősen függ az iskolai végzett
ségtől: a gimnáziumi végzettség felett számottevően javul azok aránya, akik nemcsak
tanultak valamilyen nyelvet a kötelező iskolai oktatáson túl, de tudnak is-á llítá su k szerint
- valamilyen nyelven. Az életkorral való összefüggés ugyancsak igen szoros:
Az életkor csökkenésével párhuzamosan egyre inkább nő az iskolán kívüli nyelvokta
tásban résztvevők száma, egyre többen mondják, hogy tanultak idegen nyelvet a köte
lezőn túl is - a 45 év alattiak esetében ugrik meg jelentősen a nem iskolai nyelvoktatásban
résztvevők száma, a legfiatalabbak, a 18-25 éveseknél ismét komoly emelkedés tapasz
talható. Érdekes azonban, hogy a nyelvtanulás hatékonysága nem mutat jelentős mér
tékű változást: körülbelül hasonló azok aránya az egyes korcsoportok közt, akik nemcsak
tanultak, de tudnak is valamilyen nyelvet. A legnagyobb hatékonysággal úgy tűnik, az
idősek (66-felettiek) és a legfiatalabbak tanultak - azok, akik még a régi rendszerben
jártak iskolába, s akiknek már módjuk van ismét használni is a nyelvet. A nyelvtanulás
hatékonysága a legalacsonyabb a középgeneráció esetében - az ő számukra a kötelező
orosz alacsony hatásfokú tanulása mellett nem volt más, nyugati nyelv tanulását inspiráló
tényező, az ország határai még nehezen átjárhatóak voltak nyugat felé.
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Életkor
18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66-75
76-85
86-95
összes

összes
435
479
606
489
474
343
148
24
2998

Tanult nyelvet
a kötelezőn túl
%
Fő
149
34,2
126
26,3
165
27,2
91
18,6
65
13,7
45
13,1
19
12,8
5
20,8
22,5
665

Ebből tud nyelvet
Fő
74
54
71
42
30
22
11
3
307

%
49.7
42,9
43,0
46,2
46,2
48,9
57,9
60,0
46,2

Összességében a vizsgálat eredményei szerint mind a nyelvtudás ténye, mind a nyelvi
szerkezet (milyen nyelven beszél), erős összefüggést mutat a fontosabb társadalmi, de
mográfiai változókkal. Kitűnik az adatokból az utóbbi évek javuló tendenciája: az életkor
ral párhuzamosan gyengül a társadalmi-demográfiai változók meghatározó s magyarázó
ereje. A legfiatalabbaknak egyre jobb esélyük van a nyelvtudás hatékony elsajátítására:
több, mint egyharmaduk résztvesz a nyelvoktatás valamely nem kötelező formájában (ez
jelenthet magánúton való tanulást, magántanárt, nyelviskolát éppúgy, mint iskolai fakul
tációs, szakköri foglalkozást). Közülük azonban változatlanul jóval inkább van esélyük a
gimnáziumba, vagy felsőoktatási intézménybe járó, városban lakó fiataloknak egy hasz
nos modern idegen nyelv hatékony elsajátítására, mint falusi, alacsonyabb iskolai vég
zettséggel bíró társaiknak. Az adatokban azonban fellelhető azon tendencia kezdete is,
amelynek során a nyelvtudás (¡II. elsősorban egyes nyelvek, mint az angol, a francia tu
dása) megszűnik a társadalmi elit specifikuma lenni, s fokozatosan elterjedve a társada
lom középső rétegeinek körében, utóbb általánosan jellemzővé válik a (legalábbis az ál
talános képzettséget nyújtó) középfokú iskolai végzettséggel bírók körében.
E tendencia nem csak demokratizmusa miatt üdvözlendő, de azért is, mivel ezzel a né
pesség egyre nagyobb része válik képessé a nemzetközi kommunikációba való bekapcso
lódásra, egyre nagyobb része képes részt venni egy hatékonyabb, s egyre inkább nemzetközi
keretekbe ágyazódó társadalmi modernizációs folyamatban. De ehhez még kell egy kis idő.
JEGYZET
(1) Kifejezetten a kérdésre irányuló vizsgálat 1979-ben készült: Terestyéni Tamás: Az idegennyelv-tudás a magyar lakosság körében. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Buda
pest, 1980.
(2) Az említett vizsgálat három egyszerű mondat közül egynek a lefordítását kérte azon kérde
zettektől, akik azt állították magukról, hogy tanulnak valamilyen nyelven. Az eredmény
igen erős, ráadásul az egyes nyelvek esetében igen különböző mértékű torzítást mutatott
(az oroszul tanulók 16%-a, a németül tanulók 40%-a, az angolul tanulók 33%-a tudta csak
a válaszott mondatot idegen nyelvre lefordítani.)
Csepeli György: Önmeghatározás és magyarság. In: Csepeli Gy.: Csoporttudat - nemzettu
dat. Magvető, 1985.
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A nyelvtudás fogalmának
új értelmezése
KATONA LUCIA

Az idegennyelv-tudás pontos meghatározása szakmai körökben hosszú idő óta
vita tárgya. Bár már számos modell és definíció született, még sincs teljes
egyetértés arról, mit is fed pontosan ez a fogalom.
Stern az idegennyelv-tudást egyfajta kontinuumként ábrázolja, ahol „a nyelvtudást há
rom kategória képviseli, melyek a nyelv relatív elvont és általános tudásától (kompeten
cia) a konkrétabb kommunikatív készségeken keresztül a nyelvi viselkedés részletes
specifikációiig terjednek”. (1)
A jelen tanulmány a nyelvtudás első, átfogó értelmezésén alapszik, s a kommunikatív
kompetencia legújabb modelljeit tekinti át azzal a céllal, hogy alapot szolgáltasson mind
a korszerű idegennyelvtanítás, mind pedig a nyelvvizsgáztatás számára.

Kommunikatív kompetencia-modellek
A készségek/alkotóelem ek struktúra
A nyelvtudás e multidimenzionális modelljét az 1960-as években javasolták olyan híres
nyelvészek, mint pl. Lado (2) vagy Carroll(3). Erősen érződik rajta a strukturális nyelvé
szet hatása, s azon az akkoriban általánosan elfogadott elven alapszik, hogy az ide
gennyelv-tudás egyenlő a nyelv alkotóelemeinek ismeretével. Ezért a nyelvtudás méré- .
sére olyan mátrixokat alkalmaztak, amelyek a nyelv három alkotóeleméből (fonológia/he
lyesírás, szókincs és nyelvtan), valamint a négy alapvető nyelvi készségből (beszéd, hal
lás utáni értés, olvasás és írás) álltak. Mivel túl idő- és munkaigényes lett volna a vizs
gázók idegennyelv-tudását minden egyes területen megmérni, ezért a gyakorlatban e
hipotézis gyengébb formája terjedt el: csak a négy nyelvi készséget mérték külön-külön,
mindig csak egy-egy nyelvi aspektusra koncentrálva. Ily módon a vizsgázók nyelvtudását
többféle teszt segítségével térképezték fel, s az összkép az egyes tesztek során nyújtott
nyelvi teljesítmény pontszámainak összegzésével alakult ki.
Ez, az egyszerre csak egy vizsgálandó területre koncentráló, ún. „diszkrét-pontos”
módszer még mindig nagyon divatos bizonyos nyelvvizsgáztató körökben, mint ezt a fe
leletválasztós tesztek népszerűsége is bizonyítja. Azonban két súlyos problémát is felvet
ez a módszer:
1) A nyelv részeinek ismerete nem azonos a teljes értékű nyelvtudással (vö. Carroll), (4)
2) Az ebben a struktúrában mért nyelvtudás csak a grammatikai kompetenciára kor
látozódik, így a kommunikatív kompetencia többi eleme (pl. a szociolongvisztikai, vagy
a stratégiai kompetencia) teljesen mellőződik (vö. H enning- Cascallai) (5). Következés
képpen a kompetencia e szűkkörű értelmezését sokan megkérdőjelezték, s a közelmúlt
ban jelentősen kiszélesítették.
A szerző „Current trends and developments in oral language proficiency testing" című dolgozata
a Tudományos Minősítő Bizottság Plénumának 1992-ben kiírt pályázatán HL díjat kapott.
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Az egységes kompetencia hipotézis
Az 1980-as évek elején ösztönző hatást gyakorolt a szakmára Oller(6) egységes kom
petencia hipotézise, amely azon a feltételezésen alapult, hogy minden nyelvi készség
alapja egy fő, ún. „g” faktor, ami a GLP (General Language Proficiency), azaz általános
nyelvtudás rövidítése, és amelyet nem lehet további alkotóelemeire bontani. Oller faktoranalízises vizsgálatai (pl. O ller-Perkins) (7) alapján azt állította, hogy ez a tényező szo
rosan kapcsolódik az intelligenciához. Ezt az állítást látszottak alátámasztani azok a ku
tatási eredmények is, melyek az intelligenciatesztek (IQ-tesztek) verbális és nonverbális
készségei között magas korrelációt mutattak ki.
Természetesen ez a provokatív állítás nagy szakmai vitát kavart és további kutatásra
ösztönzött a nyelvtudás mibenlétének megállapítására. Az ellenvéleményeket legcsattanósabban talán Ellis (8) fogalmazta meg, amikor rámutatott, hogy a „g” faktor nem elen
gedhetetlenül szükséges a nyelvtudás elsajátításához, hiszen minden épeszű gyermek
megtanulja az anyanyelvét, intelligenciaszintjétől függetlenül. így valószínűnek látszik,
hogy az intelligencia nem játszik létfontosságú szerepet az idegennyelv-tanulásban sem.
Carroll (9) pedig bebizonyította, hogy Oller eredményei a helytelen faktor-analízises mód
szernek köszönhetőek, ezért az adatokat megfelelően átprogramozta és újraelemezte,
s ennek eredményeként Carroll már többkomponensű modellt kapott. Hamarosan maga
Oller (10) is belátta, hogy hipotézise ebben a formában nem állja meg a helyét.

A CALP/BICS modell
Cummins (11, 12) megpróbálta Oller hipotézisét és a fent említett ellenvetést össz
hangba hozni egy olyan modell megalkotásával, melyben kétféle nyelvi képességet kü
lönböztetett meg:
1) a kognitív/felsőbb szintű tanulmányok folytatásához szükséges nyelvtudást (CALP,
azaz „cognitive/academic language ability”), amely szoros kapcsolatban áll az általános
kognitív készségekkel és azonosítható Oller „g" faktorával, valamint
2) az alapvető interperszonális kommunikációs készségeket (BICS, vagyis „basíc interpersonal communication skills ”), amelyek a természetes úton fejleszthető készségek
ből: a szóbeli fluenciából, szociolingvisztikai kompetenciából és az akcentusból állnak.
Cummins azt állította, hogy e kétfajta nyelvi képesség szerepet játszik mind az anya
nyelv, mind pedig az idegennyelv elsajátításában, de függetlenek egymástól, tehát eltérő
módon fejlődhetnek, ezért vizsgálatukhoz különböző nyelvtudásmérő eszközök szüksé
gesek.

Hymes kommunikatív kompetencia-modellje
Oller és Cummins elméletével párhuzamosan egy másik, igen nagyhatású modell (Canale és Swain műve) (13,14) is tért hódított az alkalmazott nyelvészek körében. E modell
előzményei 1972-re vezethetők vissza, amikor Hymes megalkotta a „kommunikatív kom
petencia" terminust, hogy „szembeállítsa a nyelv kommunikatív felfogását Chomsky kompetencia-elméletével” (Richards - Rodgers) (15).
Chomsky (16) azt állította, hogy „a nyelvészet elméletének fő tárgya a teljesen homo
gén beszédközösségben élő ideális beszélő-hallgató, aki nyelvét tökéletesen tudja és
nincsenek rá hatással az olyan nyelvileg lényegtelen körülmények, mint a memória korlátai, a figyelem elterelődése és az érdeklődés változása, valamint azok a (véletlenszerű
vagy jellemző) hibák, amelyeket nyelvtudásának gyakorlatban való alkalmazása közben
vét”. Chomsky definíciója szerint a kompetencia „a beszélő-hallgató nyelvtudása”, ame
lyet megkülönböztet a performanciától, ami „a nyelv tényleges felhasználása konkrét szi
tuációkban”.
Hymes (újranyomtatva Brum fit-Johnson, 17) a kompetenciának ezt a szűkkörű értel
mezését „édenkerti állásponténak tartja, amely fontos kérdéseket mellőz azzal az indok
lással, hogy a „performancia" birodalmába tartoznak. Rámutat, hogy „vannak nyelvhasz
nálati szabályok, amelyek nélkül a nyelvtani szabályok mit sem érnek” (15. oldal). így az
a személy, aki csak a nyelvészeti kompetencia birtokában volna - Giglioli (18) kifejezé
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sével élve - egyfajta „kultúrszörnyeteg” lenne, aki „tudná a nyelve nyelvtani szabályait,
de nem tudná, mikor beszéljen, mikor hallgasson, milyen alkalommal mely szociolingvisztikai lehetőségeket válasszon repertoárjából stb.” (15. oldal) (17).
Tehát Hymes újradefiniálja a kompetencia és performancia fogalmát, széleskörűen ér
telmezve mindkettőt. Kétdimenziós kommunikatív kompetencia-modellje a nyelvészeti
elemen kívül szociolingvisztikai komponenst is tartalmaz, mivel a nyelvészeti kompeten
cia mellett a nyelvhasználati szabályok is helyet kapnak benne. Modellje a következő
négy összetevőből áll:
1) formai lehetőség: ez nagyjából megegyezik Chomsky kompetencia-fogalmával.
2) megvalósíthatóság: megvannak-e a szükséges eszközök a megvalósításához.
3) megfelelés: illik-e a kontextushoz.
4) „elfogadott felhasználás": valóban használják-e a gyakorlatban.
Hymes értelmezésében tehát a nyelvtudás fogalma kiszélesül kommunikatív kompe
tenciává, s ez a felfogás figyelembe veszi a kontextus fontosságát (beleértve a diskurzus
(19) típusát és a szociolingvisztikai szituációt) a megfelelő nyelvhasználatban.

Canale - Swain modellje
A kommunikatív kompetencia fogalmának ez a kiterjesztett értelmezése nagy hatást
gyakorolt szinte minden, utána kidolgozott elméletre, beleértve Canale - Swain (13) mo
delljét is, amely szintén „a nyelv mint kommunikációs eszköz” dinamikus felfogásának
képviselője, s arra a feltételezésre épül, hogy a nyelvtanulók kompetenciáját alkotó egyes
készségek színvonala nagyon eltérő lehet egymástól.
Eredeti modelljük a következő alkotórészekből áll:
1) nyelvtani kompetencia: a nyelvtani szabályok ismerete,
2) szociolingvisztikai kompetencia: a megfelelő diskurzustípusok és nyelvhasználati
szabályok ismerete,
3) stratégiai kompetencia: a verbális és nonverbális kommunikációs stratégiák isme
rete.
Később Canale (14) kibővítette a modellt azáltal, hogy különbséget tett a szocioling
visztikai kompetencia (szociokulturális szabályok) és a diskurzuskompetencia (kohézió
és koherencia) között.
Ez a négy elemből álló kompetencia modell nagyon népszerű volt az 1980-as években,
bár voltak gyenge pontjai, pl. a négy összetevő közötti kapcsolat nem volt világos, s nem
írta le kielégítően a kommunikatív kompetencia és performancia közötti átmenetet (vö.
Skehan, 20).

Taylor felfogása
Az eddig ismertetett modellek szemléletesen érzékeltetik, milyen eltérő értelmezése
ket kapott az idegennyelv-tudás fogalma, s elképzelhető, milyen sok nehézséget okozott
az egységes álláspont hiánya. Ezt a problémát igyekezett megoldani Taylor (21), amikor
azt javasolta, tegyünk különbséget a kompetencia és a nyelvtudás fogalma között. Sze
rinte a kompetencia terminus utaljon a statikus és abszolút tudás fogalmára, amely a
nyelvtani szerkezetekre, formákra és állapotokra vonatkozik, míg a nyelvtudás legyen di
namikus és relatív fogalom, amely folyamatokra és funkciókra utal. Taylor meghatározása
szerint a nyelvtudás nem más, mint „a kompetencia felhasználásának képessége”, míg
a performancia „az, amikor a nyelvtudást alkalmazzuk” (166. oldal).
Ezenkívül Taylor azt is javasolta, hogy vessük el a kommunikatív kompetencia fogal
mát, s helyettesítsük a kommunikatív nyelvtudáséval, amely legalább két összetevőből
állna:
1) nyelvtani nyelvtudásból (a háttérben levő nyelvtani kompetenciával)
2) pragmatikus nyelvtudásból (az alapjául szolgáló pragmatikus kompetenciával).
Taylor véleménye szerint e két alkotóelem mellé még társulhatna egy harmadik is: a
stratégiai nyelvtudás (együtt a stratégiai kompetenciával), ha pontosabban meg tudnánk
határozni mibenlétét.
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Javaslataival Taylor igyekezett rendet teremteni a fogalmak s terminus technicusok zűr
zavarában, és egyúttal szintetizálta Chomsky és Hymes egymásnak ellentmondó elmé
letét, hiszen a kompetenciát Chomsky felfogásának megfelelően értelmezte, de felhasz
nálta Hymes korszakalkotó gondolatait a szociokulturális szabályok és a kontextus fon
tosságáról, valamint Canale - Swain új fogalmát: a stratégiai kompetenciát, felfogása
azonban - sajnálatos módon - nem terjedt el széles körben s így nem is fejthetett ki je
lentős hatást.

A Bachman-modell
Bachman (22) szintén a nyelvtudás elemekre oszthatóságának elvét vallja, s ennek
az elméletnek az empirikus bizonyítékaira támaszkodva (pl. Bachman - Palmer 23, 24)
alkotta meg saját modelljét, amelynek fő alkotóeleme a vizsgázók kommunikatív nyelv
tudása.
A kommunikatív nyelvtudás - ami magába foglalja mind a nyelvi kompetenciát, mind
pedig e tudás gyakorlatban való alkalmazásának képességét - három alkotóelemből áll
(l.á b ra ):
1) A nyelvi kompetencia, melynek két összetevője az organizációs kompetencia (ami
tovább bontható nyelvtani és textuális kompetenciára) és a pragmatikus kompetencia
(amely „illokúciós" (25) és szociolingvisztikai kompetenciára oszlik):
a) Az „organizációs kompetencia” az a tudás, ami elengedhetetlen a nyelvtanilag he
lyes közlések létrehozásához vagy felismeréséhez, mögöttes tartalmuk megértéséhez
és írott vagy beszélt „szövegekbe” való elrendezésükhöz.
b) A „pragmatikus kompetencia” az a tudás, ami az organizációs kompetencián túl még
szükséges a diskurzus társadalmilag elfogadott „illokúciós aktusainak" kontextusba
ágyazott létrehozásához vagy értelmezéséhez. Idetartozik a nyelvi funkciók, a szociokul
turális normák, a kulturális utalások és a képes beszéd ismerete.
2) A stratégiai kompetencia az a képesség, amely a nyelvi kompetenciát a nyelvhasz
náló tudásrendszeréhez és a kommunikációs kontextus jellemzőihez kapcsolja. A stra
tégiai kompetencia értékelési, tervezési és végrehajtási funkciókat tölt be, melyek meg
határozzák a kommunikatív célok elérésének leghatékonyabb módját.
3) A pszichofiziológiai mechanizmusok, vagyis azok a készségek, amelyek a kompe
tencia használati módját (produktív vagy receptív) és közegét (szóbeli vagy vizuális) jel
lemzik.
Érdemes megjegyezni azonban, hogy Bachman 1991 -es tanulmányában kissé módo
sította modelljének ezt a komponensét, s már csak két részre osztotta a nyelvi képessé
get:
1) nyelvtudásra (korábban „nyelvi kompetencia"), ami egyedül csak a nyelv felhaszná
lását jellemzi és
2) metakognitív stratégiákra, melyeket minden szellemi tevékenység általános jellem
zőinek tart. A korábbi modell „stratégiai kompetenciá’ -jának három altípusa most ebbe a
kategóriába olvadt bele.
E módosított modell szerint a nyelvi képesség szintbeli különbségeit két tényező indo
kolja: a nyelvtudás és a metakognitív stratégiák eltérései az idő és a felhasználó szemé
lyek függvényében. „Ez azt jelenti, hogy a vizsgázók teljesítménye egy adott vizsgafela
dat végrehajtásakor tükrözi mind tudásukat a mért nyelvi elemek tekintetében, mind pe
dig azzal kapcsolatos képességüket, hogy ezt a nyelvtudást hatékonyan alkalmazzák a
vizsgafeladat jellemzőinek megfelelően a probléma sikeres megoldása érdekében” (26)
(687. oldal).
Bár még nem nyerte el végleges formáját, Bachman modellje jelenlegi formájában is
nagy előrelépést jelent az idegennyelv-tudás alkotóelemeinek meghatározásában, hi
szen elméletileg jól megalapozott és átfogó, ugyanakkor felhasználja a nyelvtudásmérés
területén végzett legújabb kutatások eredményeit is, így szintetizálja a korábbi elméleti
modellek fontos kategóriáit és a tudományág empirikus tapasztalatait (vö. Weir27, Valdman 28, Skehan 20). Azonban Bachman túl is lép elődein azáltal, hogy jobban elkülöníti
egymástól a pragmatikus és stratégiai kompetenciát, azaz a nyelvhasználat szabályait
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ós a hatékony kommunikációt elősegítő stratógiakat. Ezenkívül azzal is kibővíti a korábbi
modelleket, hogy megpróbálja leírni azokat a folyamatokat, amelyekben a különféle al
kotóelemek interakcióba lépnek egymással ós a nyelvhasználati kontextussal. Elmélete
jelentőségét bizonyítja az is, hogy elsőként foglalja magában a kompetencia és a perfor
mancia között fennálló kapcsolatot, hiszen míg a modell alapvető kompetenciái általáno
sított képességekből állnak, addig a készségkomponensek a valódi nyelvi teljesítményt
írják le. Bachman maga abban látja modellje jelentőségét, hogy az elméletileg és gya
korlatilag alátámasztott, rendszerezett alapot jelent általános vizsgakészítósi döntések
meghozásához ós a tesztelmélet pszichometriai ismérveinek (megbízhatóság (29), ér
vényesség^)), valamint az autenticitásnak (31) a gyakorlati megvalósításához.

Celce-Murcia - Dőrnyei - Thurrell modellje
Bachman nagy jelentőségű műve után az 1990-es évek elejének legújabb termése
Celce-Murcia - Dörnyei - Thurrell (32, megjelenés alatt) pedagógiai indíttatású ós min
den eddiginél részletesebb tartalmi specifikációt tartalmazó modellje, amely tudatosan
épít a fent említett szakmai előzményekre ós szintén kísérletet tesz szintetizálásukra. A
szerzők egyik célja a kommunikatív kompetencia pontosabb meghatározása volt, ezért
tovább szűkítették s részletesebben írták le a szociolingvisztikai kompetenciát, ós beve
zettek egy új fogalmat, az „akcionális kompetenciát”. így modelljük öt fő összetevőt tar
talmaz:
1) diskurzuskompetencia, ami nagyjából megegyezik Bachman textuális kompetenci
ájával, s további öt alkomponensre bontható (kohézió, koherencia, deixis (33), műfaji ós
beszélgetési struktúrák),
2) nyelvi kompetencia, amely magába foglalja nemcsak a nyelvtani szabályok ismere
tét, de a szókincstudást is, s ezek fonológiai/helyesírási megjelenítését,
3) „akcionális kompetencia", azaz a kommunikációs szándék megértésének ós kifeje
zésének képessége beszédaktusok ós nyelvi funkciók megvalósítása, felismerése, ér
telmezése s a rájuk való reagálás útján. Ez a kompetencia két alkategóriára oszlik: a nyel
vi funkciók megvalósítására s az „illokúciós" jelentés és a közvetett beszédaktusok ér
telmezésére.
4) Szociolingvisztikai kompetencia, ami a beszélő azon képességét jelenti, hogy meg
felelő módon tudjon kifejezni üzeneteket a kommunikáció átfogó társadalmi és kulturális
kontextusában, az eltérő nyelvhasználat pragmatikus tényezőinek (társadalmi kontextus,
stilisztikai megfelelés, szociokulturális ós nonverbális kommunikatív tényezők) figyelem
bevételével.
5) Stratégiai kompetencia, azaz a kommunikációs stratégiák helyes használatának is
merete.
A modell nemcsak a kommunikatív kompetenciát alkotó fontosabb készségeket nevezi
meg, hanem kísérletet tesz az egyes komponensek egymásra hatásának meghatározá
sára is (2. ábra). Központi helyre a diskurzuskompetenciát helyezi, amely állandó köl
csönhatásban van a nyelvi, a szociolingvisztikai és az „akcionális kompetenciával”. E
négy alkomponenst körülveszi s szükség esetén kisegíti az ötödik összetevő, a stratégiai
kompetencia. A szerzők részletesen felsorolják az egyes alkompetenciák alkotóelemeit
s taxonómiájukat különösen a nyelvtanítás és -elsajátítás szakértői számára ajánlják, hi
szen e részletes lista segítségével jobban meg lehet tervezni az idegennyelv-tanítás és
-vizsgáztatás folyamatát, az eddig elhanyagolt részterületekre (pl. beszélgetési struktú
rák, kohézió, a nyelv lexiko-grammatikus építő elemei, beszódaktusok s értelmezésük,
szociokulturális tényezők ós kommunikációs stratégiák) nagyobb hangsúlyt fektetve a ta
nításban, éppúgy, mint a számonkérésben és az értékelésben.
A szerzők modelljük jelentőségét abban látják, hogy az szilárd és rendszerezett alapot
biztosít mind az idegennyelv-tanítás ós -vizsgáztatás gyakorlata, mind pedig az (alkal
mazott és elméleti) nyelvészeti kutatások számára. Egyúttal fel is szólítják az elméleti s
gyakorlati szakembereket a modell továbbfinomítására, alkotóelemeinek pontosabb
meghatározására ós a gyakorlatban való alkalmazhatóságának kipróbálására.
r
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Összefoglalás és konklúzió
E tanulmány kísérletet tett arra, hogy áttekintést adjon a tágabb értelemben vett ide
gennyelvtudásról a legújabb kommunikatív kompetencia-modellek alapján. A nyelvtudás
összetevőinek pontosabb meghatározására irányuló új törekvéseket az 1. táblázat
összegzi (amely Stern (34) (356. oldal) összefoglalásának módosított és kibővített válto
zata). E modellek fejlődése ingaszerű mozgást mutat: az 1960-as években a készsé
gek/alkotóelemek modellel kezdődött (35), amely a nyelvtudás többelemű felfogásán ala
pult. Aztán az 1980-as évek elején az inga kilendült az egységes kompetencia hipotézis
felé, amelyet aztán megkérdőjeleztek s végül elvetettek egy újabb több összetevőből álló,
részletesebb és szisztematikusabb modell hívei. Ez az új, a nyelvtudás részelemekre va
ló oszthatóságát hirdető nézet empirikus vizsgálatok megállapításaira épül, s igyekszik
integrálni és szintetizálni a nyelvtudás mibenlétére vonatkozó korábbi kutatások eredmé
nyeit. Mostanáig nem sikerült minden igényt kielégítő elméletet felállítani, bár Bachman
1990-1991 -es modellje s Celce-Murcia - Dörnyei -T hurrell pedagógiai szemléletű struk
túrája ígéretes előrelépést jelentenek ebben az irányban, mivel e modellek a nyelvtudás
fogalmának átfogóbb és részletesebb leírását adják, hiszen nem csak a nyelvi szabályok
ismeretét feltételezik, hanem - a nyelvhasználat jelentőségét felismerve - az általános
nyelvi kompetencián kívül a nyelvtudás gyakorlati alkalmazásának szabályait is tartal
mazzák. Ezzel jelentősen hozzájárulnak az idegennyelvtudásról alkotott felfogásunk pon
tosításához és kiegészítéséhez, s nagy segítséget nyújthatnak az új idegennyelvi tan
tervek kialakításához és a még korszerűbb, hatékonyabb tanítási módszerek kidolgozá
sához. Ezenkívül szilárd alapot teremtenek a további tesztelméleti kutatásokhoz, vala
mint a kommunikatív nyelvvizsgák kifejlesztéséhez.
N.B. Szeretnék köszönetét mondani Dörnyei Zoltánnak a tanulmány elkészítéséhez
nyújtott szakmai segítségéért.
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Nyelvtani
kompetencia

Textuális
kompetencia

„lllokúciós”
kompetencia

Szociolingvisztikai
kompetencia

1. ábra
Bachman (22) nyelvi kompetenciájának alkotóelemei
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Relatív elvont
Osztatlan
modell

Kételemű
modell

Háromelemű
modell

Négyelemű
modell

Nyelvtani kom
petencia, szo- Beszéd, hal
ciolingvisztikai
lás utáni ér
Nyelvi kompe kompetencia, tés, írás, olva
Egységes
tencia, szocio- stratégiai kom
sás
lingvisztikai
petencia (Cakompetencia
nale -Swain)
hipotézis (Öl
kompeten
lé r)
cia/pragmati
Nyelvtani kom
ka (Hymes)
petencia, szocioling-visztiNyelvi kompe
Nyelvtani
kai kompeten
tencia (hibae
nyelvtudás,
cia,stratégiai
lemzések)
pragmatikus
CALP/BICS
kompetencia,
nyelvtudás,
(Cummins)
diskurzus
/stratégiai
kompetencia
nyelvtudás/
(Canale)
(Taylor)

Relatív konkrét
Sokelemű
modell
Fonológia/helyesírás, szó
kincs, nyelvtan a 4 nyelvi kész
ségre vonatkozóan (Lado, Carroll)

Kommunikatív nyelvtudás:
Nyelvi kompetencia, stratégiai
kompetencia/meta-kognitív
stratégiák, /pszichofiziológiai
mechanizmusok/
(Bachman)

Diskurzuskompetencia, nyelvi
kompetencia, „akcionális kom
petencia", szociolingvisztikai
és stratégiai kompetencia (Celce-Murcia,Dörnyei - Thurrell)

1. táblázat
Az új kommunikatív kompetencia-modellek összegzése ( Stem (34):356)
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Könyvtár, dokumentáció, kutatóintézet
A Teleki László Alapítvány Könyvtár
és Dokumentációs Szolgálata
A Teleki László Alapítvány Könyvtár és Dokumentációs Szolgálata (KDSZ) 1992ben alakult. Fő feladata az Alapítvány tudományos intézeteinek (Magyar Külügyi
Intézet és Közép-Európa Intézet) információ- és dokumentumellátása, de külön
álló szervezeti egységként önálló kutatásokat is szervez. Kutatási tevékenysége
a különböző (bibliográfiai és faktografikus) adatok összegyűjtésére és közreadá
sára korlátozódik. Gyűjteménye a volt Magyarságkutató Intézet és a Magyar
Külügyi Intézet könyv- és kézirattárát foglalja magában. A KDSZ munkájában
integrálni kívánja a hagyományos gyűjteményi tevékenységet az új típusú adat
szolgáltatással. Könyvtári-dokumentációs koncepciójának kialakítását az igények
ismerete, a szakmai tapasztalatok és a technikai feltételek megléte segítette.

Számtalan példa mutat arra, hogy a könyvtári gyűjtemények egyre kevésbé képesek
megbirkózni az információk hatalmas tömegének feldolgozásával és szétsugárzásával,
a hagyományos könyvtári modell a dokumentumok archiválásán, kölcsönzésén kívül alig
képes többre. Egyre-másra alakulnak a dokumentumok speciális csoportjának (sajtócik
kek, kutatási jelentések, TV- és rádióhírek stb.) feldolgozására a könyvtáraktól elkülönült
dokumentációs részlegek. Jóllehet ezek a munkacsoportok sok esetben a könyvtári gyűj
temények szervezetébe tagolódnak, tevékenységi körük egyre inkább elkülöníthető a ha
gyományos könyvtári munkától. Előfordul olyan eset is, amikor a dokumentációs szerve
zet nem rendelkezik könyvtári háttérrel (pl. a különböző kormányhivatalokban, sajtóhí
rügynökségekben), funkciójuk nem az archiválás, hanem az információk gyors eljuttatá
sa a felhasználókhoz. A két szolgáltatási típus közötti döntő különbség - a munkamód
szereken kívül - éppen a gyorsaság. Ugyanakkor közös cél jellemzi mindkét formációt:
közvetítő szerepet töltenek be az (információ)források és a felhasználók között, anélkül,
hogy önálló információk létrehozásában részt vennének. Ezért nevezhetők szolgáltatás
nak. (A közvetítést végző szakmai csoportoktól a legtöbb esetben nem is várható el ku
tatási tevékenység végzése: nem ez a feladatuk.)
Ezzel szemben a KDSZ megalakulásakor erős külső igényként jelentkezett, hogy a
dokumentáció saját adatgyűjtési tevékenységet is szervezzen, amely túlmutat a szokvá
nyos könyvtári-dokumentációs adatfeldolgozáson, és kutatási szinten realizálódik.
A TLA KDSZ megalakulásakor három felhasználói igénytípust kellett figyelembe venni:
1. Hagyományos könyvtári gyűjteményének szolgáltatásaival elégítse ki az - elsősor
ban kutatói - igényeket.
2. Gyorsinformációkkal szolgáljon a kutatási témakörökben.
3. Önálló kutatási tevékenység végzésével eddig fel nem tárt adatokat építsen be szol
gáltatásai közé.

A Teleki László Alapítvány Könyvtár és Dokumentációs Szolgálatának
gyűjteményi-szolgáltatási tevékenysége
A munka kezdetekor adott volt tehát a keret, amelyet tartalommal kellett megtölteni. A
tartalom pedig újra csak a valós igények alapjáén konkretizálható. A fenti kívánalmakkal
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ellentétben - amelyek főképpen a szolgáltatások típusaira vonatkoznak - ezeket az igé
nyeket a Teleki László Alapítvány szervezeti keretein belül működő tudományos intézetek
fogalmazták meg. Az intézetek kutatási terveinek ismeretében alakult ki a KDSZ gyűjtő
köre, amely két fő témakört ölel fel: a kelet-közép-európai régióra, valamint a külpolitikára
vonatkozó szakirodalmat. Továbbra is kiemelten kezeljük a kisebbségi kérdés irodalmát.
A kommunikáció-elmélet három alapvető kérdése közül (mit?, hogyan?, kinek?) tehát
körvonalazódni látszik az első válasz. A körvonalaknál azonban lényegesen többre van
szükség, amikor egy gyűjtemény valós tartalmát határozzuk meg. A nagyon egyszerűnek
látszó kérdésnek ugyanis megközelítéstől függően több rétege van. A két fő témakörön
belül tér- és időbeli, műfaji és szolgáltatás-típusra vonatkozó megszorításokra van szük
ség ahhoz, hogy a gyűjtőkör pontosan megfogalmazható legyen.
A képlet még a legnyilvánvalóbbnak látszó térbeli korlátok figyelembe vételekor sem
egészen egyértelmű, hiszen míg az egyik témakör egészen konkrét területi egységhez
kötődik (Közép-Európa), a külpolitikai témának nincsenek ennyire meghatározható terü
leti korlátai.
Kissé egyszerűbb a helyzet az időbeli megközelítés esetében: mindkét intézet döntően
a közelmúlt és a jelen folyamataival foglalkozik, a dokumentumbázis ennek megfelelően
főleg az 1945 utáni korszakra vonatkozó irodalmat tartalmazza.
A „műfaj" döntő tényező minden gyűjtemény szervezésekor. (Ebben az összefüggés
ben a műfaj megfelel a könyvtáros szakmában használt „dokumentum-típus" kifejezesnek.) A KDSZ gyűjteményének fontos részét alkotja a könyvtári anyag (könyvek, fo
lyóiratok), ugyanakkor kézirattárában nem publikált dokumentumok is találhatók, és
a tájékoztatásban egyre nagyobb teret hódít a számítógépes adatbázisok „műfaja” ,
amelyek bibliográfiai és faktografikus adatok szolgáltatásával állnak a felhasználók
rendelkezésére.
A gyűjtemény tartalmára vonatkozó kérdésre az összefoglaló válasz tehát a következő:
a) A KDSZ kézikönyvtári szinten gyűjti és feldolgozza a kelet-közép-európai térségre,
valamint a külpolitikára vonatkozó (döntően 1945 utáni) szakirodalmat (jelenlegi álloma
nya kb. 10 ezer kötet).
b) Mintegy 300 magyar és külföldi folyóirat megrendelésével segíti a tájékozódást a
fenti témakörökben.
c) A korábban a Magyarságkutató Intézet keretei között működő Archívum megtartá
sával továbbra is gyűjtőkörébe tartozik a nem publikus dokumentumok (gépiratok, sta
tisztikák, adattárak, interjúk, konferencia-jelentések stb.) feldolgozása - jelenleg a ha
gyományok folytatásaként főleg a nemzetiségi témakörben.
d) Saját adatbázisok építésével, valamint külső szolgáltatások megvásárlásával és felhasználásával bibliográfiai és faktografikus tájékoztatást nyújt a kutatóknak.
A szolgáltatások formáiról szólva a második lényeges kérdés, a „hogyan?" megvála
szolása kerül sorra.
A technikai lehetőségek fejlődése szükségtelenné, sőt egyenesen feleslegessé teszi
a teljességre törekvést - legalábbis gyűjteményi szinten. Az országban jelentős eredmé
nyek születtek olyan adatbázisok és szolgáltatások létesítésével, amelyekre a társada
lomtudományi és politikai jellegű kutatások támaszkodhatnak. Ennek ellenére számtalan
helyen végzik emberek ezrei ugyanazt a munkát: sajtóelemzéseket készítenek, sajtócik
keket, információkat dolgoznak fel. Természetes dolog, hogy minden intézménynek spe
ciális érdeklődési területe is van, de a bázis-információkat nyilvánvalóan többszörös pár
huzamossággal dolgozzák fel különböző helyeken.
Ezen irracionalitás felismerése vezetett oda, hogy a KDSZ tudatosan elhárította ma
gától a gyűjteményi szintű teljességre törekvést, és körülnéztünk a hazai (és később a
nemzetközi) információs piacon. A választékból meg kellett találni azt a partnert, amely
a fentebb vázolt gyűjteményi kör keretein belül rendelkezik a bázis-információkkal, és jó
esetben kooperációs megállapodást is hajlandó kötni. Az alapos piackutatás eredmé
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nyeképpen a KDSZ az Országgyűlési Könyvtárral vette fel a kapcsolatot. A kapcsolatnak
két oldala van: a KDSZ megvásárolja az Országgyűlési Könyvtár szolgáltatásait (PRESSDOK, Világpolitikai Információ) és saját lehetőségeit mozgósítva részt vesz egy másik
szolgáltatás kibővítésében (HUNDOK). így mentesül a magyar sajtó óriási munkát jelentő
folyamatos dokumentálásától (hiszen azt a PRESSDOK már elvégezte), és a külföldi
szakfolyóiratok politikai és jogi vonatkozású cikkeinek feldolgozásától (a Világpolitikai In
formáció nevű szolgáltatásban hatalmas folyóiratbázis alapján számítógépes rend
szerben már visszakereshetők a bibliográfiai adatok). A KDSZ fennmaradó kapacitásá
nak egy részét viszont arra fordíthatja, hogy partnerként kibővítse a HUNDOK sajtódo
kumentációs szolgáltatás forrásbázisát.
A HUNDOK eredetileg azzal a céllal jött létre 1990-ben, hogy a világsajtóban megje
lenő sajtócikkek alapján dokumentálja a Magyarország-kép alakulását. Az Országgyűlési
Könyvtár a saját gyűjteményében meglévő periodikumok feldolgozásával ennek a fel
adatnak egészen 1992-ig eleget tudott tenni. A kelet-közép-európai változások nyomán
azonban a régió országainak könyv- és sajtópiaca egyik pillanatról a másikra felborult,
és a nagykönyvtár laprendeléseiben képtelen volt követni az áttekinthetelen változáso
kat. Hiányként jelentkezett a HUNDOK-ban a kelet-közép-európai országok sajtótermé
keinek feldolgozása. Ezt az űrt igyekszik kitölteni a sokkal kisebb és ezért talán mozgé
konyabb KDSZ azzal a vállalásával, hogy a HUNDOK megszabta formában összegyűjti
és számítógépen visszakereshetővé teszi a kelet-európai országok Magyarországról és
a magyar kisebbségekről szóló legfontosabb sajtócikkeit. (Az Országgyűlési Könyvtár fő
leg nyugati lapokat dolgoz fel.) A munka eredménye az Országgyűlési Könyvtárral közös
szolgáltatásban kerül forgalomba.
A KDSZ részvétele a HUNDOK szolgáltatásban a racionális munkamegosztásra tö
rekvést példázza: sok esetben érdemes felhasználni a már meglévő eredményeket, hogy
a felszabaduló erőket egyéb tevékenységre lehessen fordítani.
A HUNDOK kapcsán érdemes szólni a KDSZ-nek arról a felfogásáról, hogy tudatos
munkát folytat az információk összegyűjtése érdekében. Kis intézményként nem arra kell
törekedni, hogy mindent helyben kapjanak meg a felhasználók, hanem elsősorban azon
kell munkálkodni, hogy a KDSZ munkatársai ismerjék a keresett dokumentumok megta
lálási helyét.
Az információk és a dokumentumok kezelése ebben a felfogásban élesen kettéválik,
mert - kihasználva a technikai fejlesztés kínálta lehetőségeket - remélhetően mód nyílik
az információk minél teljesebb körének összegyűjtésére, legalábbis az Intézeteket ér
deklő témákban. Ennek alapvető feltétele volt az Alapítvány épületében kiépített számí
tógépes rendszer. A rendszerbe telepített „kapun” keresztül a jövőben mód nyílik külső
forrásokból nyert információk fogadására is Magyarország és a világ különböző adatbá
zisaiból.
A kívülről beszerzett adatok kezeléséhez és visszakereshetővé tételéhez elengedhe
tetlenül szükséges egy saját számítógépes program, amelyben az „importált" adatok
egységes rendszerben bocsáthatók a felhasználók rendelkezésére. Ezt a célt szolgálta
a TINLIB nevű integrált könyvtári programrendszer megvásárlása, amelynek termé
szetesen csak másodsorban fő feladata az import-funkció, először a KDSZ gyűjteményét
kell „gépre vinni”.
A TINLIB a könyvtári munkafolyamatok teljes számítógépes szervezését képes mene
dzselni. A könyvtár gyarapítása, a periodikum-megrendelés, netán a kölcsönzés auto
matizálása éppen úgy hozzátartozik a rendszer szolgáltatásaihoz, mint a rendkívül fejlett
visszakeresési lehetőségek biztosítása online katalógus-modulján keresztül.
A könyvtár állományának számítógépes feldolgozása folyamatban van, a cikk megje
lenése idején már számítógéppel is visszakereshetővé vált a könyvtári és kézirattári gyűj
temény nagy része.
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A második kérdésre (hogyan?) tehát összefoglalva a következő válasz adható:
a) saját gyűjteményének számítógépes feldolgozásával;
b) külső szolgáltatások megvásárlásával;
c) kooperációs megállapodások megkötésével;
d) és külső adatbázisok anyagainak integrálásával olyan központi információs bázis
kialakítása, amely jól körülhatárolt gyűjtőkörének keretein belül áll a felhasználók rendel
kezésére.
Hogy kik ezek a felhasználók, azt a harmadik sarkalatos kérdésre (kinek7) adott vá
laszból tudhatjuk meg.
A gyűjtemény és a szolgáltatások rendszere jelenlegi koncepciónk szerint elsősorban
a kutatói tevékenységet kívánja szolgálni. Ennek rögzítése azért fontos, mert a felhasz
nálói kör és az igények határozzák meg elsőrendűen az intézmény gyűjteményi tartalmát
(mit?) és a szolgáltatások formáit is (hogyan?). A KDSZ alapvető feladata az Alapítvány
keretében dolgozó tudományos munkatársak információellátása.
Ugyanakkor, mivel mindkét kutatóintézetben több projekt jelenkori témájú, szükség
van a viszonylag friss, főképpen sajtóinformációkra. A jelenkor-központúság a gyűjte
ményben és a szolgáltatásokban egy másik, nem kevésbé fontos felhasználói kör megcélzását is jelenti: az érdeklődő politikai intézmények informálását a KDSZ-nél összegyűlt
anyagokról.
A gyűjtőkör kapcsán felsorolt dokumentum- és szolgáltatás-típusok azonban nem je
lentenek különleges kínálatot más könyvtárakkal szemben a politikai szférában dolgozó
szakemberek számára. Ezért a KDSZ arra törekszik, hogy speciális dokumentumok be
szerzésével vonzza magához a felhasználók ezen körét, és egyéni profillal bővítse gyűj
teményét. Szeretnénk, ha a gyűjteménybe kerülnének a politikai pártok kisebbségi kér
déssel és külpolitikával foglalkozó nyilvános dokumentumai. Amennyiben a kezdemé
nyezés sikerrel jár, reményeink szerint egyedi gyűjteménybe szervezve, könyvtári körül
mények között feldolgozva válik visszakereshetővé a ma még áttekinthetelen dokumen
tumhalmaz. A tervezett különgyűjtemény a politikai es a tudományos szférát egyaránt
kiszolgálná.
A felhasználók következő csoportját az egyetemi hallgatók alkotják. A tudományos in
tézetek több munkatársa oktat felsőoktatási intézményekben, a tanítványok számára
hozzáférhető a KDSZ gyűjteménye.
Összefoglalva tehát a felhasználói kör a következő:
a) az alapítvány tudományos munkatársai;
b) kül- és belföldi tudományos kutatók;
c) politikai szférában dolgozó szakértők és tisztviselők;
d) egyetemi hallgatók.
Az eddig leírtak főképpen a KDSZ gyűjteményi és szolgáltatási tevékenységével fog
lalkoztak. Most a kutatási projektek vázlatos ismertetésére térünk át.

A TLA Könyvtár és Dokumentációs Szolgálatának kutatási tevékenysége
A Teleki László Alapítvány Tudományos Tanácsának határozata szerint a KDSZ tudo
mányos jellegű tevékenysége elsősorban tematikailag határolható el a kutatóintézetek
projektjeitől. Fő jellemzője, hogy adatszerűségre törekszik olyan alapkutatások elvégzé
sével, amelyek további tudományos tevékenység kiindulópontját képezhetik.
A határozatnak megfelelően a KDSZ tehát különféle adattárak, bibliográfiák összeál
lításával, valamint statisztikai jellegű feldolgozásokkal veszi ki a részét az Alapítvány ku
tatási feladataiból. A gyűjtemények mindenkor számítógéppel visszakereshető formában
készülnek, s így a projektek befejezésekor a KDSZ szolgáltatásainak körét gazdagítják.
Némelyik projekt eredménye a nagyobb publicitás érdekében kiadvány formájában is
meg fog jelenni.
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A jelenleg futó projektek a következők:
a) az EtnoGraf térképi-statisztikai adatbázis fejlesztése;
b) a Közép-Európa magyar kisebbségi intézményrendszere című adattár összeállítása
és kiadása;
c) a Kelet-Európa kisebbségi bibliográfiája című kiadvány összeállítása.
Az EtnoGraf
Az EtnoGraf-rendszer a Teleki László Alapítvány Könyvtár és Dokumentációs Szolgá
latánál két éve folyó kutatási program keretében jött létre, a számítógépes program kifejlesztése az Állami Számítógépes Szolgálat Informatikai Rt. nevéhez fűződik. A kutatási
program témavezetője Sebők László kartográfus-demográfus (TLA KDSZ), a programfejlesztő matematikus Sáry Zoltán (ÁSzSz).
A program a Határon Túli Magyarok Hivatala kezdeményezésére indult 1991 -ben, majd
a Teleki László Alapítvány megalakulásával a KDSZ vette át szervezését. A projekt fi
nanszírozása alapvetően saját költségvetésből történik, de jelentős támogatásban része
sül az OKTK Magyarságkutatás program keretéből is.
Az EtnoGraf olyan komplex rendszer, amely számítógépen rögzített (digitalizált) tér
képi állományok és különböző adatbázisok többszintű összekapcsolását és megjelení
tését képes kezelni. Esetünkben a térképi állomány Magyarország és a szomszédos ma
gyarlakta területek község-szintig feltárt térképeit jelenti, míg az adatbázis ezen területek
nemzetiségi megoszlásának statisztikai adatait. A statisztikai adatbázisban 1910-től kez
dődően napjainkig szerepelnek a nemzetiségi adatok, mindig a hivatalos népszámlálá
sok számsorainak felhasználásával. Az adatbázis „mellékterméke” egy többnyelvű hely
ségnévtár is a szomszédos országokban lévő magyarlakta településekről (ennek egy ré
sze megjelent Sebők László: Magyar neve? című könyvében).
Az EtnoGraf tehát összekapcsolhatóvá teszi ezen állományokat, és a rendelkezésre
álló statisztikai adatokkal különböző számítások végzésére is alkalmas.
Az EtnoGraf elkészültekor teljes áttekintést ad a Kárpát-medence etnikai megoszlá
sáról. Az áttekintés egyrészt a nemzetiségi viszonyok számszerű változásait követi végig
az elmúlt nyolcvan év folyamán, más oldalról pedig település-szinten lehetővé teszi a
településnevek és a közigazgatási változások rekonstruálását.
A program használatakor tetszőleges területi egység kijelölésével (ez lehet település,
járás, megye,) visszakereshetővé válik a kiválasztott terület térképe, lakosainak száma az
adott időpontban, valamint nemzetiségeinek számszerű és százalékos megoszlása. A sta
tisztikai adatok diagram formájában is megjeleníthetők (kör-vagy oszlopdiagram). A program
lehetőséget nyújt a felhasználónak arra, hogy a vizsgált részterületet - az ún. szűrők alkal
mazásával - a térképről maga jelölje ki. A rendszerbe épített animáció segítségével filmsze
rűen lejátszhatók az azonos területegységen belül bekövetkezett nemzetiségi változások.
Az eddig említett lehetőségek kiválóan alkalmassá teszik a programot demonstratív
felhasználásra. A rendszerből nyert térképek a hozzájuk kapcsolódó diagramokkal szí
nes lézerprinteren kinyomtatva igényes kiadványok mellékleteként is megállják a helyü
ket, de a sajtónak is állandó illusztrációs anyagként szolgálhatnak.
Az EtnoGraf fejlesztés alatt álló program. Felhasználását rendkívüli módon kiszélesíti
az a lehetőség, hogy a már meglévő digitalizált térképi állományhoz bármilyen DBASE
adatbázis kapcsolható. Az adatbázis és a térképek közötti „átjárást” a területi kódok kö
vetkezetes használata biztosítja. A nemzetiségi adatok térképi ábrázolását csak első lé
pésnek tekintjük. A TLA KDSZ szervezésében folyó másik kutatás, a Közép-Európa ma
gyar kisebbségi intézményrendszere című projekt már az EtnoGraf-hoz kapcsolható for
mában készül. Befejezésekor az egyes területek nemzetiségi adatain kívül megjelenít
hetők lesznek a településeken működő kisebbségi intézmények leírásai is. A későbbiek
ben egyéb adatbázisok építését is tervezzük (pl. oktatási, egyházi adatok, igény esetén
gazdasági statisztikák, vagy bibliográfiai adatbázis is csatlakoztatható a rendszerhez).
A közel két éve folyó programfejlesztés, adatbázis-építés és térképi digitalizálás ered
ményeképpen 1993 novemberére készült el Délvidék (Vajdaság) területének statisztikai
térképi feldolgozása. Az adatbázisban az 1910-1991 közötti népszámlálások adatai sze
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repelnek (10 népszámlálás). 1994 közepére tervezzük Felvidék és Erdély nemzetiségi
adatainak közzétételét az EtnoGraf rendszerében, majd 1994 végére Kárpátalja és Burgenland térképei és nemzetiségi statisztikái is számítógépre kerülnek. 1995 folyamán
kerül sor a munka befejezésére a magyarországi, horvátországi és szlovéniai területek
feldolgozásával.
Terveink szerint a rendszer teljes egészében és részleteiben is (pl. csak Erdély, vagy
Erdély és Felvidék stb.) megvásárolható, de teljes feltöltése után esetleg CD-ROM-on is
közreadható lesz.
1993 novemberére a program fejlesztői egy minta-adatbázist, ún. DEMO-floppyt ké
szítettek, amely a vajdasági adatbázisból tartalmaz néhány adatot. A DEMO célja kettős:
egyrészt a potenciális vásárlók figyelmének felhívása a rendszerre, másodsorban pedig
a program tesztelése. A DEMO-hoz részletes felhasználói kézikönyvet is mellékelünk.
Közép-Európa magyar kisebbségi intézményrendszere. Adattár
A projekt 1992-ben indult a KDSZ szervezésében, témavezetője Bárdi Nándor.
Az adattár gondolatát a mindennapi munka során tapasztalt hiány keltette életre: elemi
adatokkal sem rendelkeztünk a magyar kisebbség intézményeiről, jóllehet ezekre tudo
mányos, de gyakorlati célokból is szükség lett volna.
A program célja az ausztriai, szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi és
szlovéniai magyar intézmények címjegyzékének összeállítása az 1993-as állapotokra
vonatkozóan. Az adattár a következő intézménytípusokat tartalmazza:
- politikai pártok, mozgalmak, érdekvédelmi szervezetek;
- oktatási intézmények (óvodák, elemi iskolák, középiskolák és felsőoktatási intézmé
nyek),
- művelődési intézmények (művelődési házak, könyvtárak, múzeumok, színházak, ze
nekarok, énekkarok, könyv- és lapkiadók, sajtó);
-tudom ányos intézmények;
- egyházak (az egyházközségek szintjéig);
- egyesületek, alapítványok, egyéb önszerveződések.
A felsorolásból kitűnik, hogy a gyűjtési kör felöleli a kisebbségek kulturális, oktatási és
egyházi életének intézményesült formáit. Kivételt csak a gazdasági jellegű csoportokkal
tettünk, egyszerűen azért, mert a privatizáció elindulásával követhetetlenné vált a
gazdasági társaságok áttekintése, és ezek a formációk általában nem nemzetiségi
alapon szerveződtek. Ezért az adattárba nem kerültek gazdasági feladatokat végző
intézmények.
Az intézmények adatait helyi adatfeldolgozók gyűjtik össze, a munka egy része tehát
terepen folyik. (Általában megyei szintű területegység tartozik egy-egy munkatárshoz.)
Ezzel a munkaszervezéssel biztosítható az adatok teljes körének felkutatása, és a lehető
legnagyobb pontosság.
A gyűjtés adatlapokon történik, amely a következő azonosító pontokat, illetve informá
ciókat tartalmazza: az intézmény hivatalos és magyar neve, a település hivatalos és ma
gyar neve, pontos cím, a vezető neve, és az intézmény tevékenységi körének leírása.
Minden adatlapot kódszámmal látnak el a gyűjtők, ami a számítógépes visszakeresést
biztosítja intézménytípus és területi hovatartozás szerint. (Az EtnoGraf projekt ismerte
tésekor utaltam arra, hogy a területi kódszámok teszik majd lehetővé az intézményi le
írások összekapcsolását a számítógépen rögzített térképekkel.)
Az adatok számítógépes rögzítése megkezdődött, 1994 januárjában az említett két
intézménytípusra vonatkozó kataszter már számítógépen visszakereshető formában
használható lesz. A teljes gyűjtési és adatbeviteli munka 1994 közepére készül el.
Mivel a címtár feltehetően szélesebb érdeklődésre is számot tarthat, 1994 folyamán a
KDSZ önálló kiadványsorozata keretében megjelenteti az adattárat.
A címtár gyorsan avuló műfaj. A változó közép-európai régióban gyakran előfordul,
hogy intézmények, egyesületek, alapítványok egyik pillanatról a másikra megszűnnek,
vagy éppen megalakulnak. Ezért semmiképpen nem elégséges az adatokat egyszer
összegyűjteni. Az elkezdett munkának akkor van értelme, ha időről időre aktualizáljuk a
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címtárat. Ezért a KDSZ két-három éves időközönként tervezi a kiadvány megjelentetését
a felfrissített adatokkal.
A magyar kisebbség intézményrendszerének összeállítása hiányt pótló vállakózás, és
magyar szempontból nyilvánvalóan prioritást élvez. Ugyanakkor érdekes összehasonlí
tást eredményezne, ha hasonló adatokkal rendelkeznénk a régió más kisebbségeiről is,
nem is beszélve a kiterjesztett gyűjtőkör tudományos és gyakorlati hasznáról (kézikönyv
a közép-európai kisebbségek intézményeinek adataiból). Ezért a következő tervperió
dusban a KDSZ a müncheni Südost-lnstituttal közösen egy bővített tartalmú adattár lét
rehozását is tervezi Közép-Európa (nem csak magyar) kisebbségi intézményrendszere
témájában.
Kelet-Európa kisebbségi bibliográfiája
A projekt „történeti” gyökerei öt évvel korábbra nyúlnak vissza, amikor a Magyarság
kutató Intézet munkatársaként a tárcaközi TS-4/5 nevű kutatási program támogatásával
bibliográfiai adatgyűjtést indítottam el A szomszédos országokban élő magyarság törté
netének annotált bibliográfiája 1918-1945 címmel. Az adatgyűjtési munka során feldol
gozásra került a két háború közötti időszakban megjelent magyar és szomszédos országokbeli könyv- és folyóiratanyag. A 7000 annotált címleírást tartalmazó bibliográfia jelen
leg adatbázis formájában a Teleki László Alapítvány központi számítógépén található
meg, kiadására még nem került sor.
Időközben kerültem kapcsolatba a müncheni Südost-lnstitut könyvtárának igazgatójá
val, Gerhard Seewannal, aki Kelet-Közép-Európa valamennyi kisebbségére vonatkozó
bibliográfia gyűjtési munkálatait szervezte. Egymás munkáját megismerve határoztuk el,
hogy adatainkat összesítve, közösen jelentetjük meg a nagybibliográfiát.
A mintegy 10-12 ezer tételre tervezett kötet tehát Kelet-Közép-Európa (Magyarország,
Ukrajna, Románia, Bulgária, Albánia és az egykori Jugoszlávia) kisebbségeire vonatko
zó helyi és nemzetközi szakirodalom közreadására vállalkozik. A biliográfia időhatárai az
1918 utáni időszakra kolátozódnak. A tervezett kiadvány a két háború közötti időszakban
megjelent könyvek, valamint a háború után kiadott könyvek és folyóiratcikkek-tanulmányok bibliográfiai leírásait tartalmazza.
A magyar kisebbségekre vonatkozó anyag gondozása mellett a KDSZ vállalta a szlo
vákiai és kárpátaljai szakirodalom összeállítását is. A bibliográfia egységesen a MicrolSIS programrendszerben kerül feldolgozásra.
Terveink szerint a gyűjtőmunka 1994 első negyedében befejeződik. Ekkor véglegesít
jük a német partnerrel a feldolgozási szempontokat (a bibliográfia leírás és az annotáció
formáját, a névátírást stb.), hogy a nálunk már számítógépen lévő bibliográfiai adatokat
a közös formához igazítsuk. 1994 őszéig mindkét fél befejezi az adatrögzítést, majd a
szerkesztés és javítás következik. A kötet megjelenése 1995 folyamán várható.

A TLA K D S Z kiadványterve
A KDSZ az európai kisebbségekre vonatkozó tényadatok hozzáférhetővé tételére
önálló kiadványsorozat (füzetsorozat) megjelentetését tervezi Kisebbségi adattár cím
mel. A sorozatban a fentebb már ismertetett kutatási projektek eredményein kívül külső
szerzők munkái is helyet kapnak. Az adatok körét a következőkben határoztuk meg: az
etnikai kisebbségekre vonatkozó statisztikák, térképek, bibliográfiák, repertóriumok és a
kisebbségi kérdés jobb megértését vagy rendezését szolgáló modellértékű dokumetumok. A sorozat periodicitását évi 4-5 füzetre tervezzük, de megfelelő anyagi lehetőségek
megszerzése esetén ennél több kiadvány is megjelentethető. A füzetsorozat nyelve alap
vetően magyar, de a statisztikákhoz, térképekhez - amelyek értelmezése nem teljesen
nyelvtől függő - több nyelvű módszertani és a megértést segítő szövegek is illeszthetők.
A kiadványok színvonalát több irányú szakmai lektorálás biztosítja. Amennyiben a kiad
vány jellege szükségessé teszi, a kéziratokról szakértők bevonásával szakmai vitákat
rendezünk.
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Az 1994-re tervezett kötetek:
1. Jakabffy Imre: Közép-Európa etnikai térképe az 1930-as években. 100 p. 1 db nagy
méretű térkép.
A térkép és magyarázó szövege az 1940-es évek elején készült, 1942-ben jelent meg,
de napjainkra csak néhány példány maradt nagyobb budapesti közgyűjteményekben. A
térképhez tartozó magyarázó szöveg publikálatlan.
2. Vincze Gábor: Az erdélyi magyar kisebbség kronológiája 1944-1953. 150 p.
A kézirat részletes tárgymutatóval ellátva kiadásra kész állapotban van. A munka rész
letes sajtó- és levéltári forrásfeltárás, valamint 80 életútinterjú felhasználásával készült.
3. Az Aland-szigetek státusza. Dokumentumgyűjtemény (Bev. tan.: Kovács Péter). 100 p.
A füzet dokumentumkiadás (a Népszövetség Tanácsának 1921. jún. 21-i döntése a
finn-svéd vita ügyében, majd az 1992-1993-as módosítások szövegének magyar fordí
tása).
A későbbi tervperiódusban tervezett füzetek munkacímei:
- Dél-Tirol státusza. Dokumentumgyűjtemény (Bev. tan.: Gál Gyula). 130 p.
- Jakabffy Elemér: Tervezet a „kisebbségi törvény" javaslatához (Jakabffy Elemér-pá
lyakép és bev. tan.: Bárdi Nándor). 100 p.
- Közép-Európa magyar kisebbségi intézményrendszere (Az ismertetett adattár kiadá
sa).
- A Magyarságkutató Intézet kéziratainak nyomtatott katalógusa.
A két éves múltra tekintő KDSZ pályafutásának elején tart, a fentebb vázolt könyvtári
dokumentációs, valamint kutatási és kiadványozási munkák egy része éppen csak el
kezdődött. Ahhoz, hogy a megkezdett út végére érjünk, időre van szükség, és lehető
ségre az elindított programok befejezéséhez. Remélem, hogy a Teleki László Alapítvány
biztosította keretek között mindkét tényező rendelkezésünkre áll majd, és az olvasók ha
marosan közvetlenül —és nem csak leírásból - is megismerkedhetnek a KDSZ tevé
kenységének néhány eredményével.
DIPPOLD PÉTER

Elfogult ajánlások
az olvasásszociológia irodalmából
1990-ben, amikor a Nemzetközi Bibliológiai Társaság felkérésére feltérképeztük
az olvasáskutatás, olvasásszociológia nyolcvanas évekbeli eredményeit, nem
voltunk tanulmányok szűkében. Szigorúnak mondható szelektálás után is gazdag
anyag került az adatbázisba. (1) Később a világ számos kutatójával kapcsolatot
tartó ismert amerikai adatbázis, az ERIC is átvette bibliográfiánkat. Mégis inkább
az foglalkoztat, vajon az olvasásszociológia eredményeit, az utóbbi tíz-tizenöt
évben megjelent munkákat ismeri-e a hazai értelmiségiek kultúra- és iroda
lomközvetítéssel foglalkozó köre, ismerik-e a pedagógusok? Az olvasásszocioló
gia kettős utat megtéve, kivált a rokonterületek közül, de mint önálló tudományág
- a művelődés- és a tudásszociológia kérdésfelvetéseihez alkalmazkodva - ismét
beilleszkedett más, hozzá közelálló diszciplínák csoportjába.

Olyan kutatóműhely, melynek fő feladata az olvasás tudományos igényű tanul
mányozása, jelenleg egy van Magyarországon, s ez a Nemzeti Könyvtár olvasásszocio
lógiai műhelye. Természetesen irodalomszociológiával, az olvasás pedagógiájával s en
nek kutatásával más intézményekben is foglalkoznak, csakúgy mint az olvasás pszicho
lógiájával. Minthogy az olvasásszociológia több szociológiai ágazat és humán tudomány
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metszéspontjában van, így más területeken működő kutatók is kirándulnak vagy kirán
dultak erre a terepre. Olyan ismert társadalomtudósok, mint Hankiss Elemér vagy Miklós
Pál már nem, vagy érintőlegesen foglalkoznak olvasáskutatással. A folytonosság fájó hi
ányát jelenti a világszerte ismert kutató, Józsa Péter tizenöt évvel ezelőtt bekövetkezett
halála. A több tucat közleményéből elsősorban olvasáskutatóként ismert Kamarás István
érdeklődése pedig a vallásszociológia felé fordult.
Rendszeres empirikus vizsgálatok Magyarországon három évtizede a Könyv
tártudományi és Módszertani Központban folynak. Noha a szakmai és társadalmi meg
rendelések gyakran egy-egy szűkebb probléma feltárására vonatkoztak (pl. könyvvásár
lás, könyvtárkép, könyvtárhasználati szokások), mindvégig jelen volt az alapkutatás ama
törekvése is, hogy többet tudjon meg az olvasás során lejátszódó mentális folyamatok
társadalmi természetéről. A kutatások célja - szoros nemzetközi együttműködésben az olvasás jelenségének, kulturális funkciójának megértése.
A kutatási eredmények többsége - a legszínvonalasabbak is - elsősorban a fenntartó
anyaintézmény kiadványaként láttak napvilágot, ami, sajnos, azt is jelenti, hogy nem ke
rültek széleskörű terjesztésre. Természetesen voltak és vannak kivételek, mint például
Az olvasás anatómiája, (2) mely 1982-ben jelent meg a Gondolat Kiadónál. Ilyen sokol
dalú válogatás talán azóta sem jelent meg.
Az utóbbi öt évben Magyarországon zajló társadalmi folyamatok közül mi főleg a tár
sadalmi nyilvánosság szerkezetváltozásait tartjuk izgalmasnak. Új kiadók és új lapok lát
tak napvilágot, melyek száma több százra tehető. A cenzúráért, s az előző évtizedekben
működő restrikcióért most kell fizetnünk, a könyvpiac az egykori „tiltott gyümölcsök” áru
sítóhelyévé vált, a könyvválaszték színvonalát tekintve felhígult. De mi a helyzet az olva
sással? Nem véletlenül jut eszünkbe a francia Pierre Nóra szellemes és szarkasztikus
címválasztása: írjatok csak, nem fognak olvasni benneteket! (3)
Magyarországon a gyerekek és az ifjúság olvasásával kapcsolatos kutatások lehan
goló helyzetképet mutatnak. Az általános iskola 8. osztályát végző gyerekek 20-30%-a
saját könyveit sem tudja elolvasni, a magyar gyerekek olvasási készsége - immár csak
nem húsz éve változatlanul - az európai rangsor végén kullog.
1984-es adataink szerint a 15 évesnél idősebb népesség 1,1 %-a nem járt iskolába,
durván egynegyede pedig (pontosan: 26,6%) nyolc általánosnál kevesebbet végzett, de
a csupán nyolc általánost (33,8%) végzettek problémátlan olvasni tudásában sem lehe
tünk biztosak. Gazdaságunk alacsony technikai, műszaki színvonala bizonyára sokaktól
nem is igényli az olvasást, de a tudás leértékelődése a magyar értelmiség jelentős ré
szének is nyomasztó élménye. (4)
Egy 1985/86-os országos reprezentatív vizsgálat feltárt tényei alapján a 7 éven felüli
magyar népesség 14%-a semmiféle sajtóterméket nem olvas, további egytizede csak
napilapot szokott kisebb-nagyobb gyakorisággal kezébe venni. Könyvolvasónak a 18
éven felüli népesség 64,4%-a bizonyult. A középkorosztályhoz tartozó aktív rétegek va
lamelyest növelték könyvolvasási intenzitásukat, mely fejlemény kétségkívül kapcsolatba
hozható a Magyarországon néhány éve megindult gazdasági-társadalmi változásokkal,
a gazdasági vállalkozókedv erősödésével. Társadalmi rétegenként és településtípuson
ként erősek a különbségek, a nem olvasó családok kétharmada falun él. Az utóbbi évti
zedben a könyvtárhasználat stagnált, de nőtt a házikönyvtárak szerepe, elterjedtsége és
nagysága. A nyolcvanas évek közepére a könyvnélküli családok aránya 9%-ra csökkent,
a 300 kötetnél nagyobb családi könyvtárak aránya viszont az 1978-ban regisztrált 15%ról 25%-ra növekedett. (5)
A könyvtáros pálya, a könyvtáros szerepfelfogás és a szakma presztízsének felderí
tésére is vállalkozott kutató, (6) s nagyító alá kerültek a könyvtár társadalmi kapcsolatai,
valamint társadalmi környezete is.
Az olvasói érdeklődés átrendeződését, az olvasmányszerkezet átalakulását is regiszt
rálták az utóbbi évek kutatásai. Józsa Péter, és Jacques Leenhardt francia-magyar
összehasonlító vizsgálat keretében Párizsban és Budapesten hozzávetőlegesen azonos
összetételű mintával megválaszoltattak egy kérdést arról, hogy milyen típusú könyveket
kedvelnek az olvasók. Ehhez egy fiktív könyvcímekből álló listáról választaniok kellett,
tehát a normatív színezetű válaszokat a kutatók igen szellemesen kontrollálták. Ez az
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adatfelvétel 1972-ből származik. A francia-magyar összehasonlító vizsgálatban résztve
vők olvasmánystruktúrája a következőképpen alakult:

Párizsban
Budapesten

Ismeretközlő irodalom
35,87%
26,88%

Szépirodalom
34,23%
45,72%

Szórakoztató irodalom
27,10%
_______27,6%_______

Az ismeretközlő irodalomnak Franciaországban szignifikánsan nagyobb értéket tulaj
donítottak. (7)
Ha újabb nemzetközi összehasonlító kutatásunk alapján a finneket és magyarokat
szemléljük az olvasásszociológia tükrében, azt találjuk, hogy míg az ismeretközlő iroda
lom aránya Finnországban 32,9%, addig Magyarországon csak 23,9%, s eredményeink
e tekintetben összecsengenek a tizenöt évvel ezelőtti nemzetközi kutatás eredményeivel.
Míg a francia-magyar közös kutatásban a két nemzet olvasói csaknem azonos arányban
hódoltak a szórakoztató irodalomnak, az 1986-87-es adatok alapján ez az arány nálunk
37,4%, a finneknél 29,7%.
A magyar olvasmányszerkezetben ez az arány a tizenöt évvel ezelőtti eredményekhez
képest a szépirodalom rovására nőtt. (8) Tudni kell, hogy az utóbbi években jóval több
ilyen típusú könyvet adtak ki nálunk, mint a hetvenes évek elején.
A ki, mit, mennyit, miért olvas kérdései mellett a hogyan olvas kérdésének kutatásában
is jelentős eredmények születtek. Józsa Péter és Jacques Leenhardt magyar-francia
összehasonlító olvasásszociológiai kutatásának eredménye 1981-ben Két főváros - két
regény - két értékvilág címmel jelent meg (franciául 1982-ben: Lire la lecture), s méltán
aratott elismerést világszerte. (9) A kutatók az irodalomolvasás kognitív mozzanatait, az
ideológia és értékelés összefüggéseit világították meg, miközben értékes kommunikációés irodalomelméleti hozadéka is volt a vizsgálatnak. A befogadás jellegzetes társadalmi
típusainak rajza meggyőző, ezek ismerete nélkül nem lehet olvasásszociológiát művelni.
Kamarás István írta a Világosságban: „Befejezvén Józsa Péter és Jacques Leenhardt
könyvének olvasását, nemigen tehet mást az olvasáskutató: elkezdi élőiről azt, amit csi
nál, újragombolja a mellényt... Ehhez képest a háromtagú cím meglepően szerény. A
nemzetközit érzékelteti inkább, kevéssé a nemzetek felettit, csak két értékvilágról tudósít,
pedig jóval több a felfedezett világok száma kettőnél.” A két kutató munkáját példaszerű
tudományos műnek tartja Kamarás. (10)
A befogadó viselkedésére és a jelentés-keletkezés, jelentés-adás-értelmezés folya
matára összpontosított Lőrincz Judit ~\984-ben megjelent hatásvizsgálata is, mely Nádas
Péter Egy családregény vége című művére alapozódott. (11)
1986-ban jelent meg Kamarás István Utánam olvasó! (Bulgakov Mester és Margaritájának fogadtatása, értelmezése és hatása Magyarországon) című munkája. A regény
hallatlanul érdekes élettörténete erős kihívást jelentett a kutatás számára, ami végigkö
veti a sokszor alkalmazkodással, más esetben küzdelemmel, helyenként „megvilágoso
dással” jellemezhető olvasási-befogadás folyamatokat. Kamarás művének egyes rész
letei folyóiratban is napvilágot láttak, így a szélesebb nyilvánosság megismerkedhetett
a magyar olvasásszociológia eredményeivel. (12)
A magyar és a finn társadalom jellegzetességeiről, értékrendjéről, szabadidőszerke
zetéről, művelődési és olvasási szokásairól is készült összehasonlító tanulmány. (13) A
két nemzet esetében a munkaidőt illetően a legfeltűnőbb különbség, hogy a heti 40-43
munkaórát a finneknek csak 16%-a, míg a magyaroknak 60%-a jelöli meg; a megkérde
zett finneknek több mint fele heti 40 óránál kevesebbet, a magyarok több mint háromne
gyede 40 óránál többet dolgozik. A jövedelemszerző tevékenység szembenáll a szaba
didővel, vagyis amikor a társadalmi nyomás kisebb, s amely kedvszerint felhasználható.
A tanulásnak szentelt idő Finnországban valamivel több mint kétszerese a magyarorszá
ginak, a nők esetében még élesebb a különbség, ami arra utal, hogy Finnországban na
gyobb a tudás becsülete. A gazdaság dinamikusabb fejlődése, a nagyobb arányú társa
dalmi mobilitás lehetősége nagyobb kihívást jelent a képzettségi szint növelése, a tudás
mélyítése szempontjából.
Az utóbbi évtizedre mind Finnországban, mind pedig Magyarországon is megállt a
könyvet olvasó népesség viszonylagos növekedése, s az olvasók számának stabilizáló
dása az európai tendenciákkal egybeesik.
85

SZEMLE

A legolvasottabb szerzők listája a magyarok esetében szélesebb horizontú, s hazai és
külföldi szerzőket egyaránt tartalmaz. A finnek inkább a hazai művekre figyelnek.
A legolvasottab írók által képviselt műfajokat tekintve, s a kedvenc hazai írók vonatko
zásában is a romantikus és a hagyományos realista stílus követőinek aránya a magya
roknál magasabb, mint a finneknél. Ha a XX. század realistáinak és a modern irodalom
képviselőinek arányát nézzük, a finnek olvasmányszerkezetében ez valamivel inkább a
modernek, a magyaroknál pedig a realisták felé mutat.
A modern művek megkívánják a stílusirányzatok, műfajok, hangnemek közötti pontos
eligazodást, sőt bizonyos esetekben az egymást vitató értelmezési lehetőségek ismere
tét is. A modern prózában bonyolult szerző-narrátor-fikció viszonyok alakultak ki. Az ol
vasás inkább megfejtést, feltárást igényel. Az esztétikai tapasztalat biztonsága és az új
művek befogadásához szükséges „horizontváltást” a finn-magyar közös kutatás két re
gény befogadására vonatkozó összehasonlító elemzésben vizsgálta meg részletesen.
Magyarok és finnek a fikció világában címmel megjelent kötet (Leena Kirstiná és Lőrincz Judit munkája) két regény (Balázs József: Magyarok és Veijo Meri: Manilakötél) be
fogadásának vizsgálatát helyezi a középpontba, tudatosan vállalva az alapkutatás ve
sződséges. A könyv tömören summázza a főbb modern olvasáskutatási irányokat, és a
szemiotikán, a hermeneutikán és fenomenológián alapuló recepcióesztétikai vizsgálatok
sorában jelöli ki a maga helyét. A kutatók elemzik, hogy a két regény szerkezeti és elbeszélésszint-beli sajátosságai hogyan befolyásolták a szövegértelmezést. A jó regénnyel
kapcsolatos elvárások Finnországban inkább a könyvhöz mint objektumhoz kötődnek, a
magyar olvasók gyakrabban említik a regény ébresztette lelkiállapotukat. A magyar ol
vasó önmagára vetíti a szöveget, a finn objektivizálja véleményét, személyes élményét
inkább elrejti. A regény Magyarországon nem egyszeri használatra készült tárgy, hanem
fontos lelki támasz az ember, kiváltképp a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára.
A hatásossági funkció életszemléleti, filozófiai tónust kap.
Ami a regény témáját illeti, a társadalom és az erkölcsi-filozófiai kérdések jobban ér
deklik az iskolázottabb magyar olvasókat, mint a finn olvasókat általában. Finnországban
más hírközlő csatornákon keresztül több időszerű információt kapnak az emberek, mint
az irodalmon keresztül. Magyarországon inkább mint a társadalomról rajzolt képet értel
mezik a regényt.
Mindkét regény él egyfajta „nemzeti karaktert” igyekszik bemutatni a parasztmentali
táson keresztül. A finn műben inkább a dacos individualizmus, az önfejűség, a küzdőké
pesség és a makacsság jelennek meg, melyeket azonban inkább a hazai olvasók értel
meznek finn jelegzetességekként. A magyar mű a nemzeti és az idegen problémáját ex
ponálja, a nemzeti mítosz képeire apellál, ami azonban csak a magyar olvasókban talál
visszhangra.
A finn olvasók számára az individualizmushoz és autonómiához kapcsolódó értékek
olyan lényegesek, hogy ezeket transzponálják az idegen műre, míg a magyarok az ember
önhibáján kívüli kiszolgáltatottságát és a múlt általi meghatározottságának tényét a hazai
regényből kivetítik a finn regényre is. A kutatás nyomán bebizonyosodott, hogy a fikcióhoz
való viszony, illetve a gondolattárgyak konstrukciói is a szociális kategorizáció értelme
zőmintázatait követik. Az idegenség feloldásának kísérlete során a különbségek csök
kentése a közös univerzum létrehozását segíti, azonban ez a „közös univerzum” mindkét
ország olvasótábora esetében felveszi a „saját világ” egyes vonásait, benne a nemzeti
mentalitás fénytörésében látni a dolgokat.
Józsa és Leenhardt francia-magyar összehasonlító vizsgálata után ez a kutatás is bi
zonyította, hogy a regény továbbra is megfelelő kultúrák közötti kommunikációs csatorna
lehet.
A szó művészete, illetve az irodalom egésze szüntelenül változik, s vele párhuzamo
san változik a művekről való gondolkodás is. Ezt a változást kívánja bemutatni a Szóművészet-társadalom című tanulmánygyűjtemény, amely az elmúlt két-három évtized
irodalomról, művészetről szóló elemzéseiből válogat magyar és világirodalmi kitekintés
sel. (15) A kötet első része az elméleti és kritikai gondolkodás folytonosságát mutatja be
M. Zéraffa, fí. Barthes, E.D. Hirsch, H.R. Jauss és N. Holland, illetve Szegedy-Maszák
Mihály tanulmányainak segítségével. A műközpontú kutatási irányok - pl. strukturaliz
mus, new criticism - recepcióesztétika, hermeneutikai reflexió szembesülnek itt az olva
sót kiindulópontnak tekintő irodalomkutatással vagy az irodalom pszichológiai megköze
lítésével, a szociálpszichológiai szempontú elemzésekkel. A második fejezet elemzései
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hazai és külföldi tanulmányok értelmezéseivel írják le pl. Kafka regényvilágát, Genet drá
maépítését, vagy az újabb magyar prózairodalom meghatározó jelenségeit. A harmadik
rósz művek és olvasók megváltozott viszonyát, a „kulturális fogyasztás” kérdéskörét kö
zelíti meg. E rész átfogó szempontja az a tény, hogy a tömegkultúra - mellőzve a folya
matosság követelményét - a kultúrát is a fogyasztói társadalom „tárgyai” közé degradálta
(J. Baudrillard), s azt vizsgálja, hogy ebben a társadalmi környezetben hogyan változik
a befogadók igénye. „A kötet olyan művészeti-irodalmi megközelítésekről tudósít, ame
lyek - elsősorban szaklapokban történt publikálásuk miatt - csak esetlegesen juthattak
el az érdeklődő közönséghez. Összefoglaló közlésük az új távlatú kritika megismerésétmegismertetését példázza” - írta a kötetről az Új Könyvek recenzense.
A kelet-közép európai régióban bekövetkezett történelmi változások adhattak alkalmat
arra, hogy a romániai Székelyföldön, a szlovákiai Csallóközben és Magyarország egy
körzetében az olvasási szokások tükrében tegyük vizsgálat tárgyává a nemzeti kultúrá
hoz való kötődést és az értékrendet. Az olvasáskutatók három réteg - a felnőtt lakosság,
a leendő pedagógusok és a középiskolások - sajtó- és könyvolvasási szokásait vizsgál
ták rneg, s ennek eredményeiről adtak számot Magyar olvasáskultúra határon innen és
túl című könyvükben (16), mely a magyar olvasáskutatás legfrissebb „termése”.
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Az állampolgári nevelés magyar modellje
Ikerkönyv a települési gyermek- és ifjúsági önkormányzatokról
Mindent megelőzve egy nagyon fontos kéréssel kezdem: Kérem az Olvasót,
bárhogyan is ítéli meg ezt az írásomat, el ne mulassza valahonnan megszerezni
(legalább elolvasni) azt a különös szerkezetű, ám rendkívül hasznos kis könyvet,
melyet az Országépítő Alapítvány támogatásával a Települési Gyermekönkor
mányzatokat Segítők Egyesülete adott ki, sajnálatosan kis példányszámban. Miért
kezdtem ezzel a szokatlan indítással? Mert nem szeretném, ha az itt következő,
meglehetősen szubjektív bevezetésem és az abban található belterjes műhely
kérdések elterelnék a figyelmet arról, hogy igenis mindazoknak a figyelmébe
ajánlom a Trencsényi Imre szerkesztette kis kötetet, akiknek nem közömbös a
kérdés: „Hogyan tovább, Magyarország?"

Mindenek előtt le kell szögeznem: életkoromnál (és családi hátteremnél) fogva abba
a „népcsoportba” tartozom, akik gyermekkorukban még cserkészként tüsténkedtek, s az
tán az úttörősködéshez meg már nem volt „kanaluk”. Mindezek súlyosbításaként a sor
som (ma már nem tudnám megmondani: bal- vagy „jobb” sors) úgy hozta, hogy a sze
mélyi kultusz korszakából a „kacsingatós diktatúrába” való átmenetet nem hazai földön
éltem át. Nos, mindehhez a felettébb rendhagyó „történelmi háttérhez” már csak egy igazi
pesties kérdés hiányzik: Ez hogy jön most ide?!
Úgy, hogy - most legyen erős, kedves Olvasó! - gondjaim vannak az én kedves „lovas
nemzetemmel”! Annak a bizonyos képzeletbeli lónak (vagy: totemállatunknak?) hol az
egyik oldalán vagyunk, hol meg a másikon. Vajha egyszer végre már a nyeregben ülnénk!
Persze magam is valódi (nem „jelképes”) lovasember lévén, tudom: az „igazi magyar vir
tus” az, ha nem „úri módon” üljük meg a paripát. De, akárhogy is, elég volt a végletekből!
Másszóval: szinte '45-től napjainkig bontogatunk „rendesen"; mikor ezt, mikor azt. De
a sok negatív attitűd helyébe végre már valamilyen pozitív is kellene. Nem elég folyton
csak tagadni, végre tudnunk kellene állítani is valamit! Itt van például ez a négy év előtti
„bontogatás”: akkor - egyebek mellett - a közösségi élet úgyszólván valamennyi formá
ját/keretét eltöröltük. És helyükbe mi került?
Amíg hazánkban tényleges demokráciáról nem beszélhettünk - legfeljebb annak pót
szeréről, a nyelvészetileg is abszurd „népi demokráciáról” (ami legalább olyan szenzáci
ós lelemény, mint - mondjuk: - a „népi folksong”), - semmi gond nem volt (?!) árva lo
vasnemzetemmel. Amikor azonban ránk tört a négy év előtti nagy szabadság, csak áll
tunk mellette, mint a tv-reklámban a szomszéd kanapéján csücsülő Peti-baba.
Komolyabbra fordítva a szót, - s ezért kellett előre bocsátanom, hogy én enyhén szólva
nem voltam, nem vagyok „nomenklatúra”-ember, - a rendszerváltásként aposztrofált
össznemzeti szertartás legelső és szemlátomást legsürgősebb teendői között gyorsan
„kiöntöttünk” mindent, amit csak lehet (hogy aztán olykor a gyerek is úszott kissé a für
detővízzel, - hát: „málőr”, mondhatnánk erre á-val és enyhén raccsolva...). És itt marad
tunk egy szál Libero-ban; s a „mamánk” nem szól már ránk „néha" sem: „Peti, ezt nem
szabad; Peti, azt nem szabad!”
Az előző bekezdés elején még csak középfokot használtam. Most tényleg nagyon ko
molyan mondom: Magyarország a hirtelen rá szakadt szabadsággal csak halat kapott,
de horgászni még nem tanult meg.
Ezért fontos mű Trencsényi Imre ikerkönyve! Hogy tovább „súlyosbítsam” a saját po
énomat: ez egy komplett horgászati szakkönyv mindazoknak, akik úgy érzik, hogy mi
után a csodás halszaporítás utoljára csak mintegy két évezrede esett meg, ha élni aka
runk, magunknak kell megtanulnunk, miként lehet az utánpótlásról gondoskodni. Ebből
tényleg megtanulhatjuk!
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Azzal a szerkezettel, hogy még a könyv-borítók alatt sem tudhatjuk, hogy a települési
gyermek- és ifjúsági önkormányzatoknak a szülőföldjére (Franciaországba), vagy egyik
legújabb befogadó országába, hazánkba kalauzol bennünket, ez a könyv akarva-akaratlanul Esterházy-olvasatúvá válik. Magam is „sikeresen" belebonyolódtam: szó szerint is
forgatva a könyvet, - nem fogja elhinni a kedves Olvasó, de - újra visszakaptam annak
a játéknak az élményét is, amelyet nemcsak rég elmúlt gyermekkorom vitt magával, fia
nem a közelmúltunknak azok az időszakai is, amikor már játszani is csak halálosan vagy
véresen komolyan tudtunk.
Természetesen maga a könyv nem játék! Nagyon is komoly és rendkívül hasznos ké
zikönyv mindazok számára, akik eljutnak arra - az amúgy kézenfekvő - felismerésre,
hogy ha a mai nyögve-nyelős demokráciánk helyébe egykoron olyan jól bejáratottat kí
vánunk építeni, mint akár a franciáknak is van, akkor itt kell elkezdeni az alapozást!
Annak, aki könnyen és gyorsan applikálható modellt keres, meg olyan egészen gya
korlatias fogódzókat, mint pl. egy teljesen profi választási szabályzat, - pláne, ha már
igazán érettek a megvalósítás feltételei, - természetesen az ikerkönyv magyar „felét”
ajánlom elsősorban. Aki még csak mérlegel, vagy döntés előtt áll, ne mulasszon el meg
ismerkedni a franciákkal sem. Ezt a „felet” a szerkesztő egyébként is bőven teletűzdelte
a közmondásosan szellemes francia grafikákkal. (Kár, hogy a nyelvet nem tudók elég
kevés támaszt kapnak ahhoz, hogy a puszta képi látványon kívül máson is derülhesse
nek.) E képes mellékletek közül számomra a legkedvesebb (és egyben a legtalálóbb!)
az Ifjúsági és Gyermekönkormányzatok Országos Egyesülete (francia rövidítése: ANACEJ) „Állampolgári jövő” c. népszerűsítő kiadványának fedőlapja.
A cím alatti kép jobb oldalán útjelző tábla „Demokrácia” felirattal; nagy lendülettel a nyíl
mutatta irányba tart két fiúcska: egyikük valami baseball-felszerelés-szerűségben (a rep
ró, sajna, nem éppen „hi-tec” minőségű...), a másik gördeszkán. A könyv végig-tanulmányozása után hittel állíthatom: ez az út tényleg a demokráciához vezet!
Települési gyermek- és ifjúsági önkormányzatok Franciaországban/Magyarországon. Szerk.
Trencsényi Imre. Budapest, 1994.

SZÉKELY G. TIBOR

Az embertudományok metaszintje
1993-ban az Országos Közoktatási Intézet tanulmányi napokat rendezett a jász
berényi főiskolán a neveléstudományi tanszékek munkatársainak. Ennek kereté
ben került a sor egy beszélgetésre, amelyben az egyes társadalomtudományok
képviselői megkísérelték saját tudományterületüket „felülnézetbóT szemlélni. A
meghívottak között volt Nyíri Tamás is, aki külföldi útja miatt nem vállalkozhatott
arra, hogy az embertudományok metaszintjéről szóljon. Zsolnai József engem kért
fel, hogy helyettesítsem őt. Amikor erről értesítettem barátom és mesterem,
nemcsak áldását kértem, hanem tanácsait is. így aztán habár vitaindító előadá
somat én írtam, ő fogta ceruzámat.
Az Arisztotelész nyomába lépő skolasztikát az ember változásnak ki nem tett dimen
ziója, a lényege érdekelte, amelyet a létezés figyelembe vétele nélkül is elgondolhatónak
tartott, a megvalósulás mikéntjét, az egzisztenciát nem tartotta lényegi összetevőnek. A
skolasztika emberének animalitása és racionalitása van, ez utóbbi egyfelől az egyedit
elrendező, s azt a Létbe elhelyező, vagyis kozmoszt építő intellektus, másfelől az anali
záló és lényegmegragadó képesség, a ráció. A racionalitás dinamikája a megismerésre
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irányul, s ebben a tekintetben a skolasztika emberképe nagyon hasonló a modern ke
resztény antropológia emberképéhez, melynek egyik legfontosabb vonása az ember vi
lágra való nyitottsága. Ami azonban a tomizmust lényegesen megkülönbözteti akár csak
a neotomizmustól: naiv realizmusa, ha tetszik, ismeretelméleti optimizmusa, mely szerint
az ember képes megismerni a teljes valóságot.
A filozófia számára fő kérdésként a szubjektumot középpontba állító Kant utáni tomizmus már kénytelen az egzisztenciával is foglalkozni. Ebben azonban komoly szerepet
játszanak a lényeg körülményeivel, a megvalósulással foglalkozó embertudományok,
mint a történelem, a pszichológia, a szociológia, a filozófiai antropológia és az egész legújabbkori filozófia, amelynek fő témája ugyancsak a lényeg megvalósulása, létezése,
egzisztenciája, gondoljunk akár Kierkegaard-ra vagy Heideggerre. A mai filozófia már
nyitott egyrészt a természettudományra, másrészt a történeti tudományokra. Másfelől az
olyan „embertudományok” mint a biológia, a pszichológia vagy a szociológia állandóan
ki vannak téve a lényegfelismerés kísértésének, elméleteket gyártanak (az ember mint
ösztönlény, mint társaslény), filozofálnak: Jung kollektív tudattalanja például nagyon em
lékeztet Kant apriori struktúrával rendelkező transzcendentális egojára.
Az embert valamilyen részhorizontból tanulmányozó embertudományok partikuláris,
regionális antropológiák. Olykor a résszel azonosítva az egészet megpróbálnak a meta
fizika helyébe lépni. Bár nem teszik fel a „Mi az ember?” kérdését, mégis átfogó magya
rázatot kínálnak arra, hogyan működik az ember. Nem is olyan könnyű eldönteni, hogy
ez metaszint-e vagy csupán rendszermonizmus, azaz biologizmus, pszichologizmus,
szociologizmus. Az embert elemeire bontó, s abból újra felépítő embertudományok mind
egyike rendelkezik valamiféle rejtett filozófiával, valamiképpen az egészre vonatkoztat
nak, amit már csak azért is megtehetnek, mert ebben a században már nincsen olyan
védett terület, amely csak a filozófiára vagy a teológiára tartozna.
Az embertudományok metaszintjén felfedhető a részhorizontok emberképe, s többékevésbé összerakható a széttöredezett horizont. Erre a hozzászólásra készülve tucatnyi
filozófust kérdeztem meg arról, hogy szerintük mi tekinthető az emnbertudományok metaszintjének; a válaszok között egy-két esetben a filozófia, az ismeretelmélet, a metafi
zika, illetve az ontológia szerepelt, leggyakrabban azonban a filozófiai antropológiát te
kintették annak. Hogy mi is tekinthető filozófiai antropológiának, arra már maguk a filo
zófiai antropológiát művelők is különböző válaszokat adnak. Például többen (Gehlen,
Plessner, Scheler, Landmann) megkérdőjelezik, hogy maga a klasszikus filozófiai antro
pológia filozófia-e a metafizikai antropológia értelmében, hiszen egyáltalán nem, vagy
csak alig-alig számol az ember transzcendens dimenziójával.
Nyíri Tamás szerint a filozófiai antropológia az ember önértelmezésével foglalkozik.
Maga az „antropológia” kifejezés már Arisztotelésznél szerepel, de a 16. századig fe
ledésbe merül, s csak Magnus Hundnálbukkan megint elő. Az angol, a német és a francia
felvilágosodásban az antropológia elsősorban fizika, pszichológia és etika. Kant fizioló
giai és pragmatikus (vagyis filozófiai) antropológiát különböztet meg. Míg a görög meta
fizika a létezők összességében helyezte el az embert, az újkor embere nem beleillesz
kedni akar a világba, hanem uralkodni felette, átlátni azt. A modern antropológia egyik
legfontosabb szellemtörténeti gyökere a Biblia: a mai filozófiai antropológiákban szereplő
„világra nyitott lény" az az ember, akire Isten mint helytartójára rábízza a világot, s akit
Herder a teremtés első felszabadítottjának nevez.
Több jogosultsága van-e a filozófiai antropológiának, mint a filozófiai ükhtológiának?
- kérdezi Nyíri Tamás. Ő úgy látja, hogy a filozófia legfőbb belátása az, hogy a „Mi az
ember?" kérdésére nem adható végleges válasz. Míg a különböző embertudományok
hajlamosak kijelenteni, hogy „az ember nem egyéb mint a...”, a metaantropológia azt
mondja, „az egyéb, mint...” . A filozófiai antropológia nem könnyen határolható el sem a
szaktudományoktól, sem a filozófia többi ágától. Nem szintézise a szaktudományoknak,
de nem is a priori, deduktív struktúrákra épülő spekuláció. Nem kötődik konkrét történelmi-társadalmi emberképhez, de nem is történelem feletti, mert a közös emberi nem vál
tozatlan. Nehezen határolható el az ontológiától és a kozmológiától, az etikától és a teo
lógiától, hiszen ezek egyik oldala a filozófiai antropológia, ezek pedig a filozófiai antro
pológiának egyes oldalai. Innen nézve valóban kétséges, hogy a klasszikus filozófiai ant
ropológiák némelyike valóban filozófiai-e. Ezek nem ateisták, nemteisták, racionális-po
90

SZEMLE
zitivista leíró tudományt művelnek. Miként a regionális embertudományok, a metafizika
trónfosztásával keletkező űrt kénytelenek betölteni. Nem akarnak választ adni arra, hogy
mi az ember, hanem az ember és az állat különbségét vizsgálva a sajátos emberi tulaj
donságokat keresik, s ezt valahol az emberi kultúrában, a tevékeny emberben találják
meg. Gehlen az ember ösztöntúltengéséből indul ki, s nála a metaszint még megkérdő
jelezhető, de Scheler - őrá mondják, hogy kiszabadította az embert a termé
szettudományok karmai közül - már arról is beszél, hogy az ember centruma a világon
túl van, Plessner pedig arról, hogy a részekre töredezett világával való ambivalens viszo
nyát az ember az Atellen-valósággal hozza egyensúlyba. Míg ezek a metaantropológiák
végső soron lemondtak a transzcendenciáról, az ugyancsak a biologikumból kiinduló Te
ilhard de Chardin a nooszféráig és az Omegáig vezeti az embert. Kérdés, mennyiben
hasonlíthatók össze a filozófiai antropológiák a filozófiák és a filozófusok antropológiái
val, emberképeivel. Hogy például lehet-e a létet elemző Heidegger, vagy a természeti és
a nembeli lét közötti közvetítő munkát középpontba állító /Warxantropológiájáról beszélni.
Többen mégis a biológiai indíttatású antropológiák mellé állítják a Malraux, Kierkegaard,
Jaspers, Sartre és Heidegger egzisztencialista antropológiáit, Suöer perszonalista, Rahnertranszcendentális antropológiáját, s egyesek a marxista antropológiát is jegyzik, pél
dául Márkus György kísérletét. Végképp nehéz megkülönböztetni a teológiai és a filozó
fiai antropológiát, vannak, akik Pannenberg művét az egyikbe vagy a másikba, és van
nak, akik mindkettőbe sorolják.
Lehet-e beszélni a filozófiai antropológia metaszintjéről? Nem nehéz belátni, hogy
Gehlen esetében sokkal kevésbé, mint Pannenberg vagy Rahner esetében. Körkérdé
semre háromféle választ kaptam. Az első: a filozófiai antropológia metaszintje a teológiai
antropológia. Erre a válaszra azonban az általam megkérdezett teológusok többsége is
úgy reflektált, hogy ez a válasz csak egy olyan tradicionális-fundamentális felfogás je
gyében születhetett, mely szerint a filozófia is a teológia szolgálólánya. A másik válasz:
talán a metafizika, illetve az ontológia. A többség szerint viszont a filozófiai antropológia
felett már nincs filozófia. Nyíri Tamás szerint az emberi dimenziók transzcendens egysé
gét kereső filozófiai antropológiának nem lehet metaszintje.

Nyíri Tamás 1920-1994
Az elmúlt években többszáz katolikus értelmiségivel, pappal és kisközösségi taggal
készítettem interjút. Az egyik leggyakrabban felbukkanó név az övé volt, ugyanis sokak
tanítója, elindítója volt, sokan az ő köpenyéből bújtak ki. Ő képviselte számukra a zsinati
szellemben megújuló egyházat, a nagykorú kereszténységet, a tudományosságot, a
szellemi függetlenséget. Nem csak keresztények számára. Referencia-személy volt más
felekezetűek, nem vallásos emberek és más világnézetűek számára is. Sok pedagógus
is tanítványa volt, néhány gondolata pedig támpontul szolgált a pedagógusszakmát és
a magyar oktatásügyet megújítani szándékozók számára is, elég csupán gyermekségantropógiáját említeni. Úgy gondolom, ő az, akinek remélhetően megszaporodnak tanít
ványai, hiszen még sokan tartoznak önmaguknak - mert értelmiségiek - azzal, hogy ke
zükbe vegyék az ő filozófiatörténetét, filozófiai antropológiai műveit, etikáját, Jézus
esszéjét, Freucf-reflexióját.
A nyitottság és a dialógus lételeme volt, olyannyira, hogy e téren már többen gyana
kodva nézték. Lepaktált a hatalommal, közszerepléseivel legitimálja a Ka'dár-rendszert,
vádolták, amikor már sokadszor hallották , látták szerepelni rádióban, tévében, konfe
renciákon. Lehet, hogy őt is kiszemelte a hatalom, s megpróbált visszaélni alkatával, ám
ő nem tett mást, mint az, akit követett: mindenkit elfogadott útitársnak. Nem csak a kira
katban dialogizált, hanem az övéivel is. Szívesen cserélt eszmét más szakmák képvise
lőivel, és nagyon türelmes tudott lenni a kezdőkkel. (Jóval kevésbé a tudományt felüle
tesen művelő középhaladó professzorokkal.) Amikor egy rendhagyó - mert továbbkép
zéssel egybeötvözött és zömmel civilek tervezte-vezette - lelkigyakorlaton egyszerű tag
ként résztvett az egyik kiscsoport munkájában, többeket igen csak meglepő példát mu
tatott érdeklődésből, türelemből. Még az akadékoskodókra is őszintén kíváncsi volt. A
profi beszélgetőkkel - mint például az őt jól értő és nagyon becsülő Ocsovai Gáborral
vagy Zelei Lászlóval- úgy beszélgetett, mint baráti körben. Sosem bújt ki bőréből, csak
éppen beállította magát a beszélgető, a kérdező, a neki ellentmondó hullámhosszára.
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Nyíri a tudós rovására lett pedagógus, ismeretterjesztő, felnőttképző, menedzser, sajnálkozott egyik kiváló filozófusunk. Ami bizonyos mértékig igaz is. A budapesti katoli
kus teológián létrehozott levelező tagozat nemcsak egyháztörténeti, hanem magyar vi
szonylatban is kultúrtörténeti jelentőségű is, amennyiben minden erejét latba vetve pró
bált valamit javítani a keresztény értelmiségi színvonalán, igyekezett erősíteni a klerikalizmussal szemben a civil dimenziót, behozni a II. vatikáni zsinatot a politikai és egyházpolitikai vasfüggöny mögé, az óhit vastag falai mögé, „beadagolni” Európát a bugrisság
ellenében. Az immár legendássá vált levelező ügyében sokfrontos harcot kelllett vívnia,
állami és egyházi funkcionáriusokkal egyaránt.
Egyházának igazi értelmisége volt: állandóan értelmezte, megújulásért haláláig dolgo
zott, kritizálta benne a kritizálandót. Sosem vonult elefántcsottoronyba, elképzelései nem
egy filozófus kiagyalmányai voltak, hanem nagyon is kézzelfoghatóak. Ott lett volna a
helye az egyházi vezetők és az egyházmegyei zsinatok legfőbb tanácsadói között, ám
a segítségére szorulók közül sokan - középszerűek, hivatalnokok, kisebbségi érzésben
szenvedők, félműveltek, magukat tisztának és szentnek vélők - tartottak tőle vagy félté
kenyek voltak rá.
Papi életének ötvenedik évében halt meg, sosem paposkodott, de papként is szolgált.
Nem prédikált, de mindig pre-dikált, amikor szentbeszédet mondott, vagyis előre jelzett
valami fontosat. Egyébként úgy érzem, ilyenkor is legszívesebben meditált vagy beszél
getett volna. A már említett lelkigyakorlaton minket, civileket - férfiakat, nőket, teológu
sokat, szociológusokat - kért meg, hogy mi mondjuk miséjén a szentbeszédet.
Pulikutyáját teljes szívvel megsiratta, és jóízűen, önfeledten tudott nevetni, ebben min
dig következetes maradt önmagához, hiszen antropológiájában ezt írta: „Aki nem akar
nevetni, olyan biztonságot keres, ami fölöslegessé teszi a hitet és bizalmat Istenben. A
nevetés az ember megvallása, az ember megvallása pedig Isten megvallásának kezdete.
Aki nevet, vállalja testét-lelkét, teste-lelke változásait, a változások idejét és ritmusát. Aki
nevet, az elfogadja, hogy nem minden egyformán fontos, hogy tulajdonképpen semmi
sem oly halálosan komoly. Aki nevet, eloldódik önmagától, s képes átvenni és befogadni
mindent.” Kevesen tudták, hogy kedvenc szentje az a Szent Ferenc, aki maga nem sokra
becsülte a tudományt. Nyíri Tamás számára is csak eszköz volt, s az okosság erényét
nem csak akkor művelte, amikor tudományát komolyan vette, hanem, akkor is, amikor
kinevette. Felülnézetből.
KAMARÁS ISTVÁN

A személy és a szépség védelmében
A Budapesti Tavaszi Fesztivál és az Európai Kulturális Hónap keretében megtartott
konferenciánkon a tavaszt hirdettem Pierre Emmanuelszép vallomását alkalmazva a mai
közép-európaiakra (1965-ben Az emberi arc című esszékötetében olvastam ezeket a
prófétai szavakat): „Biztos vagyok abban, hogy a hit a világ tavaszát jelenti, amint az ate
izmus a telet. Ám a tél méhében hordozza mindig a tavaszt: januárban már rügyeznek a
mandulafák. Csaknem egy fél évszázadon át télben éltem, de mindig éreztem, hogy moz
golódik a tavasz, és egyre fokozódott bennem a vágy, hogy hirdethessem a tavasz jöttét.
Mert a tavasz hirdetése is hivatás; részvételünk az egyetemes teremtő Aktusban. Ez a
könyv életem értelméről tanúskodik: törekvésem nem más, mint újrakezdeni, most, a hi
tetlenség korában, a visszatérést, az éltető felemelkedést a Transzcendenshez...” (La
Face humaine, 1965, 16. p.)

A szellem lázadása
0

Úgy tűnik, túljutottunk a télies időszakon, bár nem tűnt el teljesen földrészünkről - a
hajdan keresztény Európából - az „emberarcú barbárság”. Azokkal ellentétben, akik a
nietzschei metaforával az „Isten halálát”, sőt most már az ember halálát is hirdetik és
kifejezik a művészetben, irodalomban, hinni akarunk - olyan szellemtörténészekkel
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együtt mint Olivier Clément - a „szellem lázadásában". Az ortodox író férfikorában tért
át az ateizmusból keresztény hitre. Szolzsenyicin szelleme című könyvében, majd az
1979-es A szellem lázadásában, legújabban pedig A látnokok című esszégyűjteményé
ben azt hangoztatja, hogy a Nyugat és Kelet lassan kilábol a krízisből, túljut a nihilizmu
son, és hogy főleg Keleten még eleven az evangéliumi hagyomány. A koncentrációs tá
borok, a totalitárius rendszerek és annyi barbárság ellenére a szellem lázad, egyfajta
földalatti misztika terjed, a Feltámadott diadalmaskodik. A zsidó-keresztény bibliai hagyo
mány, az európai kultúrát átható keresztény szellem így vagy úgy megnyilatkozik, jelen
van az irodalmi alkotások tematikájában, vagy legalább a műalkotások rostjaiban. Szel
lemtörténészek elemezték a modernséget jellemző szekularizáció és szekularizmus (tel
jes evilágiasság), illetve az abszolút ateizmus kialakulását. (Utalok itt például Henri de
Lubac művére, amely Az ateista humanizmus címmel a háború másnapján jelent meg,
vagy még korábban, a két háború között Jacques Maritain A teljes humanizmus címmel
elemezte korunk szellemi helyzetét.)
A már említett Olivier Clément írja: „Az ember ellen elgondolt Istenből születeik az Isten
elleni ember állítása. A modern lázadás megállapítja, hogy »isten« e világi dimenziójára
zsugorodik: Marxnál az osztályharc projekciója, Nietzschénél a gyengeség és az elle
nérzés, Freudnál pedig a sikertelen szexualitás kivetítődése. A politikában, az orvostu
dományban vagy a pszichológiában tudós teóriák és technikák keletkeznek, hogy felold
ják az alapvető szorongást, csökkentsék a véletlen és a szükségszerűség romboló kö
vetkezményeit. Ha nincs semmi más, mint a világ, törvényeinek állítólagos teljes igazo
lása igazolja a totalitárius rendszereket. Ha nincs semmi más, mint gyönyör, akkor ezt
kell előállítani és fogyasztani egészen a végső euthanáziáig. Szolzsenyicin nem tréfált,
amikor azt mondotta, hogy az inflációnak nincs más oka, mint a bűn. (...) Ma a nyugati
racionalitás győzedelmeskedik. A technikák és ideológiák planetárissá fokozzák ezt a
racionalitást. Ez szétbomlasztja az ősi kultúrákat, amelyeknek emberei jólétet és sza
badságot várnak tőle. Mégis, Hitvalló Maximusz szavai szerint, mi a »jólét«, amely nem
válhat »öröklétté«? És mi annyi »felszabadítás« szabadsága, ha nem az ösztönökre és
szenvedélyekre való hagyatkozás, hogy becsapják a szorongást? Hacsak a »jólét« és
az »öröklét« közti szakadás, ill. az üres szabadság tévelygése nem váltja ki bennünk
állapotunk igazi tudatát? Nyugat a végső kérdések elé állítja az emberiséget. Ma az em
ber teljes egészében kérdésessé válik.”
Látszólag minden jel arra mutat, hogy a nagy képrombolók, Paul Ricoeui kifejezésével
a „gyanú mesterei”, Marx, Nietzsche, Freud és követőik valláskritikája után nemcsak a
kereszténység, hanem egyáltalán az istenhit is halálos csapást szenvedett. Az „Isten ha
lála" után az ember is halott, amint Claude Lévi-Strauss és Michel Foucault nyomán egy
bizonyos „postmodern" szemlélet vallja. Ennek kifejezést adott egy bizonyos abszurd iro
dalom is, amint erre mindjárt rávilágítok.
Mi mégis hiszünk abban, hogy az ember - aki Isten képmása mint szellem-értelem és
szabadság, tehát mint személy - képes új világot teremteni a pusztulás romjain, mert ha
a Lélek - a feltámadott Lelke - élteti, a csonthalmok is megelevenednek, miként az ezékieli látomásban. Hiszünk abban Dosztojevszkijjel, hogy csakis a szépség mentheti meg
világunkat, az a szépség, amely elválaszthatatlan a jóságtól és az igazságtól. A szabad
ság még él ott, ahol meg tudnak halni érte; ezt példázza az 1956-os budapesti forradalom
és szabadságharc. Igenis, lehetünk „emelkedő nemzet” (Németh László) megteremthetjükaz eszményi hazát, amelyről Illyés Gyula írt H a z a -a magasban című költeményében,
és amely nyitott Európa felé. De ehhez szükség van arra, hogy Közép-Európában fel
élesszük a keresztény gyökereket, II. János Pál pápa gyakran ismételt szavai szerint.
1981-ben, egy Rómában tartott, éppen Európa keresztény gyökereivel foglalkozó kollok
vium résztvevőihez szólva ezeket mondotta: „Itt van a kultúra Európája, a nagy bölcseleti,
művészi és vallási mozgalmakkal, amelyek sajátos jellegét adják, és valamennyi földrész
tanítójává teszik; itt van a munka Európája, amely a tudományos és technológiai kutatás
folytán a különféle civilizációkban kifejlődött, és végül is eljutott az iparosodás meg a ki
bernetika jelen koráig; de itt van a népek és a nemzetek tragédiáinak Európája is, a vér,
a könnyek, a harcok, a törések, a legfélelmetesebb kegyetlenségek Európája. Európára
is, a nagy szellemek üzenete ellenére, súlyosan és borzalmasan ránehezedett a bűn, a
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Gonosz drámája, aki az evangéliumi példázat szerint a történelem szántóföldjébe elhinti
az elszomorító konkolyt. És ma a probléma, amely nem hagy békén, pontosan az: meg
menteni Európát és a világot további katasztrófáktól. (...) Olyan Európában élünk, amely
ben egyre erősebben mutatkozik az ateizmus meg a szkepticizmus kísértése, amelyben
kínos erkölcsi bizonytalanság vet gyökeret, a család szétesésével és az erkölcsök elfa
julásával, amelyben eszmék és mozgalmak veszélyes konfliktusa uralkodik. A civilizáció
válsága (Huizinga) és a Nyugat alkonya (Spengler) nem jelentenek egyebet, mint Krisz
tus és az evangélium legvégső időszerűségét és szükségességét. Az embernek mint Is
ten képmásának keresztény értelme - a görög teológia szerint, amelyet Cirill és Metód
annyira szeretett, Szent Ágoston pedig elmélyített - Európa népeinek gyökere; ezt kell
szeretettel és jó akarattal vonatkozási pontnak venni, hogy korunknak békét és derűs
nyugalmat adjunk; csak így fedezhetjük fel emberi értelmét a történelemnek, amely va
lójában »üdvösségtörténet«.”
Tíz évvel később a szentatya magyarországi látogatása alkalmával (1991. augusztus
20-án, a Hősök terén) hasonló gondolatokat ismételt meg. Hangoztatta, hogy Magyaror
szágon pluralista társadalom van kialakulóban, „de a történelem arra tanít, hogy a mo
dern emberiség életébe olyan alapvető keresztény értékek épültek be, mint a személy
méltósága, a szolidaritás, a szabadság és a béke. Az egyház veletek van, hogy folytassa
Isten Országának hirdetését, és bizonyítsa, hogy az Ország az emberi méltóság alapja
és az a transzcendens távlat, amelyben minden emberi érték elnyeri teljes értelmét.”
Nem vagyunk naivan optimisták. Egyesek szerint fölösleges Európa elkereszténytelenedéséről beszélni, hiszen egészében és mélyen sohasem volt keresztény, még az ún.
„chrétienté”, a középkori „keresztény” társadalom időszakában sem. Főleg nem az a sze
kularizáció és az ateizmus elterjedése után. Mégis, megfontolandó, hogy bizonyos „szo
kások’, „erkölcsök’ mindig is szabályozzák a társadalmi életet, a primitív emberek rokon
sági viszonyainak rendszerétől (vö. Lévi-Strauss, a vérfertőzés megtiltása) egészen az
emberi jogok egyetemes nyilatkozatáig, a különböző mai jog-chartákig (Amerikai Füg
getlenségi Nyilatkozat: 1776; Francia Forradalom Emberi Jogok Nyilatkozata: 1789; az
ENSZ 1948-as Egyetemes Deklarációja). Hívők és nem hívők napjainkban is keresnek
egy bizonyos minimális etikai konszenzust, ami végeredményben feléleszti a sokat bírált
„természettörvény”, vagy természetjog elveit. (Pl. a Nürnbergi Per során, amikor a náci
bűnösöket elítélték, egy bizonyos íratlan természettörvényre, az emberiség elleni bűn
tettekre hivatkoztak.)
Ugyanakkor mint keresztények valljuk azt, hogy az erkölcsi alapelvek meghatározá
sához szükség van Transzcendenciára (ezt Lévinas-szal vallom Heller Ágnessel szem
ben); sőt hogy a lelkiismeret könnyen és biztosan felismerje a jót védő és parancsoló
törvényt, szükség van a kinyilatkoztatásra, az Evangélium fényére.

A szépség védelm ében
Platón szerint az istenek között a Szépség teremtett rendet; Erosz, a szépség szerel
me, mert a rútságban nincsen Erosz: „Mióta megszületett az az isten, a szépség szerelme
minden jónak a forrása lett az istenek és az emberek között.” Jacques Maritain megmu
tatta [L Intuition créatrice dans l'art et dans la poésie), hogy a modern korban - Baudelaire-től kezdődően - miként tűnt el a szépség a művészetből, a költészetből. Baudelaire
még tudta, hogy a Szépség egy az isteni nevek közül; bár nála már ez a név elszakadt
a Teremtő Istentől, és csak valami személytelen istenségként tündököl az emberi égbol
ton. Aquinói Szent Tamás szerint „minden dolog léte Isten szépségéből ered”. Baudelaire
bálványozza a szépséget, elválasztja a Teremtőtől,
már a démon szépségét is bálványoz0
za; hiszen mindegy, hogy a szépség az Égből vagy a pokolból ered:
„Eg küld-e vagy pokol, mindegy, minek is kérdem?
Óh, Szépség, csodaszörny, rémítő, üde, szent!
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Csak szemed, mosolyod, lábad tárja elóbem
az imádott, soha nem ismert Végtelent!"
(Himnusz a Szépséghez, Tóth Árpád fordítása)

Ezt a gondolatot fejezi ki Az Utazás (VIII.) csattanója is. Az ismeretlen, az új keresése
lesz a modernség egyik ismertetője:
„...Hadd bukjunk le, amíg agyunk lángba borul,
Az őrvény alá - Pokolba? Égbe? Mindegy!
Ismeretlen legyen, hol várva vár az új!"
(Somlyó György fordítása)

A modern művészet programját Maurice Nadeau és a szürrealisták így fejezték ki: „Aller frapper á la porté de la création”. A teremtés ajtaján dörömbölni. A szürrealisták szét
zúzták a teremtést, hogy maguk alkossanak újat. Az esztétikai és etikai gondtól szabadon
valami mágikus tudásra vágyakoztak: elvetették a szépséget. A modernek nem akarják
utánozni a természetet, hanem a teremtés a céljuk. Ez önmagában jó. Kétségtelenül van
a nonfiguratív művészetben pozitívum is, ahogy Maritain magyarázza: „A nem figuratív
művészet legalább gyökeresen megszabadít bennünket az emberkép csúfságától és os
tobaságától, ami elözönlötte a kortárs művészetet. Ezt úgy teszi, hogy megszabadul az
emberi alaktól. Legalább megvan nála (legigazibb képviselőire gondolok) a ritmus és a
harmónia szépségének az érzéke, az értelemmel áthatott szem gyönyörűsége iránti ér
zék. (...) Az absztrakt művészet képes a szemlélődésre hangolni és nyugalmat sugall,
de igaz, csak úgy, hogy elhagyja az emberit, sőt az élőt; sőt a létező egzisztenciális va
lóságát...”
A tragédia ott van, hogy eltűnik az emberi arc, az emberi alak, eltűnik a szépség, meg
kezdődik a dehumanizáció. Cézanne mondotta, hogy „a művészet végső beteljesedése
az alak." Az emberi alak eltűnése a szépség kárára a modern művészet egyik legnyug
talanítóbb tünete. Az irodalom is egy bizonyos nihilizmus, az abszurd felé mutat.
Valéry és Mallarmé az üreset keresi. Jean Paul Sartre-nál már a rút, az undorító, a
csömört keltő lesz az érdekes, az abszurditás kifejezésének eszköze. Korábban Kafka
világa is azt az értelmetlenséget sugallja (bár még megmarad az értelmes kérdezés),
amit az abszurd dráma testesít meg.
Beckett abszurd drámáiban teljes az ember halála: az egész mindenség hullaszagot
áraszt, ahogy egyik hőse mondja. Mivel általában Beckettnek tulajdonítják az abszurd
színház feltalálását, hallgassuk meg, mit ír erről a közelmúltban (1994. március 28-án)
elhunyt Eugéne lonesco (román-francia drámaíró) emlékirataiban: „Amikor azt mondják,
hogy Beckett az Abszurd Színház megalapítója, elhallgatva azt a tényt, hogy valójában
én vagyok, az újságírók és a dilettáns irodalomtörténészek félrevezetnek, és ennek én
vagyok az áldozata. Ez tudatos félrevezetés, mert én nem teszem nekik! Miért? Azért,
mert én nem voltam kommunista abban az időben, amikor nem illet nem kommunistának
lenni. Nem bocsátották meg nekem, hogy kommunistaellenes voltam őket megelőzve.
Ez arcátlanság volt." Amikor lonesco így magának követeli az „abszurd színház” alapítói
jogát (csakugyan, A kopasz énekesnő, A székek, A kötelesség áldozatai korábbiak, mint
a Goldot-ra várva), ez nem azt jelenti, hogy mindvégig megmaradt az abszurd filozófiánál,
lonesco 1987-es emlékiratai éppen az író Isten- és Jézus-kereséséről tanúskodnak. Ha
korábban kifejezte - drámailag megjelenítette - a modern ember elidegenedését, az
elembertelentíő helyzeteket és a humanizmus hiányát, nem akart megrekedni a zsákut
cában, hanem éppen a kiutat kereste. Rá akarta ébreszteni a modern embert abszurdi
tásaira, hogy azokon túllendülhessen, lonesco korábbi műveiben is sokkal pozitívabb,
mint Beckett, G enetvagy Sartre.
A drámaíró bizonyos szupra-racionalitásban keresi a kiutat. Megállapítja, hogy az Is
tenbe vetett hit ma már nem nevetséges. „Isten újra megmutatkozik. Megismétlem azt,
amit Malraux mondott: a XXI. század vagy vallásos lesz, vagy nem létezik. Csakugyan
valami eredményt elértünk, egyre kevésbé nevetséges Istenben hinni, Istent figyelembe
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venni.” lonescu kritikája nem kíméli Sartre-ot és bizonyos baloldali értelmiségeket, akik
azután is megmaradtak kommunistának, hogy többen, például ő, a román író, vagy a
magyar Koestler, leleplezték a sztálinizmus borzalmait (Sartre árulónak és gazembernek
titulálta Koestlert!): „Haragudtak rám, mert előttük akartam látni, tudni, előttük tudtam. Ti
los volt megelőzni őket. Baloldali és anarchista voltam 35 éves koromig. (...) De ők hiú
módon az elsők akartak lenni, éleslátóbbak. Sartre néhány évvel ezelőtt azt mondta, hogy
a marxizmus az utolsó, a tökéletes, a végleges filozófia. De mihelyt megjelentek az ún.
új filozófusok könyvei, egy összejövetelen kijelentette, hogy »két év óta Simoné (de Beauvoir) és én már nem vagyunk marxisták«. így a ravasz Sartre már nem volt elmaradott,
hanem éppen ellenkezőleg: előfutár'’.
Ha már Sartre-nál tartunk, az író-filozófus utolsó világnézeti változásáról idézzük még
O. Clément: Jean Paul Sartre szembesülése az ateizmussal és a nihilizmussal című ta
nulmányát. J. P. Sartre (f1 980) ismert ateista nihilizmusa az utolsó években átalakult va
lami nyitottabb, etikusabb perszonalizmussá (még ha az író mindvégig ateista maradt is
Simoné de Beauvoir feljegyzései szerint). A volt marxista-maoista Pierre Vitor, igazi ne
vén Benny Lévy, Sartre titkára volt az utolsó években. A zsidó Lévy Szolzsenyicin és Maurice Clavel hatására felfedezte az ember lelki dimenzióját és saját zsidó szellemi örök
ségét. Sartre Benny Lévyt akkor vette maga mellé titkárnak, amikor elveszítette szemevilágát. Rajta keresztül kapcsolatba került a zsidóság vallási hagyományával. A Benny
Lévynek adott interjúk arról tanúskodnak, hogy Sartre utolsó éveiben - a zsidó gondol
kodás befolyására - már nem vallja A lét és a semmi, valamint egzisztencialista-ateista
színdarabja tételeit, melyek szerint az ember Isten akar lenni, de e törekvése hasztalan
szenvedés-szenvedély, továbbá, hogy mivel Isten nincs, minden megengedett. Most már
elfogadja az ember korlátait, a másik ember másságát. Azt állítja, hogy a tudat a más
tudatokhoz való vonatkozásában létezik, vagyis a másik tudata és másokért való tudat.
A szabad tudatoknak ezt a kölcsönösségét nevezte Sartre erkölcsi tudatnak. így közel
került a keresztény perszonalistákhoz (Marcel, Mounier, Nédoncelle).
Különös, hogy még az egyik legszenvedélyesebb ateistánál és nihilistánál, Sartre-nál
is fordulatot észlelhettünk élete utolsó éveiben. De nem feledhetjük, hogy az ateista-nihilista szellemiség mellett századunkban mindig is voltak igazán megtért, mélyen keresz
tény írók, művészek, gondolkodók. A századfordulón még Adyt is megsuhintotta Claudel
és egy sor megtérés „tornádója” . A nagy barátságok című könyvben olvashatunk a Maritain házaspár köré csoportosult írók és művészek példájáról. Itt csak néhány íróra uta
lok, akiknek kisugárzó hatása ma is érezhető. (A nagy nemzedék közül már csak Julién
Green van életben.)
Péguy-t említem elsőnek. A modern költészet egyik alapvető törekvésére A. Béguin
mutatott rá Péguy Éváját elemezve: „A romantikától és Baudelaire-től kezdve az egész
modern költészet törekvése ellentétes a »megtestesüléssel«, és ez a szándék egyesek
nél tudatos, sőt módszeres. Mallarmé éppúgy, mint R im baud- bár különböző utakon valóságos aszkézist gyakorolnak, hogy elszakadjanak a földi számkivetés világából és
befeszítsék az időbeliség tökéletlenségeitől mentes paradicsom kapuit. Péguy szellemé
től idegen ez a prométheuszi magatartás... Péguy a megtestesülés költője... Természet
és kegyelem nála szorosan összetartozik."
Péguyhez csatlakozik Claudel, Bernanos, Mauriac vagy napjainkban Pierre Emmanuel, hogy csak a „katolikus reneszánsz" néhány nagy képviselőjét említsem.
Paul Claudel kifejezetten a keresztény öröm költője. Robusztus hite láttán egyesek ta
lán nem is sejtik, hogy mennyire megélte a „drámai kereszténységet"; a szorongáson és
a szenvedésen keresztül jutott el az örömhöz.
Claudelnél ugyanazt az alapélményt figyelhetjük meg, mint idősebb költőtársainál: Baudelaire-nél, Rimbaud-nál vagy Mallarménál. Ez pedig a fullasztó bezártság érzése.
Ugyanolyan szenvedélyesen keresi a kiutat, a nyitást a fojtogató búra alól, mint Baude
laire, vagy Teilhard de Chardin. Szerinte a költészet nem játék, hanem életszükséglet, a
megismerés eszköze, hogy megváltoztassuk az életet. „Az igazi élet távol van” („La vraie
vie est absente”) hangoztatja a „vad misztikus”, Rimbaud, a Megvilágosodások (llluminations) költője, akinek hatása Claudelre „nemző” erejű volt.
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De ha megtaláljuk a nyílást, a kiutat, hogy a fulladástól megszabaduljunk, merre men
jünk? Claudel megfordítja a mozgást. Nem elszállni az űrbe, hanem kinyitni az ajtót, hogy
a Vendég bejöhessen. Nem megjátszani az Istent, erőszakkal meghódítani a paradicso
mot, ahogy Baudelaire akarta, hanem beengedni az ajtón kopogtató Vendéget, Istent,
aki megvilágítja a „szent valóságot", amely a teremtéssel adva van: adottság és ajándék.
Ez a valóság Isten szimbóluma lesz, aki maga az öröm. Az új fény mindent megváltoztat,
felforgat. A hatalomvágy helyett a befogadási készséget tágítja. Mert erre van szükség,
hogy helyet készítsünk Istennek. Mindez áldozattal jár: önző énünk szétfeszítése kínos!
De ez az áldozat az öröm lényegi része.
Egyben az új Vendég új nyugtalanság forrása. Amikor J. Riviére megtérése előtt abbeli
aggodalmát fejezi ki Claudelnek, hogy a megtalált hitben unalmas lesz élete, Claudel ezt
válaszolta: „Barátom, aki Istent befogadta, olyan Vendéget fogadott be, aki nem hagy töb
bé nyugtot neki." Mallarmé az „Isten alkonyát" meghirdetve a Semmibe zuhan. Claudel
is megéli a Semmi rettenetét, de később belátja, hogy lehetetlen az, hogy létünk a Sem
mibe torkolljék. Nem menekül el a világtól, mint Rimbaud, Mallarmé és Valéry, hanem miután megnyitotta az ajtót a Vendégnek, aki fényt, szabadságot és örömöt hozott neki
- felfedezi Istent a valóság szívében. (Ugyanezt látjuk Teilhard-nál is, akit a hit szemével
a teremtésben Isten „diafániáját", átragyogó jelenlétét veszi észre.) A költészet Claudel
szemében a valóság áttüzesedése, a lét lángolása.
Francois Mauriac a janzenista örökséget egész élete során cipelte. Ez a szellem át
szövi regényvilágát. Élete utolsó másfél évtizedében naplójegyzeteiben „tisztázta” hitét,
amely miatt sokat szenvedett korábban. Hite talán nem volt olyan „diadalmas", mint Claudelé, de kétségkívül őszinte. A különbséget jól megvilágítja Mauriac, Claudel és Gide
levelezése. Mauriac jó barátként aggódott és imádkozott Gide-ért, akit - végül gyökeres
nek tűnő ateizmusa ellenére - állandóan nyugtalanította Isten (akárcsak Sarte-ot). Clau
del türelmetlenebb, fölényesebb, agresszívebb volt Gide-del és más nem hívőkkel
szemben.
Mauriacot szinte elbűvölte a Földi táplálékok szerzője: nemcsak Gide életében, hanem
halála után is. Hányszor visszatért rá naplójegyzeteiben! Pierre Emmanuel jegyezte fel:
„André Gide faszcinálta mindvégig, minden találkozásunk alkalmával róla beszélt, nem
Claudelről vagy Valéryről. Az Isten és Mammon (1929) című vallomásra is Gide késztet
te." A nemegyszer démoni vonásokat öltő barát azt akarta elhitetni vele, hogy ő, Mauriac
nem igazi keresztény, cinkosa a bűnnek; hiszen egy nagy író nem lehet keresztény, Mau
riac ekkor tisztázta maga számára is, mit jelent kereszténynek lenni. Hite elsősorban nem
igazságok elfogadása, hanem hit a Szeretetnek. Hisz abban, hogy a kegyelem erősebb
a bűnnél és az emberi gyengeségnél. Isten ingyenes, irgalmas szeretete menti meg az
embert - az „elveszett" - Krisztusban.
Részben Péguy és Claudel nyomán haladt napjainkban Pierre Emmanuel, aki azon
ban előbb átment a Baudelaire-i „kísértésen”, sőta Nietzsche-i nihilizmuson is, miként
oly sokan a század elején Európában. (Nálunk Babits, Kosztolányi, Juhász.) De végül is
Emmanuel - miként még Nietzsche előtt Dosztojevszkij - az „Isten halálának" élményén
túlhaladt, és - mint hallottuk - Dosztojevszkijjel az ateizmus csődjét, a hit tavaszát és
örömét hirdette. Velük tartott Pilinszky is, bár univerzuma sokkal sötétebb volt.
Pierre Emmanuel a maga módján csatlakozik Bernanos-hoz, aki viszont már elővéte
lezte Gábriel Marcel Satre-nak adott válaszát. Ismeretes, hogy Sartre a Huis-cíos hősé
nek ajkára ezeket a rettenetes szavakat adja: „A pokol: a többi ember." Miután Marcel a
darabot látta, kijelentette: „Számomra a menny a többi ember.” Ugyanezt hirdeti Ambricourt plébánosa: „A pokol az, ha már nem szeretünk.” És ugyancsak ő - az Egy falusi
plébános naplója hőse - suttogja halála előtt: „Minden kegyelem.” Ezt hangoztatta Lisieux-i Teréz, az evangéliumi gyermekség és alázat lelkületének modern szentje.
Pierre Emmanuel mindezt a költői alkotásra, a teremtő szóra is alkalmazza. Az ingye
nességet és a szeretettől áthatott költői szót akarja, amely az Ige „megtestesülése": „Be
szélni annyi, mint szeretni (Dire, c'est aimer). Szeretni nemcsak a nyelvezetet, hanem a
szellemet is, amely megnyilatkozik benne. (Minél inkább interorizálja az ember a nyelv
iránti szeretetét, annál inkább érzékennyé válik a szellem önmaga iránti igényességére.)
A nyelv szeretete aszkézishez vezet: ez a csend általi nevelés, a csend növekvő kere
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sése a szavakban - óceán-íz. A szó szeretete a csend szeretete: a kimondás (dire) ebben
a belső mélységben fokozatosan a hallgatás (taire) visszahangjává válik. Lassan-lassan
a lélek megérti, hogy egyedül a csend szeretet.”
„...Hogyan is énekelnék, ha nem szállnék Feléd?
Szólhatnék anélkül, hogy Leheletedet ünnepelném?
Ünnepi mise bármely parányi beszéd
Ahol te töröd meg a csend kenyerét.
A Te Igéd legyen áldott!
Aki új Emmauszt teremt
Minden találkozással.
(Emmanuel: Emmausz)

Emmanuel barátja, Pilinszky János (f1981) A teremtő képzelet sorsa korunkban című
tanulmányában a modern színházról írja, hogy „az, ami a színpadon történik: sehol sincs
jel. Mintha a történésből eltűnt volna az állítmány... Ezután hiába minden mimikrini: jelző,
főnév és igenév, ha egyszer eltűnt az, ami a történetet a hidet hunc erejével vertikálisan
is megvalósítsa, leszögezze. Ebből a merőben horizontálissá vált színházból keresett ki
utat az abszurd dráma. De kudarca nyilvánvaló. (...) Jelen akartunk lenni minden áron, s
legfőképpen épp jelenlétünket semmisítettük meg.” Egy másik tanulmányában (Ars po
etica helyett) az „Isten halála” utáni helyzetről, az ember haláláról elmélkedik. „A tények
mögül száműzött Isten időről időre átvérzi a történelem szövetét...” Ebben a helyzetben
egyetlen remény marad: a megfeszített Isten, aki megalázta magát, sorsközösséget vál
lalt a legszegényebbekkel, az ártatlanul szenvedőkkel; Krisztus, aki végsőkig menő szeretetével nyilatkoztatta ki a Szeretet-lstent. „Hitünk semmiképp se lehet idegen azzal a
halálos gyöngeséggel szemben, amire egyedül a vereség Istene nyújthat orvoslást, az
a nyilvános emberi vereség, amibe mintegy eleve bennfoglaltatott a föltámadás fokozhatatlan intimitású, isteni megfelelője.” (A teremtő képzelet...) Pilinszky, miként Simoné
Weill, a Keresztrefeszítettre irányította be lelkét, a kereszt humanizmusa nevében fogal
mazta meg követelményeit korunkkal szemben, és jelölte meg egy „evangéliumi eszté
tika" helyét. Ebben a „széttört világban” (Marcel), túl a naturalizmuson, de a szürrealiz
muson is, meg az abszurd dráma hasztalan kísérletén is, a szakrális cselekmény „valódi
állítmányának meredékét” kereste egy új drámához, a szeretet drámájának megjelení
tését, ami misztikusan az euchkarisztiában történik. A szeretet drámája a szabadságban:
ez a megváltás.
A költészet is csak akkor születik újjá, ha mély forrásból merít. J. Mambrino francia je
zsuita hangsúlyozza, hogy nincs költészet a Lét mély szeretete nélkül: „Ami ismert és
ízlelt - »tükör által homályosan« megsejtett -, az a kimondhatatlan valóság mélye, amely
nek forrása a Megnevezhetetlen, aki a végtelen szeretetlendületben állandóan teremti
szépsége képeit. De az egész mindenség az ember felé összpontosul, aki a Teremtő
igazi képmása. Glória De Vivens homo (mondja Iréneusz: »Isten dicsősége az élő em
ber«). így tehát minden valóságban, miként minden költeményben, az ember képe raj
zolódik ki.”
SZABÓ FERENC
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Fészekmeleg otthonok és kilátótornyok
Könyv a hazai katolikus kisközösségekről
Az idei magyar könyvtermés régen várt kiadványa jelent meg Kamarás István
kutató, gyűjtő és elemző-összegző munkája eredményeként. A Bensőséges
bázisok című könyv témáját a kötet alcíme - Katolikus kisközösségek Magyaror
szágon - világosan megjelöli.

Bár az érdeklődő olvasó már olvashatott vallási kisközösségekről tanulmányokat és
könyvet is, és szerzőnk is több munkára hivatkozik, ám Kamarás István jelen írásművé
ben az élő, működő kisközösségek mindennapjaiba is belepillanthatunk; könyvében a
keresztény kiscsoportok lüktető életének, különböző találkozásoknak és vallomásoknak
is helye van, mintegy egyharmad terjedelemben. A tudományos vizsgálódás, a törvényszerűségek, a kutatómunka a 169 oldalas könyv kétharmadát adja.
Tartalmát tekintve a kötet öt fő részre bontható.
A Bevezető című részben a bázisközösségek fogalmi meghatározásáról olvashatunk.
A „katolikus asztaltársaságok”, ahogy a vallásszociológus szerző nevezi őket, 2-3000
tagot számlálhatnak Magyarországon. Ezek a közösségek négy fő típusba sorolhatók:
1. lelkiségi mozgalmakhoz tartozók; 2. plébániákon szerveződők; 3. karizmatikus szemé
lyekhez kapcsolódók és 4. független közösségek. A katolikus kisközösségeket hús-vér
emberek alkotják, akik hibázhatnak is olykor, ám egyben értékeket létrehozó tanműhe
lyeket alkotnak. Kamarás István 1986 óta kutatja a kisközösségek életét, immár 150 cso
port sorsát ismerve meg. A kutatás alapját életinterjú és kérdőíves interjú képezte, s ezek
során több mint ötven munkatárs segítette őt. A katolikus bázisközösségek életét
szerzőnk a szociológus kutató szemével vizsgálta, ám elő-elő tör kötetében, főként
az interjúkban, a transzcendentális világ embert és közösséget formáló ereje. Talán
éppen ezek a személyes vallomások teszik bensőségessé ezt a közösségek kutatá
sáról szóló munkát.
A közelképek kérdésekkel című fejezetben 14 kisközösség életébe pillanthatunk be.
A hazánk különböző településein működő és a keresztény élet sokszínűségét tükröző
csoportok önvallomását olvasva szinte nem tudjuk letenni a könyvet. A szóban forgó ki
lenc kisközösség Budapesten él, a többi vidéki városokban, de falvakban is. Független
fővárosi közösségként három csoporttal ismerkedhetünk meg. A lelkiségi mozgalmak kö
zül hármat: a regnumit, a Bokor-közösséget és a karizmatikus megújulást öt közösség
képviseli. A Regnum Marianum nevű papi közösség által indított, katolikus nevelésköz
pontú lelkiség ma már a családok teljes nemzedékeit mozgatja, főként Budapesten, de
másutt is. A Bokor-közöségeket Bulányi György piarista szerzetes teológiai gondolat
rendszere fűzi szoros egységbe. Frissebb keletű a katolikus karizmatikus megújulás
mozgalma, mely a Szentlélek kifejezett irányítását kéri és közösségeiben tapasztalja is
annak gyümölcseit. Sajnos, a lelkiségi mozgalmak közül az olvasó nem talál beszámolót
e könyvben a Fokoláré közösségeiről, pedig szerte az országban igen nagy a hatásuk.
Talán a „profán elemzéstől” való idegenkedés miatt zárkózhattak el ezek a közösségek
a vallásszociológiai kutatás elől. Fájlaljuk, hogy a kíváncsi olvasó nem ismerkedhet meg
e könyvből a katolikus közösségi élet ezen dinamikus, tanúságtevő életformájával.
Két független kisközösség, valamint egy budapesti és egy vidéki plébánia kisközös
sége válik még ismerősünkké e fejezetben. Egy-egy közösségről szóló beszámoló után,
tipográfiailag is elkülönítve, összegzést, olykor pedig kérdéseket olvashatunk a val
lásszociológus szerzőtől. Ezekkel a megállapításokkal időnként vitatkozhatnak is az érin
tettek, hiszen, aki tagja egy közösségnek, másként éli át például a közösség sajátos ökumenéjét, vagy éppen a közösségtudatot tartja teljesen nyilvánvalónak, míg nagyobb lét
szám esetén a kutató pusztán „csoportnak” látja őket.
A harmadik fejezet a Kisközösségek története és működése címet viseli. A kisközös
ségeket megalakulásuktól esetleges megszűnéséig végigkísérhetjük. Olvashatunk a kis
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csoportok létszámáról, jellegéről és orientációjáról, a tagság összetételéről, továbbá cé
lokról, alapértékekről, tevékenységi formákról, előadókról. Szembenézhetünk konfliktu
saikkal és azok megoldási kísérleteivel. Az értékrend, a vallásosság, és a szokások is
vizsgálat tárgyai lesznek. Igen figyelemreméltó a különböző közösségi típusok sajátos
ságainak összevetése. Eszerint a regnumi és a Bokor-beli közösségek a stabilabbak, a
legnyitottabbak, viszont a független közösségek, ahol még a nem vallásosakat is
könnyen befogadják. Mind a négy közösségtípusnak saját arculata van. A Bokor-beli kis
közösségekben fedezhetők fel legmarkánsabban a szakirodalomban föllelhető tipikusan
kiscsoportos ismérvek, például maximum 12 fő alkot egy kisközösséget, a tagok aktivi
tása ezekben a legnagyobb. Ám az egyházi hierarchiával való kapcsolat is épp ezekben
a legproblematikusabb, ami a pártállami idők üldöztetéseire is visszavezethető.
A negyedik fejezet címe A kisközösségek tagjaik tükrében. A társadalmi-demográfiai
jellemzők közül érdekes, hogy a közösség tagjai felének szülei értelmiségiek, negyedüké
pedig munkás. A csoportokban a férfiak és a nők aránya 50-50% (a templomba járó hívek
közül a nők vannak többségben). A közösségek hatékonyságáról ad hű képet az a tény,
hogy minden hatodik megkérdezett ember friss megtérő. A vallomások szerint a tagok
vallási életének megújulását a közösségi életforma ösztönözte. Nagyon tanulságos
az értékrend vizsgálata. Annyit egyöntetűen elutasítanak: „minden különösebb cél
nélkül élni.” Kiemelkedően a legnagyobb érték számukra: „mindenben Isten akaratát
követni.” A közösségekben a posztmateriális értékrend tudatos, keresztény változa
tával találkozhatunk.
A katolikus kisközösségek egyházképe is vizsgálódás tárgyát képezte. A rend
szerváltás előtt, 1988-ban a válaszok többsége így szólt az Egyházról: „nő a szerepe, a
kovász szerepét tölti be.” 1992-ben már reálisabb az egyházkép: „nehéz helyzetben van,
nő az elvilágiasodás mértéke...” Az idő haladtával egyre kritikusabbak a válaszok a hi
erarchiával szemben, ám döntő többségükben nem mondhatók bántónak.
Kötetünk utolsó, ötödik fejezetét a Záró megjegyzések cím alatt olvashatjuk. Itt a kato
likus kisközösségek létrejöttének okait vizsgálva Kamarás István jeles egyházi írókat,
szakembereket idéz. Cserháti József, Szennay András, Tomka Ferenc, Endreffy Zoltán,
Horváth Zsuzsa, Kerékgyártó P. István, Blanckenstein Miklós, Lénárd Ödön gondolataival
egyetértve szerzőnk még inkább hangsúlyozza, hogy a kiscsoportos keresztény élet
megszületésében a „közösségéhségnek és a politikai kényszernek” is nagy szerepe van.
Az együtt keresett legfontosabb érték e csoportokban Isten után a közösség.
A zárófejezetben összefoglalót kapunk a kisközösségek sajátosságairól, szerkezeté
ről, dinamikájáról. A közösségek tevékenysége, a tagság értékrendje és vallásossága,
társadalmi jelenléte, az Egyházzal való kapcsolata összegződik az utolsó fejezetben. „A
keresztény kisközösség nagy lehetőség... - írja Kamarás István - az élő ember számára,
hogy valahol, valaki számára érték legyen.”
A könyvet végigolvasva, az emberi kötődések fontosságát értékelő olvasó rádöbben
arra, milyen jó, hogy vannak élő kisközösségeink ifjúságunk, de felnőtt embertársaink
szempontjából is. A katolikus kisközösségek valóban bensőséges bázis, ahogy könyvünk
szerzője írja: „Bensőséges, mert személyesség szövi át, és bázis, mert tagjai számára
fogódzót, biztonságos alapot, vonatkozási pontot jelent...” A könyvet bátran ajánlhatjuk
az ifjúsággal foglalkozó, maradandó értékeket nyújtani akaró olvasótársaink kezébe. A
komoly szakmai igényességgel megírt munkát, melyet négy neves személyiség lektorált,
értékkereső érdeklődőknek is nyugodt szívvel kínálhatjuk.
Kamarás István: Bensőséges bázisok. Katolikus kisközösségek Magyarországon. Országos
Közoktatási Intézet, Budapest, 1994. 169 p. 550,-Ft.
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Ház - tűz - nézőben az Egyházfórumnál
Néhány éve még, amikor senki nem kérdezte, megmondtam volna, hogy milyen
legyen egy jó folyóirat. A jó lapot központi helyekről szidják. Vagy elhallgatják. A
jó laphoz nem lehet hozzájutni. A jó lap anyagi gondokkal küzd, szerzőit az igazság
kimondásának szenvedélyes vágya tüzeli. Az igazi folyóirat külseje puritán, ennek
ellenére drága, noha senki nem ír bele pénzért. És akik publikálnak benne,
mégsem váteszlelkű költők, hanem nyugodt polgárok. Az ilyen, bécsi udvarban
nevelkedett kurucoknak az újságára mondtam volna, hogy ez kell nekem. De hát
ebben az országban nem kell többé kuruckodni, ebben az országban van már
érdekesebb, mint az underground. Ilyen lapok tehát nincsenek többé. Cenzúra
híján, minek is lennének?

Ég és föld között
Mivel a katolikus egyház az egyetlen igazság letéteményesének vallja magát, igényt
tart arra, hogy felülvizsgáljon minden egyházon belüli állítást. Ez tehát cenzúra. És mé
giscsak underground. Mert akkor eretnekségnek hívjuk, és nincs többé köze az egyház
hoz. Azonban a kijelentéseinkkel együtt járó hermeneutikai feszültség mégis lehetővé
teszi, hogy egy-egy állítás bizonyos ideig lebegjen. Azután porba hulljon, vagy az egekbe
emelkedjen.
És akkor megérkeztünk az Egyházfórum házatájára. Az Egyházfórum létmódja már
egyáltalán nem az underground, hanem sokkal inkább az undersky.
Viszonya önmagához hasonló a filozófiáéhoz, ami maga is filozófiai kérdés. Az Egy
házfórum identitása pedig egyházi kérdés. Ha megkérdezem, mi az, hogy Egyházfórum,
akkor az egész egyházra kérdezek rá. Ha pedig az Egyházfórum önmagáról ír, akkor az
egyházról is ír, és vice versa. Egy jó katolikus folyóirat tehát, amellett, hogy roppant kri
tikus szellemű, egyben olyan, amelyiknek azt is tudnia kell, hogy állandóan és közvetlenül
önmagáról beszél. És ez szédítő. Ezt hívom úgy, hogy undersky. És ez az Egyházfórum.

Birtokon belül
Ha olyanok lennénk, feloszthatnánk a világot, például a következőképpen:
1. az intézmény mint jogi képződmény;
2. az intézmény alkalmazottjai;
3. az intézmény által megcélzottak;
4. az intézmény által csak közvetett módon érintettek;
5. az intézmény által semmilyen módon sem érintettek.
Ma még rengeteg olyan intézmény létezik, amelyben az összes döntési jogkör az első
két érdekszférában halmozódik fel. Ennek megfelelően a többiek érdeke alárendelődik
az előzőeknek. Ilyen intézmény például az egyház. Az érdekek összeütközéséből - konflik
tusok sokaságán keresztül - ezek az ellentétek legalább differenciálódnak és individualizá
lódnak. És többé már nem közvetlenül az intézményt terhelik. De mit lehet tenni, ha az intéz
mény öndefiníciójához hozzátartozik az első két érdekszféra mindenhatósága?
Elindítani az Égyházfórumot? Nagy bizakodásunkban.

A küszöbön
Az Egyházfórum negyedévente megjelenő katolikus folyóirat. Es mint jó katolikus, is
meretelméleti optimista. Létezik megismerhető és kimondható igazság. A szerkesztőbe
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zottságában - többek között - található szociológus, pszichológus, újságíró, parlamenti
képviselő. Az egyház legégetőbb kérdéseit a folyóirat külön csoportosítva tárgyalja. íme,
néhány az utóbbi évek súlyponti témái közül.
Egyház és papjai: a laikusok és a klérus viszonya;
a nők helyzete az egyházban;
a nős papok problémája.
Katolikus sajtó - cenzúra: az egyház sajtópolitikája;
lojalitás és kritika;
az egyházi televíziózás.
Zsidó-keresztény párbeszéd: egyház a holocaust idején;
pluralizmus és tolerancia.
Egyház és modern világ: az egyház kommunikációs válságáról;
társadalmi és vallási értékek viszonya;
az egyház modernizációja;
a lehetséges választási stratégiákról.
Ki a keresztény: katolikus konfliktuskultúra.
Lelkiismeret és erkölcs: igazság, lelkiismeret, erkölcs viszonya;
tekintély és engedelmesség a mai egyházban.
Az egyes lapszámokban található ezenkívül folyóiratszemle, az aktuális egyházi folya
matokat bemutató írások, könyvszemle, a II. Vatikáni Zsinatot bemutató sorozat, valamint
válogatás olvasói levelekből.

A szoba mélyén
Heidegger azzal kezdi a Mi a metafizika? című írását, hogy legszívesebben mégsem
erről írna, hanem inkább a Semmiről, egyébként meg bármilyen metafizikai témát vá
laszthatna, mert mind arról szólna, hogy mi a metafizika, de kiváltképp a Semmi fog erről
szólni. Sőt, attól fél, hogy nem állít-e túl sokat egyszerre, amikor a Semmiről beszél. A
poén pedig az, hogy nem volt elég óvatos és bizony túl sokat állított, amikor a Semmit
állította metafizika címén. Mert létezik a Semminél is kevesebb.
Legkedvesebb cikkem az Egyházfórumban Kipke Tamás Hangulatjelentése. A hangu
latjelentés szó jelentése többnyire pejoratív értelmű. Hangulatot akkor jelentünk, ha
rossz. Ha jó a hangulat, akkor kinek van kedve jelenteni. Meg ki kíváncsi0 rá. Nem kell
tehát feltétlenül hangulatot jelentenünk ahhoz, hogy hangulatot jelentsünk. Es ez a semmi
rosszabb a heideggeri Semminél, mert ez a Rossz. Es erről a Rosszról írni kell.
0
Kipke Tamás szerint a hangulatjelentés műfajjá vált. Es a hangulatjelentés már majd
nem feljelentés. Amit azonban tőle kapunk, azért egy kicsit más: önhangulatjelentés. „Ho
gyan érzem magam az egyházban?” - kérdezi a szerző reggeli borotválkozás közben,
borotvával a kezében, és közben belevág a témába és a munkába egyaránt. Es hogy:
„Mi kéne még?”,
ha kimentek az oroszok, a demokrácia felé konvergálunk, s fogatlan
0
oroszlánok az Állami Egyházügyi Hivatal szörnyei.
0
Es a válaszok? A konklúzióval kezdem, hiszen az írás is így tett alcímében. Mostohaanyaszentegyház. (Mármint emberi oldalról.) Ha egy anya nem szereti fiait. Ha szeretet
helyett azt hiszi, hogy legfőbb dolga az ítélkezés. Ha nincs bánat, mert bűnt mindig mások
követnek el. Ha a család bajai a legnagyobb titkok, és csendben keseregni szép erény.
És aki megszólal, az jobban tenné, ha hallgatna.
0

0

0

Es itt a szerző leteszi kezéből a borotvát, letörli a bőrére száradt vért, kimegy a fürdő
szobából, és hetvenéves édesanyjánál keres és talál menedéket. Ő ugyanis úgy véli,
hogy nincs dolga más, mint hogy minden körülmények között szeressen. „Hiszen anyátok
vagyok” - mondja, és kiveszi a tollat fia kezéből.
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Hol és mikor olvassunk Egyházfórumot?
Tegnap este - elalvás előtt, vagy talán már utána - Moldovai olvasgattam, esetleg Heideggert - már nem emlékszem
de álmomban megszületett a szintézisük. Ebéd alatt
Poe rejtelmes történeteit váltogattam, kizárólag azért, mert az Egyperceseket már rég
befaltam, a SveyTc oda-vissza jojózik bennem, Hrabalés Esterházy ehhez túl nehéz. Fran
cia és zsidó viccek kizárólag a mellékhelyiségben szükségeltetnek.
Hát akkor? Hol és mikor? Hasonlóképpen teszi fel a kérdést Hamvas Béla A bor filo
zófiája című művében. Hol és mikor igyunk bort? Az analógia tökéletes, hiszen ami in
vino, szintúgy megvan az Egyházfórumban. A válasz: komoly ember természetesen bár
mikor, bárhol és bárhogyan. Jómagam reggel hatkor, Budapest felé a vonaton. Kábaságból az éberségbe.
Ajánlatom, negyven csepp Egyházfórum az ősök tiszteletére. Legalább horkolás ellen.
RÉVÚTI KÁROLY

Jézus élete és tanítása
Kevés könyvet olvastam nagyobb, mohóbb kíváncsisággal, mint ezt. Érdeklődé
semet motiválta keresztény (katolikus) neveltetésem, valamint az, hogy hajdan
történelmet is tanítottam. Evidenciaként elfogadom, hogy Európa (és az Újvilág)
történelme a kereszténység történelme, amely keletkezését, kezdetét tekintve
zsidó, ugyanakkor ez a viszony több mint ellentmondásos, sőt ellenséges. Mi lehet
ennek az oka? - kérdezem fél évszázaddal a Holocaust után, a kétezer éves
zsidóüldözés (korántsem teljes) ismeretében.

Adott két világvallás, amely a szeretetet, igazságot, méltányosságot, humánumot ta
nítja, ugyanakkor történelmük teli van szennyel, vérrel, képmutatással és szörnyű erő
szakkal. Feloldhatatlan és mindmáig feldolgozatlan dilemma, amelyre mint keresztény
csak szégyenkezve, önkritikusan tudok gondolni. Racionálisan nem tudom feldolgozni
azt a keserves tényt, hogy van egy kisázsiai nép amely két világvallást is adott, s amely
mindenkor jelen volt, olykor vezető szerepet is játszott a világtörténelemben, de - elismert
értékei ellenére - mindenkor, nemzedékről nemzedékre kivívja, kiprovokálja (?), elszen
vedi a bűnbak és áldozat szerepét. Akárhogyan is kerülgetjük, a zsidóság története immár kétezer éve - szervesen összefügg, összegubancolódik a kereszténység törté
netével. Nem azonos vele teljesen, de szét sem választható a kettő.
Mindmáig (Joseph Klausner könyvéig) azonban Jézus történetét, szerepét csak ke
resztény értelmezésben olvastam. Ezek summája az, hogy Betlehemben megszületett
az Isten fia, harminchárom évig élt, tanított, ám a saját népe elárulta, s kiszolgáltatta Pon
tius Pilátusnak, aki gyáván, opportunista módon szörnyű halállal kivégeztette. E szerint
tehát van egy üdvösségtanunk, amelyet azonban éppen azok - a zsidó testvérei - nem
ismertek el és fel, akikből Jézus vétetett. Mi lehet ennek az oka? Buták lennének a zsidók,
vagy egyenesen bűnösök, ahogyan azt a katolikus egyház II. János Pál nevezetes bo
csánatkéréséig hirdette? De még ha így lenne is, ellenkezik a krisztusi tannal, amely
megbocsátást és szeretetet hirdet. Minden józan jogelmélettel ellenkezik ugyanis a kol
lektív bűnösség (mi, magyarok is mennyit szenvedtünk emiatt Trianon, Jalta óta!), a „bű
nös nép” elve és gyakorlata.
A történelem fintora (Isten malmai lassan őrölnek), hogy a 20. századig (mi, magyarok,
a század végéig) kellett várnunk, hogy megszólaljon, meghallgattasson a másik fél is,
azaz hogy megíródjon Klausner könyve, amelynek - vitathatósága ellenére is - éppen
az az értéke, hogy laikus tudós, tehát nem pap, nem teológus írta, aki zsidóként, a saját
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népe, kultúrája szemszögéből vizsgálja ezt a mindmáig aktuális vallási, történelmi kér
dést. Hatalmas feszültséggel, tárgyilagossággal, rendkívül olvasmányosan, érthető stí
lusban. Ez itt nem a reklám helye, mégis rábeszélnék minden kollégát, keresztényt és
nem keresztényt, ateistát és pogányt, hogy szánjon egy hetet erre a könyvre, amely olyan
ismereteket ad az emberről, a zsidó vallásról, a keresztény vallás kialakulásáról, a törté
nelem belső logikájáról, amelyekkel könnyebb megismerni, megérteni a múltunkat, de a
jelenünket is. Mert a történelem - mint ahogyan az Isten is - Egy, szerves egész, folyamat,
amely ezernyi szállal, motívummal kapcsolódik a ködbe vesző múlthoz.
Milyen Klausner Jézus képe? Értelmezése szerint Jézus ember volt, hithű zsidó, aki
egy vérzivataros korban (melyik nem volt az?) újraértelmezte és -fogalmazta az ősi ta
nokat, új minőséggé szervezte azokat, vigasztalást, értelmet, új, igazabb életet ígérve
követőinek. Tanítása első renden erkölcsi, etikai, s bár minden elismerése az övé, itt ezen
a ponton van vele vitája Klausnernek, aki kimutatja a krisztusi tanok és a Biblia azonos
ságait és különbségeit is. Mindazt, ami magyarázza, hogy a zsidóság miért nem fogadja
el Jézust Isten fiának, de még Messiásnak sem. A zsidó vallás ugyanis lényegét tekintve
nemzeti, azaz olyan tanítás, amely miközben kiterjed az élet minden területére, a nemzeti
identitást is megteremti, megszervezi, s megóvja a népet attól, hogy beolvadjon és el
tűnjön a „pogány” népekben és kultúrákban. Klausner szerint tehát a zsidó vallás életi
genlő, a valóságban (történelemben) gyökerezik, ezzel szemben Jézus tanítása életide
gen, univerzális, ha úgy tetszik, kozmopolita, amelyet azért nem fogadhatnak el a zsidók,
mert az kultúrájuk, történelmük, identitásuk feladását jelentené. Klausner szerint ugyan
akkor (erre már utaltam) maga a kereszténység története semmiben sem igazolja a krisz
tusi tanokat, hiszen a magasztos eszme és a nyers, barbár gyakorlat, valóság mindenkor
elkülönült egymástól, illetve szemben állt egymással. Nehezen kivédhető kritika és vád
ez, egyszersmind magyarázat - Klausner szerint - arra, hogy maga a zsidó vallás, illetve
nép miért maradhatott meg, miért őrizhette meg identitását annyi üldöztetés ellenére is,
mert a zsidóság nem csupán egy faj (ez a legvitathatóbb), nem csupán egy vallás, vagy
világszemlélet, hanem életforma is, amely éppen attól életképes, hogy miközben követ
kezetesen ragaszkodik a tradícióhoz, egyidejűleg nyitott is marad, és mindig meg tud
újulni. Igaz, ez elmondható a kereszténységről is. Mégis, minden (lehetséges) vita elle
nére megszívlelendőnek tartom Klausner észrevételeit, sőt csupán a szerelem, a házas
ság és a gyermekáldás, a papi nőtlenség, a nők egyházban vállalható szerep körüli vi
tákra, ma is dúló vitákra utalnék, amelyek a keresztény (katolikus) világot is megosztják.
Ezekre is gondolhatott Klausner, amikor Jézus életidegenségéről, illetve a tanításaiból
kinövő vallás ellentmondásairól szólt. Joggal-e, okkal-e - hosszú vita lenne eldönteni.
Tény, hogy Klausner noha elfogadni nem tudja, mégis nagy szeretettel, tisztelettel, meg
értéssel beszél Jézusról, s ez már önmagában is gesztusértékű. Vitat, de nem sért más
hiteket, érveket.
A világ ma is válságban van, mint volt az ókorban, Jézus születésekor. Értékrendek
devalválódtak, kuszálódtak össze. Az ideológiák piacán egyszerre van jelen a zavarbaejtő bőség és a hiány. Talán éppen a szekularizáció miatt. „Isten meghalt" - mondta Ni
etzsche száz éve. Valóban? Vagy csupán elrejtőzött, betemeti a világ mocska, s az em
beriség - tudva-tudatlan - várja a megváltó eszmét, vagy az Eszme feltámadását, amely
élni segít, élni tanít ebben a kurta földi létünkben?
Lesznek, akiket megerősít hitében Klausner könyve, lesznek, akiket heves vitára in
gerel. Engem bölcsességre tanított, türelemre intett. Arra, hogy Isten ugyan egy van, de
sok út vezet hozzá.
Joseph Klausner: Jézus élete, tanítása és korának viszonyai a zsidó, görög és római források
alapján. Fordította: Halmai István és Kőiben György. Logosz. Budapest, 1993. 392 p.
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Kész őrület
Reflexiók egy novellára
Szépirodalmi művek - mint ismeretes - gyakran elemezhetők abból a szempontból is,
hogy milyen hatást váltanak ki olvasóikból. Tapasztalataink szerint bizonyos művek elol
vasása kitűnő indítása lehet bizonyos erkölcsi, közéleti, politikai témákról folytatott cso
portos beszélgetéseknek. Az alábbiakban Rákosy Gergely Kész őrület című novellája
ösztönöz egy általános érvényű jelenség fölötti töprengésre. Mivel ezt a művet önmagá
ban is rendkívül erős hatásúnak ítéltük, úgy döntöttünk, hogy az - osztályfőnöki - órán
tervezett beszélgetést a tanulók spontán reakcióiból indítjuk majd. Ezért kértük meg őket
arra, hogy közvetlenül a mű meghallgatása után vessék papírra mindazt, ami eszükbe
jut. A Ferihegyi úti általános iskola két nyolcadik osztályában került sor a novella gyere
kekre gyakorolt hatásának felmérésére. (A vizsgálatot 1991 novemberében végeztük el
az iskola igazgatóhelyettese: Kaiser Pálné közreműködésével. A gyerekek válaszait Sza
bó Ildikó szociológus elemezte.)
Rákosy Gergely: Kész őrület
A dromedár lefelé jött az utcán, a fiú meg vele szemben, fölfelé.
A dromedár igazi dromedár volt, olyan, aki ha eléd áll, eltakarja baromian széles hátával az
eget, a házat és napot, s te nem látsz semmi mást, csak a tengerként szétterülő hátát; akinek ök
le durva, faragatlan szikla; füle vastag és húsos, álla kihívóan előremered; olyan, akinek X-ként
áll a lába, és a húsoszlopban sem a bokát, sem a térdet fel sem ismerheted; olyan, akinek haja
ntkás, leragad, és mégis libegő - olyan, akinek alig van ember formája.
A fiú? A fiú olyan volt, amilyenek a fiúk lenni szoktak. Nem sárgította be még ujjait és fogát a
nikotin, a szája sarkába még nem vésett keserű vonalat a gond, az éjszakázás, az alkohol. Ha
kendőt köt, s azalól kibuggyantja hajának egy fürtjét, mindenki karcsú lánynak nézhette volna.
Szép szemű volt, magas homlokú, és a messziségbe elgondolkodó.
A kezdetnek nem volt tanúja, mert néptelen volt az utca, olyan néptelen, amilyen augusztusi rekkenetben délután három órakor egy szomorú kisváros girbegurba mellékutcája lehet. Pedig nem au
gusztus volt, nem is délután, és nem is kisvárosban volt ez az utca, bár lehetett volna ott is.
Később már volt néző, tanú elég, tán még százan is szorongtak a fiú és a dromedár körül.
De a kezdet homályos. Mikor a fiú és a dromedár egymás mellé értek, valahogy összegaba
lyodtak - hiszen lehetetlen is lett volna, hogy csak úgy elmenjenek egymás mellett, ahogy két
fecske suhan el egymás szárnyait énntve a kék levegőben.
Összegabalyodtak, s mire az első asszony kifutott egy kapun, már a fiú arca csupa vér volt.
Egymás után nyíltak a kapuk, futó lábak kopogtak a gömbölyű macskaköveken, s hamarosan
tömött embergyűrű fogta körül a fiút, akinek vérzett az arca, s a dromedár, akinek semmi baja
nem volt, és mégis magából kikelve ordított.
- Majd ón megmutatom neked ... Majd ón elintézlek téged ... Csibész, gazember... Taknyos ...
És minden szó után nehéz öklével a fiúra ütött.
Senki az utca lakói közül nem ismerte őket. Semmit nem lehetett tudni, kik vagy mifélék. Apa
és fia talán - hihetetlen lett volna, de nem lehetetlen -, rokonok, ismerősök, vagy semmi vérségi
kötelék nem fűzi össze őket? Barátok, ellenségek? Vagy tán az egyik adós, a másik hitelező?
Soha nem derült ki, volt-e, vagy miféle kapcsolat volt közöttük.
Egy inas, barna bőrű, sovány asszony a kezét tördelte.
A húsos, véres kötényű hentes beszívta alsó ajkát, s ökölbe szorította dagadt, zsíros fényű uj
jait, mintha ugrani készülne.
Egy hivatalnok a körmét rágta.
Egy terebélyes asszony aprókat sikoltott.
Egy iskolás gyerek földre ejtette táskáját, és ide-oda ugrálva, a levegőbe öklözött, mintha vala
mi láthatatlan ellenféllel viaskodna.
A kalauz görcsösen markolta lyukasztóját a zsebében, mintha acéllemezből lenne a kezelet
len jegy, és sehogy sem akarna átlyukadni.
Egy pici gyermek, kinek az alsónadrágja kilógott a rövidnadrágja alól, hangosan bőgött, és
oda se mert nézni, de azért nem futott el, makacsul kitartott.
A gyűrű ide-oda hullámzott, izgatott fejek, öklök nőttek ki belőle, majd másoknak adták át he
lyüket. Feltűrt u j j ú , darabos kezek és finom mandzsettás, ápolt kezek egymás mellett hadonász
tak, ugyanazokkal a gesztusokkal.
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Esemény az utcában! És az utca meg volt elégedve az eseménnyel. Hogy valaki vérzik? Hogy
valaki talán utoljára vérzik? Egyenként fel voltak háborodva, de együttesen el bírták viselni - hi
szen az ám az igazi esemény, ha vér folyik.
Mindenki izgett-mozgott, mint a moziban, a nagyjelenet előtt. Felhevülten, majdhogynem lelke
sen, mindenki ott volt a fiú és a dromedár gomolygásában. Ki az összeszorított szájával, ki a lyu
kasztó szorításával, ki az éktelen bömbölésével.
Csak egy ember állt szinte elbűvölve, s öntudatlanul hagyta, hogy a tömeg hol erre, hol meg
arra taszítsa. Egy kis púpos ember, aki nem volt magasabb az iskolás fiúnál, s akit úgy nyomkod
tak erre-arra, mintha nem is ember, hanem kutya lenne. Csak állt, tántorgott a durva derekak, com
bok nyomásától, és senki sem tudhatta, hol jár az esze. De nem is érdekelt senkit, nem is törőd
tek vele, észre sem vették.
Az eseményt, a gomolygást, a vért figyelték, kihagyó lélegzettel.
Akkor éppen a falnak tántorodott a fiú, arca elé kapta karját, s szájának szegletére, keserű, fe
kete ráncként, lefolyt a vér valahonnan a karja és a az arca közül. Iszonyodva kiáltotta, mintha
szellemekkel hadakozna:
- Nem, neee ...jaj, ne ... Hagyjon, jaj, hagyjon!
A dromedár pedig:
- Micsodaaa? Hogy még ón ... hogy még te?! ... Nesze! Nesze! kell még?
És zuhogtak sziklaöklei a fiú karjára, szerelemtől, gyűlölettől még érintetlen, tiszta szájára és
tompán nyekkenően a vékony, inges mellére.
Már úgy szorult a fiú a falhoz, mint a tapló a fatörzshöz, már azt sem mondta, hogy „ne", azt
sem kiáltotta, hogy „jaj, hagyjon”. A dromedár meg az öklére nézett, a vérétől vöröslő öklére, és
fel ordított:
- Vérzem! A keserves mindenségét, vérzem! Látják? és felmutatta vértől lucskos öklét. Látják?
Vérzem.
A sokaság megremegett, látták a fejük felett himbálódzó véres öklöt, és nézték, mint egy bű
vös óra vészes ingáját.
- Vérzem... - és újra zuhogtak az ütések a fiúra. Nagy és nehéz ütések, és mivel a fiú már hát
rább nem húzódhatott, nem a testet lódították el, hanem szinte eltűntek a testben, belefúródtak a
testbe.
Valaki felkiáltott:
- Disznó!
Egy másik hozzátette:
- Szadista!
A barna bőrű, vékony asszonyka zokogva sikoltotta:
- Akármit tett is neki ez a fiú, ezt nem lehet, ezt nem szabad ...
A hentes összeszorított szájjal sziszegte:
- Gyalázat!
És mint a káosz:
- Milyen csodálatos ez a fiú! ... Hogy tartja magát még mindig! ... Alávalóság! ... Több mint
hős! ... Elég volt! ... Embertelenség1... Nem nézhetjük tovább! ...
És nézték tovább.
A kis púpos nem kiabált, ő volt egyedül, aki egy szót sem szólt, csak tágrameresztett szemmel
és nagy-nagy csodálkozással nézett hol a tömegre, hol a verekedőkre. Aztán később már csak a
tömegre, s erre is úgy, mintha külön-külön szeretne mindenkinek a szemébe pillantani.
Most lehanyatlott a fiú karja az arca elől, minden ereje elfogyott, és felhasadozott ajkai ezt sut
togták:
- Kegyelem!
De a dromedár nem törődött vele, recsegve csapott az ökle a fiú arcába. És újra és újra. Mint
ha két megvadultan ugráló ököl lett Volna a fiú arca.
Mikor a két ököl megpihent, a fiú arca már nem volt arc, vérző nyershúsdarab volt, szem nél
kül, orr nélkül, száj nélkül.
Ekkor a fiú lecsúszott a járda kövére, de a melle hullámzása elárulta: még ól.
A hivatalnoknak már nem volt körme, már az ujját rágta, olyan erővel, hogy felordított volna,
ha tudja-érzi, mit csinál. Magában ezt mondogatta, hadarta sebesen: „Az nem lehet, hogy még
most se hagyja abba, az nem lehet, hogy ennyi emberség se legyen benne."
Valaki ezt mondta maga elé:
- Az már nem létezik, hogy egy vak nyomorultnak se hagyjon békét.
Egy másik:
- Egy veszett farkas is könyörülne most már!
És többen:
- Egy vak gyomrába nem taposhat bele!
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A dromedár pedig, mit sem zavartatva magát, beletaposott, igenis beletaposott a vak gyomrá
ba. Beletaposott, benne állt rengő oszloplábaival. Benne állt, az immár nem emberi testben, vé
res öklével homlokát dörzsölgette és röhögött. Igen: röhögött!
Az emberek pedig ott körül egymásra néztek, és, mint a gyerekek, kérdezgették:
- No mit szól ehhez?
- Es maga?
- Felháborító!
- Nem találok szavakat. Szörnyű? ... Nem, ez több mint szörnyű ...
így beszéltek, s olyan is volt, aki már már fogalmazta magában, hogy hogyan és milyen sza
vakkal meséli el mindezt azoknak, akik nem lehettek itt.
Tenni nem tettek semmit.
És ekkor történt valami, olyasmi, amit az utca máig sem tud megmagyarázni.
Valaki előrefurakodott. Nem magasodott ki, csak az emberek széthajlásán lehetett észrevenni,
hogy jön, eszeveszetten törtet előre. Ő, akit eddig ide-oda lökdöstek, most utat tör magának, s a
tömeg megriadva engedi is.
Végre áttöri magát az embergyűrun egészen. Ott áll a kör közepén. A kis púpos. A nevetséges
kis púpos. A semmi erejű kis torzszűlött, akit akár egy gyerek is könnyedén fellökhetne. Karjai
majd a földig lógnak, mint valami majomnak. De mégsem nevet senki. Valami olyan láng van a
szemében, ami tiltja a nevetést, sőt: lehetetlenné teszi, hogy valaki akár csak gondoljon is a ne
vetésre. Pedig igazán komikus, amint ott áll a kör közepén, a roppant dromedárral szemben, ez a
kis gnóm.
Es mégsem nevetnivaló, annyira nem az, hogy a dromedár is abbahagyja azonnal a röhögést,
sőt, le is lép a szegény testről.
Pillanatig csend, olyan csend, mintha kővé váltak volna, s akkor a púpos törpe néhány lépést
tesz a dromedár felé, és - tán a szem káprázik - a dromedár hátrál. Ahány lépést a kis púpos elő
remegy, a véres öklű dromedár annyit hátra.
Ekkor történt a megmagyarázhatatlan.
A kis ember alaktalan melléből valami sóhajféle tört fel, és nem lépett többet előre, rá sem né
zett többé a dromedárra, hanem lehetetlen és váratlan gyorsasággal megfordult, és neki az elké
pedt gyűrűnek... Mint egy ámokfutó, mint egy hisztériás szerelmes, mint a láng a benzinnek, úgy
ment neki a tömegnek. Alig érte fel a hentest, de kínlódva felágaskodott, s mintha imára kulcsol
ná ujjait, két kezének együttes erejével vágott bele az arcába. A kalauznak a gyomrába öklözött,
s mikor az kikapta a zsebéből a kezét, markában a lyukasztóval, kitépte a görcsös ujjak közül a
lyukasztót, s a hivatalnok két megrémült szeme közé vágta - és ütött, vert, rúgott, amerre csak
tudott. Ordító, jajgató és vérző emberek ugráltak el előle, mások feléje tódultak, s gáncsolták, v e r
ték hátulról.
De akkor sem hagyta abba, mikor a földre teperték. kutyaként kapta el a lábakat, s a bokák ér
zékeny inaiba mélyesztette fogait.
A terebélyes asszony alig tudott előle félreugram, s közben vacogva sikítozta:
- Kész őrület! ... Nekünk támad, hiszen mi semmit sem tettünk ... Kész őrület!
Akik ott voltak, mindannyian egyetértettek vele.

A gyerekek reflexióinak elemzése
A tanulók túlnyomó többségében erős érzelmi hatást keltett a történet. A 44 gyerekből
húszán már az első mondatban kifejezték érzelmi megrendülésüket: „Szomorú”, „meg
rendítő” (4-4 gyerek), „megbotránkoztató”, „felháborító", „a novella a gyűlöletet hozza ki
belőlem” - ilyen és hasonló minősítéseket találunk a tartalom egészéről.
Általában mélységesen elítélték nem csupán a verekedő dromedárt, hanem a jelenetet
tétlenül, sőt élvezettel szemlélő tömeget is.
„Engem nagyon megrendített a dromedár kegyetlensége, ahogyan verte a fiút. Szintén
megrendített a gonosz röhögése és a tömeg semmittevése.”
„Nagyon szomorú, hogy az emberek végignézték, hogy valakit halálra vernek.”
Kiderült az is, hogy számukra a hasonló történések nem ismeretlenek, láttak ilyet a
filmvásznon, videón:
„Olyan mint egy horrorfilm forgatókönyvéből kimásolt jelenet.”
„A mai világban a filmipar ontja az olyan filmeket, amelyeknek tartalma nagyrészt meg
egyezik a novella tartalmával.”
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A megvert fiúban többen általában a bántalmazott gyermeket szánják, s hangsúlyoz
zák, hogy nem szabad verni a gyerekeket. Van olyan tanuló is, aki - valószínűleg nép
meséi élmények hatására - „szegény embernek” titulálja az áldozatot.
A véleményekből a történet árnyalt megértése rajzolódik ki. Néhány példa arra, hogy
mit mondott nekik a novella:
(A kis púpos ember tette) „Olyan, mintha valaki a saját halálának kapujába menne és
nem törődne semmivel.”
„A novella szerintem az emberi félénkségről tanúsít minket, hogy az ilyen helyzetekben
hogy viselkednek egyesek. (...) A dromedárról annyit, hogy még kiskorában lökhette ki
magából a világ egyrészt szegénysége miatt, így lett belőle egy kegyetlen, verekedő,
munkanélküli ember."
„A dromedárt kiskorában biztos üthették, verhették, mert ennyi kis dolog miatt félholtra
verni egy nála sokkal gyengébb embert, az embertelen dolog.”
(A kis törpéről) „Mi nem is tudjuk, hogy abban a kis testben milyen nagy világ van.”
„Olyan, mintha annak a fiúnak a lelke helyet cserélt volna a púposéval. A gyűlölettel
telt szíve.”
„Ebben a műben talán az volt a megható, hogy egy kis torz istenteremtménye tényleg
együttérez a fiúval, és a sorsukat is valahogy közösnek látja."
„A púpos neki a tömegnek, mintha megtanítaná a tömeget, milyen érzés, ha verik az
embert.”
(A púpos) „Szemében a tömeg bűnösebb, mint a dromedár.”
„Szerintem a tömeg mozdulatlansága volt a megmagyarázhatatlan, nem az öreg púpos
viselkedése. (...) A gyűlölködő nézés, a szemek jóllakása, az volt a megmagyarázhatat
lan. (...) (Az öreg) le akarta rajtuk verni azt a meredtséget, azt a jóllakást, melyet a szemek
által értek el.”
„És mégis ilyen fiatalon lett egy nem test a testből. Pedig bárki megakadályozhatta vol
na.”
A tömeg passzivitását szinte mindenki elítéli, a szemlélődőket gyávának, lelkiismeret
lennek és igazságtalannak tartják. Akadnak olyan gyerekek is, akik magyarázni próbálják
a „nép” viselkedését. Több alkalommal esik szó arról is, hogy a nézők alapjában véve
élvezik az életüket érdekesebbé tevő véres eseményt (úgy tekintik, mint egy ingyenes
boxmeccset vagy mozielőadást).
„Érthetetlen, hogy egy állat a saját kedvére gyilkolhat, és az emberek teljesen minden
napi eseménynek veszik.”
„A tömeg mint a nyúl olyan, annyi különbséggel, hogy nem szaladnak el, mert egy ilyen
jó verekedésről nem maradnának le.”
„Megrendítő, hogy az ott lévő sokaság végig csak nézte az eseményt, és senki se se
gített vagy lépett közbe, hogy ez a vérengzés ne történjen meg. Sőt inkább örömmel fi
gyelte az eseményt, mintha valami ingyen boxmeccsen lennének.”
Talán attól féltek, hogyha beleártják magukat, nekiktámad a dromedár?"
„Az nem igaz, hogyha a sok nép összefog, nem bírta volna leteperni a dromedárt. Még
most sem értem, hogy a nagy tömeg miért nem segített szegény fiúnak.”
„Az emberek egyenként féltek a dromedártól, ezért nem segítettek, pedig tudták, hogy
együttes erővel segíthettek volna.”
„Örültek, hogy valami történik az utcájukban, tetszett nekik a verekedés, az esély nél
küli, talán ártatlan fiú agyonverése. Ez borzasztó!”
„A népnek nem azon kellett volna törnie a fejét, hogy mi okból veri meg azt a gyereket,
hanem segíteni kellett volna.”
„Vajon ma a XX. században lenne-e, aki olyan helyzetben cselekedne, lennének-e em
berek, akik összefogásukkal legyőznék a rosszat, megvédenék a gyengét, a kiszolgál
tatottat? Az a szörnyű az egészben, hogy mindenki azt mondaná a novellára, hogy bor
zalmas, rettenetes, szörnyű stb., de, ha ilyen helyzetbe kerülnének, ők sem tennének
másképp, mint az itt leírt nép.”
„Én az emberek helyében kiálltam volna, és én inkább meghalnék, mint hogy egy fiatal
életet oltson ki az a gazember.”
„Lehet, hogy félénkségből én sem segítettem volna a fiúnak. Mindenesetre bátorítot
tam volna az embereket, hogy csináljanak valamit ellene.”
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„Talán ha a nép között lett volna, aki a szerencsétlen ember helyébe képzelje magát,
az kiállhatott volna mellette.”
„Ezek után én sem a dromedárt bántottam volna, hanem azt a sok embert, aki végig
nézte az egészet, és nem volt hajlandó tenni semmit.”
„Én, ha a tömeg között lettem volna, biztos nem hagytam volna, hogy mindenki nézze
mint egy boxmeccset.”
„Én biztosan nem bírtam volna végignézni tétlenül, valamit biztosan tettem volna, va
lahogyan segítettem volna. A púpos helyében én előbb és másképp ébresztettem volna
fel az embereket. Leállíttattam volna a verekedést.”
A novellát tíz gyerek vonatkoztatta úgy magára, hogy elgondolkozott azon a kérdésen,
hogy ő mit tett volna, ha szemtanúja lett volna hasonló jelenetnek. Három gyerek úgy
érezte, hogy a tömeg hatása alá került volna. Heten úgy vélték, segítettek volna az ár
tatlanul vert kisfiúnak.
Az „élet" és az „irodalom" egymásra vonatkoztatásának érdekes következménye, hogy
a gyerekek egyharmada úgy vélte: az emberek éppen úgy viselkednének a valóságban,
mint a novellában:
„A mai életben se segít senki az utcán, ha valakit vernek, még arra se megy, ha látja.”
„Ugyanígy van ez a mostani világban. Ha valaki bajban van, nem segítenek. (...) De
hát az emberiségre ez jellemző. Idáig fajultak a dolgok. Hogy senkire nem lehet számí
tani.”
„Milyen gonosz a mai világ!"
„Ez általában a magyar embert jellemzi."
„Ez általában csak azt bizonyítja, hogy mennyire nem lehet számítani az emberek vi
selkedésére.”
„Sajnos, ma is van ilyen, hogy az emberek csak bámulják azt, akin segíteni kéne.”
„És a valóságban is így történnek a dolgok itt ezerkilencszáz-kilencvenegyben.”
„...annyira hitelesen ábrázolta az embereket, azt a nemtörődömséget és átható közöm
bösséget, hogy szinte saját korunkról is íródhatott volna.”
„Ennek a novellának voltak olyan jelenetei, ami(ket) a mai napon is el tudnék képzelni
az utcán.”
Elgondolkoztató, hogy mindössze ketten utasították el a novella valóságfedezetét
(„nem hiszem, hogy vannak ilyen emberek” és „nem lehetnek ennyire kegyetlenek az
emberek” ), és mindössze egy gyerek válaszolta azt, hogy „ilyen ma már nincsen, mert
ha valakik verekednek, akkor nemsokára a rendőrök is megjelennek a helyszínen".

Javasolt témák a vizsgálatot követő csoportos beszélgetéshez
Célravezető lehet az egyes szereplők a támadó, az áldozat, a nézők és a kis púpos
lelkivilágába történő belehelyezkedés, a különböző személyek szempontjainak össze
gyűjtése, ezek szembesítése csoportvita, esetleg szerepjáték formájában.
Elmeséltethetők a gyerekekkel más megtörtént esetek, amelyeknek nézői, esetleg ré
szesei voltak. Felidéztethető velük, mit éreztek a történések alatt, mi volt mindennek a
megoldása, illetve következménye.
Gyűjthetők olyan film-, könyvélmények, illetve újságcikkek, amelyekben hasonló ese
mények fordulnak elő. Beszélgetni lehet ezek kapcsán arról, hogy szeretik-e, ha igen,
miért, s ha nem, akkor miért nem az ilyen történeteket.
Általánosságban is érdemes megbeszélni a jelenleg erősödő agresszivitás és a terje
dő közömbösség lehetséges okait.
SZEKSZÁRDIFERENCNÉ
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Másság és tolerancia
Egy pedagógiai modell: a Holocaust tanítása
Melyikünk ne tudna olyan óvodai vagy iskolai élményt felidézni, melyben büszke
ség vagy szégyenkezés kísérte a másságunk felismerését? Ki nem sajnálta, ha
kilógott a sorból, ki nem félt, hogy a többiek kihagyják a játékból, mert nem elég
gyors vagy ügyes ? Ki nem hallott „bezzeg"-tönéneteket, melyben azt kívánták tőle,
legyen olyan, tegyen úgy, mint mások? Nevelési receptjeink legtöbbje és a
darwinista versenyszellem szerint eltérni másoktól csak felfelé és pozitív irányba
szabad. Hogy merre van a felfelé, s főleg hogy mi a pozitív? Ennek eldöntése nem
a mi dolgunk. Nekünk csak a mintát, a tömeget kell követnünk, s akkor minden
nagyszerű lesz... Naivitásunkban és önelégültségünkben gondolhatnánk egészen
addig, amíg körülöttünk valakik nem döntenek úgy, hogy ezentúl egy ránk is
jellem ző tulajdonság divatjamúlt, felesleges, netalán ártalmas és üldözendő lesz.

Kérdések
Mindennapi ítéleteink, vicceink tele vannak sztereotípiákkal, általánosításokkal. Má
sokra lelkesen ragasztgatjuk a címkéket, mert így tagadhatatlanul könnyebben igazo
dunk el a sokféleségben. Megsértődni akkor szoktunk, amikor magunkat is egy címkézett
befőttesüvegben találjuk, ha a címkék alapján ítélnek meg bennünket, s nem aszerint,
amik vagyunk, s amit teszünk.
Általánosításaink és előítéleteink, vonzalmaink és nemtetszésünk segítenek valahogy
eligazodunk családi, baráti, lakóhelyi környezetünkben. Többnyire nehézség nélkül elfogad
juk önmagunk egyediségét, s helyünket segít meghatározni a „mi" tudata, a nyelv, az etnikum,
a vallás, a kultúra, az értékrend, a földrajzi környezet, stb. identitásformáló ereje. Ahány elemet
vizsgálunk azonban, annyi elválasztó vonal húzható a „mi” és az „ők” között.
S úgy tűnik, történelmünk nem más, mint harc a fontosnak tartott határvonalak meg
húzásának jogáért. Legnyilvánvalóbban ez a hódító háborúkban, a területekért folyó vi
tákban jelentkezik, de a kirekesztéstől a szabadságjogokban való korlátozottságig, a gyű
lölet szításától a közömbösségig számos rafináltabb módszer is létezik. A „mi” boldogu
lását elősegítendő többnyire olyan receptekkel kísérletezünk, melyeknek „ők” vallják ká
rát. Értetlenül állva embercsoportok, népek, kultúrák pusztulása fölött csak együgyű kér
déseket tehetünk fel: miért kergetjük a homogenitás mint legfőbb ideálunk ábrándját? Mi
ért nem tudjuk elfogadni, tiszteletben tartani a másságot?
A „nagy” uniformizáló kísérletek szemmel láthatóan sorra kudarcot vallanak. Ezek tör
ténelmi törésvonalai mentén most darabokra hullik az a Kelet-Európa, melyet előbb
egyetlen nagy gyarmati rendszerbe foglalt az egyik hatalom, majd nagy vörös zászlóval
próbált betakarni a másik. Csoda, hogy nem szeretjük, illetve nem tudjuk elfogadni a
szomszédainkat? Honnan lennének mindennapi tapasztalataink a demokrácia gyakor
latáról? A tiszta árjaságra törekvő nácizmus halottak tízmilliói árán sem érte el célját. A
büszke nyugat-európai államok is hittek az etnikumok asszimilációjában, a nemzetálla
miság kibékítő erejében, de lásd a baszkok vagy az észak-írek törekvéseit, s lám a ke
let-európai önrendelkezésben való hit is mit eredményezett Jugoszláviában! S a Vörös
Khemerekről, Pakisztánról vagy Ruandáról még csak nem is szóltunk.
Észak-Amerika nagy államai soketnikumú, multikulturális társadalmak. Az olvasztóté
gely-politika és a demokratikus berendezkedés történelmi esélyt jelentett a tolerancia és
az államhatárokon belüli békés egymás mellett élés megteremtésére. Ezek a társada
lmak sok irányban valóban utat tapostak, a törvénykezésben, az esélyegyenlőség elvi
biztosításában példát mutatnak. De Kanada népszavazásra készül a francia ajkú terüle
tek esetleges elszakadásáról. Az Egyesült Államok polgárjogi mozgalmai, a különböző
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filmek és a szépirodalmi alkotások, de még a turista benyomásai is azt sejtetik, hogy a
nagy álmok hazája „a ki kitől fél jobban” mozaikja alapján strukturálódik.
A fejlett nyugati demokráciák nemcsak politikai, hanem oktatási szempontból is szem
ügyre vették már azokat a társadalmi jelenségeket, melyek a több etnikum, nemzetiség,
vallás és kulturális hagyományrendszer együttélésének eredményei. A hagyományosan
multikultúrális államok - az Egyesült Királyság, Hollandia, az Egyesült Államok vagy Ka
nada - nagyobb tapasztalattal rendelkeznek a társadalmi sokszínűség megcélzásában
mind a politika, mind az oktatás területén, mint azok az államok, melyek a homogenitás
szellemében törvénykeztek az elmúlt évtizedekben Skandináviától Kelet-Európáig. De
bármelyik égtáj vagy társadalmi berendezkedés irányába nézünk, megoldatlan helyze
tek, lappangó vagy nyílt konfliktusok, elfeledett történelmi leckék, szőnyeg alá söpört kér
dések jelzik a feszültséggócokat: nehezen tudjuk a másságot elviselni.
Úgy tűnik tehát, egyéni, közösségi, társadalmi és nemzetközi szinten egyaránt a tole
rancia iskolájába kell járnunk. Egyszerűen azért, mert - Churchill után szabadon - nem
találtunk még ki jobbat, mint a toleranciára nevelést. Mi mást tehetünk tehát, mint hogy
hiszünk a humanista szellemű oktatás-nevelés erejében? Meg kell próbálnunk végre jó
válaszokat adni a Gauguin által feltett kérdésekre: „Mik vagyunk? Honnan jövünk? Hová
tartunk?”

Egy tanfolyam Svájcban
Intenzív tanári tanfolyamot hirdetett egy svájci és egy amerikai alapítvány A Holocaust
és emberi viselkedésminták címmel. Amerikai és európai előadókat, kipróbált és fejlesz
tés alatt álló tananyagokat, amerikai, valamin nyugat- és kelet-európai tanárok - köztük
magyarok - dialógusát kínálta a program. Ugyanazon a helyen immár második alkalom
mal, 1994 júliusában. Ez az egyhetes tanfolyam a fenti kérdések káoszában próbált út
mutatókkal szolgálni. Érdemes alaposabban szemügyre venni először a rendezvény
szervezőit, s végül a programjait is.
A svájci tanári szemináriumon két olyan alapítvány munkájával és tananyagával is
merkedhettek meg a résztvevők, melyek a Holocaust tanítása révén foglalkoznak a to
leranciára és a demokráciára való neveléssel.
A Szembesülés Történelmünkkel és Önmagunkkal (Facing History and Ourselves) egy
olyan amerikai (USA) oktatási és tanárképzési szervezet, mely tanfolyamokat szervez a
rasszizmus, az előítéletek, az antiszemitizmus témaköreinek tanulmányozására azzal a
céllal, hogy elősegítse a demokratikus állampolgárságra nevelést, fejlessze az állampol
gárok tájékozottságát és a humánus társadalmi érintkezést.
A Facing History Alapítványaalamennyi publikációja - így az évente kétszer megjelenő
hírlevele is - közli az alapítvány célját. E szerint a tanfolyamok résztvevői tanul
mányozzák a Holocaust és a népirtás más példáinak történelmét, s a tanulságokat
összevetik a maguk egyéni és társadalmi létének morális kérdéseivel. Az alapítvány
programjai a társadalmi igazságosság jegyében azokat a társadalmi jelenségeket céloz
zák és világítják meg, melyek során az egyéni vagy közösségi szabadságjogok csorbát
szenvednek, melyekben a gondolat és a szólás szabadsága, az emberi méltóság ve
szélybe kerül. Az Alapítvány tizennyolc éves működése alatt folyamatosan bizonyította,
hogy a tanfolyam foglalkozásain való aktív részvétel eredményeképpen megnő a hallga
tók érzékenysége, fogékonyabbá válnak a másság elfogadására, az eltérő társadalmi
csoportok tiszteletére. A tanárhallgatók megerősíthetik vagy visszanyerhetik hitüket ab
ban, hogy az oktatás valóban döntő szerepet játszhat a humánus magatartásra tanítás
ban, mely nélkül elképzelhetetlen a társadalmi és a nemzetközi béke.
A Facing History Alapítvány igényes programja a tanárok, lelkészek, ifjúsági vezetők
széles köréhez eljutott már az Egyesült Államokban és Kanadában. A II. világháború és
a zsidóság történetének tanításával más alapítványok és szervezetek is - például A To
lerancia Tanítása (Teaching Tolerance) Alapítvány - foglalkoznak, hogy a másság tisz
teletére és a multikulturális társadalomban való létre oktassanak.
A Facing History Alapítvány különös gondot fordít a Holocaustkutatások támogatására
is. Számos „egyszerű” túlélőt felkutattak, tanúságtételre kértek már. Az így elkészített fel
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vételek felbecsülhetetlen értéket képviselnek, hiszen a második világháborút, s különö
sen a gettókat, a koncentrációs táborokat túlélők, a tanúságtételre alkalmas emberek
száma egyre csökken. (Döbbenetes és elkésett felismerés például, hogy az Amszter
damba menekült német zsidó család, az Anne Frank Naplójában megörökített Frank csa
lád egyetlen túlélőjével, Ottó Frankkal nem készültek filminterjúk. Pedig Ottó Frank gon
dozta lánya naplójának kiadásait, ő rendelkezett és segédkezett abban, hogy a rejtekhe
lyükül szolgáló ház múzeumként és kutatásinevelési központként működjön. Ottó Frank
1980-ban halt meg.)
Az Alapítvány székhelye Massachusetts államban, Brookline-ban van, itt működik ku
tatási és publikációs központja is. Ezenkívül négy regionális központ alkotja az országos
hálózatot. A viszonylag kis létszámú állandó tanárgárda segítségével az Alapítvány az
iskolai és könyvtári hálózatokon, tanári továbbképzési központokon keresztül a sokszo
rozó (multiplikátor) elvre épít. Tananyagokat, modell curriculumokat fejlesztenek ki, se
gédkönyveket, filmeket készítenek. A program tanítására vállalkozó tanárokat, akik közül
sokan nem történelemtanárok, kölcsönzőszolgálattal, előadók küldésével segítik.
A Facing History amerikai alapítvány testvérszervezeteként önálló alapítvány - A De
mokráciára Nevelést Elősegítő Szervezet (Association fór the Advancement of Education
fór Democracy, AED) - jött létre svájci központtal, ugyanazzal a megközelítési móddal
és tananyaggal, zömében amerikai tanárgárdával. A néhány éves működésre visszate
kintő svájci alapítvány új kapcsolódási pontokat épít ki Európában, programjai szervezé
se során az európai kutató- és előadói bázisra támaszkodik. Közös rendezvényei vannak
például az amsterdami Anne Frank Múzeummal vagy a berlini Haus dér Wannsee Konferenz kutatóközponttal.
A svájci affiliálé létrejötte kiváló példa a személyes elkötelezettségre és egy működő
modell átültetésére. Egy amerikai házaspár, August és Bev Zemo az USA-ban megis
merkedett a Facing History Alapítvánnyal. A házaspár ezután egy svájci amerikai isko
lába került tanítani, s magával hozta a számukra oly fontos Holocaust tematikát. Az eu
rópai munkájukhoz szükséges anyagi támogatás megszerzése érdekében önálló nonprofit szervezetként jegyeztették be az AED-t. Az új alapítvány központja és könyvtára a
saját otthonuk lett, innen folytatják levelezésüket és a tananyagkölcsönzést. Ezzel a meg
oldással minden támogatási összeget a programok szervezésére és a könyvtár bővíté
sére fordíthatnak. Alkalmi munkatársakat toboroznak egy-egy projekt végrehajtására, s
önálló tananyagfejlesztést folytatnak.
Az AED egyik kísérleti területe a drámajáték és az előadói technikák alkalmazása a
Holocaust tanításában. Az ezzel foglalkozó tanárokat rendszeresen meghívják a Facing
History továbbképzési programjaira az USA-ba és Kanadába. így eredményeiket késle
kedés nélkül továbbadhatják, kamatoztathatják.

Az alapmodell
A demokratikus állampolgárságra való nevelést a Facing History Alapítvány komplexen
közelíti meg. A tanfolyamok alapmodellje a következő: a hallgatók először saját társada
lmuk mindennapi viselkedésmintáival, az egyéni és csoportos identitás megnyilvánulási
formáival foglalkoznak. Ezt követően történelmi esettanulmányt végeznek: milyen intéz
kedések, lépések, magatartásformák vezettek a Holocausthoz. A nürnbergi per tanul
mányozásával alkalmuk nyílik figyelemmel kísérni az ítélkezés és a megítélés fokozatait.
Foglalkoznak az örmények és a cigányság sorsával, illetve a népirtás más eseteivel. A
történelmi és jelenkori tényekkel való megismerkedésen túl a hallgatók számára nyilván
valóvá válhat, hogy a történelmi tényeket le lehet tagadni, meg lehet hamisítani, s a ször
nyűségek megismétlődhetnek.
A történelmi esettanulmányokhoz olyan beszélgetések kapcsolódnak, melyek rávilá
gítanak, hogyan lehet az emberi és közösségi szabadságjogokat a jelen társadalmakban
megvédeni, mi az egyén és a közösség felelőssége, hogyan segíthetnek konkrét történelmi
leckék abban, hogy a saját életünket jobb eséllyel élhessük le. S ha tanárok, nevelők vagyunk,
hogyan tehetünk többet, hogyan befolyásolhatjuk környezetünket pozitív irányba.
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Ennek a modellnek számos megvalósulási formája van. Diák korcsoportok esetében
az életkor, a történelmi alapismeretek, a diákok etnikai es szociális háttere stb. játszanak
döntő szerepet a konkrét tananyagok, szövegek, filmek kiválasztásakor. Egy soketnikumú
amerikai nagyvárosi iskolában más tanári érzékenységgel kell megközelíteni például az iden
titás vagy az esélyegyenlőség kérdéskörét, mint egy homogén felekezeti iskolában.
A tanári programok között szerepelnek komplex tanfolyamok és egyegy kérdéskör köré
szervezett továbbképzések. Az egyes témákat tanítók közül sokan térnek vissza a Facing
History tanfolyamaira újabb tananyagok, módszerek megismerése céljából, és az Ala
pítvány lelkesen támogatja az egyéni fejlesztésű programokat, teret ad a tanárok tapasz
talatcseréjének, párbeszédének. Ez a működési modell teszi élő, fejlődő organizmussá
az Alapítványt.
A Holocaust tanításának célja
Gyűlölet, uszítás, diszkrimináció, gyilkosság, háború, népirtás. Miért kell ezekkel fog
lalkozni? A sok lehetséges válasz közül a Facing History megközelítése világos: a
„rossz”-szal való szembesülés kibillent a közömbösségből - gondolkodásra, elemzésre,
ítéletalkotásra, s ezek kifejezésére késztet. A tanulás adta laboratóriumi körülmények kö
zött mentális és morális állásfoglalások születnek, melyek egy másik szituációban is se
gíthetnek jelenségek felismerésében, személyes döntések meghozatalában, a passzi
vitás leküzdésében. És ott a példa a „jó"-ra is a történelmi leckében: együttérzés, tiltako
zás, ellenállás, segítségnyújtás, önfeláldozás.
A „rossz” tanulmányozása azt a célt szolgálja, hogy az ember felismerje annak meg
nyilvánulási formáit, közbelépjen. Hogy ne következzen be megint ugyanaz, vagy annak
még erősebb fokozata. A „jó” tanulmányozása viselkedésmintákat nyújt.
A Holocaust előkészítése és végrehajtása az „apró' lépések története a bűnbakkere
séstől a terrorig, a nemkívánatosnak nyilvánítástól a kiirtásig, az elviseléstől a teljes ki
szolgáltatottságig, a közömbösségtől a szemtanúságig, a cinkosságtól a végrehajtásig,
melyeknek számos fokozata lehetséges. A gépezet totális működésbe lendüléséig - mert
ekkor már késő - megannyi (?) lehetőség van a cselekvésre, a közbelépésre, a megakadá
lyozásra. Legalábbis így tűnik, amikor hitetlenkedve követjük a fejleményeket, és megrendül
tén szembesülünk a végeredménnyel. A Holocaust pedig épp ebben, az intézkedések esz
kalálódásában, az Endlösunghoz vezető út pontos kiterveltségében, a precíz végrehajtásban
különbözik a népirtás más eseteitől. És persze a számok nagyságrendjében.
Mi másban reménykedhetünk, mint hogy megtanuljuk felismerni a gyűlöletet, és meg
tudjuk akadályozni a kiéleződését. Annak idején voltak a zsidók és a Jehova tanúi, a ci
gányok és a szlávok, a homoszexuálisok és a fogyatékosok. Ma vannak a bosnyákok es
a hutuk, az észak-koreaiak és a dél-koreaiak. És holnap? A szemüvegesek? A szigetla
kok? A barna cipőben járók?

Sem leges területen.
A Genfi-tótól északkeletre fekvő Bluche kiváló helyszínnek bizonyult az egész napos
igénybevételt és elmélyülést jelentő Facing History-AED tanfolyhoz. Kórós-körül hófödte
csúcsok, napsütéses völgy lenn a mélyben. Húsz házból és egy-két szállodából álló te
lepülés. A busszal vagy fogaskerekűvel elérhető legközelebbi városka elég messze van
ahhoz, hogy a negyven résztvevő kisebb csoportjait akár napközben, akár este elcsá
bítsa. A környező természet lenyűgöző szépsége és a nyüzsgő világtól való elszakadás
érzése a megérkezés pillanatában felidézte bennük Thomas Mann Varázshegy című re
gényét. A minden percünkre kiterjedő napirend, a foglalkozások egész embert igénybe
vevő tartalma, a szabott időkeretbe sűrítendő meg ismerkedési lehetőségek intenzív he
tet eredményeztek: aktív résztvevői voltunk egy pedagógiai programnak, hatott ránk a
természeti és az emberi környezet, s a hegyről leszállva új szemüvegen keresztül pillan
tottuk meg a rövid időre elfeledett lenti világot.
A helyszín, Svájc, tágabb értelemben is szimbolikus jelentést nyert. „Semleges” terü
leten találkozott Amerika és Európa, Kelet és Nyugat, idősebb és fiatalabb nemzedék,
tizenöt nemzetiség képviselői. A résztvevők egy része zsidó származású, a többiek ke
resztények, ateisták, a tengeren innenről és túlról. Egy magyar származású amerikai ro
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ma férfi, egy hollandiai sinti (nyugat-európai cigány) nő, egy karibi fekete férfi. Rendkívül
izgalmas társaság egy olyan téma körüljáráshoz, melyben identitásról, hagyományról,
kultúráról és ezek fenyegettségéről van szó. Svájc a résztvevők egyikének sem volt ha
zája, így a téma iránti érdeklődésen túl még egy közös nevezőt találtunk már rögtön az
elején.

A tanítási módszerek és tananyagok.
A Facing History Alapítvány és az AED a Holocaust történelmi üzenetét nem kész té
nyek formájában tárja a programok résztvevői elé. Először is a tanárok teljesen belolvad
tak a csoportba. A negyven fő többnyire együtt, néha két részre osztva dolgozott. A cso
port vezetői, tanárai hol kiváltak egy foglalkozás vezetése céljából, hol a csoport többi
tagjához hasonlóan részt vettek a programokban. Ezzel a magatartásukkal, főleg pedig
a program elején gyakori ismerkedési és együttműködésre késztető gyakorlatokkal nem
csak a jeget sikerült nagyon hamar megtörniük, hanem az elfogódottságot, a nyelvi ne
hézségeket is rövid idő alatt feloldották.
A napi tíz együtt töltött óra, a behatárolt idő tudata, a mesteri csoportvezetési technikák
rövid idő alatt összetartozó csoportot formáltak a résztvevőkből. A fokozott tempó termé
szetesen fárasztó volt, de az együttműködési készség, a legjobbat kihozni akarás, a meg
nyilatkozás vágya mindannyiunkban működött. Ilyen körülmények között különleges ba
rátságok szövődnek: idegenek tárják fel egymásnak gondolkodásmódjukat, idegenek
előtt bohóckodunk és fakadunk sírva. Különös közelségbe hoz bennünket egymással a
Varázshegy. Ez az együttműködésünkkel kialakított légkör - ha úgy tetszik - szerves ré
sze a tematika feldolgozásának.
A holisztikus csoportvezetési módszerek adta keretek között előadások, filmek és ol
vasmányok feldolgozása, csoportos megbeszélése töltötte ki a napok nagy részét. Tartott
előadást pszichológus és jogász, történész és politológus, drámapedagógus és roma
képviselő. Tanúságtételre meghívtak egy idős hölgyet, aki könyveket írt a varsói gettóról,
a saját maga szökéséről és bújkálásáról. Részletesen hallhattunk a cigány Holocaustról,
melynek végre már ugyancsak megkezdődött a dokumentációja és feldolgozása. Dokumen
tumfilmeket láttunk a náci Németországról, a propaganda és az árjafajtudomány gépezetéről,
a náci oktatáspolitikáról, a koncentrációs táborokról. A témákhoz segédanyagokat is kaptunk,
könyvek, fénymásolatok, kérdéssorok segítették a feldolgozásukat.
A hagyományos módszerek alkalmazása mellett nagy számban került sor a drámape
dagógiai és kreatív gyakorlatokra is. Kisebb csoportokban szépirodalmi szemelvényeket
dramatizáltunk, versek előadására „olvasószínházat” alakítottunk, aholl csak az emberi
hangnak és a mimikának lehetett szerepe. (Ezt a módszert még azok is üdvözölték, akik
hagyományosan idegenkednek a színészi szerepléstől.) A súlyos tematika, a letaglózó
részletek megismerése miatt szükségünk is volt a verbális kifejezésmódon túli lehetőségekre.
A valamely naplórészlet vagy vers dramatizálására irányuló kiscsoportos munka, illetve e szö
vegek előadása nem egyszerűen a feszültséget oldotta: katarzisélményt nyújtott.
Az utolsó esték egyikének programja az Emlékművek címet kapta. Mi diaképek vetí
tésére és beszélgetésre gondoltunk, ám nagy meglepetésünkre mindegyikünket egy
gyurmatábla és egy kiló plasztilin várt a helyén. Bevezetésképpen valóban megnéztünk
néhány diaképet a Holocaust emlékhelyeiről, beszélgettünk az emlékművek szerepéről,
a köztéri műalkotások szerencsés és kevésbé szerencsés példáiról, miközben gyana
kodva méregettük az óvodáskorunk óta nem látott plasztilint. Aztán arra bátorítottak ben
nünket- kisebb mintázási feladatokat is kaptunk-, hogy ismerkedjünk az anyaggal, mert
mindenki készíthetett egy emlékművet a témához kapcsolódva. íme, megint egy olyan
feladat, mely sokunk tanári praxisának nem része, melytől szokványos körülmények kö
zött idegenkedni szoktunk, hacsak nincsenek művészi hajlamaink. De a kezdeti vonako
dást hamar feloldotta az a tudat, hogy barátok között vagyunk, hogy nem a produktumon,
hanem az alkotási folyamaton, az önkifejezésen van a hangsúly. Órákon át szobrászkodtunk. A végén a „tárlatot” megszemlélve elismeréssel kellett adóznunk nemcsak
a különösen jól sikerült emlékműveknek, hanem a tanárainknak is, akik valóban a mű
helymunka számos megnyilvánulási lehetőségét tárták föl előttünk.
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Jóllehet a csoportvezetés mintaszerűen összehangolt volt, és nemzetiségünktől, élet
korunktól függetlenül mindenféle tevékenységben részt vettünk, s csakhamar összetar
tozó csoportokat alkottunk, a tanárok és a résztvevők sokfélesége, különbözősége nyil
vánvaló volt, s e tekintetben nemcsak az egyéni színekről van szó, hanem mentalitásbeli
és kulturális különbségek is akadtak.
Az amerikai gyakorlat szerint egy előadás nem a „tessék mondani, mi majd csendben
jegyzetelünk" formában valósul meg, hanem élő interakció, melyben a közbeszólás, a
keresztkérdés, az ellentmondás az előadó által elvárt, előre bekomponált rész. Ez a mód
szer még szokatlan volt számunkra, főleg a kelet-európai egyetemek előadási gyakorla
tához szokottak számára. Az idegen nyelven való hozzászólás izgalmát - ha nincs jár
tasságunk benne - mind-mind másként küzdjük le. Két orosz résztvevő például először min
dig megbeszélte, hogy mit akarnak mondani, nem zavartatva magukat attól, hogy a többieket
ezzel zavarják. Az egyik holland résztvevő mosolyogva közölte, hogy gyengén tud angolul,
s ha meg akarjuk tudni, mi a véleménye, várjuk ki, míg a szavakat keresgélve lassan meg
fogalmazza. Ugyanez cseh változatban: a honfitárs segít tolmácsolni. Az öt bolgár résztvevő
a hét első napjaiban kis csoportban járt-kelt, egy asztalnál étkeztek, a szünetekben alig szól
tak máshoz. Időbe telt, amíg társaságukban nem éreztük betolakodónak magunkat, amíg
egyéni, és nemcsak kollektív véleményt lehetett kicsalni belőlük.
Ezek persze esetleges megnyilvánulási formák, nem is az általánosítás kedvéért em
lítjük őket. De ha egy tanfolyam célja a dialógus kialakítása, különleges érzékenységet
kell tanúsítanunk a kommunikációs és kulturális különbségek iránt. Vannak, akiknek már volt
alkalmuk megtanulni és gyakorolni, hogyan kell és lehet nemzetközi társaságban és színté
ren megjelenni, fellépni. Nekünk, magyaroknak is szükségünk van arra, hogy utazzunk.
Természetesen másfajta érzékenységek is működtek. Legtöbbünk nem úgy jár-kel egy
társaságban, hogy rögtön tudja, ki a zsidó és ki nem. Kinek jut eszébe, hogy egy egyszerű
kérdés - „Mi a keresztneved?” - is célt téveszthet? A náci propaganda torz zsidókarika
túráit szemlélhetjük ugyan elegáns távolságtartással, hiszen csak oktatási segédanyag
ról van szó, de ha a mellettünk ülő csoporttársnak sábeszdekli van a fején? Ha vele kell
beszélgetnünk a képekről?
Az ember zavarban van, mert nem szokott ilyen helyezekhez, nincs meg a szókincse
és gyakorlata ahhoz, hogy nyíltan és őszintén beszéljen a kérdésről. Magyarországon a
legjobb esetben a hideg futkos a hátunkon, ha zsidó - nem zsidó dichotómiára bukka
nunk az újságokban. A botrány és a társadalmi méretű elfojtás végletei között hiányzik
a nyílt és egészséges párbeszéd. Jó volt egy olyan környezetben mozogni, ahol az ember
gondolkodni és beszélni kényszerült ezekről a dolgokról.

Terjeszkedés
A Holocaust és az emberi viselkedésminták című svájci tanfolyam töredékes bemuta
tása talán jól példázza, hogyan működik a Facing History és az AED Alapítvány. Elköte
lezett irányító gárda, tantervfejlesztést bátorító mentalitás, megújulási és terjeszkedési
képesség, megjelenés a nemzetközi színtéren, jó programszervezés - ezek eredménye
a két alapítvány sikeres működése. Egy, az eddigi anyagi támogatásokat jól befektető,
eredményesen működő alapítvány könnyen talál további szponzorokat. Tény, hogy az
Egyesült Államokban egészen más hagyományai vannak az anyagi támogatás megszer
zésének, mint mifelénk. A „fund-raising” alapvetően jobb esélyekkel indul a nem-európai
kvótákkal működő amerikai adózási rendszerben, mint nálunk, ahol csupán most kez
dünk a non-profit szervezetek iskolájába járni. Reméljük, ezen a téren is tanulékonynak
bizonyulunk.
Ami a szóban forgó témát, a Holocaust történetét illeti, önmagában is fontos, hogy új
módon közelítsük meg, és jelen legyen a magyar iskolákban is. A Facing History tanterve
csak egyetlen példa arra, hogyan lehet egy adott történelmi téma kapcsán napjaink prob
lémáit, jelenségeit célba venni. Minden társadalmi közegben meghatározó lehet az a kér
déskör, melyet a Facing History a Holocaust kapcsán besorolt a tananyagai közé. (Is
métlésként: Az önkifejezés. Sztereotípiák. Diszkrimináció. Tolerancia. Szabadság. Naci
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onalizmus. „Fajtudomány.” Ellenségkép. Háború. Totalitarizmus. Diktatúra. Szegregáció.
Kompromisszum és megalkuvás. Engedelmesség és cinkosság. Szemtanúk ós segítők.
Kockázatvállalás. Igazságszolgáltatás. Felelősség. A múlt öröksége. És így tovább.)
A Facing History Alapítvány a náci Németország, illetve a második világháború ós a
zsidó népirtás történetén keresztül és a jelenlegi amerikai társadalom összefüggésrend
szerében vizsgálja a szóban forgó, rendkívül bonyolult kérdéskört. Ebből az összefüg
gésrendszerből adódik, hogy a hangsúlyok elmozdulhatnak a Holocaustot illetően. Afro
amerikai vagy amerikai indián származású tanárok, ill. résztvevők körében történetesen
egészen más példák vetődhetnek fel. Különleges érzékenységre és rugalmasságra van
szükség ahhoz, hogy az európai Holocaustra való szüntelen hivatkozás mellett az ame
rikai múlt kevésbé dicsőséges lapjaira is fény vetüljön. Az Alapítványnak nem célja, hogy
felvállalja a polgárjogi mozgalmak feladatait, sőt tagjainak egy része attól tart, hogy a
Holocaust így háttérbe szorulna. De akárhogy is van, egy alkotó folyamat elindult, az Ala
pítvány tanít, és a lehető legszélesebben értelmezi az emberi erőforrások felhasználását.
Az amerikai kontextusból adódik az is, hogy az ottani tananyag egy része, illetve bizo
nyos megközelítési módok kevésbé relevánsak az európai közegben. A közhellyel kezd
ve: mi, európaiak, egyszerűen több történelmi tényt tudunk. A Holocaust-emlékhelyek
meglátogatásához néhány órás út elegendő, egyes események színhelyein naponta
megfordultunk. Mi, kelet-európaiak, kevésbé csodálkoztunk például, ha a diktatúra vagy
a totális propaganda működéséről hallottunk. Nehezebb meglepni bennünket. Más hang
súlyokkal kell megközelíteni ugyanazt a tananyagot.
Összegzésül: találkoztunk egy kipróbált, működő modellel. Formáljuk a saját képünkre,
alkalmazzuk magyar környezetünkre. Tanítsuk.
KOVÁCS KATALIN

Petőfi verseinek szlovák fordításai
A szlovák-magyar irodalmi kapcsolatok alakulásában Petőfi műveinek szlovák
fogadtatása eltért a legtöbb magyar író recepciójától. A folyamat összetettebb és
ellentmondásosabb volt: kidomborította a közös államformában élő két nemzet ós
nemzeti kultúra közötti ellentéteket, amelyek gyökerei a szlovák és a magyar
nemzet különböző helyzetéből, sorsának eltérő jellegéből adódtak. Ez hatással
volt a szlovák-magyar irodalmi kapcsolatok fejlődésére mindaz 1918-as államfor
dulat előtt, mind pedig a rákövetkező évtizedekben.
A szlovákok nemzetileg öntudatos rétegeinek viszonyát Petőfihez több tényező hatá
rozta meg. Mindenekelőtt az, hogy Petrovits János és Hrúz Mária fia magyarnak vallotta
magát, nevét magyarosította ós költószetót a magyar nemzeti érdekek szolgálatába ál
lította. Azok, akik a szlovák nemzet árulójának bélyegezték, nem vették figyelembe azt
az alapvető tényt, hogy a költő gyerekkora óta magyar környezetben nőtt fel, amely meg
határozta tudatát, érzésvilágát. Ezenkívül magyar kultúrán és irodalmon nevelkedett, en
nek szellemét szívta magába, költészete ebbe a nemzeti irodalomba olvadt bele, s ennek
lett szerves részévé, fejlődésének döntő hatóerejévé ós alakítójává.
A szlovákokat ingerelte - ós ellenszenvet váltott ki bennük - Petőfi nyíltan hangoztatott
magyarsága, a magyar nép sorsának felvállalása ós a szlovákság iránti közömbössége.
Ez az ellenszenv tovább nőtt, amikor a politikai magyar nemzet megteremtésére irányuló
törekvések - amelyek a történelmi Magyarország nemzetiségeinek asszimilációját tűzték
ki célul - Petőfi hazafias költószetót is szolgálatukba állították. „A hangos magyarkodás
ós az elkoptatott frázisok költőjévé hamisított Petőfi ekkor vált az erőszakos asszimiláció
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jelképévé” —állapítja meg Csukás István Petőfi a szlovákoknál című monográfiájában.
(1) Egy további fontos tényező, amely a mennyiség szempontjából meghatározta Petőfi
költeményeinek szlovák fordítását, a szlovák polgárság és értelmiség nagy részének ma
gyar nyelvtudása volt, akik számára a magyar nyelv ismerete lehetővé tette, hogy ere
detiben olvashassák a költő műveit.
Amikor tehát a 19. század hatvanas éveinek elején a szlovák folyóiratokban megje
lentek Petőfi költeményeinek első fordításai, más népeknél —például a németeknél, fran
ciáknál és angoloknál - már mintegy másfél évtizede közölte verseit az időszaki sajtó,
sőt azok könyv alakban is megjelentek.
Petőfi első szlovák fordítója Viliam Paulíny-Tóth (1826-1877) költő, műfordító, a szlo
vák kulturális és politikai élet jeles képviselője volt. Paulíny-Tóth 1861-ben a saját szer
kesztésű - és Pesten kiadott - politikai élclapban a Cernoknazníkban (Garabonciás) kö
zölte le három Petőfi-fordítását: a Dalaimat (Piesne moje), a Ha férfi vagy, légy férfit (Búd
muzom) és Az őrültet (Pomatenec). Mindhárom költemény az érett Petőfi alkotásai közé
tartozik, s mivel témájukban is különböznek egymástól, bizonyos mértékben ízelítőt ad
tak a költő műveinek tartalmi és formai gazdagságából.
Az ígéretes kezdetek ellenére a következő években kevés új fordítás jelent meg Pe
tőfitől. 1864-ben a Krajan (Honfitárs) című folyóirat leközölte a költő első alkotói korsza
kában keletkezett, Elmondanám (Poredal bi) című vidám, népies hangvételű szerelmi
költeményét, melynek fordítóját azonban nem ismerjük.
Fél évtized telt el, s a Sokol (Sólyom) elnevezésű irodalmi havilapban 1869-ben újabb
két Petőfi-vers látott napvilágot: az Érik a gabona (Zreje Zitko) és az Élet, halál (Zivot a
smrt'). A fordító (Luzansky) valódi neve ugyancsak máig ismeretlen.
Ezt követően is további öt év kellett ahhoz, hogy Petőfi neve újból feltűnjön a szlovák
sajtóban. Ezúttal az Orol (Sas) című irodalmi folyóirat Ako chcel byt' Petőfi poslancom
(Miként akart Petőfi képviselő lenni) címmel az 1874-es évfolyamában közölte Andrej
Truchly-Sitniansky (1841-1916) fordításában Petőfi barátjának, Bankos Károlynak kül
dött levelét, amelyben a költő leírja sikertelen kísérletét, hogy megválasszák országgyűlési képviselőnek. A múlt század hetvenes éveinek végéig Petőfinek tovább négy ver
se jelent meg szlovákul. Az Orolban Viliam Paulíny-Tóth Podolsky álnév alatt újból lekö
zölte a Dalaim fordítását. Ugyanitt Martin Mednansky Divinkov-Svederník álnév alatt a
Nem ért engem a világ (Nerozumie mi svet), CyrilGallay pedig A XIX. század költői (Poetom XIX. storocia) című Petőfi verseket adták közre saját fordításukban, míg A Dunaj
(Duna) szépirodalmi folyóirat Adolf Sv. Osvaldátültetésében a Megy a juhász szamáron-t
(Jazdí ovciar na oslu) jelentette meg.
Ha figyelembe vesszük a tényt, hogy e tizenegy fordítás húsz év leforgása alatt jelent
meg, nagyon szerény az eredmény. Ebben a fent említett tényezőkön kívül az is szerepet
játszott, hogy nagyon kevés volt a szlovák folyóiratok száma. Például a múlt század hat
vanas éveiben a Sokol volt az egyetlen periodika, amely szépirodalmat és fordításokat
közölt.
A nyolcvanas években gyökeresen megváltozott a helyzet. Ekkor a magyar kormány
közvetlen - vagy közvetett - támogatásával több szlovák nyelvű újság és folyóirat látott
napvilágot. így a Slovenské noviny (Szlovák Újság), a Vlast' a svet (Haza és világ) és
továbbiak, melyek küldetése a magyar hazafiságra való nevelés, valamint a magyar szel
lemi és kulturális értékek terjesztése volt. Ezek a lapok aztán gyakran közölték magyar
írók műveinek, köztük Petőfi verseinek fordításait. Nem egyszer alkalmi fordítók, dilettán
sok vagy jelentéktelen költők tollából származtak ezek az átültetések, következésképp
a színvonaluk is alacsony volt, s előszeretettel propagálták Petőfi hazafias költeményeit,
a Honfidalt és a Nemzeti dalt. Azonban akadtak közöttük - főleg Dániel Bachát Dumny,
Karol Hrdlicka, Frantisek Ottó Matzenauer, Emil Podhradsky és Rehor Uram-Podtatransky rendszeres fordítói tevékenységeinek eredményeként - egyéb témájú versek is.
Az említett fordítók a múlt század nyolcvanas és kilencvenes éveiben jelentős mértékben
hozzájárultak a magyar költő müvének terjesztéséhez. Tevékenységük valószínűleg
összefüggött a magyar Petőfi-kultusz századvégi fellendülésével, amikor a költő művei
ből egyre-másra láttak napvilágot a különböző kiadások és válogatások, amelyek a szlo
vák nyelvű Petőfi-kötetek megjelenésének is ösztönzői lehettek
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Az első szlovák Petőfi-kötet fordítója és kiadója Karol Hrdlicka (1837-1908) nagylaki
evangélikus lelkész volt. Amint a kiadvány előszavában írja, barátai bátorítására fogott
e vállalkozásba, hogy szlovák anyanyelvükön is hozzáférhetővé tegye számukra a köz
kedvelt magyar költő műveit. A válogatás Sándora Petőfiho Spisy básnické (Petőfi Sándor
költői művei) címen 1890-ben jelent meg Békéscsabán, s két vékony füzetből állt, ame
lyek az 1843-as és 1844-es évek terméséből tizenhat lírai verset, valamint a János Vitézt
tartalmazták. E versek között megtaláljuk például a Honfidal, Részegség a hazáér, A vi
rágnak megtiltani nem lehet, Befordultam a konyhába című, a költő első alkotói korsza
kára jellemző, a népköltészet poétikájából merítő verseit. Hrdlickának azonban csak kis
mértékben sikerült megőriznie Petőfi költeményeinek üde stílusát, népies képalkotását
és dallamosságát, ami elsősorban szerény tehetségének a következménye. A kötetnek
elsősorban irodalomtörténeti jelentősége van, hiszen Petőfi szlovák recepciójának új fe
jezetét nyitja meg.
1893-ban további két Petőfi-kötet jelent meg szlovák nyelven.
Az egyikben Frantisek O. Matzenauer (1845-1901) nagyszombati középiskolai tanár,
népnevelő és néhány, az ifjúság számára írt könyv szerzője Alexandra Petőfiho Lyrické
básne (Petőfi Sándor Lírai költeményei) címen tette közzé fordításait. A kötethez Győrffy
Lajos írt bevezetőt, melyben a múlt század végen uralkodó, forradalmiságától megfosz
tott Petőfi képét rajzolta meg. Matzenauer azt tervezte, hogy folyamatosan átkölti és olcsó
füzet-sorozatában kiadja Petőfi összes lírai költeményét, nagyszabású vállalkozása
azonban - valószínűleg anyagi okokból - a harmadik füzetnél megrekedt, s csak az 1842
és 1845 szeptembere között írt verseket tartalmazza. Matzenauer nem tudott megbirkóz
ni a különféle stílusú, műfajú, verstechnikájú költeményekkel. Sikeresebb népdalszerű
Petőfi versekből készült fordításai a sikerültebbek, viszont kevésbé vagy egyáltalán nem
járt sikerrel a bonyolultabb formájú, ritmikájukban és képalkotásukban igényesebb, úgy
nevezett nyugatos verseléssel készült költemények esetében.
Válogatásának koncepciója valamint fordításainak művészi színvonala teszi említésre
méltóvá Emil Podhradsky (1855-1925) költő és szakíró Vyborz básní Alexandra Petőfiho
(Válogatás Petőfi Sándor verseiből) című kötetét, mely mintegy száztíz költeményt tar
talmaz, áttekintést nyújtva a költő életművének tematikai és stíláris gazdagságáról. Ki
vételt képeznek a forradalmi és a szabadságharc idején írt versek. A válogatás azonban
lényegében nem lépi át az 1847-es év határát - kivételt csupán a falu idilikus képét meg
rajzoló Téli esték (Zimné vecery) képez -, s kimaradtak belőle Petőfi forradalmi és sza
badságharc idején írott versei.
Az első világháború előtt, 1911-ben még egy további szlovák kötet jelent meg Petőfi
verseiből, amely hasonlóan Hrdlicka és Matzenauer vállalkozásához, szintén füzetes ki
adásnak indult, és ugyancsak félbemaradt. A kötet a magyar költő ötvennégy-főleg 1843
és 1845 között írt - versét tartalmazta. Fordítójuk, Rehor Uram Podtatransky (1846-1924)
szerény tehetségű költő és prózaíró volt, aki többnyire az ifjúság számára írta didaktikus
verseit és prózai műveit. Szóban forgó műfordítás-füzete Básne Alexandra Petőfiho (Pe
tőfi Sándor versei) címen jelent meg Liptószentmiklóson. Podtatransky tematikai rend
szerint csoportosítja a verseket, s a kötetet hazafias költeményekkel vezeti be, melyeket
a szabadságot dicsőítő, majd a családi és szerelmi témájú költemények, végül pedig a
zsánerképek követnek. Podtatransky fordításai ellaposítják Petőfi gazdag, színes stílu
sát, verseit megfosztják költőiségüktől. A négy említett szlovák nyelvű Petőfi-kötet közül
ez volt a legalacsonyabb színvonalú, s már a kortársak is így értékelték. A negatív fogad
tatás kedvét szegte a fordítónak, és lemondott a további füzetek kiadásáról.
Karol Hrdlicka, Frantisek Matzenauer, Emil Podhradsky és Rehor Uram Podtatransky
fordításai inkább csak mennyiségi szempontból járultak hozzá Petőfi költészetének szlo
vák nyelven történő megismertetéséhez. Ízelítőt adtak a költő témáiból, motívumaiból,
költészetének formai jellegzetességeiből, ám ez utóbbiakat a gyenge fordítások csak
részben tudták visszaadni. Bizonyos mértékig Petőfi népdalszerű költeményei képeznek
kivételt, amelyek tolmácsolására a szlovák fordítók felkészültsége megfelelőbbnek mu
tatkozott, ami azzal függött össze, hogy a szlovák költészetben a népies verselésnek a
romantikától kezdve gazdag hagyományai voltak és az említett fordítók e hagyományok
epigonjai közé tartoztak. Valamennyien mellőzték további Petőfi forradalmi költészetét,
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jóllehet több évtizedes elhallgatás után, a kilencvenes években már ezek a Petőfi-versek
is újból közismertté váltak a magyar irodalomban. Petőfi mint költő a flesorolt kötetekben
csak torzóként jelenik meg, megfosztva egyik legjellemzőbb vonásától, a forradaImiságától, melyből csupán Podhradsky sejtet meg belőle valamit A nép nevében (V mé
né l'udu), A király esküje (Ladislav Hunyady) és a Tiszteljétek a közkatonát (Uctite si
obecnych vojakov) átültetésével.
A fenti fordításokról összegezve elmondható, hogy sem azok általános színvonala,
sem pedig a fordítók irodalmi tekintélye nem bizonyult elégségesnek ahhoz, hogy Petőfi
elnyerje a századvég-századelő igényesebb szlovák olvasórétegeinek kegyeit, és mint
jelentős szellemi-művészi értéknek, megfelelő helyet biztosítsanak számára a szlovák
szellemi életben. Ezt a feladatot végül is az egyik legnagyobb szlovák költő, Pavol Országh Hviezdoslav (1849-1921) oldotta meg.
Hviezdoslav Petőfi-fordításait a turócszentmártoni szlovák kulturális központ magas
színvonalú havi lapja a Slovenské pohlady (Szlovák Szemle) közölte 1903-1905 között,
s csak egy töredékét képezik annak a nagyszabású fordítói vállalkozásnak, melynek ke
retében az idős költő népe nyelvére átültette az európai irodalom gyöngyszemeit, Sha
kespeare, Puskin és Madách drámáit, Schiller, Goethe, Lermontov, Miczkiewicz, Slowacki, valamint Arany és Petőfi líráját. Fordításaival Hviezdoslav kettős célt követett. Egyrészt
növelni akarta a világirodalom jelenlétét a szlovák irodalmi kultúrában, másrészt hozzá
kívánt járulni a szlovák műfordítás színvonalának emeléséhez.
Petőfi Sándortól az idős szlovák költő összesen negyvennégy költeményt fordított le.
Ezek közül negyvenkettő a Slovenské pohl'ady említett évfolyamaiban jelent meg, kettő
- a Szabadság, szerelem (Vol'nost1, láska) és a Reszket a bokor (Chire sa kér, bo) pedig az 1909-ben kiadott Petőfi Almanachban.
Hviezdoslav —aki így állított emléket ifjúkora kedvenc költőjének - saját bevallása sze
rint azokat a Petőfi-verseket választotta ki, amelyek fiatalkorában a legmélyebb benyo
mást keltették benne. „Örömöm telik benne, hogy szlovákul is léteznek - írja Jozef Skultétynak, a Slovenské pohl'ady szerkesztőjének - , és dicsérgetem önmagam, hogy he
lyenként jó megoldást találtam.” (2)
Hviezdoslav mint a kézsmárki gimnázium diákja már 1869-ben fordította Petőfit. Kéz
iratban fennmaradt tőle a Keserű élet, édes szerelem (Horky zivot, sladká l'úbost') és Az
őrült (Sialenec) fordítása. Költői pályájának kezdetén egyes verseiben, illetve a termé
szethez és a társadalomhoz való viszonyában Petőfi hatása is felfedezhető. Hviezdoslav
harmincöt év elteltével ismét hozzáfogott a magyar költő fordításához. A keserű életet
besorolta az új fordítások közé. Az őröltét viszont nem, mert annak eszmei tartalma már
nem volt beilleszthető az érett költő világszemléletébe.
Hviezdoslav keletkezésük sorrendjében kezdte közölni Petőfi verseit. Az 1842-es év
terméséből csupán a Hazám címűt választotta ki. Az 1843-ban írottak közül hármat (Tá
volból, Jövendölés, Az utolsó alamizsna) közölt, ám az 1844-ben keletkezettek közül is
mét csak egyet (Füstbe ment terv). Legtöbb verset - mintegy harmincöt költeményt - a
következő három év terméséből fordított le, melyek közt olyan remekművek is vannak,
mint A jó öreg kocsmáros (Dobry stary krcmár), a Pusztai találkozás (Postret na pustine),
az Egy gondolat bánt engemet (Myslienka jedna tárpi ma), a Dalaim (Moje piesne), a
Palota és kunyhó (Palác a chalupa), A XIX. század költői (Básnici XIX. stoletia), A Tisza
(Tisa), a Falu végén kurta kocsma (Kraj dediny krcma vetchá), valamint a Szeptember
végén (Na konci septembra) és továbbiak. Egyoldalúnak tűnik viszont a válogatás az
1848-as év terméséből: A téli esték (Zimné vecery), Minek nevezzelek? (Cim pomenovat'
t'a?), A puszta télen (Pustina v zime), A völgy és a hegy (Dolina a vrch), Három madár
(Tri vtáky), Itt benn vagyok a férfikor nyarában (Tu dnu som v lete(, s mindössze egy vers,
a Szüleim halálára (Na smrt' rodicov) képviseli a költő 1849-es termését.
A lefordított költemények a téma, a stílus, a műfaj és a versforma szempontjából egya
ránt változatosak. Egyszerre szólnak ezek a versek az Alföldről és emberi világáról a nap
és az év egyes időszakaiban, a szeretetről és a szerelem megnyilvánulásairól, a haza,
a szülőföld, a szülők, a kedves és a feleség iránt, de nem hiányoznak közülük a gyűlölet
versei sem a nép nyomorát okozó elnyomás és az önkényuralom ellen. Azonban csakúgy,
mint a többi fordító, Hviezdoslav is mellőzi a radikálisan forradalmi és Habsburg-ellenes
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verseket, valamint a szabadságharc költészetét. Petőfi társadalmi témájú versei közül a
szlovák köitő csak azokat fogadta el és fordította le, amelyek összhangban voltak ke
resztény humanista világnézetével és a társadalmi igazságosság követelményeivel.
Ezeknek megfelelt például A XIX. század költői, ám a Palota és a kunyhó fordításából
viszont Hviezdoslav már kihagyta a harmadik versszakot, mely a gazdagok világának
pusztulásáról rajzol látomásos képet. Hviezdoslav Petőfi-válogatása egy kiegyensúlyo
zott és eszményi költői egyéniség képét tárja elénk, s hiányoznak belőle a „klasszikus
hoz” nem illő költemények, mint a bor- és betyárdalok, a pórias genre-képek, az 184546-os válságos időszak termékei és a már említett forradalmi versek.
Hviezdoslav műfordítói tevékenysége érett alkotói korszakával esik egybe. Életszem
lélete, költői stílusa, poétikája már végleges formát öltött. így a legtöbb verset mesterien,
tartalmi és formai elemeik egységét megőrizve költötte át. Ilyenek például a Dalaim (Moje
piesne), A XIX. század költői (Básnici XIX. stoletia), A puszta télen (Pustina v zime) stb.
Az ifjú költő és a lényegesen idősebb fordítója közötti korkülönbség, valamint az eltérő
vérmérséklet következtében az eredeti költemény nemegyszer érzelmileg spontánabb
és művészileg dinamikusabb, mint a szlovák fordítás. Egyéb különbségek is adódnak a
két költő eltérő művészi stílusa következtében. Amit a romantikus Petőfi csak könnyedén
felvázolt, azt a realista Hviezdoslav alapos részletességgel rajzolta meg, ezért a fordítá
sokban esetenként megnövekszik a verssorok száma: a Pusztai találkozásban például
az eredeti ötvenkét verssor további héttel gyarapodott, s a hatvan soros A Múzsám és
menyasszonyom is újabb tizennéggyel bővült.
Ennek ellenére Hviezdoslav Petőfi-fordításai jelentős művészi értéket képviselnek. Ha
nem is nyújtanak olyan részletes képet a magyar költő életművéről, mint például Podhradsky kötete - a fenti megszorításokkal -, főbb témaköreit, műfajait, versformáit lénye
gében bemutatja. A többi fordítóhoz viszonyítva, akik egyetlen, nem egy esetben ala
csony színvonalú teljesítményt nyújtottak, Hviezdoslav átköltései összességükben mű
vészileg magas színvonalúak és harmonikus egészet alkotnak. A fordító egyéni s egyben
saját korának megfelelő stílusa rányomta bélyegét ezekre a Petőfi-átültetésekre is, me
lyeknek nyelvezete is ma már több szempontból túlhaladottnak tekinthető. Megjelenésük
idején, a huszadik század elején azonban döntő szerepük volt abban, hogy Petőfi költé
szete a kor szlovák irodalmi kultúrájának szerves részévé és pozitív értékévé vált.
A két világháború közötti időszakban teljesen háttérbe szorult a szlovákok érdeklődése
Petőfi műve iránt. A folyóiratokban csak nagyon ritkán - rendszerint születésének vagy
halálának kerek évfordulóján - jelent meg valamelyik költeménye; helyét elsősorban a
Nyugat költői - főleg Ady Endre - foglalták el.
A helyzet .1948 után gyökeresen megváltozott. Az akkor teret hódító szocialista ideo
lógia a nemzeti szempontok helyett a nemzetköziség elvét hangsúlyozta, ami kihatott Pe
tőfi szlovák fogadtatására is. A költő halálának századik évfordulóján már mint a világ
szabadság és a társadalmi igazságosság forradalmi költőjét emlegetik, akinek életműve
az emberiség közös kincse. Pozsonyban hivatalos ünnepségek keretében emlékeztek
meg róla. Az ünnepi szónok Laco Novomesky költő, iskolaügyi megbízott volt. Petőfi sze
mélyiségét és életművét több cikkben és tanulmányban a szlovák irodalomtudomány leg
jelesebb képviselői - Andrej Mráz, Milán Pisút, Frantisek Votruba és E m ilB o le s la v -mél
tatták.
Emil Boleslav Lukac tanulmánya, mely később az Apostol fordításának utószavaként
is megjelent, revízió alá vetette a régi vádakat, amelyek szerint Petőfi elárulta a szlovák
nemzetet: „Ma, az antihumánus fajelmélet felszámolása után - írja - , értelmét vesztette
a rekrimináció és revindikáció. Petőfi származása egyszerű tény, amit a magyar iroda
lomtörténet sem hallgat el.” (3)
Ezt követően Petőfi műveinek újabb fordításai sem várattak sokáig magukra, melyek
több kiadásban, többezres példányszámban kerültek az olvasók kezébe. 1951-ben Emil
Boleslav Lukac (1900-1979) tolmácsolásában megjelent az Apostol, amelyet huszonkét
év múlva újabb kiadás követett. 1953-ban Iván Mojíkés Ladislav Andrassy fordításában
napvilágot látott a János Vitéz (Vít'az Jankó). Ugyanabban az évben a Básne (Költemé
nyek) című kötetben Ján Smrek( 1898-1982) fordításában petőfi száz versét valamint A
helység kalapácsa (Kladivo obce) és a Bolond Istók (Pochaby Istók) című elbeszélő köl
teményét jelentette meg. A válogatáshoz Iván Kupec szlovák költő írt a magyar szakiro
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dalom alapos ismeretére valló terjedelmes tanulmányt, amelyben árnyaltan - és minden
vonatkozásában - megvilágította Petőfi életét és művét. A válogatás 1961-ben, 1973-ban
és 1978-ban újabb három kiadást ért meg.
Petőfi költészete ezekben az évtizedekben vált igazán a kulturális örökség aktív té
nyezőjévé. Lukác is, Smrek is a szlovák költészet élvonalbeli személyiségei voltak. Több
évtizedes költői múltra tekintettek vissza, versköteteik a szlovák irodalom legjava közé
tartoztak. Nagy előnyükre szolgált, hogy tökéletesen értették a magyar nyelvet és beha
tóan ismerték a magyar költészetet.
Válogatásában Ján Smrek igyekezett teljes képet nyújtani Petőfi költészetéről. A költő
utolsó alkotói korszakából itt jelentek meg először az olyan versei, mint A rab oroszlán
(Uvazneny lev), az Olaszország (Itália), az Akasszátok fel a királyokat! (Obeste král'ov),
a Feltámadott a tenger (More sa zdvihlo), az Itt a nyilam! mibe lőjjem? (Tu moj síp! do
coho strelit'?), A mágnásokhoz (Magnátom), az Európa csendes, újra csendes (Európa
je tichá znova) stb.
Petőfi életműve csak ekkor tárulkozott ki valamennyi eszmei és művészi vonatkozá
sában, és vált közkinccsé szlovák nyelven.
Nyitott kérdés Petőfi további szlovák recepciója. Másfél évtizede nem jelent meg újabb
kötete. Lukác és Smrek fordításainak fénye is megfakult valamelyest az irodalmi nyelv
és költői stílus fejlődése következtében. Átalakulóban van az olvasók ízlése és művészi
igénye. Petőfi művei azonban az elmúlt másfél évszázad alatt olyan időtállónak bizonyul
tak, hogy remélni lehet: mint búvópatak ismét felbukkannak, s újabb fordítások révén új
ból a szlovák irodalmi tudat aktív tényezőjévé válnak.
JEGYZET

«

(1) Csukás István: Petfői a szlovákoknál. Madách Könyvkiadó, Bratislava, 1979, 106. p.
(2) Korespodencia P.O. Hviezdoslava (Hviezdoslav levelezése). Bratislava, 1962, 183. p.
(3) Petőfi, Alexander: Apostol. Bratislava, 1951, 142. p.

KAROL TOMIS

Limba romani - Cigány nyelvkönyv
Speciális kollégiumi alaptankönyv a cigány nyelvet
és kultúrát tanuló tanárjelölteknek
Romániában Bacauban és Temesváron folyik felsőoktatási cigány nyelvoktatás.
Olyan fiatalok foglalkoznak ott ezzel a témával, akiket - kutatónak vagy tanárnak
készülve - már egyetemista korukban foglalkoztat a kisebbségi nyelv és iskoláz
tatás, illetve az interkulturális kommunikáció problémaköre. A felsőoktatás jelöltjei
e könyvre épülő romano-cigány nyelvi kurzusokon vehetnek részt. Megtanulhatják
azoknak a tanulóknak a nyelvét, akik sokszor úgy kerülnek iskolába, hogy addig
csupán anyanyelvükön beszéltek és csak családjuk szokásaival ismerkedtek meg.

Mindez nem kis feladatot ró az iskolára, s elsősorban a tanár felelőssége nagy: sokszor
ő a legelső aktív szereplő, aki a gyermek szocializálása irányába hat. A cigány nyelvet
beszélő kisiskolások tanulási zavarainak egy része a nyelvi-kommunikációs disszharmóniából, az intézmény által gerjesztett nyelvi sokkhatásból fakad. Ezen segíthet az a
nevelő, aki ismeri növendékeinek nyelvét, s rögtön az első, még bizonytalan lépéseknél
megnyugtathatja őket.
Romániában 1991-ben jelent meg először a cigány, mint idegen nyelvkönyv. A könyvet
elismerte az 1990. évi Varsói Cigány Világkongresszus is (Rromano Kongreso and-i Var
sava (8-12 Startonaj, 1990).
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A szerző a cigány nyelv és kultúra jeles szakértője, s tárgyával az államigazgatástól
az egyetemi oktatásig foglalkozik vele. A szóban forgó könyvén kívül az általa készített
cigány-román, román-cigány szótár is gazdagítja e téma szakirodaimát, segíti a tudo
mányos fejlődést.
A Limba Romani kiadvány egyetemistáknak, azaz fiatal felnőtteknek készült. Olyanok
nak, akik már bizonyos elemi nyelvtanulási ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek,
s maguk is aktívan részt vesznek a nyelvtanulási folyamatban: tanulnak, hogy taníthas
sanak. A tankönyv román nyelvű instrukciókat, fordítási gyakorlatokat, szószedeteket tar
talmaz. Ezek egy része - jellegüknél fogva - könnyen áttehető bármely másik nyelvre,
így adaptálni lehetne magyarra is. A nyelvtani gyakorlófeladatok a tanuló anyanyelvétől
függetlenül jól hasznosíthatók, a nyelvi táblázatok áttekinthetők és világosak.
A könyv 21 leckéből áll, amelyek közűi az első a cigány nyelv ábécéjét, a huszadik a
nyelvtanát foglalja össze. A huszonegyedik fejezet a tudományos, a publicisztikai és az
irodalmi cigány nyelvről ad képet. A többi fejezet egyre nehezebbé váló szövegeken, pár
beszédeken keresztül vezet be a cigány nyelv rejtelmeibe. A tankönyv a hagyományos
módszerű idegennyelv-tanulás ütemét és felépítését követi: minden lecke öt egységből
áll. A tizenhetedik lecke a tanultak összefoglalására szolgál. A fekete-fehér illusztrációk
a cigány életformára, öltözködésre szolgáltatnak mintákat.
A nyelvkönyv belső szerekezete a következő főbb elrendezési elvet követi:
1. lexikai előkészítés,
2. nyelvtani előkészítés,
3. olvasmányok, a téma kifejtése (a könyv eljén ezek még rövidek, 5-7 sorosak, majd
a könyv végén 30-35 sorosakká bővülnek);
4. megértést ellenőrző kérdéssor, a szókészlet begyakoroltatása, fordítás, a nyelvtani
jelenségek feldolgozása, kiegészítő feladatok;
5. cigány-román kisszótár.
A tankönyv legalapvetőbb témaköréi: az ember, a testrészek, a család, az iskola, a
környezet, a vallás, a munka, a természet, az öltözködés, a falu, az idő és az időjárás, a
napirend, a szórakozás, a cigányok nemzetközi szervezetei, ezek hazai és külföldi ren
dezvényei, a Cigány Világkonresszus. A könyvet mesék, cigány énekek, keresztrejtvény
és újságcikkek színesítik.
A nyelvkönyv a nyelvtani-fordító módszert kedveli. A nyelvtanulás részképességei kö
zül inkább a szövegképzés és -értés, valamint a szókincs fejlesztésére van lehetőség. A
szövegértés és a kommunikáció fejlesztése is szerepel ugyan a könyvben de az előbbinél
kisebb hangsúlyt kap. A tankönyv kiejtési gyakorlatai eleve tanári közreműködést felté
teleznek, mivel hangkazetta nem készült hozzá. Noha ebben a kiadványban az íráskész
ség és szövegértés a Magyarországon megszokottnál nagyobb arányban szerepel, fel
tehetően nem csupán a szerző módszertani felfogására utal. Meggyőződésem, hogy ez
a könyv hiánypótló szerepet is elláthat: a cigány nyelv romániai oktatásának egyik bázi
sává válhat. Nemcsak egy jól működő nyelvi kurzus alapkönyve lehet tehát, hanem a
cigány nyelv iránt érdeklődő kutatók is haszonnal forgathatják, hiszen szisztematizálja a
nyelvet, összehasonlításra, elemzésekre ad alkalmat.
A tankönyv segítségével nemcsak a cigány nyelvet, hanem egy kicsit a cigány kultúrát
és szokásokat is meg lehet ismerni. Mi több: szemléletet is alakít és hozzájárul a népek,
nemzetiségek közti megértéshez.
A könyvet jó szívvel ajánlom a magyarországi romanológusok és a cigány nyelvoktatás
iránt érdeklődők figyelmébe is. [Kontaktus: G.Sarau. Bucuresti, Str.Elena Cuza nr.79.
BI.13. Ap.20. Sec4. Tel: (40)(1) 641 -06-16]
Gheorghe Sarau: Limba Romani (tiganeasca). Editura didactica si pedadogica, R. A.- Bucuresti,
1992. ISBN 973-30-2113-X Ára: 750,- lei_________________________________________
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Milyenek a románok?
Irodalom és sztereotípiák
„A sajátságos tanfa, melyet a török a leg
utóbbi habomban a foglyok váltságdíjá
ra megállapított: mely szerint egy nemet
lovas katona 5 forint, egy magyar gyalo
gos 3 forint, egy huszár 10 forint, egy ha
vasalföldi 8 garas."
Jókai Mór: És mégis mozog a föld

Gyermekkorom székelyföldi városkájában alig volt közvetlen kapcsolatom a ro
mánokkal*, elszigetelt félmondatok formájában mégis mindennap kaptam valami
más információt, mint amit a televízióból, a filmekből és az iskolból tudtam meg
róluk. Nem mondhatnám, hogy volt már egy szamizdat román-képem, melyet
kiegészíthettem volna, amikor a fentebb mottóként használt szöveget a könyvben
aláhúztam, de mindenképpen sajátos hatással lehettek rám akkoriban Jókainak
ezek a sorai, ugyanis nem volt szokásom aláhúzogatni az olvasmányaimban.
Minden bizonnyal megváltoztatta az akkori, a románokról alkotott elképzelésemet.
Nagy író írta, olyan dokumentumot idéz (a Csittvári krónikát), amely számszerűen
értékeli a románok és a magyarok közti különbséget, 10 forint/8 garas, a magyarok
javára (egyértelmű volt számomra, hogyha huszár, akkor magyar). Ki tudja, hogy hány,
ehhez hasonló olvasmányélmény rakódott le bennem, és milyen formában? Minden
képpen erre is szerettem volna választ kapni, amikor a magyar irodalmi alkotások
román-képével kapcsolatos kutatásba kezdtem. Mivel még csak az első pár lépést
tettem meg, nem annyira a kutatás eredményeiről, inkább elméleti és módszerteni
keretéről, illetve jelentőségéről szeretnék egy pár sort előrebocsájtani.

Abból a kérdésből kiindulva, hogy mi a különbség az egyes irodalmi művek akkori ol
vasata és a mostani olvasat között, két ideáltípust körvonalaztam: a laikus és a beavatott
olvasóét.
A kettő között az a lényeges különbség, hogy a laikus olvasó a szöveg szolgáltatta
információkat (még akkor is, ha tudatában van annak, hogy csak fikcióról van szó) köz
vetlen módon éli meg és értékeli. A bevatott olvasó az irodalmi szöveget közvetett módon
értékeli, azoknak a konvencióknak a szempontjból, melyek az adott szövegtípusra érvé
nyesek, és amelyek ismeretében válik, válhat valaki beavatott olvasóvá.
A beavatott olvasók esztétikai, irodalomtörténeti, stilisztikai esetleg történelmi és szo
ciológiai ismékvek s értékek alapján értelmezik és értékelik a különböző irodalmi termé
keket. Ezek az értelmezések és értékelések, az irodalmi termékeknek a beavatott olva
sókban hagyott lenyomatai könnyen nyomon követhetők, azonosíthatók, elég, ha az iro
dalomkritikára, műelemzésre stb. gondolunk.
Jóval nehezebb a laikus olvasókban hagyott nyomot kimutatni, de ha abból indulunk
ki, hogy a laikus olvasó a mindennapi tapasztalatokhoz hasonló módonéli meg és értékeli
az olvasmányt, akkor fontos elméleti támpontot jelent a szociálpszichológiának a per
cepcióra, a kategorizálásra, a tipizálásra és az előítéletekre vonatkozó szakirodalma,
ezekre támaszkodva körvonalazható az a kép, amely kialakulhat az olvasóban.
Ebből kiindlva a kutatás a laikus megfigyelő percepciós sajátosságaira, valamint az
irodalmi mű jellegzetességeire támaszkodva próbálja feltárni a magyar irodalom külön
böző alkotásaiban körülírt román-képet.

* Jelen írásban a román jelzőnek kollektív főnévi használatát mindenütt kurziválom, mivel ezzel az
etnonim megjelöléssel célzok a kollektív jelzők használatának veszélyes voltára. (A szerző)
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Az irodalomoktatás funkciója, hogy beavatott olvasókat formáljon olyan háttérinformá
ciók szolgáltatásával, melyek segítségével az olvasó kisebb-nagyobb mértékben képes
a szöveget közvetett módon is olvasni. Ez kiemelkedő fontosságú lehet az irodalmi mű
vekben, a különbüző etnikai csoportokról körvonalazott kép esetében, ugyanis a másikról
alkotott kép könnyen válhat a sztereotípiák és ezáltal előítéletek forrásává.
Ez könnyen előfordulhat. Elegendő, ha a gondolkodási folyamat egyik fő jellemzőjét,
a gazdaságosságot vesszük figyelembe. Ugyanis a percepció és a reprezentációs folya
matokra jellemző jelenségeké kategorizálás, a tipizálás egyszerűsíti azt, „ami egyébként
az adatok túláradó bősége volna, és gazdaságosabb, koherensebb ismeretekhez juttat
bennünket”. (1) De mivel mind a kategorizációs séma, mind a sztereotípia ugyanazon
funció megnyilvánulása, könnyen megtörténhet, hogy a naiv olvasó által kialakított kate
gorizációs sémák sztereotípiákká alakulnak át, egy észlelési - és ebből eredő értékelési,
viszonyulási - torzulást eredményezve.
Ez a folyamat a román-kép esetében könnyen lejátszódhat, mivel a médiumokban, a
közhangulatban túlnyomórészt a román-magyar viszony feszültségei kapnak hangsúlyt.
Tehát a román, ha nem is potenciális ellenségként, de mindenképpen negatív szereplő
ként van jelen a (magyar) köztudatban.
A prototipikus személyiségpercepció kapcsán létező elméleti háttérre támaszkodva,
megpróbáltuk azonosítnai azokat a tényezőket, feltételeket, amelyek hozzájárulhatnak
egy sztereotip kép kialakításához.
A románokról (másokról) írt általános jellemzéseket nem tartjuk fontosnak kiemelni,
hisz ezek a legegyszerűbben azonosítható részek. Olyan helyzetet elemzünk, amely ese
tében nem ilyen nyilvánvaló a sztereotípia, nehezebben azonosítható, de ugyanolyan ké
pet körvonalazhat, mint a tételes, egyértelmű jellemzések.
Ebből a szempontból a másik csoporthoz tartozók azonosíthatósága lényeges ténye
ző, hisz csak az egyértelműen azonosítható hovatartozás alapján lehetséges egy átfogó
kép kialakítása a másik csoportról. Ez történhet:
- az illető csoport nevének a használatával - oláh, román -etononim;
- tipikus nevek használatával (lásd Jókainát. Anica, Pavel, Onuc - a Szegény gazda
gokban, Sange Moarte - az Erdély aranykorában);
- hangzásukban romános nevek használatával (Tamási Áron: Ábel az országban Fuszulán és Surgyélán);
- úgy, hogy a másik csoporthoz tartozók sajátos idegen szavakat használnak vág yhelyetelenül beszélnek magyarul (az Ábel az országban a megzavart Tatár kom iszár- akiről
eladdig nem lehetett tudni, hogy milyen nemzetiségű - románul kiált fel „Csehi dráku"
[397]) (2);
- keret besorolással, általános megjelöléssel. Például Jókai Erdély aranykorában a
Mariséi „kis oláh falu” lakosainak a bemutatása. A szerző jelzi, hogy minden lakos román,
tehát a különböző megnyilvánuások, leírások sajátosan románok.
Sajátos jelentősége van a hovatartozásjelzők (főleg az etnonim) gyakoriságának.
A másik szerepeltetése, a másság (mint máshova tartozás) kiemelése még nem jelent
tipizált képet. Ennek alapvető feltétele, hogy a célcsoporthoz tartozó, oda egyértelműen
besorolt személyek, különböző tulajdonságdimeziók mentén körvonalazódó személyisé
ge nagy vonalakban hasonló legyen. Tehát a különböző tulajdonságdimenziókat leíró ka
tegóriák belefoglalhatóak legyenek egy általánosabb, közös kategóriába.
A prototipikusságot a következő tulajdonságdimeziók mentén elemezhetjük:
1) külső megjelenés (fizikai-antropológiai jellemzők, öltözet, környezet);
2) szocióökönómiai helyzet, vagyis a relatív társadalmi pozíció (pl. az Erdély aranyko
rában szerepeltetett románok mind alacsony társdalmi státusba sorolhatóak be - szol
gák, pásztorok, egyszerű hegyilakók);
3) erkölcsi, személyiségi jellemzők: jellemvonások, megnyilvánulások;
4) világ- és társadalomszemlélet (pl. mély vallásosság, sajátos hiedelmevilág stb.).
A felvonultatott szereplők megnyilvánulásait, jellemzőit a legkézenfekvőbb kategóriák
segítségével írjuk le, és összehasonlítjuk, kiemelve az ismétlődő vonásokat, tulajdonsá
gokat.

124

SZEMLE
Amennyiben több ilyet találunk, feltehető egy sztereotip kép kialakulásának a lehető
sége. Kiemelkedő szerepe lehet azoknak a szituációknak, amikor a másik csoporthoz
tartozó személyek helyzetek egész során át erőteljes módon a leginkább tipikusnak tar
tott jellemzőnek megfelelően nyilvánulnak meg (a későbbiekben bemutatunk eg yilyen
példát). Külön jelentősége lehet az olyan helyzeteknek, mikor az ilyen megnyilvánulás,
viselkedés nem megszokott, nem kapcsolható az illető személy addigi megnyilvánulá
saihoz, vagy az illető szituációhoz (vagyis a nem normatív helyzetekben) (3), erre is be
mutatunk egy példát az elkövetkezőkben.
Ezek ismeretében, nézzük meg az Ábel-trilógia első két regényében körvonalazott ro
mán-képet, illetve ennek egy-két jelentősebb vetületét.
A regényben szereplő románok egyértelműen azonosíthatók, annak ellenére, hogy a
szerző több besorolási, azonosítási lehetőséget használ:
- „román úr, kit Fuszulánnak hívtak" [130], „Egy szigorú román csendőr" [140] (Surgyélán): etnonim használata (tipikus, román hangzású név);
- a már említett Tatár komiszár esete, ki meglepetten kiált fel: „Csehi dráku!": nyelvhasználat;
- az Ábelt igazoltató rendőr: „Minek itt aluszol, hé!", „Hol van igazolvány?”: helytelen
magyar beszéd.
A másságot ennél jóval kifinomultabb formában is jelzi a mentalitásbeli különbségek
nek betudható kommunikációs zavarok bemutatásával.
Főleg az első regényben (Ábel a rengetegben), a saját csoporthoz tartozókkal folytatott
párbeszéd tipikus, megfelel a székelyekről alkotott képnek: agyafúrt, csavaros gondolatmenet, néhol már-már metaforikus fordulatokkal.
Ez a beszédstílus nem bizonyul működőképesnek a románokkal folytatott beszélge
tésekben, és zavartságot jelző, sajátos reakciókat vált ki: „Amikor ilyeneket feleltem, Fű
szálán mindig jó l megnézett engem, s látszott rajta, hogy nem tudja: komolyan beszélek-e
vagy az őszőre ellenében"[ 131 ]
Surgyélán esetében ez a kommunikációs zavar jóval hevesebb reakciókat vált ki:„H át
téged Izidornak hívnak? - kezdte a tréfa szárnyát is billegtetni.
- Engem hívhatnának annak is, annyi bajt láttam eddigelé.
Erre valami okból, hirtelen felugrott, s mindjárt vastagra fogta a dolgot, mert megra
gadta a nyakamat:
- Nem megmondod a nevedet!” [157]
Ha figyelembe vesszük, hogy az ízes szófordulatokkal és szellemes csapdákkal tar
kított párbeszéd a főhős talán legkedveltebb jellezője, a tipikus „székelység" megnyilvá
nulása, egyértelmű, hogy ezeknek a reakcióknak sajátos, elhatároló szerepe van. Arról
ne is beszéljünk, hogy milyen módon lehet ezeket értékelni.
Ami a különböző tulajdonságdimenzókat illeti, talán a legszembeszökőbb a szerepel
tetett románok szocióökonónmiai helyzete. Majdnem mind állami alkalmazottak, külön
böző rendű-rangú tisztségviselők, vagy legalábbis kapcsolatban állnak valamiféle állami
intézménnyel:
F uszu lá n- a katonaság számára szeretne fát vásárolni;
Surgyélán - csendőr;
A b a k te r- a román állami vasútak alkalmazottja;
Tatár komiszárról kiderül, hogy román.
A pádon alvó Ábelt igazoltató (és felpofozó) csendőr úgyszintén román.
Még a postás is az, aki az Ábelt hazahívó táviratot hozza: törve beszél magyarul. Kevés
kivétellel,minden szerepeltetett állami hivatalnok, tisztségviselő román, az erőszakszer
vezetek (katonaság, csendőrség) alkalmazottai vagy megbízottai azonban kivétel nélkül
mind románok. Ez lényeges és ismétlődő motívum, amely tipizálásra adhat alkalmat.
A személyiségi, morális jellemzők esetében talán a gőgös úrhatnámság kategóriával
körvonalazható megnyilvánulások nyújtanak lehetőséget a tipizálára. Talán ez az a do
mináns kategória, amely köré felépül az Ábel-trilógia első két regénye alapján körvona
lazható román kép.
Vegyünk sorra néhány, jellemzőnek tartott helyzetet:
___

0
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Fuszulán „bőséges nyomatékkai eléadta, hogy nagyobb mennyiségben szeretne a ka
tonaság számára fát vásárolni’’, ám „más tekintetben is pazarló módon viselkedett, mint
ha meg akarná venni az egész Hargitát." [130]
Surgyélán „odalépett nagy nyersen a ház ajtajához és a fegyver agyával olyat húzott
rá, hogy az ajtó egyik deszkája nyomban beszakadt” [142], majd „a fejét büszkén felve
tette, és hadvezér módjára bément a házba." [ 143] Ezt követően elfoglalja Ábel ágyát,
és - annak ellenére, hogy hivatali küldetése a főhős védelmezése is - teljhatalmú úrként
osztogatja a parancsait. „Tej kell! - parancsolt rám ismét." [ 153]
Még az Ábellel szemben megnyilvánluló emberséges gesztusa is a kényszerhelyzet
számlájára íródik: „ Tudtam, hogy a közös betegség és a ránk ömlő tél tanították meg így
beszélni.” [177]
Tovább ehetne sorolni az ilyen és ehhez hasonló gesztusokat. Mindenképpen érde
mes felidézni az egyik legpregnánsabbat. „Surgyélán már egészen bele is találta magát
a püspökségbe, mert ültéből felém nyújtotta kegyesen a kezét, s azt mondta:
- Csókoljad meg!” [210]
Mindezek a gesztusok, történetek, melyek csak a szerepeltetett románoknál nyilvánul
nak meg, az olvasóban könnyen kelthetik azt a benyomást, hogy ezek a tulajdonságok
általánosan jellemzik a románokat.
Ez még niylvánvalóbbá válik, ha figyelembe vesszük a bakterrel történteket. A találko
zásuk és a beszélgetésük teljesen normális hangnemben folyik. Mi több, a bakter „érti a
szót”. A társalgás stílusa egészen székelyes. Még az sem okoz zavart, amikor a vasutas
az első világháború győztesének, tehát románnak mondja magát. A váltpzás szinte sokk
szerűen áll be, mikor a bakter hirtelen felcsattanással félbeszakítja Ábel diskurzusát:
„Kuss...!” (Egyes kiadásokban „Kuss minoritár!”; minoritar = kisebbségi - román szó).
A bakter addigi megnyilvánulásai és a helyzet jellegére való tekintettel ez teljesen ért
hetetlen, megmagyarázhatatlan gesztus. Az egyetlen magyarázatot maga a baktar adja:
„Most az egyszer nem csinálok neked bajt, a fene egen meg! De jegyezd meg magadnak,
hogy mi vagyunk az urak! (saját kiemelésem - H.l.) Akik eddigelé annyi sok éven át el
nyomatásban éltünk, s jóformán beszélni sem volt szabad az érzelmeinket. Most azonban
szabad lett! De ahogy mi voltunk, legyetek úgy ti is. Hadd kóstoljátok meg a rabigátok, s
ne szabadjon beszélni érzelmeiteket! Érted-e, én megtiltom neked!" [272]
Az előzményeket, a más románokkal történteket (Fuszulán és Surgyélán) figyelembe
véve értelmezhető a bakter gesztusa, mégpedig úgy, mint tipikus román gesztus. Ugyanis
a bakter által elmondottak magyarázzák a már leszerepelt két román pöffeszkedő, úrhat
nám magatartását.
Mindezeken nem változtat lényegesen az sem, hogy a bakter megánja a magatartását:
„a fene ette volna meg ezt a békétlenséget, hogy te magyar vagy, én pedig román s a
harmadik ismét egyéb!" [273], ugyanis a laikus olvasó „nem mindig olyan érzékeny arra
a kontextusra, amelyben a viselkedés létrejön [...], és gyakran figyelmen kívül hagyja a
konszenzus információját.” (4)
Tehát a bakter tipikus román mivoltát emelheti ki az idézett rész, annál is inkább, mivel
nem normatív helyzetről van szó, így a bakter viselekedésére az egyetlen lehetséges
magyarázat - a sokkszeűren megnyilvánuló úrhatnámságra - csak az lehet, hogy a bak
ter is román.
Nem látom szükségesnek különösebben kommentálni a leírtakat. Mégis idézni szeret
nék néhányat azok közül a jelzők közül, melyekkel a romániai magyar főiskolások jelle
mezték a románokat (5): „önteltek”, „büszkék”, „dicsekvők” , „hangoskodók”, „lenézők”,
„kihasználják a helyzetet”, „bosszúállók”, „melldöngetők”, „öndícsőítés”, „beképzeltség”,
„uralkodó”, „tiránok^’, „aljas”, „látszólag barátságos", „parsivak” (román szó, hozzvetőleges jelentése: sunyin, álnokul célratörő).
A felsorolt jelzők bármelyike ráillik az előbb ismertetett megnyilvánulásokra, helyze
tekre.
Más olyan elemeket is kiemelhetnénk, amelyek hozzájárulhatnak egy sztereotip kép
körvonalazásához, de mivel elsőrendűen nem az volt a célom, hogy az Ábel alapján kör
vonalazódó román képet mutassam be, úgy vélem, hogy az idézett példák is megfelőképpen rávilágítanak arra, hogy milyen formákban és milyen mechanizmusokon keresz
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tül járulhat hozzá a regény a szteretíp kép kialakításához, és implicite milyen módon hor
dozza a regény ezeket a sztereotípiákat.
Itt szeretném hangsúlyozni, hogy az elemzés szándéka szerint nem Tamásit mint írót
értékeli; csak az Ábel-trilógia első két regényének részleges, „laikus” olvasata kíván lenni.
Nyilvánvaló, hogy az elemzett regények mindössze cseppek a tengerben, és az is le
hetséges, hogy nem a legjobb példák. Sémiképpen nem akarok nagy súlyt tulajdonítani
az Ábel laikus olvasata közben körvonalazódó és az itt bemutatott román-képnek, és a
regényt ártalmasnak nyilvánítani annak kapcsán, hogy a románokról egy, az előbbiekben
körvonalazott képet (gőgös, hatalmaskodó, úrhatnám nép) fogalmaz meg. Ha ilyen jellegű
következtetésre jutnék, ugyanolyan abszurd lennék, mint azok, akik ártalmasnak tartják a
Pinokkiót „mert az olaszok és a 'bérgyilkosok' közötti szoros kapcsolatot sugalmazza”. (6)
Egyértelmű, hogy a románokról alkotott kép (és a románokkal szembeni előítéletek) a
szocializácó során, valamint a médiumok és a környezet összetett hatásának nyomán
alakul ki és maarad fenn, következésképpen nem tulajdonítható teljes egészében vagy
túlnyonmórészt egy szerzőnek vagy alkotásnak.
Ami lényeges és amire fel szerettem volna hívni a figyelmet az az, hogy a magaskultúra
is lehet a sztereotípiák forgalmazója. Mi több, a magaskuítúra, mivel társadalmi értékelésnek,
megbecsülésnek örvend, bizonyos mértékig legitimálja is ezeket a sztereotípiákat.
A bajt nem a regényekben vagy a szerzőben kell keresni, hanem - hogy visszatérjünk
a bevezetőhöz - a laikus és a beavatott olvasók közötti különbbégben.
Ebből kiinduva fontos lehet, hogy az irodalomtanítás felfigyeljen az irodalmi művek által
hordozott sztereotípiákra, és megfelelő kritikai készségeket alakítson ki a diákokban an
nak érdekében, hogy azok feliserjék és kivonják magukat ezek hatása alól.
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HORVÁTH ISTVÁN

Megmentendő leikeink
avagy magyar irodalom - magyar egyetem
Mostanában éppen másképpgondolkodunk. Ez is csak olyan, méretarányosan az
egész nemzet tevékenységét magába foglaló fogalom, ahogy hajdan honalapítottunk,
aztán tatárjártunk, hősvértőlpirosultunk, kuruckodtunk, labanckodtunk, elvtársacsákányoltunk. Mikor megfelelő kezdőmondatot kerestem ehhez a szöveghez, mondhatta vol
na pontosabban, kis lovag alapon számbavettem egy egész Cyranói választékot; hogy
„Uraim,midőn a szószékre lépek”... vagy: „Bolyai Egyetem nem volt, hanem lesz!” és: „Aki
bevált fejőnőként, az ettől alkalmas lesz-e földművelésügyi miniszternek is" és a többi,
és a többi. Végül rájöttem, hogy én sem adhatom alább, mint hogy QUO USQUE TAN
DEM...?
Gondoljunk kicsit a közismert Benczúr-képre, melynek címe: II. Rákóczi Ferenc elfogatása; ahol még az öklömnyi fehér pincsikutya se túlontúl izgatott, egy szolgáló se veszti
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el a bon tón és bon goűt megkövetelte társasági hidegvérét, amikor a félrehajló drapériák
mögül a császári csatlósok megjelennek. S persze nem kizárt, hogy még ezek a fogdmegek is bizonyára a spanyol vagy a bécsi, legrosszabb esetben valami pesti Habsburgetikett szabályai szerint járnak e l.... És akkor képzeljük el ugyanezt cseka, gestapo, ávó
és szekuritáté változatban...
Egy 1793-ban nyaktiló alá hajló főnek megadatott az esély, hogy a tőle kitelő méltó
sággal fogadja végóráját. Bailly, aki maga is mozgatója volt az eseményeknek, melyek
végül őt is a Grove-térre sodorták - mikor a kordét kísérő volt elvbarátai gyúnyos meg
jegyzést tettek a fogvacogására, csendesen, de határozottan visszavágott, hogy csak a
hidegtől van, nem a rettegéstől. De hova lesz az efféle, mikor már péppé verték, össze
vissza alázták az embert? A Duna-csatorna vagy Máramarossziget, vagy Recsk már nem
Benczúr ecsetjére való. Ha az államcsíny mintájára megalkotható a méltóságcsíny, akkor
az elmúlt évtizedek áldozatai ellen valami effélét hajtott végre a történelem. Csak a fa
natizmus olyan erőforrás, mely megváltoztathatja a Ki itt belépsz... alkalmával feladott
vagy felvállalt reményeekt. Mert csodálatos metafora az a bizonyos „És mégis mozog...”
- de igazság szerint Galileinek is elég volt megmutatni az inkvizíció eszköztárát. Egy ér
telmiséginek gazdagabb előismeretei és dúsabb fantáziája van az ilyesmikhez is. És ár
nyaltabb lelki élete lévén, jobban ismeri saját ingerküszöbeit.
Mint Heliosz hatalmas ív mentén örökké mozgásban lévő járata, mindig is relatív marad
a koordináta: mikor, mihez képest követtek el kompromisszumokat az annyiszor, annyi
szempontból leárulózott vagy mártírkoszorúval felmagasztalt írástudók? Gyáva nyuszi,
vagy egyenesen kollaboráns volt-e Rotterdami Erasmus, hogy nem csatlakozott a felkelő
német parasztokhoz, és moszkovita agitátor-e Hemmingway, amiért a proletár interna
cionalistákkal, a Kominternnel azonos oldalon állt a spanyol polgárháborúban? És mire
szólt, mihez való volt lényegében, hosszútávon a hűségük.
Amikor ennek a szép hosszú XX. századi alagútnak még nem látszott ennyire se a
vége, s egy minél előnyösebb modus vivendi et creandi tűnt a gyorsan lejáró halandó
ságban az egyetlen reális alaptaktikának, hogy legalább a latens ellentmonás feszültsé
ge, a kitartó feszítés folytonossága megmaradhasson; amikor egyik fél azért kereste ha
lálra a másikat, hogy az eladta magát a burzsoáziának, avagy „aljas, nyomorító hatalma
kat" szolgál sziszegve, akkor Wisnyevszki bíboros azt tanácsolta a lengyeleknek, hogy
az egyértelműség egyenlő az állandó konfrontációval, amit semmilyen kisebbség nem
vállalhat tartósan. Itt legalább 250 évre kellett s lehetett berendezkedni: nem arra, hogy
a legminimálisabb eséllyel nyíltan szembe lehessen szegülni holmi őrületekkel, hanem
hogy legalább némi palackposták cenzúrázhatatlansága révén legalább az utókor minél
nagyobb nyilvánosságának üzenetet lehessen hagyni. Az utókor pedig mindig már más
nap reggel kezdődött.
Egy tartás, mely állnadó, végül is hosszú távon kitetszik, legalább madártávlatból ki
rajzolódik pontosan. Lám, az élet igazi fényeivel, a jóval, rosszal való demagóg manipu
láció, hamis könyvelés egyik aktuális „eredménye", lecsapódása az is, hogy ami egyik
véglet szerint végig egy szakadatlan sikersorozat, eksztatikus hurrá volt, most egy másik
végleges megítélés szerint negyvenévi sivatag volt, akár mindent úgy, ahogy van, sze
métre lehet hajítani. A fabula rasa megint, a jól ismert álradikális (mindegy milyen előjelű)
bolsevikoskodás. Megint a felégetett föld hamis próféciájának póza.
Különben nem vagyunk mi sem aszkéták, sem bajvívó gladiátorok. Mások itt körülöt
tünk tépik le magukról az inget, hogy istenem, milyen mostoha a sorsuk, mivel (ahogy Arany
mondaná) nem az övék koronájuk legszebb gyémántja, Wels is! Mi pedig apatikusan és a
szokásos szétgondolkodás közepette azt latolgatjuk, hogy ha nulla dimenzióra húzzuk össze ma
gunkat, vajon nem leszünk túl „irredentisztikusak” mégis!... Mert vitázni lehet mások elkép
zeléséből, eljárásából ezzel-azzal, ám azt nem lehet megtagadni, hogy „őrület, de van van
benne rendszert” alapon a maga agyrémét is egyenként doktori szinten fújja mindenki, lop,
csal, történelemhamisít, de belezavarhatatlanul, kizökkenthetetlenül, mint akit alaposan be
tápláltak, kiképeztek; telepropagandázza a világot a maga (helyes vagy hamis) önismereté
vel. Hiszen ehhez (világ)egyetemi joga van, elidegeníthetetlenül, mindenkinek. Egy önmagá
tól képzelt képhez... Bizonyára nekünk is.
De hát mi vagyunk mi: elítéltek, vagy kórházi ápoltak, hogy még a fájdalmunk kifejezése
is sérti, irritálja a tetteseket? Néha úgy tűnik: valami nagyon előkelően „európai” íratlan
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illemszabály szerint is, akinek valami fáj, jobban teszi, ha elhallgatja. Nem zavarja vele
a közcsendet, az általános békét és elégedettséget. Mostanában egyre több kis nép,
nemzet, etnikum érzi így. Pedig egyszerűen az emlékezés „emberi jogáról" van szó ilyen
kor. Egy újfajta rosszkedvről. Mivel elmaradt, kikopott még a pátosz gyógyírja is ebből a
posztmaterialista, posztmiszticista siralomházból. Hol van a Hunyadi László vagy a Tru
badúr operajelenetbe kívánkozó, a Zrínyi és Frangepán fekete bakacsinnal ízlésesen lát
ványtervezett, dizájnos kivégzése, búcsúimával, dobpergéssel? Elmarad még az aradi
vársánc vagy a budai vérmező borús reggele is. A gyakorlat demonstrálta: Szabédi ko
rára, ahol a divatos alternatíva a tarkón lőttek tömegsírja és a gázkamra; ezeknek a férfias
halálnemeknek, méltóságteljes kivégzéseknek egyetlen megfelelője már legfennebb a
vonatkerekek guillotinja maradt.
Szabédi László ennek a kolozsvári magyar egyetemi gondolatnak, ennek a megszün
tetett és mégis tovább tátongó Bolyai-szükségnek a mártírja. Ha az ő égisze alatt állunk
oda eszmét cserélni erről - minden jogot és tiszteletet előlegezve a másként gondolko
dásnak - , a válaszunk csakis az igenlés lehet. Abban a biztos reményben, hogy nagyobb
szolgálatot senki se tehet korának és nemzetének, mint aki anyanyelvén lesz egyetemes.
A kolozsvári magyar egyetemnek egyaránt van múltja és jövője. Mint entitás Bolyai
Egyetemként könnyebben meghatározható és elkülöníthető az, aminek 1945 és 1959
közötti léte üdvösen befolyásolta az Erdéllyel másodszor is Romániához került itteni ma
gyarság képzésének sorsát, kultúrájának egész létét, s aminek újraindításáért, feltá
masztásáért kerek 30 év múlva, 1989-ben azonnal megindult egy mozgalom eleddig hi
ábavaló küzdelme. A magyar egyetemi hagyományok azonban annál a szükségletnél és
kérdéscsoportnál, amelyet ez, a Bolyai-ügy magyaráz és meghatároz, sokkal régebbiek,
egyetlen katedra - a magyar irodalom és nyelvszak hajszálnyi létének, hajszálhídjának
köszönhetően folytonosságuk megszakítatlan a diktatúra legsötétebb korszakában is. A
jövőt illetően pedig lehet méltán ragaszkodni az elnevezéshez és makacsul ambicionálni
az 59-ben önállóságát veszítettnek a feltámasztását, avagy lehet ragaszkodni egy, Ro
mánia jogállami létét és európai integráicóját is érintő kritérium kapcsán, a magyar nyelvű
egyetemi oktatás jogának elvi elismertetéséhez és gyykorlati megvalósításához. Ez per
sze mártágabb kérdéskeretben történik: ez nem a Bolyai, már nem is a kolozsvári, hanem
általában egy valahol Romániában létrehozandó magyar tannyelvű egyetem ügye.
A romániai magyar irodalomnak mint alkalmi és kényszerítő körülmények létrehozta
entitásnak viszont van rövid, eredményekkel és fiaskókkal együttesen ékes közelmúltja;
ám igazi múltja csak holmi visszamenőleges Trianon elismerése esetén lehetne; jövője
pedig - ha csak az egyetemes és egységes magyar művelődés és irodalom létét nem
vonjuk kétségbe - nincsen. Nincsen különlegesebb, mint mondjuk egy külön dunántúli
vagy tiszáninneni literatúrának. Adminisztratíve entitás, esztétikailag még az sem. A regionlaizmus-mánia elhatalmasodása sem bizonyoulhat többnek szép, hősi kalandnál,
amilyen a kezdeti nehézségeken ügyesen átsegítő transzilvánizmus is volt. Irodalom és
egyetem kölcsönhatása, kultúra-teremtő és fenntartó együtthatása, magyar irodalom és
magyar egyetem közösségének, kapcsolatának és szövetségének szüksége Romániá
ban - az ittlakó magyarság szempontjából vitán felüli érdek.
Mindezek melett kívánatos hangsúlyozni két fontos tényező jellege közti különbséget.
Az irodalom „sorsa” nem irányítás, szervezés mentén, hanem a művek megírása folytán,
ama bizonyos alkotás és teremtés révén alakul, az egyetem létét viszont nem lehet spon
tán folyamatokra bízni. Kettősük különben is - kulturális jellegük közössége dacára csak mint a láncszemek vagy az olimpiai karikák, úgy kapcsolódik: az egyetem nem csu
pán az irodalom ápolására való; az irodalom pedig nem tekinti kritériumai legfontosabbi
kának, hogy egyetemen műveltessék.
De ha már egyetemen műveltetik, akkor szembe kell nézni ama fájdalmas igazsággal,
hogy igenis, a két világháború közti kolozsvári egyetem létének számunkra volt egy szo
rosa, leszűkült pillanata, amikor egyetlen magyar professzorra, Kristóf Györgyre reduká
lódott az ügy. Ám sem ő, sem az utána, a 45 után nem egyszer középiskolai tanárból
frontelőléptetések gyorsaságával avanzsált tanerőink soksaága nem biztos, hogy tarso
lyában hordozta a marsallbotot, nem jelentettek többet, mást, mint hadiállapotban rög
tönzött utászmegoldást, áthidaló mozdulatot a jövő felé, szükségállapotot, amely mire
igazán stabilzálódhatott volna, már meg is fojtották, fel is számolták.
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Ezzel kapcsolatban pontos és szemléletes, amit Kántor Lajos idéz Szilágyi Domokos
emlékezéseiből:....Ez vagy enyhe provincializmus, vagy olyan szertelen túlzás, aminőt
Lászlóffy szokott megengedni magának. Mert hiszen Négyessy-szabású professzor
akadt volna: Szabédi László - csakhogy nem ő vezette az irodalmi kört; de hol egy Babits,
egy Kosztolányi, egy Juhász Gyula? Különben is a Bolyai akkoriban inkább kisdedóvó
intézethez, semmint egyetemhez volt hasonlatos. Nem is csoda: a szerencsétlen közép
iskolai berendezkedés folytán 16-17 esztendős fővel kerültek be a diákok az első évfo
lyamra”...
Sajnos a természetes szelekció kifejezett megakadályozása többnyire a színvonal ro
vására ezt a szükségállapotot engedte csak állandósulni, egészen a közelmúltig, amikor
legalább remény gyűlt és gyúlt arra, hogy a provincializmusból helyzete magaslatára
emelkedjék majd a kolozsvári magyar egyetemi színvonal. Ennek a reménynek más
konkrétabb reményekből áll össze a háttere. Lévén, hogy a korengedély, a frontszolgálat
betudása és egyéb kedvezmények hitele, szüksége, lehetősége lejáróban van, remél
hetőleg szerte a magyar glóbuszon; s ma már a diákok se 16 esztendősen kerülnek az
aulákba, s a tanerők előléptetése is a megkívánt normák s mércék figyelembevételével
és betartásával megy végbe. Ezután, lehetőleg, talán... Hogy a felelőtlenség, a kalan
dorkodás, a dillettantizmus, a bürokrácia mindenhová begyűrűző, egymást erősítő hatá
sai ne tombolhassanak tovább. Mert univerzumunk alias univerzitásunk kegyurai Báthoritól máiglan annyit hasogattak is, mint reumás tagban a fájdalom.
Most pedig Csehi Gyulát kell idéznem, akinek egy időben a volt Mariánum épületének
egyik illemhelyéből átalakított helyiségében Szabédivel közös tanári szobája, szobácskája, előkelőbben: kabinetje volt. Nincs ebben semmi dehonesztáló, a szorgalmas né
metalföldiek egész poldereket hódítottak vissza a víztől, nem csupán egy-két egyetemi
tanári szobányit. Később, a két professzor halála után, az idők szellemének és szükség
leteinek változása révén sajnos ezt a kis „Lebensraumot", életteret újra mellékhelyiséggé
avanzsálták. Csehi szóban forgó megnyilatkozása, függetlenül attól, hogy valaha egy
konkrét esetben rántott kardot, tört pálcát, egyetlen diákra vonatkozott, a kimondott elv
révén a fényes múlttól a még fényesebb jövőig az egész állományra, a teljes legyénységre érvényes, a professzortól a pedellusig. Olyanszerü törvény, mint az Archimédeszé
a vízbe mártott testekrről: semmilyen egyetembe mártott testtel kapcsolatban nem lehet
megszegni büntetlenül. Ez a ki itt be/epsz-erejű verdiktum hangzik pedig eképpen: „Az
egyetem nem lehet a félműveltség takargatásának a fóruma.”
Egykori professzorunk döhös kifakadásának bár elvi aktuálitását ne is próbálja elvitatni
senki. Enélkül játszhatunk balladás magas Dáva-várasdit, felavathatjuk a Donquijotizmus
katedráját s bevezethetjük a szaktárgyak közé a szélmalomharcot. Mert ellenszél belülről
is fújhat bármikor. Enélkül ugyanis csupán egy Trianon-előtti állapot iránti nosztalgia „né
pidemokratikus" nosztalgiájának tranzíciós nosztalgia változata lenne ama hegyek meg
szülte ridicuius mus: romániai magyar univerzitás. Afféle „Dzsuang Dszi álmodta a lepkét,
a lepke őt és mindhármunkat én”- helyzet, mely - ha a szentimentalizmust félretesszük,
könnyű beismerni - inkább poétikus, mint realista.
Nekünk szerencsére mindig telt és reméljük^(ki)telik még az egyetemes táblán, síkon,
téren a kritikus tömegnek bár felét kiadó szürkeállományra: a köztünk feszülő török, oszt
rák s egyéb trianonok, határok, szögesdrótok, elválasztó árkok, szimmetria-tengelyek el
lenére, egy odatúli fehér sakkcsapattal szemben mi bármikor kiállíthatunk egy lakk-feke
tét, gyász-feketét. így hozta a sors, így alakult, „magyar sorskockákon ez ígyen döntődött", hogy volt nekünk, lett nekünk Heltaink, Apáczaink, Tótfalusink, Bőd Péterünk, Wes
selényinké Bolyaink kettő-kettő, mint odaát a Széchenyiek, Eöfvösse/szimmetriapárban
Jósikánk is, meg Kemény Zsigmondunk, Apáthy Istvánunk, akiket szükség esetén köl
csön is adhattunk, mint manapság bármely értékes középcsatárt. És egy Szabédink,
Szabó T. Attilánk is.
így tehát ha most vagy máskor a szükség vagy a patkányság, az ignorancia vagy ar
rogancia újra bontani kezdené a hivatalt, ravatalt, a színpadot, a vérpadot, ha most vagy
bármikor megint magunkra hagynak - szokás szerint újra meg újra fel kell tudnunk tápászkodni.
LÁSZLÓFFY ALADÁR
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Történelemtanításunk válsága
Sokszor, sok helyen olvastuk, hallottuk az elmúlt években: válságban van a
történelemtanítás Magyarországon. Nem akarom - nem is tudnám megcáfolni ezt,
hiszen rendszerváltás zajlott - zajlik? - nálunk: nemcsak a jelenünk, a múltunk is
változott. Sok minden kiderült, tények, elemzések, korábban elhallgatott informá
ciók láttak - látnak - napvilágot egyre-másra. Minden gondolkodó ember rákény
szerült, hogy folytonosan átértékelje addigi világképét. Egy időre legalábbis
bizonytalanná váltunk. Sokan figyelték - talán kajánul is
mit tanítanak most az
iskolában a 20. század történelméről? Kaptunk segítséget is persze, továbbkép
zéseken, a História hasábjain, a könyvpiacon. 1993-ban pedig tanulmánykötet
jelent meg, hogy a „történelemtudomány és a tantárgy megtépázott becsületé"-t
megmentse, melynek V. Molnár László tollából származó bevezető tanulmánya
az Iskolakultúrában is olvasható volt. (1)

Észrevételek V. M olnár László A rendszerváltás utáni történelem tanítás
kritikus pontjairól című cikkével kapcsolatban
A szerző szerint rendszerváltás utáni történelemtanításunk kritikus pontja először is,
hogy diákjaink alacsony ismeretszinttel, hiányos, felületes tudással hagyják el a közép
iskolát. Mivel utal rá, hogy ez már évtizedek óta probléma, valószínűnek tartom, úgy gon
dolja, ez annyiban függ össze a rendszerváltással, amennyiben még ez sem változtatott
ezen a helyzeten. Bizonyítékként a Kaposvári Tanítóképző Főiskola 1975-85 közötti fel
vételi „tapasztalatai" közül idéz „aranyköpéseket” . Úgy gondolom, mivel rendszerváltás
utáni történelemtanításról van szó, egy történésznek az adatokat a megfelelő korszakból
kellene vennie. Más kérdés, adatok-e az „aranyköpések’, amelyeket megőrzött a felvé
teliztetek emlékezete? Számomra az sem tűnik helyesnek, hogy a középiskolások tudá
sáról szóló megállapításhoz egy főiskola tapasztalatai szolgálnak alapul. Bizonyára a
szerző is tudja, hogy a tanítóképző főiskolák már jó ideje kénytelenek a középiskolák
gyengébb tanulói közül válogatni. Ezek az „aranyköpések” felhasználhatók lennének egy
cikkben, amely a rendszeres történelemtanítás szükségességét próbálja bizonyítani a
tanítóképző főiskolákon. (Tudomásom szerint ugyanis nem, vagy csak fakultatív lehető
ségként tanítanak történelmet a tanítóképzőkben.)
Amíg standard érettségi vizsga nem létezik, talán a JATE Alapműveltségi Vizsgaköz
pontjának egyre szaporodó kísérleti vizsgaanyagai szolgáltathatnának frissebb és meg
bízhatóbb adatokat legalább a tizenhat évesek tudásáról.
Már „korspecifikus tünet”, hogy a pluralizmus adta lehetőségek kihasználásához nincs
elegendő és megfelelő színvonalú tankönyv, segédeszköz. Egyetértek, valóban nagy
szükség lenne „objektív, pártideológiától mentes, szakmailag igényes, olvasmányos, metodikailag korszerű” (2) tankönyvekre. A szerző által felsorolt prioritások többségével is
egyetérthet minden történelemtanár. Abban nem vagyok biztos, bár lehetséges, hogy a
nemzeti história és a környező népek történetének ismeretanyagát bővíteni kell ah
hoz, hogy megértsük, megértessük a régió sajátos gondjait Európában. Mintaadónak
érzem a Magyarok Európában sorozat eddig megjelent köteteit ezen a téren is (3).
Jó példája ez azonban annak is, hogy történészeink jelentős része már régóta le
eresztve tartja azokat a kötélhágcsókat, amelyeken tanáraink feljuthatnak a „diszcip
lína bástyatornyaiba”. (4)
A tanulmánykötet szerzői közül is többen tartoznak az említett történészek közé, pél
dául Kertész István, akitől a szerző kiemeli, hogy nem helyes, ha az ókorban marxi ér
131

SZEMLE
telemben vett osztályokról tanítunk, vagy ha a hellenizmust csupán mint
kulturális jelen0
séget értelmezzük.
V. Molnár László Iskolakultúra-beli írásában az általa összeállított kötet többi szerző
jétől is szerepel egy-egy jelentős részlet. így Poór János a gazdaságtörténet, mentalitástörténet tanítását, Klaniczay Gábor a forráselemzést javasolja nekünk.
Nem biztos, hogy egészen értettem a Kalmár Jánostól kiemelt figyelmeztetést, misze
rint nem a „kor fontosabb íróinak, képzőművészeinek és zeneszerzőinek legjelentősebb
műveikkel együtt való felsorolására” van szükség a történelemtanításban, hanem a „po
litikai és társadalmi múlt alakulása szempontjából jellegzetes alkotások ismertetésére...
De persze semmiképpen sem azok esztétikai elemzésére... hanem az általuk hordozott
társadalmi-politikai információ feltárására.” (5)
Úgy gondolom, nem teljesen felesleges egy-egy történelmi korban számbavenni a kor
jelentősebb művészeit, még a művészettörténet tantárgy mellett sem. Ugyanakkor van
nak bizonytalan rossz emlékeim, mikor műalkotásokat nem esztétikailag, hanem „az ál
taluk hordozott társadalmi-politikai információ” szerint elemeztek számunkra az iskolá
ban. Biztos vagyok benne, hogy Kalmár János nem ezt hiányolja, csak a kiemelt részlet
kevés volt szándéka megértéséhez.
Miltényi Miklós szerint „csak az új eszközök (oktatófilm, videó, számítógép) és az új
módszerek (szimulációs játék, project-módszer, szerepjáték, modellezés stb.) teremthe
tik meg annak lehetőségét, hogy a történelemtanítás tárgyának megfelelően, olyan sok
dimenziós tantárggyá váljon, amely ötvözi a verbális, vizuális és játékos formákat." „Ez
tökéletesen így van - fűzi hozzá V. Molnár László - hiszen a történelemtanítás csak eb
ben az esetben felelhet meg önmaga lényegének és a tanulói elvárásoknak is”. (6)
Bizonygathatnám, hogy a fenti módszerek, eszközök egyike-másika már nem új a tör
ténelemtanításban. Fontosabbnak érzem azonban, hogy a „csak”-ka\ kapcsolatban idéz
zem Szebenyi Pétert: „A történelemdidaktika korábbi kutatási eredményeiből - tantervi
tankönyvi elévüléstől függetlenül - továbbra is sok minden használható. A módszerek és
eszközök túlnyomó hányada világnézetsemleges”. (7)
Barta Gábortól V. Molnár azt idézi, hogy tanáraink „szinte kivétel nélkül” „csa/c"vulgármarxizmust (és mást nem!) hoztak magukkal az egyetemekről: „A szomorú végeredmény
valamennyiünk előtt ismert, hiszen az eredendően mozgalmas, összetett, emberekről,
hatalomról, magatartásokról szóló történelem az unalmas, kedv nélkül tanult tárgyak
egyike lett”. (8)
Mindezek nyomán világos, hogy történelemtanításunk szakmai és metodikai szem
pontból egyaránt válságban van. A kilábalás számos feltétele között a tanárképzés és
tanártovábbképzés fejlesztése lehet a legfontosabb, hiszen az igazi baj - a szerző szerint
is - a történelemtanárokkal van, akiknek egy része súlyos lelkiismereti válságba került a
rendszerváltás után, más része „köpönyeget váltott” és most „liberális gondolkodó pózá
ban tetszeleg". (9)
A rendszerváltás „egy egész társadalom vagy földrész gondolkodásmódjának átgyú
rását, régi eszmények, fogalomvilág átgyúrását is jelenti - írta Glatz Ferenc 1990-ben,
majd így folytatta: - A közösségnek hasznos új erők mellett természetesen jelentkeznek
a magabiztos, harsány hályogkovácsok, másramutogatók, jelen vannak a valódi meg
újulástól kivárásból, taktikából tartózkodók, s léteznek, csak nem látszanak egyelőre az
őszintén elbizonytalanodottak.” (10) Ilyenek bizonyára a történelemtanárok között is van
nak, ahogy mindenütt - tehetnénk ehhez hozzá.
A tanulmánykötet szerzői egyébként maguk is - épp V. Molnár László szerint „többéves
tanári és kutatói munkájuk tapasztalatainak felhasználásával” siettek most segítségünk
re. (11)
Ettől függetlenül jó, ha megjelenik egy tanulmánykötet, jó, ha megjelennek új és az
eddigieknél jobb tankönyvek. Egyetértek Poór Jánossal: mentalitástörténet több kellene
a tankönyveinkbe is. Klaniczay Gábornak is igaza van, ha a középkor újszerű áttekintését
egyelőre hiányolja a tankönyvekben. A forráselemzésre azonban már 1958-ban Unger
Mátyás is felhívta a történelemtanítás figyelmét, és persze azóta még sokan mások. Talán
eredménnyel.
A V. Molnár László idézett néhány megállapítás kíváncsivá tett:
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Tényleg unalmas tantárgy lett a történelem a középiskolások számára?
Csak új módszerekkel felelhetünk meg a tanulói elvárásoknak?
Tanítványaink szeretnék-e, ha változtatnánk a tananyag szerkezeti felépítésén?
Valóban hiteltelenné vált-e a történelemtanár?

Egy kérdőíves vizsgálatról
A gondolatot, hogy ilyen vizsgálatot végezzek kétségeimmel kapcsolatban ugyancsak
az 1993 októberi Iskolakultúra egyik cikke adta. (12)
Sávoly Mária három kérdést tett fel a Fazekas Mihály Gimnázium tanulóinak:
1. Szerintük szükség van-e történelmi ismeretekre és miért?
2. Mi a véleményük a tantárgy ismeretanyagáról?
3. Hogyan látják a tankönyvi gondokat, milyen elvárásaik lennének e téren?” (13)
A kérdésekből és az idézett válaszokból megállapítható, hogy kolléganőm nem kér
dőívet használt, hanem szóban vagy írásban feltett kérdésre esszészerű kifejtést várt a
diákjaitól. írása nem tartalmazza a cikk a válaszoló tanulók számát és válaszok szerinti
százalékos megoszlását sem. Az azonban egyértelműen kitűnik belőle, hogy bár cikke
elején Sávoly Mária a történelemtanítás megoldatlanságát a „magyar oktatás egyik leg
neuralgikusabb pontjaként” említi, (14) a Fazekas Mihály Gimnáziumban ezen a téren
minden rendben van. Ami természetesen el is várható a főváros gyakorló gimnáziumától.
(Vizsgálatomban kiindulási pontként használtam fel a cikkben szereplő első kérdésre
adott tanulói válaszokat.)
Egy nemrég - négy éve - épült lakótelepi szakközépiskolát kerestem meg 30 kérdő
ívvel. Az iskola két gimnáziumi osztályának egyikében írattam meg 26 kérdőívet. A szakközépiskola azok számára nyitott két gimnáziumi osztályt, akiket a kerület gimnáziumai
már nem tudtak fogadni. Átlagos szintet szerettem volna mérni. Maradék négy kérdőíve
met egy másik gimnázium - ELTE gyakorló - önként vállalkozó negyedikesei töltötték ki.
Ami összehasonlítási lehetőséget biztosított volna számomra,de mivel a minta túlságo
san kicsi volt, nem éltem vele.
A 30 negyedikes gimnazista közül egy lány nem nyilatkozott továbbtanulási szándé
káról, huszonheten tovább kívánnak tanulni. Heten történelemből is felvételi vizsgát
kénytelenek tenni. Tisztában vagyok vele, hogy ez is nagyon kis csoport, válaszaikat né
hány esetben mégis kontrollcsoportként használtam fel, mivel úgy véltem, számukra a
legfontosabb most, hogyan készítette fel őket iskolájuk, tanáruk a továbbtanulásra.
A válaszok elemzése után úgy gondoltam, vizsgálatom eredményeit megmutatom V.
Molnár Lászlónak is. Harminc válasz azonban ehhez túl kevés, s nem lehet elég meg
győző. További vizsgálatot viszont márcsak a nyári szünet után végezhettem. Egy szintén
külső kerületi, budapesti középiskola - ezúttal gimnázium - 56 negyedikesét - a. és b.
osztályát - kértem meg, hogy töltsék ki a kérdőíveket rögtön szeptember elején, tanév
kezdéskor. A tankönyvvel kapcsolatos kérdésekre nem tudtak válaszolni, hiszen nem
használták, sőt találkozásunkkor még nem is látták az idei tankönyveket. A többi kérdésre
adott válaszaik hasonlóak az eredeti mintához, mégis jobbnak láttam, ha a két vizsgálat
eredményeit nem összesítve, hanem egymás mellé téve hozom nyilvánosságra. Itt is kü
lön megnéztem a történelemből felvételizők válaszait (23 fő).
A válaszokat számítógéppel dolgoztam fel (SPSS/PC).

A vizsgálat eredménye
Nyolc tantárgy - ezek egyike a történelem - iránti érdeklődésüket és a tanórákkal való
elégedettségüket 1-5-ig terjedő - az iskolában megszokott - skálán osztályozták a diákok.
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Irodalom
Fizika
Nyelvtan
Idegen nyelv
Kémia
Történelem
Biológia
Filozófia

1.
3,9
4,6
2,6
2,1
3.1
3.1
4.6
4.6
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Különbség
1.
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0,4
0,5
0,6
0,9
0,3
0,4

1,1
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-0,3
-0,3
0,6
1,2
0,8
0,9
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Vi üi

Tantárgy

Érdeklődés

-0,2
-0,3
0,7
1,0
0,8
0,7

-0,1
0,1
0,0
0,1
0,6
0,5

0,7
1,3

1. táblázat
Tantárgyak iránti érdeklődés és a tanórákkal való elégedettség átlagai a teljes mintán
és a történelemből felvételizők mintáján (1. az első, 2. a második vizsgálat adatai.
Felül a teljes minta, alul a történelemből felvételizők átlagai)

Egyértelműen legnagyobb az érdeklődés az idegen nyelv iránt (4,6). Ezt másodikként
azonban a történelem követi (4,1, illetve 4,5). A történelemből felvételizőknél viszont első
helyen a történelem áll (4,9), és a második helyre, az idegen nyelv mellé, felzárkózik a
magyar irodalom (4,6, illetve 4,3). Az első mintában a gyerekek leginkább az idegennyelv-órákkal elégedettek, bár a történelemből felvételizők a történelmet jobbnak ér
zik. A második mintán a történelemórákkal való elégedettségük messze nagyobb, mint
amit bármely más tanórával kapcsolatban feltüntettek. Kémiából és fizikából (az első min
tán) a diákok - igaz, hogy keveset vártak, de - többet kaptak a tanórától, mint remélték,
akár a felső, akár az alsó adatokat vizsgáljuk. Az összes többi általam vizsgált tárgyban
valamilyen mértékben csalódtak. Úgy látszik, a történelem esetén a csalódás mértéke
valamivel alacsonyabb az átlagnál az első mintán is és egyáltalán nem jelenik meg a
második mintán.
A százalékos megoszlás önmagáért beszél. Az első részfeladatnál legtöbben az a) és
b)alternatívákat ítélték fontosnak, a másodiknál az a) és d) alternatívát, bár lehetőséget
adtam akár az összes válaszelem megjelölésére. A 30 diák az első vizsgálatnál összesen
123 motívumot jelölt meg, 250-et az 56 a másodiknál, ami átlagosan több mint négy
szempontot jelent személyenkén. Figyelemreméltónak tartom az i) és j) válaszalternatí
vák alacsony népszerűségi indexét.
K) lehetőségként felajánlottam, hogy az általam nem említett, de a válaszadó szem
pontjából esetleg szintén fontos motívumot szabadon beírhassák. Két gyerek élt ezzel a
lehetőséggel az első vizsgálatban (6,7%). Egyikük szerint lehetővé kellene tenni, hogy
mindenki az érdeklődésének megfelelő tárgyakat tanulja csupán. (Az ő történelem iránti
érdeklődése hármas!) A másik válaszadó a következőt fűzte hozzá: „Nem feltétlenül a
sulin keresztül (töriórán keresztül) kell megtanulni ezt. Művelődéstörténet nálunk két óra,
amit harmadikban befejeztünk, s addig sem volt túl színvonalas.” Ő mindent bejelölt a 10
szempontból, i) és h) alternatívát kivéve. Úgy gondolom, ez a kiegészítés a „h” lehető
ségre íródott válaszképpen.
A második mintán a h) alternatíva lényegesen több szavazatot kapott. Ha azonban
összevetjük a hasonló tartalmú d) lehetőséggel, népszerűségi indexük különbsége szá
momra azt mutatja, hogy a gyerekek éreztek valami különbséget a kettő között, és a d)
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Válasz

Lehetséges válaszok
a) A történelem az általános műveltség része
b) A történelem segít eligazodni a mai világban
c) Fontos, hogy megismerjük elődeink életét
d) A történelem segít megérteni irodalmi, művészeti
alkotások társadalmi-politikai hátterét
e) Mivel az egyszer már elkövetett hibákból tanulha
tunk politikában, gazdaságban, a történelem megóv
hat attól, hogy hibázzunk
f) A történelem segít kialakítani egy határozott politi
kai álláspontot
g) Az embernek tudnia kell, hová tartozik. A történe
lem ehhez nélkülözhetetlen
h) A történelemtanításon keresztül kell megismerni
egyes korok művelődéstörténetét
i) A történelem felvételi tárgy
j) A történelem pontszáma kell a továbbtanuláshoz
k) Egyéb
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2. táblázat
A „Miért fontos a történelemtanítás?" kérdésre adott válaszelemek megoszlása

alternatíva tartalmát választották. Ez annál is jelentősebb itt, mert úgy tűnik, minden olyan
motívumot, amely mögött politikai szempontokat sejtettek, 40% alatt választottak. Na
gyon lelkesen választották a művelődéssel kapcsolatos alternatívákat, a bizonytalan tar
talmú c) és h) esetében pedig egyformán óvatosnak tűnnek.
Figyelemreméltó, hogy minden módszert fontosnak éreznek. Ha összehasonlítjuk a
két iskolában kialakult preferenciákat, jól látszanak a hasonlóságok és a különbségek.
A két rangsor nagyon hasonló. Az utóbbin a diákok a térképet fontosabbnak, a tévéa
dást kevésbé fontosnak érzik ugyan, de a sor eleje és vége, sőt talán még az egyes ele
mek sorrendje is szinte azonos. Ha a 4. táblázatot nézzük, szembetűnő, hogy a gyerekek
sokallják a tanulói előadást és keveslik a vitát. Az 5. táblázat azt mutatja, hogy a tanulói
előadást itt is kicsit soknak érzik, és több dokumentumfilmet szeretnének. Alapjában véve
azonban a gyakorisági görbék a fontosság alapján kirajzolódó görbét követik. A számok
viszont különbözőek (3. táblázat). Ennek alapján igazolva láthatjuk, hogy a második vizs
gálatban résztvevők elégedettebbek a történelemórákkal, mint az első vizsgálat részt
vevői (lásd 1. táblázat).
Megkértem a diákokat, hogy értékeljék relációanalízisként a következő állítást: „Fon
tosnak tartom a tanári magyarázatot, mert kíváncsi vagyok tanárom személyes vélemé
nyére.”
Az első vizsgálatban két gyerek tartotta hamisnak az állítás első felét. Az indoklást ti
zenheten hamisnak ítélték, illetve nem kíváncsiak tanáruk személyes véleményére. És
végül az összefüggést a 30 gyerek közül 20 utasította vissza, vagyis fontos a tanári ma
gyarázat, de nem azért, mert kíváncsiak tanáruk véleményére.
A második vizsgálatban az 56 tanuló közül kettő nem válaszolt. Az állítás első felét
minden válaszoló igaznak találta, húszán az indoklást is. Huszonketten azért találták fon
tosnak a tanári magyarázatot, mert kíváncsiak tanáruk véleményére. Tizenketten nem
azért tartják fontosnak.
Hanem miért? Itt nem ajánlottam fel előre megfogalmazott válaszlehetőségeket. Az el
ső vizsgálatban öt tanuló nem válaszolt.
Mi fontos a diákok számára egy tankönyvben az általam jelzettek közül? Úgy tűnik,
minden fontos egy kicsit legalább, kivéve a politikai állásfoglalást. Arra nincs szükségük.
Ezzel összecseng, hogy a legfontosabbnak az objektivitást ítélték meg. Érdekes, hogy
a mentalitástörténetet nem tartják fontosnak, még a történelemből felvételizők sem. Utób135
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Forrásfeldolgozás
Játékfilm
Dokumentumfilm
Tévéadás megtekintése
Múzeumlátogatás
Tanulói előadás
Vita
Tanári magyarázat, megbeszélés
Térképhasználat
Valamilyen manuális tevékenység
például térképrajzolás
Elképzelni és megbeszélni, mit
tennénk mi, ha akkor éltünk volna

1.
4,0
4,6
2.3
2.4
4,2
4,4
3.1
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3.1

Gyakori
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3. táblázat
A történelemtanítás tanórai eszközeinek értékelése fontosság és gyakoriság szerint a teljes min
tán és a történelemből felvételizők mintáján, az osztályzatok átlagában (1. az első, 2. a második
vizsgálat adatai. Felül a teljes minta, alul a történelemből felvételizők átlagai)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gyakorisági sorrend

Fontossági sorrend
Tanári magyarázat

Tanári magyarázat

Vita
Dokumentumfilm
Forrásfeldolgozás

Tanulói előadás
Forrásfeldolgozás
Dokumentumfilm

Térképhasználat
Múzeumlátogatás
Tanulói előadás
Tévéadás megtekintése
Elképzelni és megbeszélni...

Térképhasználat
Múzeumlátogatás

Manuális tevékenység, ...
Játékfilm

Vita
Manuális tevékenység....
Tévéadás megtekintése
Elképzelni és megbeszélni...
Játékfilm

4. táblázat
A történelemtanítás tanórai eszközeinek a tanulók osztályzatai alapján kialakult fontossági
és gyakorisági rangsora az első vizsgálat alapján

biak a teljes minta értékeléséhez képest fontosabbnak tartják a környező népek törté
netét, és kicsit kevésbé fontosnak a nemzeti ismereteket. Az is jól látszik és érthető is,
hogy egyébként minden mást egy kicsit fontosabbnak ítéltek, mint a teljes minta.
Az „elégedettség” és „különbség” oszlopokat két részre osztottam, mert a diákok egy
része - hat tanuló - nemcsak Rubovszky Péter könyvét (A), hanem a Történelem IV. tan-
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1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fontossági sorrend
Tanári magyarázat
Térképhasználat
Vita
Múzeumlátogatás
Dokumentumfilm
Forrásfeldolgozás
Tanulói előadás
Elképzelni és megbeszélni, ...
Manuális tevékenység, ...
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Tévéadás megtekintése
Játékfilm

Gyakorisági sorrend
Tanári magyarázat
Térképhasználat
Vita
Tanulói előadás
Manuális tevékenység,...
Elképzelni és megbeszélni, ...
Múzeumlátogatás
Forrásfeldolgozás
Dokumentumfilm
Tévéadás megtekintése
Játékfilm

5. táblázat
A történelemtanítás tanórai eszközeinek a tanulók osztályzatai alapján kialakult fontossági és
gyakorisági rangsora a második vizsgálat alapján

I

Válaszok

Hoqy jobban megértsem az összefüggéseket
I Egy tanárnak arra kell rávezetni, hogy saját magam tudjak véle| ményt alakítani
Könnyítse meg a tanulást, de ne befolyásoljon
I Emészthetővé teszi, kiegészíti a tananyagot
Segítséget ad az egyéni tanuláshoz
A tények érdekelnek
I Hogy saját értelmezésemet össze tudjam hasonlítani
II Más meqviláqításba helyezze a dolgokat
¡összesen:

Minta
1.
8

2.
7

3
2
1
1
-

-

____15

-

-

2
2
2
12

6. táblázat
A 15 választ és a második vizsgálat 12 válaszát a következőképpen lehetett csoportosítani:

könyvet (B) is értékelte. Utóbbi esetben nem bontottam teljes mintára és történelemből
felvételizőkre a mintát, mert ez már így is igen kis csoport.
Az elégedettségi index akkor lenne optimális, ha nagyjából megegyezne a fontossági
indexszel. Ezért jelöltem a különbségeket szintén A és B oszlopban -(az említett két tan
könyvre vonatkozóan).
Mi az, ami rögtön a szemünkbe tűnhet? Rubovszky Péter tankönyvéből a politikai ál
lásfoglalás a kelleténél kicsit jobban (1,5, illetve 1,0 a különbség), a Történelem IV. tan
könyvből sokkal jobban (2,2 a különbség) csendül ki. A forrásokat a diákok Rubovszky
könyvéből meglehetősen hiányolják, a Történelem IV. (1914 - 1990) könyvben viszont
maximálisan elégedettek ezen a téren (5), ami egy kicsit több is, mint amennyire azt fon
tosnak ítélték (0,8). A térképek, diagramok esetén is elégedettebbek ezzel a tankönyvvel.
A kérdésekkel és különösen az összefoglalásokkal és a legújabb kutatási eredmé
nyekkel viszont a diákok szerint mindkét könyv egyaránt adós marad. A többi területen
olyan jelentéktelen a különbség a fontosság és az elégedettség indexe között, hogy azt
hiszem, nyugodtan mondhatjuk, a megkérdezett diákok nem látnak ezen a téren különö
sebb problémát.
Ennél a kérdésnél pontosan azt kértem a diákoktól, hogy „egyessel, illetve kettessel
jelöljék meg azt a két választ, amelyek szerintük a legfontosabbak (1=legjelentősebb,
2=kevésbé).
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Témák, alapelvek, felépítés stb.
Nemzeti ismeretek
Környező népek története
A kb. egyidőben történtek együt
tes tárgyalása külön magyar- és
egyetemes történelem heylett
Szilárd politikai állásfoglalás
Életmód-, illetve mentalitástörténet
Források
Pártatlanság, objektivitás
Legújabb kutatási eredmények
Térképek
Diagramok, grafikonok
Kérdések a tanultakra
vonatkozóan
Témánkénti összefoglalás
Legyenek képek, rajzok

4,0
3,7
3,9
4,3

Elégedettség
A
B
3,5
3,8
2,9
3,5
3,7
3,4

Különbség
A
B
0,5
0,2
0,8
0,4
0,2
0,9

3,7
3,9

2,8
2,4

0,9
1,5

1.8
1,9
2,9
3,1
4,2
4,6
4,4
4,7

3,3
2,9
2,6
2,7

Fontosság

2,8
2,7
4.0
4.0
2,9
3,0

4.3
4.4
3,7
4,1
3,5
4,0
3,3
4,0

2,1
1,7
2,5
2,1
2,5
2,0

4,1
4,0
3,8
4,1

2.3
2.3
2,5
2,1

3,3
4
2.8
5
4.3
2,7
3,5
3,3
1.5
1.2
4,2

-1,5
-1,0
0,3
0,4
1,4
1,9
0.4
0,7
1.4
1.4
1,6
2,4
1,0
1,9
0,8
2,0
1,8
1,7
1,3
2,0

0,4
-2.2
0,1
-0,8

0,1 I
1,6

|

0,2

|

0,2

|

1,8
2,9
-0,4

A = Rubovszky Péter: Történelem IV. Vázlatok a XX. század történetéről.
B = Történelem IV. (1 9 1 4 - 1990)
7. táblázat
A tankönyv értékelése az egyes elemek fontossága és a jelenlegi tankönyvvel való elégedettség
szempontjából a teljes mintán és a történelemből felvételizők mintáján a kapott osztályzatok átla
gában. (Felül a teljes minta, alul a történelemből felvételizők átlagai.)

Ez nem sikerült. A diákok legnagyobb része félreértette a feladatot, és mindenhová
beírt egy egyest, illetve kettest, amit fontosnak vélt. így eredeti szándékomtól eltérően
voltam kénytelen értékelni a válaszokat. Úgy gondoltam, érdekes lehet, ha megszámo
lom, hogy az egyes alternatívákra hányán voksoltak (1. oszlop: Szav.sz.). Ezután a pont
számot számoltam össze (2. oszlop: ossz.pont). Miután a diákok csak egyest, illetve ket
test adtak, - minél közelebb van a pontszámok összege a.szavazatszámhoz, annál fon
tosabbnak ítélték az adott következményt, akik szavaztak rá. Az Átl. 1. oszlop adatait úgy
kaptam, hogy az összes pontot a szavazók számával osztottam. Már ebből kirajzolódik
egy rangsor, amely azonban, úgy vélem, nem reális. Ha feltételezzük, hogy akik pontosan
követték az utasítást és csak két lehetőségre szavaztak, a többi lehetőséget semmiképp
nem jelölték volna, a teljes mintával számolhatunk minden válaszlehetőség esetén (Átl.
2. oszlop). Az itt kirajzolódó rangsort tartom reálisnak. A már eddig is megnyilvánuló kü
lönbség látszik itt is a két középiskola között. Az első mintában a legtöbb szavazatot az
5) lehetőség, a második mintában a 2) kapta. Az Átl. 2. alapján kialakult rangsor az első
mintában az 5) és rögtön utána az 1) és 2). A második mintában a 2) és utána az 5) és
1) alternatíva következik. Az összes többi mindkét mintában kb. egyformán a negyedik
lenne.
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Következmények
1. Keleten is elterjedt az
árutermelés, a rabszolga-munkaerőn alapuló
nagyüzem
2. Új minőségű kultúra
terjedt el a Földközi-ten
ger vidékén és az ókori
Keleten
3. Kialakul a nagyváros,
egy új települési forma
4. Megjelenik a sztoikus
¡filozófia
5. A polisz helyébe na
gyobb politikai egységek
léptek. Megoldódott a
görög társadalom gazda
sági problémáinak jelen
tős része
6. A népek nagy kevere
dése hozzájárul az
egyistenhit későbbi elter
jedéséhez
7. Az azelőtt gyakran in
tuíciótól irányított tudo
mány egzakttá válik,
szaktudományokra ha
sad

Szav.
szám

Első minta
össz.
Átl. 1.
pont.

Átl. 2.

Szav.
szám

Második minta
össz.
Átl. 1.
pont.

Átl. 2.

19

34

22

24

1,1

0,8

40

55

1,4

0,98

16

21

1,3

0,7

27

39

1,4

0,7

14

22

1,6

0,7

13

19

1,5

0,4

24

29

1,2

0,97

30

46

1,5

0,8

13

22

1,7

0,7

17

26

1,5

0,46

13

20

1,5

0,7

19

28

1,5

0,5

1,8

19

1,1

28

1,5

•

0,5

8. táblázat
A hellenizmus néhány következményének népszerűségi indexe

Változtatási igény
Továbbtanulási szándék
1
Nem válaszolt
Nem tanul tovább
Történelemből nem felvé
telezik
Történelemből felvételezik
Összesen:

Első mintán
4
3
2
1
1
15

1

1

1
2

6
21

5
1

4

5

1

1

Második mintán
4
3
2
1
1
3

5
1

1

2

9

5

4

1

4
6

13
26

5
11

1
6

9. táblázat
A történeiemtanítás és a tankönyv változtatása iránti igények megoszlása a továbbtanulási
szándék szerint az első és a második vizsgálat alapján

A kérdésben „történelemtanítás és tankönyv” együtt szerepelt. A diákok így együtt osz
tályoztak 1-től 5-ig aszerint, mennyire látják szükségesnek a kettőt megváltoztatni. Az
ötös a jelenlegi helyzettel való elégedettséget jelenti, az egyes a teljes megváltoztatás
szükségességét. A táblázatból is látszik, hogy normális eloszlást kaptunk, melynek súly
pontja az első mintánál egy kicsit (átlag 3,1), a második mintánál erőteljesebben jobbra
tolódik (átlag 3,3).
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1
1 Félévi történelem jegy
2 Általános tanulmányi
eredmény
3 Történelem iránti ér
deklődés
4 Elégedettség a saját
történelemtudással

Első minta
3
2

4

1

Második minta
3
2

4

.65

.66
.55

.25

.64

.51

.60

.52

.29

.46

.16

.24

10. táblázat
A félévi történelemjegy, az átlagos tanulmányi eredmény, a saját történelemtudással való
elégedettség és a történelem iránti érdeklődés korrelációja az első és a második vizsgálat
adatai alapján

P-

0.05
0.355

0.01
0.456

Nem is vártam, hogy átütő felfedezéshez vezet, ha megvizsgálom ezeket a kapcsola
tokat. A táblázatból jól látható a félévi történelemjegy és az átlagos tanulmányi eredmény
szoros kapcsolata a történelem iránti érdeklődéssel és a saját tudással való elégedett
séggel. Ez utóbbi esetleg megenged egy óvatos következtetést arról, hogy a történelem
jegyek reálisak az adott osztályokban a diákok számára egymáshoz képest és saját tu
dásukhoz képest is.

Összegezés
Tisztában vagyok azzal, hogy ilyen kis mintán végzett vizsgálat alapján komoly követ
keztetések nem vonhatók le, legfeljebb óvatos megállapításokat tehetek. Barta Gábor
szerint a történelem „kedv nélkül tanult", unalmas tárgy lett a középiskolákban. Az általam
megkérdezett nyolcvanhat középiskolást nagyon érdekli a történelem. Kedvelik és fon
tosnak tartják. Átlagban több, mint négy okot találtak, amiért a történelmet fontos a kö
zépiskolában tanítani, tanulni.
Valóban „csak' új módszerekkel felelhetünk meg tanítványaink elvárásainak?
A vizsgálatban résztvett középiskolások élvezik a történelemórákat. A történelemtaní
tás tanórai módszerei közül legfontosabbnak pedig a leghagyományosabb módszert, a
tanári magyarázatot jelölték meg.
Arra vonatkozóan, hogy a tananyag struktúrája változzék-e, csupán az első minta ada
tai szolgálnak információval, és ez nagyon kevés. Ezek szerint a diákok megfelelőnek
találják a magyar és az egyetemes történelem arányát, a vertikális felépítést, az életmód
-, illetve mentalitástörténet arányát a tankönyvekben (ami elég sajnálatos), a források
arányát a tanórán és a Történelem IV. tankönyvben, keveslik viszont ez utóbbit Rubovszky
Péter tankönyvében (3., 4. táblázat)..
A művelődéstörténet szerepével kapcsolatos kétségeimre a 2. táblázat úgy vélem,
adatai elég megnyugtató választ adtak. A diákok szerint nem a történelem keretein belül
kell megtanulni egyes korok művelődéstörténetét, de a történelem segít, hogy megértsük
a műalkotások társadalmi hátterét. Véleményem szerint ez semmiképp sem jelenti a „mű
alkotások által hordozott társadalmi-politikai információ feltárását” (15).
A 9. táblázat azt mutatja, hogy két átlagos budapesti középiskolában - legalább itt - a
történelemtanítást a gyerekek nem érzik válságosnak. Talán azt is megállapíthatjuk, hogy
nem csak a régi módszereket, hanem a régi tanárokat is hajlamosak elfogadni.
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Kiolvasható a táblázatokból az is, hogy a tanórákon a forrásfeldolgozás mellett többféle
módon próbálják feldolgozni az anyagot. A 8. táblázat szerintem elég meggyőzően mu
tatja, hogy a hellenizmust társadalmi-gazdasági jelenségként is értékelik.
Úgy gondolom, az is szembetűnő, hogy a megkérdezett diákok milyen érzékenyek a
„sémákra”, amelyektől Klaniczay Gábor óvni akarja őket (16). Önálló véleményt akarnak
kialakítani múltról, jelenről, és mégis szívesen fogadják tanáraik segítségét.
De ebből a kevés adatból is kitűnik, hogy a diákok hiányolják a tankönyvek „didaktiku
sabb” szerkesztését: összefoglalásokat, kérdéseket a leckékhez, képeket, rajzokat, diag
ramokat, térképeket (4. táblázat). Egyszóval jobb tankönyveket igényelnek!
A kérdőív végén felajánlottam a diákoknak fél oldalnyi helyet, hogy ha a témával kap
csolatban még volna mondanivalójuk, oda beírhassák azt. Az első mintában senki, a má
sodikban tizenöten éltek ezzel a lehetőséggel. Közülük tízen csupán azt fűzték hozzá,
hogy a tankönyv közel sem olyan fontos, mint a tanár. Ketten a tankönyvvel kapcsolatban
figyelmeztettek: „A történelemkönyveknek nem kell politikai töltést hordozniuk” - írja az
egyikük, míg a másik: „A diákok nem értenek a tankönyvkészítéshez. A könyvet nem a
diákok értékrendje szerint kell megíratni, hanem képzett, széles látókörű, politikailag sze
rény szakemberekkel. Ezen felmérés alapján nem lesz jó tankönyv. Sajnos ...” Ketten a
tanár szerepével kapcsolatban jegyezték meg: „Nem a politikai állásfoglalása, hanem el
őadói és magyarázó képessége és főleg kapcsolata a diákjaival a leglényegesebb”, il
letve, hogy „lelkesedjen azért, amit csinál”.
Egy megjegyzés kapcsolódik ehhez is, ahhoz is: „Egy jó könyv érdekességekről az
adott korból, emberekről, képekkel, jól felhasználható térképekkel érdekesebbé teszi a
történelemtanulást az órán filmvetítéssel, művészettörténettel, múzeumlátogatással.Tör
ténelmet szeretnék tanítani ezzel a módszerrel.”
A történelemtanításnak szerintem is szüksége volna új eszközökre, módszerekre, új
tankönyvekre, és feltétlenül szüksége van a történészek segítségére. Leginkább azon
ban jó tanárokra van szüksége, akik a tankönyvek segítségével nevelhetnek nemzedé
keket. Ehhez biztosan jó lenne emelni a tanárképzés színvonalát, de meg kell vizsgálni
annak lehetőségét is, hogy a rendszerváltás előtti történelemtanárok taníthatnak tisztes
ségesen, sőt esetleg igen jól is.
Glatz Ferenc a történetírásnak tanácsolja elsősorban, hogy úgy célszerű végrehajtani
a 'rendszerváltást', hogy az új erőforrásává váljék a réginek minden használható eleme.
Nem azt kutatni az emberekben, múltjukban, ami ma már használhatatlan. Hanem kutatni
azt, hogy mi az, ami felhasználható”. (17)
Ennél többet nem is akartam, de nem is lehetne mondani egy ilyen vizsgálat alapján,
természetesen „sine ira et stúdió". (18)
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CSALA ISTVÁNNÉ

Forrásgyűjtemény a német kérdésről
Úgy tetszik, a XX. századi történelem oktatása a középiskolákban továbbra sem
problémamentes, s ezért leginkább a megfelelő szintű tankönyvek - s a használ
ható segédanyagok - hiányát okolja a tanártársadalom. Ezért fontos, hogy olyan
kiadványokra is felhívjuk a figyelmet, melyek eredeti kiadási szándékuknak megfelelőencsak egy szűkebb szakmai kör számára készültek - jelen esetben az
ELTE megrendelésére összeállított egyetemi segédkönyvről van szó -, ám a
középiskolai történelem oktatásának is nélkülözhetetlen eszközei lennének.

Ahogy a kötet szerkesztője, Németh István, az ELTE docense, a német kérdés kiemel
kedő hazai kutatója a mű bevezetőjében legszögezi: „A német kérdés politikai fogalom
ként a második világhábú után magában foglalta a Németországgal összefüggő vala
mennyi nemzeti és európai - nemzetközi kérdést. Nemzeti vonatkozásban az ország egy
ségét 1949 után a két német állam kapcsolatát jelentette. Ide tartozott a Berlin-kérdés, a
határok és jóvátételek ügye, a Német Birodalom jogutódlása, a kártérítés, valamint a me
nekültek és áttelepítettek sorsa. Nemzetközi vonatkozásban a német kérdés Németor
szág vagy részállamai besorolását jelentette a második világháború utáni európai-regi
onális vagy nemzetközi-globális államrendszerbe. Kiterjedt a háború utáni Németország
vagy részállamai jövőbeli rendszerének kialakulására, a Német Birodalom vagy jogutódai
határainak békeszerződéses rendszerére s a jóvátételek mértékére is.”
Valójában a kötet jóval több a vonatkozó dokumentumok egyszerű egymás mellé he
lyezésénél. Németh István imponáló szerkesztői bravúrral, mondhatnánk dramaturgiai
érzékkel választotta ki a hatalmas forrásanyagból azokat, melyek térben és időben szer
vesen egymáshoz illeszkedve önmagukban is történelmet írnak; s így a mű összessé
gében akár „monográfia értékűnek” is felfogható.
A szerkesztőt kettős szempont vezette a szelektálás során: elsősorban a német törté
nelem vonatkozó periódusának bel- és külpolitikai anyagát állította kronologikus sorrend
be, ugyanakkor avatott kézzel, nemcak a legjelentősebb, hanem a lekerakterisztikusabb
dokumentumokat emelte be a kötetbe. Éppen ezáltal tér el ez a szöveggyűjtemeny a „mű
faj" tudományosan korrekt, ám rendkívül száraz, ha nem éppen unalmas kiadvánaitól.
Németh István összeállítása a szó igazi értelmében „izgalmas olvasmány", és bepillan
tást enged a politikai élet kulisszatitkaiba (lásd Byrnes amerikai külügyminiszter 1946-os
stuttgarti beszédét - 37. oldal; a párizsi külügyminiszteri konferencia dokumentumait
1949 május-júniusából - 66. oldal; a petersbergi egyezményeket 1949 novemberéből 68. oldal; Kennedy Németország egyesítéséről 1963-ban alkotott véleményét - 167. ol
dal; vagy a legújabbak közül Helmut Kohl Németország-politikájának tízpontos tervét
1989 novemberéből - 209. oldal; illetve a híres 1990. szeptember 12-i ún. 2+4-es szer
ződést - 244. oldal). Ugyanakkor bemutatja „hétköznapi” németek életkörülményeit,
gondjait, mint például a hazájukból elűzött németek 1950. augusztus 5-én megfogalma
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zott chartáját (77. oldal) vagy az NDK nygudíjas kurú állampolgárai számára az NSzK-ba
és Nyugat-Berlinbe teendő látogatásainak engedélyezéséről szóló 1964. szeptemberi
dokumentumot (169. oldal).
A mű a középiskolai oktatásban több szempontból is rendkívül jól hasznosítható. Ez
egyrészt annak köszönhető, hogy jóllehet, a német történelemmel kapcsolatos forráso
kat tartalmazza, valójában - ahogy a szerző fent idézett soraiból is kitetszik - a korszak
fő nemzetközi erőviszonyairól is átfogó képet ad, másrészt az 1945-1990. között megje
lölt priódust úgy tágítja 1943-tól, a teheráni konferencia dokumentumától 1992-ig, az újból
egyesült német állam nemzetközi szerződéséig, hogy az megbonthatatlan logikai és te
matikus zárt egységet képezzen, s ezáltal tanulhatósága és taníthatósága biztosított le
gyen.
A fenti elvek ugyanakkor kiválóan alkalmassá teszik a kötetet az önálló tanuláshoz,
illetve a tanítási órán kívül fakultációs vagy szakköri órákon történő feldolgozásához. Ha
pedig a történelemérettségi új, korrekciós anyagának 1945 utáni témaköreire gondolunk,
a kötet egy-egy jól választott iratanyagának beépítése - elsősorban a B-tételek közé önmagában garantálja mind a korszerű ismeretek alkalmazását, mind a tanulói készsé
gek szintjének mérhetőségét.
Végezetül, naponta szembesülve a felelősséggel és gonddal, mely a rend
szerváltásnak a történelemoktatás gyakorlatában történő realizálásra irányul, akkor
ugyancsak nem árt e kötet után nyúlnunk, hiszen a kelet-közép-európai rendszerváltozás
egyik központi elemének, a német egység újbóli létrejöttének történetét világosan követi
nyomon. Ismét a szerzőt idézzük: „1990. október 3-a óta a német nép ismét egységes
államban él. Az 1990. szeptember 12-i szerződés aláírásával peidg nemzetközi jogi ér
telemben is véget ért a második világhábú. Dokumentumgyűjteményünk a második vi
lágháborút követő megosztottság és egyesítés legfontosabb dfokumentumainak közre
adásával igyekszik hozzájárulni a korszak megértéséhez. ...A német egyesítés doku
mentumai - amelyek válogatásunk utolsó negyedét alkotják - első ízben jelennek meg
magyarul.”
Márcsak e legutóbbi tényező miatt is a kötetnek ott kell lennie valamennyi iskola könyv
tárában.
Német István: A német kérdés 1945-1990. Dokumentumgyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993.
SÁVOLY MÁRIA

Házi dolgozatok a nyolcosztályos
gimnázium történelemtanításában
Módszer és tapasztalat
A Németh László Gimnáziumban az iskolavezetést, a történelemtanárok munkaközösségét és Gönczöl Enikő tudományos munkatársat (tankönyvíró) a történe
lemtematika kidolgozásakor az motiválta, hogy a nyolcosztályos gimnáziumban
olyan diákok kérik a felvételüket, akik a kötelezően iskolábajárók között a tanulni
akarók és tudók csoportját alkotják.

Mi az általános iskolából a tanulni akarókat kiemeljük és más elrendezésű tananyaggal
próbáljuk meg érdeklődésüket kielégíteni.
Az első két évben a történelemtanuláshoz az alapozást az anyanyelv és művelődés
tantárgy, illetve a latin nyelv adja meg 5-5 órában.
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A harmadik osztályban lép be a történelem heti 2 órában. Mivel hat tanéven keresztül
kronologikusan, de csak egyszer tanítjuk végig az emberiség és a magyar nép történel
mét, több idő jut az elmélyedésre és a kutatómunkára.
Ez utóbbi egyik eszköze az évközi otthoni két történelem házi dolgozat, amelyből a
harmadik évet kivéve az egyik a magyar, a másik a világtörténelemből veszi a témáját.
A harmadik évfolyamon a tananyag az őskor, az Ókori Kelet, az Ókori Görögország és
a Római Birodalom. Az Ókori Kelet feldolgozása után a következő házi dolgozattémák
közül választhattak a tanulók:
- Kereskedő voltam Egyiptomban
- Ünnepi játékok Knoszoszban
- Assurbanipal, a művészetkedvelő zsarnok
- Együtt vándoroltam a zsidókkal az ígéret földjére.
E változatos témákkal a történelem megkedveltetése volt a célom. így minden tanuló
az érdeklődésének megfelelő témában kutathatott és beleélhette magát az adott korba.
A házi dolgozat terjedelmére vonatkozóan nem volt kikötésem, csupán a felhasznált iro
dalom feltüntetését követeltem meg.
A harmadikosok lelkesen írták meg a házi dolgozatot, amelyet az „Ókori Kelet” egyik
összefoglaló óráján értékeltem. A két legjobbat felolvasva megbeszéltük a dolgozat szer
kezetét, felépítését, és levontuk a tanulságokat. A legtöbben a „Kereskedő voltam Egyip
tomban” témát választották, és életkoruknak megfelelő beleélés, szerepjátszás és tárgyi
tudás volt dolgozatuk értéke.
A tavaszi szünet után kellett beadni a második házi dolgozatot „A római császárok”
című témában.
Az általam javasolt irodalom mellett latintanáruktól kért források felhasználásával kel
lett a témát kifejteniük. A megírás szempontjait megjelöltem: a választott császár külse
jének, családfájának leírása, bel- és külpolitikájának méltatása és uralkodásának érté
kelése. Az első és második évben folyó latin tanulást ebben az iskolatípusban eszközként
használja fel a történelemtanár, ugyanis a császári személyiségeket először a latin órán
ismerik meg a gyerekek. A történelem szintetizálja, rendszerbe foglalja a latinban tanult
ismereteket, például kialakítja a császárkor birodalmi nézőpontú jellemzését.
A legtöbb diák Augustus, Caligula, Claudius, Nero, Dioclatianus és Constantinus uralko
dását méltatta, de a kevésbé jelentős császárok tevékenységéről is íródtak dolgozatok.
Minden házi dolgozatot értékeltem, de csak a legjobbakat osztályoztam.
A harmadik év végén 10 történelemtételből tettek záróvizsgát a gyerekek. A vizsgaté
telek összeállításánál figyelembe vettem a házi dolgozat témáját is. így a 9. tétel: Augus
tus principátusa és a császárkori Róma, a 10. tétel: A római császárok bel- és külpolitikája
(Tiberius, Vespasianus, Trajanus, Hadrianus, Marcus Aurelius, Diocletianus, Constanti
nus) volt.
A záróvizsgán a szóbeli tétel kifejtésén kívül minden tanuló második házi dolgozatára
is rákérdeztem. Ezzel az volt a célom, hogy a gyerekek az órán kívüli kutatást lehetőleg
önállóan végezzék, és rászorítsam őket arra, hogy az írásba foglalt ismereteknek teljes
birtokában legyenek.
Az egyik Hadrianus dolgozathoz feltett kérdések:
- Milyen tudományokban volt járatos?
- Milyen tulajdonságokkal rendelkezett mint uralkodó?
Az egyik Dioclatianus című dolgozathoz a kérdéseim:
- Mit jelent a tetrackia?
- Hogyan szervezte át a közigazgatást?
A negyedik osztályban (heti 2 órában) a következő volt a tananyag: Egyház a X-XIII.
században, Európa gazdasági, társadalmi és politikai struktúrája, műveltségi viszonyai
az V-XIV. században, Magyarország története 1301-ig. Az első házi dolgozat, Az Árpádok
Magyarországon megírásának és beadásának határideje a téli szünet utáni első hét volt.
Ennek megírásakor latinból fordították az uralkodók okleveleit. A szempontok ugyanazok
voltak, mint a római császároknál. Minden dolgozatot osztályoztam.
Szent István királyunkról írt dolgozatban a latintudás felhasználásának egyik módja
István király éneke a Codex Albensisből (XII. század), az Érdy-kódex fordítása (15241527) alapján:
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Ave beate rex Stephane,
inelila spes gentis tuae.
Ave dodor et apostolé
eredulitatis nostrae.
Ave speculum sanetitatis
et iustitiae.
Per te Christo eredidimus,
per te in Christo salvemur.
Ona pro populo,
interveni pro clero,
ut nullus de tuis
préda fiat hostis.

Idvez légy boldog Szí. István király,
Te népednek nemes reménysége.
Idvez légy, mi megtérésünknek
Bizony doktora és apostola.
Idvez légy minden szentségnek
És igazságnak fényes tüköré.
Te miattad hittünk Krisztus Jézusban,
Te miattad üdvözölünk is Krisztusban.
Kérünk, imádj ez te népedért,
Imádj egyházi szolgálóként is,
Hogy egy ellenség se légyen
Ragadozó ez te néped között.

A gyerekek családfa-rajzokkal, képes illusztrációkkal törték meg az írott szöveget, így
értékesebb és külalakra tetszetősebb dolgozatok születtek. Voltak olyan diákok, akik fe
jezetekre osztották írásukat, így a Szent Istvánról írt egyik dolgozat fejezetei:
1) Koppány lázadása, 2) István király egyénisége, 3) A keresztény királyság megala
pítása, 4) Központosító harcok, 5) Térítés és az egyházszervezés elindítása 6) Törvény
kezés.
Az Arpád-házi uralkodókról iskolai vetélkedőt is szoktunk rendezni. Az első fordulóban
60 kérdésből álló tesztet kell az önként jelentkező gimnazistáknak megoldaniok. A tesztet
az előző évi vetélkedő 4 nyertes diákja állítja össze, a tesztmegoldást felügyeli és javítja.
Az iskolanapokon kerül sor a szóbeli vetélkedőre, ahol az írásbeli teszteket legjobban
megoldó 6 diák méri össze tudását a diákokból álló zsűri előtt.
A második félévben elkészített házi dolgozatokat a tavaszi szünet után szedtem be,
címe: A lovagok világa. Ennek kidolgozásához nem adtam irodalomjegyzéket és a terje
delmére vonatkozóan sem voltak kikötéseim. A tanítványaim kedvükre búvárkodhattak
a szakirodalomban, szép színes rajzokat készítettek a lovagok viseletéről, fegyverzete
rői, a lovagvárakról.
A következő témák szerint dolgozták fel a kort:
A lovagság és a lovagrendek, A lovagi irodalom, Keresztes hadjáratok, A lovag és a
háború, A templomos lovagrend, Lovagvárak, A lovagi tornák, A lovagok, avagy a lovag
ság előtérbe kerülése és bukása.
Az ötödik osztályban heti 3 órában a XVIII. század elejéig tárgyaljuk a világtörténelmet:
Európa az újkor kezdetén, az európai határok kitágulása, vallási és hatalmi küzdelmek
Európában, abszolutizmus és az új nagyhatalmak, Magyarország történelmét 1711-ig
vesszük át.
Hazánk történelmének tárgyalásával kezdtük ősszel tanulmányainkat, így a tanév első
házi dolgozata Az Anjouk Magyarországon címmel íródott. Magyarország a „nyomorúság
századában” a XIV. században feudális fejlődésének csúcspontját érte el, ezért éreztem
küönösen fontosnak tanulóim számára hazánk ezen történelmi időszakának részlete
sebb megismerését. A tanítványaim választhattak: vagy Károly Róbert vagy Nagy Lajos
uralkodásának ismertetését és értékelését vártam tőlük. A megíráshoz szükséges iro
dalmat ők kutatták fel, így A magyar évszázadok - II. részt, Az emberiség krónikája, Bertényi Iván: Magyarország az Anjouk korában, Képes Krónika, Kristó Gyula: Az Anjou-kor
háborúi című munkákat használták fel szakirodalomként.
Volt aki Károly Róbert pénzreformja, más Az Anjou-kor fegyverei, illetve Kulturális fej
lődés I. (Nagy) Lajos korában címmel készítette el dolgozatát.
Az ötödik osztályban a világtörténelmi témából írandó házi dolgozathoz élő idegen
nyelvekből kellett irodalmat fordítaniuk a gimnazistáknak. Akik franciául tanulnak, azok
témája A Napkirály Franciaországa, az angolul tanulóké Az angol forradalom és Cromwell Olivér, az orosz nyelvet elsajátítok Nagy Péter és Oroszország témához fordították
le a nyelvtanáruk által ajánlott irodalmat, beleépítve a magyarul írt olvasmányaikból szer
zett ismeretanyagba. A házi dolgozat beadásának határideje Franciaország, Anglia és
Oroszország történelmének tanórai feldolgozását megelőző időszak volt, ugyanis a ta
nórákon ezekre a tanulói munkákra igyekeztem építeni. Azok a tanulók, akik XIV. Lajos
uralkodásáról írták dolgozatukat, bemutatták az uralkodó hadsereg reformját, háborúit,
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a colberti szarkantilista gazdaságpolitikát és a versailles-i kastélyt, mint remekművet. Na
gyon hosszú dolgozatok készültek ebben a témában, 20-25 oldalakat adtak be általában,
egy 83 oldalas dolgozat is íródott, szerzője „szakdolgozatnak” nevezte el. Tartalomjegy
zéket is mellékelt, mely tizenkét fejezet címét tartalmazta. Néhány fejezetcím:
A Napkirály gyermekkora
A Napkirály koronázásától uralkodásáig
A Napkirály öröksége avagy Marain hagyatéka
A Napkirály országának gazdasága, ipara, kereskedelme
A Napkirály szerelmei és alkonya stb.
Az angol forradalmat feldolgozó óráimon számíthattam A puritanizmus az angol forra
dalom korában című dolgozat írójára, a hosszú, részletes Cromwell Olivér-életrajzokra,
vagy a Naseby-, Maston-, Moor-, Preston-csatákat elemző tanítványaim közreműködé
sére.
A Nagy Péter és Oroszország című témát feldolgozók cirill betűkkel sorolták fel a fel
használt bibliográfiát. A téma órai feldolgozásakor az I. Péter trónrakerülése és háborúi,
a Nagy Péter reformjai és fogadtatásuk Oroszországban és az I. Péter reformjai a Nyugat
tükrében témájú dolgozatok szerzőire támaszkodtam. Egyik tanulóm dolgozatának mellék
leteit írásvetítő fóliára másolva mutatta be az órán, így Az 1710-ben megjelent I. Péter által
jóváhagyott új ábécé első oldalát és egy térképet a XVII-XVIII. századi Oroszországról.
Az ötödik osztály végén két tanév anyagából 20 tételt kidolgozva tesznek záróvizsgát
a tanulók. A záróvizsga eredményességét szolgálják a házi dolgozatok is, így pl. a ne
gyedik évben írottak:
A magyar állam kiépítése: Szent István király
A feudális rend és tulajdon megszilárdulása. A XI. századi rendszerváltás (I. László,
Könyves Kálmán)
Az István-kori berendezkedés felbomlása (Aranybulla)
IV. Béla és a tatárjárás
A középkori kultúra - segítik a témák részletesebb kifejtését. Az ötödik évben írt házi
dolgozatok ismeretében szép feleletek várhatók A Napkirály Franciaországa, Az angol
forradalom és következménye Angliában, illetve Oroszország - az új nagyhatalom Eu
rópa és Ázsia között című tételek kifejtésekor.
Ezen a záróvizsgán szintén rákérdeztek, de csak az ötödik évfolyam második félévé
ben írt házi dolgozatokra.
Összegezve az eddigieket: a gyerekek lelkesen, határidőre készítették el dolgo
zataikat. Többen élvezték a kutatómunkát, s a viszonylagos szabadságot a téma kifejtése
kapcsán. Az önként készített rajzokkal, képberagasztásokkal, térképrajzokkal, fejezetcí
mek kiemelésével vagy a szép írással igyekeztek a színvonalas tartalom mellé igényes
formát is adni.
A megírás, a jó érdemjegyek, a tanórai szereplések a tanultak elmélyítése, bevésése
és a jó vizsgaeredmények mind olyan eredményt és élményt jelentenek a tanulóim szá
mára, amelyeket az elkövetkezendő tanévekben is szorgalmazni kell.
SZOKODYSÁNDORNÉ

Vélemények, adatok, meglátások
Kevés annyi vitát kiváltó esemény zajlott az elmúlt hónapokban Magyarországon, mint
Magyarország egykori kormányzója, Horthy Miklós ken de rés i újratemetése. Az ízléstelen
politikai megnyilvánulások közepette szinte üdítően hatottak a tisztességes szakmai
megközelítések, az objektivitást szem előtt tartó cikkek, könyvek, dokumentumfilmek.
A nyomtatásban közreadott munkák közül figyelemre méltó a budapesti Balassi Kiadó
gondozásában megjelentetett kis kötet - Horthy Miklós-dokumentumok tükrében -,
amely a brit Központi Levéltár (Public Record Office) iratanyagában fellelhető, 1945146
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1946-ban keletkezett Horthy Miklóssal kapcsolatos dokumentumokat foglalja magában.
A kötetet „közzétevőként" jegyző H. Haraszti Éva szerkesztésében és fordításában közölt
dokumentumok egyrészt azt tükrözik, hogy milyen volt a brit illetékesek ismerete Ma
gyarországról, illetve annak államfőjéről, Horthy Miklósról, másrészt azt teszik szemlé
letessé, hogy miként is vélekedett Horthy Miklós 1945-1946-ban saját lehetőségeiről,
esetleges politikai szerepléséről, múltbéli cselekedeteiről.
Ha röviden kellene arról szólni, hogy valóban milyen is volt a britek ismerete Horthy
Miklósról, akkor nyugodtan állíthatnám: felületes. Horthy Miklós esetében pedig azt kel
lene írnom: naív elképzelései voltak saját helyzetéről.
Horthy Miklós levelei, memorandumai, feljegyzései azt sugallják, hogy szerzőjük ön
magát még mindig politikai tényezőnek tartotta, aki ha partner nem is, de tárgyalófél, szó
szóló lehet még a győztesek szemében. Szószólót is írtam, mert az tagadhatatlan, hogy
Horthy Miklós szinte valamennyi írásában Magyarország, a nemzet érdekében emel szót.
Nemzetéért aggódó, felelősséget érző politikus megnyilvánulásai ezek. Szinte valamenynyi általa készített feljegyzés, memorandum a brit politikai élet jeles személyiségeinek a
meggyőzését szeretné elérni, ismételten megfogalmazva az „igényt": a győzteseknek
nem szabad ismételten elkövetni azokat a hibákat, amelyeket 1919-1921-ben elkövettek.
Érdekes ugyanakkor az is, hogy Horthy Miklós a majdani békeszerződés kapcsán mi
lyen elképzeléseket fogalmaz meg. Így például fontosnak tartja a magyarországi németek
kitelepítését, a szomszédos országokkal való lakosságcserét. Meglátása szerint többek
között ezekben a kérdésekben is célszerű lenne meghallgatni az ő véleményét.
Leveleit, feljegyzéseit - legyen a címzett akár Winston Churchill, vagy a brit uralkodó,
VI. György király - a brit külügyminisztérium illetékesei nem továbbították. Maguk készí
tettek véleményt, ezek alapján és esetenként arról tájékoztatták feletteseiket.
Eme „nagyvonalú" tudomásulvétel mellett ugyanakkor figyelemre méltó a brit álláspont
a volt magyar államfő háborús bűnösségével kapcsolatban. Jugoszláviának történő eset
leges kiadatásával nem értenének egyet. Nem látják meggyőzőnek a jugoszláv érvelést,
nem tartják valószínűnek egy esetleges per esetében a korrekt bírósági eljárást. (Csak
zárójelben jegyzendő meg, hogy a nemzetközi felelősségrevonással sem voltak megelé
gedve, és úgy látták, hogy az Egyesült Nemzetek Háborús Bűnök Bizottságáról sem
mondható el „...hogy Őfelsége kormánya elégedett a bizottság munkájával. Ez ugyanis
aligha az igazság!”)
A brit „aggodalmakat" egyébként a későbbiek során alátámasztani látszanak azok a
Jugoszláviában lefolyt perek, melyekben pl. magyar tábornokokat, tiszteket ítéltek el. A
jugoszláv részről ezek inkább megtorló jogszolgáltatásnak, mint igazságszolgáltatásnak
tekinthetőek. Egyébként Horthy Miklós esetében a római katolikus egyház feje is szót
emelt, de nem kívánta bíróság elé állítását a Szovjetunió sem, és a magyar kormány
illetékese is úgy vélekedett, hogy a volt kormányzó még 1946-ban is rokonszenvet élvez
a lakosság jelentős részétől.
A kiadó a közreadott - nem túl nagyszámú - dokumentumok alapján az olvasóra bízta
Horthy Miklós személyének megítélését. Ez azonban kissé bátor tettnek látszik. A közölt
írások ugyanis legjobb esetben is csak az 1944-1946 közötti Horthy-képhez, annak fel
vázolásához adhatnak segítséget. Az akkor 77-78 éves egykori tengerésztiszt, későbbi
politikus több mint harminc esztendős katonai pályafutásának, közel negyedszázados
államfői működésének megítéléséhez kevésnek bizonyulnak. Csak remélhetjük, hogy
egyre nagyobb számban kerülnek elő olyan fontos dokumentumok, amelyek lehetővé
teszik egy alapos és reális Horthy-életrajz elkészítését. Már csak azért is fontos lenne
ez, mert a XX. századi magyar politikusportrék közül csak alig néhány készült el.
Amikor a Balassi Kiadó által közreadott kötet hasznosságáról szólok, nem feledke
zhetek meg arról sem, hogy hiányérzetemet is megfogalmazzam. Sajnálatosnak tartom,
hogy a munka bevezető tanulmány nélkül jelent meg. (Mint hallottam, különböző oldalról
érkező „nyomás” miatt kellett attól eltekinteni.) Dokumentumok kötetben történő közlése
esetén szinte elengedhetetlen az eligazító tanulmány közreadása. Hasonló a helyzet a
szakszerű jegyzeteléssel. A brit külügyi tisztviselők és Horthy Miklós is tucatnyi esetben
tévedett, emlékezett rosszul - nevek, időpontok, események -. A történésznek ezekre
rámutatni, azokat jegyzetekben kiigazítani kötelessége. Kár, hogy ez elmaradt! így pl. a
7e/e/c/-féle „búcsúlevél" kitétele - „hullarablók lettünk’ - úgy jelenik meg, mint Horthy Hitler
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hez írott levelének szövege. De számos hasonló példát lehetne még említeni. Feltételezhető,
hogy a közreadót és a kiadót a szorító idő - jelenjen meg a kötet a temetésig/temetésre - és
a különböző irányokból érkező nyomás késztethette arra, hogy a szakmai igényesség rová
sára „kössön kompromisszumot”. Kár érte! Mert egy értékes munka ezúttal is hiányosságok
kal kerül az olvasó kezébe, aki pedig talán szívesen venné, ha a névmutatóban minden ke
resztnevet megtalálna és pl. Malinovszkijmarsall születési és halálozási adatait sem kellene
lexikonokban megkeresnie, annak közlésére a szerkesztő is vállalkozhatott volna!
(Horthy Miklós-dokumentumok tükrében. Bp. 1993. Balassi Kiadó)

Lehetett volna másként?
Bizonyára furcsa, ha a történész teszi fel a címben megfogalmazott kérdést, de
szinte elkerülhetetlen, ha olyan dokumentumok jutnak a kezébe, mint amilyenek
fíomsics Ignác és a gödöllői Typovent kiadó jóvoltából immáron valamennyiünk
számára hozzáférhetővé váltak. Ilyenkor ő sem tud ellenállni a „csábításnak",
megfogalmazódik benne a kérdés: „m i lett volna ha..."? De miről is van szó?

Az Észak-Amerikai Egyesült Államok elnöke - Franklin D. Roosevelt- 1941. decembe
28-án a Külügyminisztérium kebelén belül életrehívott egy különleges bizottságot - Ad
visory Committee on Post-War Foreign Policy (Háború Utáni Külpolitikai Tanácsadó Bi
zottság) - , amelynek alapvető feladata a háború utáni amerikai „békeprogram” kidolgo
zása lett.
Ez a bizottság - tagjai külpolitikai szakértők, jogászok, történészek, földrajztudósok,
külpolitikai újságírók stb. - 1943 nyaráig, illetve más formában egészen 1945-ig, i má
sodik világháború befejezéséig működött.
A bizottság létrehozása, illetve a különböző albizottságok működése arra enged ke
vetkeztetni, hogy az amerikai politikai vezetés tanult az első világháború tapasztalataiból,
és úgy vélte, nem fordulhat elő még egyszer, hogy alig felkészülten kerüljön szembe a
világ megoldandó problémáival, ebben a formában az európai területi és politikai rende
zéssel.
Ismeretes, hogy az első világháborút lezáró „béketárgyalásokon’' az amerikaiak meg
lehetősen tájékozatlanoknak és határozatlanoknak tűntek. A Párizs környéki „nagy mű
vet!’ - így a trianoni békediktátumot - el sem ismerték, az általuk életreh ívni javasolt Nem
zetek Szövetsége munkájába be sem kapcsolódtak. Valószínűleg úgy vélték, nem for
dulhat elő ismételten, hogy a világ egyik vezető nagyhatalma ne érvényesíthesse befo
lyását, ne legyen döntő szava fontos kérdésekben.
A rendszeresen és sokat ülésező bizottság, illetve albizottságai magyar szempontból
két rendkívül fontos témával foglalkoztak: nevezetesen egy esetleges kelet-európai, kö
zép-európai államszövetség megteremtésének a lehetőségével - úgy látszik, Kossuth
Lajos elképzelése, illetve a szétvert Osztrák-Magyar Monarchia után maradt „űr” mindig
is aktuális kérdésként merül fel ebben a térségben - , illetve Magyarország majdani ha
tárainak kérdésével. Utóbbi napjainkig fájó pont nemzetünk történelmében!
Ha végigtekintünk az 1918 utáni „határrendezéseken”, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy Ma
gyarországgal szemben mindig azokat az érveket hangoztatták és fogadták el a döntésho
zók, amelyek a velünk szemben álló fél érdekeinek jobban megfeleltek. így fordulhatott elő,
hogy váltogatta egymást az etnikai, a történelmi, földrajzi, a gazdasági és a politikai érvelés.
A lényeg általában azonos volt: ott az ne a magyarok számára legyen kedvező.
Az amerikai külpolitika felismerte, hogy a háború utáni Európában, de Európa ezen
térségében egyértelműen a területi kérdések állnak majd a „viták” középpontjában. A kér
dés csak az volt, hogy milyen formában történjék a rendezés, érvényesíthetőek-e a ma
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gyár érdekek is? Ismeretes, hogy az első világháború utáni amerikai elképzelésekben a
Magyarország számára kedvezőbb határok megvonása is megfogalmazódott. Ezt azon
ban - amint arra már utaltam - nem érvényesítették az amerikai küldöttek a tárgyalások
folyamán.
A kötetben található dokumentumokat olvasva - Romsics Ignác az Amerikai Egyesült
Államok Nemzeti Levéltárában őrzött vonatkozó iratanyagnak mintegy egyharmadát tette
közzé - azt láthatjuk, hogy a különböző albizottságok alaposan elemezték az etnikai,
gazdasági, földrajzi és politikai viszonyokat - említést érdemel, hogy Magyarország vi
szonylatában szinte kizárólag a Jászi Oszkár, Vámbéry Rusztem, Károlyi Mihály gróf ne
vével fémjelzett emigráció tagjainak írásaira, véleményére alapoztak! - , de az egy Ro
mániát leszámítva - mely szintén a német-olasz szövetségi rendszer oldalán állt - nem
sok lehetőségét látták az 1937-es határok Magyarország javára történő módosításának.
Az amerikai szakértők, illetve politikusok úgy vélték, hogy nem lehet a volt Csehszlovákia
és Jugoszlávia kárára a magyar érdekeknek megfelelő határkiigazításokat végrehajtani.
A tervezetekben természetesen megfogalmazódtak különböző verziók, de mire ezekről
Párizsban 1946-1947-ben konkrét formában tárgyalásokra került sor, elmaradt az ame
rikai kiállás.
A Romániával szembeni esetleges minimális erdélyi „revízió” lehetősége 1945-1946-ig
még fel-felmerült, de főleg a Romániát támogató Szovjetunió nyomására erről is le kellett
mondani. Ezt 1946. júniusában eképpen fogalmazta meg James R Byrnes az Amerikai
Egyesült Államok külügyminisztere Nagy Ferenc magyar miniszterelnök előtt Washing
tonban: „...be kellett látnunk, hogy a népesség Erdélyben annyira kevert, hogy lakosságcsere nélkül semmilyen határmódosítás nem nyújt megoldást az etnikai problémára".
Úgy tűnik miként az első világháború Clemenceau, úgy a második világháború befe
jeztével Sztálin „osztotta le" a lapokat. A Németország, illetve náciellenes koalíció másik
tagjai - az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország - csak figyeltek,
néha aggódtak is, de saját elképzeléseik és céljaik közül nem túl sokat értek el Európá
ban. Az amerikai tervekben, de a brit elképzelésekben is többször előbukkanó közép
európai, kelet-európai államszövetség helyett szatelit államok sora jött létre a kelet-közép-európai térségben, melyek az „anyabolygó", a Szovjetunió mozgását követték. Az
esetleges pályaelhagyási kísérletek - lásd 1956 Magyarország, 1968 Csehszlovákia mindig szomorú eredménnyel jártak, igaz, az egykori koalíciós partnerek akkor is „ag
gódtak” - egy ideig.
Az amerikai politikának rá kellett jönnie, hogy a társadalmi-politikai berendezkedés
másként alakult a térség országaiban, mint ahogy azt egykoron vélték. Az 1945-1947
közötti látszólagos magyar demokratikus indulás is csak addig és úgy funkcionált, amed
dig és ahogy azt a megszállók akarták. A „nagy szemfényvesztésre" alig, sokan még ma
sem döbbentek rá!
Végére érve az ismertetésnek, rá kell jönnöm arra, hogy a kérdés megfogalmazódha
tott bennem - Lehetett volna másként? -, de a válasz a kötet és a történések ismeretében
egyértelmű: nem. Kár érte!
(Amerikai bóketervek a háború utáni Magyarországról. Az Egyesült Államok Külügyminisztéri
umának titkos iratai 1942-1944. Szerkesztette, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Romsics
Ignác. Gödöllő, 1992. Typovent Kiadó és Nyomda Kft.)

Egy diplomata emlékezése
Több alkalommal szóltam már az Európa Könyvkiadó és a História folyóirat figyelem
reméltó sorozatáról, az Extra Hungáriámról. A sorozat közreadói, folytatva az eddigi gya
korlatot, ismét külföldön megjelent (Neuchâtel, 1947.), magyarul eddig hozzá nem fér
hető kötetet adtak közre, az érdeklődők örömére. A jelen kötet szerzője - Ullein-Reviczky
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Antal (Sopron, 1894.-London, 1955.) volt diplomata, rendkívüli követ és meghatalmazott
miniszter - könyvében „mindössze” hét-nyolc esztendő történéseit foglalja össze, abból
a szemszögből vizsgálva a Magyarország sorsát meghatározó eseményeket, amelyből
azokra rálátása nyílt.
Ullein-Reviczky Antal a két világháború közötti magyar diplomáciai kar jól felkészült, a
belpolitikai eseményeket is figyelemmel kísérő tagja volt. Diplomáciai pályafutása még
az Osztrák-Magyar Monarchia időszakában indult, és az 1930-as évek második felére
teljesedett ki. Akkorra már elismert nemzetközi jogász, 1938-tól a külügyminisztérium saj
tófőnöke. Mint ilyen a magyar külpolitikai döntések előkészítésének szemtanúja és ré
szese. Több külügyminiszter közvetlen munkatársa, politikájuknak értő és egyben kritikus
bírálója.
Ullein-Reviczky Antal írásában nagy teret szentel Bárdossy László volt külügyminisz
ter, miniszterelnök személyének, politikai lépései bemutatásának, értékelésének. A mi
niszterelnök-külügyminiszter közeli munkatársa úgy véli, hogy Bárdossy a legnehezebb
helyzetben vállalta a kormányzati felelősséget és lépett arra az útra, melyről letérni ne
migen lehetett. A szerző megítélése szerint a politikus - Bárdossy László - a különböző
oldalról ránehezedő nyomással nem bírva a második világháborús magyar történelem
tragikus sorsú alakjává vált. Ullein-Reviczky Antal Bárdossy Lászlót nem menti fel a po
litikai felelősség alól, hibáztatja a történtekért, de mint kiderül, maga sem tudott volna
igazán jó receptet ajánlani a háborúból való kimaradásra. Hogy miért nem? Elég talán
ehhez a történészek által olysokszor elutasított véleményt idézni, melyet Ullein-Reviczky
Antal eképp fogalmazott meg: „...a kis országok, a gigászi világfelfordulások közepette,
nem alakítják a történelmet, hanem elszenvedik”. Megszívlelendő gondolat! Ne feledke
zzünk meg arról, hogy Magyarország kis ország volt, melyet Európa nagyhatalmai - ne
vezetesen Nagy-Britannia és Franciaország - már az 1930-as években sem támogattak
az egyre nagyobb veszélyt jelentő német terjeszkedéssel szemben.
Mert mit tehetett volna Magyarország 1938 és 1941 között? Vállalta volna a szembe
fordulást a nemzetiszocialista német Harmadik Birodalommal? Lemondhatott volna a két
évtizede hangoztatott revíziós céljairól? Feláldozhatta volna magát egy reménybeli bé
keszerződés jegyében, hátha a győzők értékelik majd tettét?
Egyiket sem tette. Megpróbált „vonakodó csatlósként” kis erőkkel résztvevője lenni a
háborúnak, remélve egy igazságosabb békét, európai területi újrarendezést. Ha más mó
don is, de gyakorlatilag ezt próbálta megvalósítani Teleki Pál, Bárdossy László és Kállay
Miklós is. Politikájuk azonban - különböző okok miatt ugyan, de - kudarcot vallott. A végső
„el- és leszámolásnál" egyikük sem kapott kíméletet. Ullein-Reviczky Antal a maga esz
közeivel igyekezett valamennyiüknek „igazságot” szolgáltatni. Kétségtelen, hogy személyéhez legközelebb Kállay Miklós állt. O maga is igyekezett azt a törekvést szolgálni, mely
az országot kivezette volna a háborúból és egy tisztességesebb béke felé irányította vol
na. Tervei azonban nem sikerülhettek. A körülmények és a lehetőségek nem voltak adot
tak hozzá.
Ullein-Reviczky Antal a magyar politikai élet azon szereplőihez tartozott, akik szerették
volna megérni és elérni, hogy a német-olasz „szövetségben” harcoló ország a második
világháborút úgy fejezhesse be, hogy területét angolszász csapatok érik el és a magyar
királyi honvédség csapatai előttük tehtik le a fegyvert. Ez az elképzelés azonban „álom”
maradt. Sem Ullein-Reviczky Antal, sem mások nem tudták még akkor, hogy a szövet
séges nagyhatalmak esetében csak az ellenség azonos és nem a cél! A sztálini Szov
jetunió nemcsak a hitleri Németországtól kívánt megszabadulni, de legyőzése során
„gyarapodni” is kívánt. Az eszme, a bolsevizmus nem állhat meg a határoknál. A világ
forradalom eszméje még élt. Amikor partnerei - a szövetséges jelző szép, de csak a kül
világnak volt az - erre rádöbbentek, már késő volt. Európa jelentős területe a Szovjetunió
birtoka lett. Közép- és Kelet-Európa elveszett a Nyugat számára. Sztálint ki kellett fizetni,
és ő területeket akart. Megkapta, tízmilliókkal együtt, évtizedekre.
Hogy milyen nehéz a helyzete egy kis országnak, ha történetesen Európa közepén,
minden hadak útján fekszik, igazolhatja a magyar példa. Hiába a próbálkozás, az ered150
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mény szinte mindig ugyanaz. Nagyhatalmak oldvalvizein evezve, remények után csaló
dás következik. Ezt olvashatjuk ki Ullein-Reviczky Antal írásából is. Maga sem gondolta,
hogy a Nyugat így magára hagyja Magyarországot. Úgy vélte, hogy a náci elnyomástól
megszabadított ország önálló útra léphet. Csalódnia kellett! De hogy ezt 1944-ben még
mennyire nem hitte, álljon arra itt példaként könyvéből egy hosszabb passzus: „A véres
nyilas rezsim idején egy magyar zsidó fiatalember, miután sikerült megszöknie Szálasi
koncentrációs táborából, vagyis a halál előszobájából, kalandos vándorlás után teljes ép
ségben megérkezett Svédországba. Nyomban felkeresett, s elbeszélvén kálváriáját, el
mondta, hogy akkor szenvedett a legkeservesebben, amikor Lengyelországból Magyarországra vonult vissza a magyar hadsereg, s ő egy zsidó munkásszázadva volt beosztva.
'Egyet nem értek - mondtam én neki -: hát azon a hosszú visszavonuláson nem volt al
kalmuk, önnek meg a barátainak átmenni az oroszokhoz?' 'Dehogynem, uram - vála
szolta - , alkalmunk bőven lett volna, hisz senki se törődött már velünk.1'Hát akkor? Nem
akarták megtenni?’-faggattam tovább.'Az igazat megvallva uram, csakugyan nem akar
tunk - felelte -, mert rettenetesen féltünk az oroszoktól.'
Elképedtem. Féltek az oroszoktól! Hogy egy magyar tiszt féljen tőlük - már amennyire
egy katonának egyáltalán félnie szabad - azt még megértem; hogy egy közönséges hon
véd, aki mident elhisz, amit mondanak neki, rettegjen tőlük, hagyján; de hogy egy mun
kaszázados zsidó a náci rezsim idején inkább eltűrjön minden szenvedést és megaláz
tatást, mintsem hogy megadja magát az oroszoknak, akik bizonyára tárt karokkal fogad
ták volna, ez nem fért a fejembe. Később, amikor többet tudtam meg róla, hogy miként
is ment végbe az ország felszabadítása, ifjú zsidó honfitársam különös vallomása egyre
kevésbé látszott érthetetlennek...”
Ez a részlet arra is tanulságul szolgálhat, hogy sokan úgy vélték, a nyugati demokrá
ciákkal szövetségben - partnerség Sz. S. - lévő diktatúra arca megváltozhat. Ők is té
vedtek. így vajon ki hozhat ítéletet azon politikusok és katonák fölött, akik valamennyien
egyet akartak, egy nagyobb, jobb és szebb Magyarországot. Ezt ki a németek, ki a nyugati
hatalmak, ki az oroszok oldalán vélte elérhetőnek. Azt hiszem, valamennyiüket csalódás
érte.
Ullein-Reviczky Antal egyike volt azoknak, akik megpróbálták a történelem viharos ten
gerén hánykódó hajót révbe juttatni. Nem sikerült nekik. Nem a kormányoson és a mat
rózokon múlt, hogy a hajó sziklának csapódott, sokkal inkább a tengerek urán, aki a hul
lámokat és a vihart irányítja.
(Ullein-Reviczky Antal: Német háború - orosz béke. Budapest, 1993. Európa Könyvkiadó.)

SZAKALY SÁNDOR

1100 esztendő
Megújuló történelem
Irta és szerkesztette Hegedűs László, akiről jó tudnunk, hogy az 1956-os forradalom
alatti - és leverése utáni - tevékenysége miatt életfogytig szóló börtönre ítélték olyan
perben, amelyben öt halálos ítéletet szabtak ki. 1963-ban amnesztiával szabadult. Nagy
Imre temetésének egyik vezetője, később egy ideig a Történelmi Igazságtétel Bizottság
ügyvezető elnöke volt. Költő, a Littera GMK vezetője, nagy gyakorlattal bíró kiadványszerkesztő, a kötet az ő esztétikus és didaktikailag praktikus tipográfiájával jelent meg.
Az „írta és szerkesztette" esetünkben a rádióműsorok némelyikének előállítási módját
idézi: „összeállította és az összekötő részeket írta", valamint azt a tevékenységet, amely
nek révén valaki mély történelmi munkásságot tankönyvvé egyszerűs ít. Nem akármilyen
né, hiszen egyetlen kötet fogja át a magyarság történetét, és ezzel azt is elárultuk, hogy
a kötet címe csak az államiság tartamára utal, holott a kezdetektől (az uráli nyelvcsalád151
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tói) ismerteti a magyar történelmet. Mindössze 98 oldalas kötetben, ami nemcsak a könyv
tananyagkénti felhasználhatását célozza, hanem egyszersmind arra bírja esetleges fel
használóját, hogy igénye szerint egyes részeknek másutt is utánanézzen.
Anélkül, hogy tankönyvvé akarnám nyilvánítani Hegedűs munkáját, hasznos segéd
anyagként való használatát - egyúttal mindenki általi olvasását - célszerűnek látom az
alábbiak miatt.
Elsősorban azért, mert ami a történelem menetének lényege, szikáran és (csaknem)
hiánytalanul megvan benne. Az ősidőktől a rendszerváltozás első hónapjaiig ismerteti a
magyar történelmet olyan módon, ahogyan - életkorunktól függően - apáink, nagyapáink
tanulták: időtállóan, mivel amennyiben pártosnak mondható, annyiban a történelmünk
során megmutatkozott magyar érdekek szempontjából tárgyalja nemzeti múltunkat.
Egyetértve Glatz Ferenc történettudomány-értelmezésével: nem visszamenőleges ítél
kezés a könyv, hanem annak bemutatása, mely lehetőségek közül mit választottak eleink
(és közelmúltunk) politikai irányítói, s mi késztette őket éppen arra a választásra. Mint
ilyen természetes kritikája a legutóbbi évtizedek - hazai - történelemoktatásának.
Más tekintetben is kritikai munka: nem vész el a részletekben, ami egyfajta különle
gesség, ezt a gyakorlat igazolja. Akár önmagunkból kiindulva megállapíthatjuk, hogy amit
érettségviel bezárólag tanulni, tanítani lehetett, rengeteg fölös ismeretet tartalmazott, és
aki nem maradt történelem szakos középiskolai tanár, a nem különösebben logikus is
merethalmaznak zömét elfelejtette. ízlés dolga, én örülök, ha nem terhelnek szüksegtelen, a lényeget gyakorta elfedő részismeretekkel: a felejtés nem szelektál.
Anélkül, hogy használati tanácsot kínálnék e könyvhöz, az látszik a legcélravezetőbb
nek. hogy ezzel kezdjük a magyar történelemmel való ismerkedést: a könyv logikája ad
annyi alapot, hogy azon állva előhívódjanak, akár a tankönyvek egyazon sűrűségű ese
ménytömegéből is, a meghatározó momentumok. Ez természetesen arra is jó, hogy a
történelem mozgásának logikáját, illetve megismerésének logikusságát is észrevehessük. Az így építkezett tanulás - vagy csak érdeklődő olvasgatás - után ismételten elol
vasott könyv a bevésődött ismeretek rendszerének megjegyzését segíti.
Hegedűs László a szó bevett értelmében nem történész, nagy tudású, hatalmas mű
veltségű ember, aki - a piaristáknál szerzett alapok után - közvetlenül Bibó Istvántól ta
nult politikai filozófiát és politikatörténetet akkor, amikor ezen kívül elsősorban nyelvtu
dásának és irodalmi ismereteinek fejlesztésére volt a legtöbb és legnagyobb lehetősége.
Cellatársai (közember előtt Bibón kívül a legismertebbek Donáth Ferences Göncz Árpád)
a világ bármelyik egyetemén jólmenő tanszéket alapíthattak volna.
Szemléletének két meghatározóját, a piarista oktatókart és a „börtöntanszéket" egé
szítik ki forrásai. Közöttük minden bizonnyal Balanyi György, a századelő meghatározó,
hatalmas tudású történésze, aki rangjaiból csak egyet használt: kegyesrendi tanár. Mind
máig mellőzött, el- és agyonhallgatott életműve pótolhatatlan hiány a mai műveltségünk
nek. Az 1100 esztendő háromnegyede Balanyira, vagy/és kongeniális elmékre támasz
kodik. Ennek persze az a következménye, hogy a világos, tiszta világképű könyv amellett,
hogy - főként a kezdetek vonatkozásában - a kereszténység felvételének meghatározó
szerepét szem előtt tartja a nemzet sorsának alakulásában, ragaszkodva e logikához azt
is bemutatja, mennyire érdekelte a keresztény Európát a védelmét kényszerűen magára
vállaló keresztény ország sorsa mindaddig, amíg a törökök Bécs ellen nem fordultak.
Egyetlen rövid, világos alfejezetből kitűnik, amit évtizedek óta - bár lehetett volna - kellő
hangsúllyal nem emlegetett a tanterv: Sobieski seregének hősiességen múlt a császárváros talpon maradása, és e sokk következtében tette meg Európa, amit másfél évszá
zaddal korábban is megtehetett volna önérdekénél fogva. Ti., hogy lesöpörte a törököt a
Balkánig.
Ebben az összefüggésrendszerben nyeri el méltó helyét az erdélyi fejedelmek politi
kája, és válik világossá, miért kap csak akkora hangsúlyt a reformáció, amennyi egész
történelmünk szerkezetében megilleti: nem a kereszténység hitvitái, nem is az „osztály
harcok története” volt eminens az ország jövője, illetve léte szempontjából, hanem a török
birodalmi terjeszkedés vallási ideológiájának szerepe mindennemű más hittel szemben.
A hódítóval és leigázóval szemben közömbös kérdés, hogy keresztény, keresztyén vagy
mi másféle a védekezni kényszerülő. Felnőtt olvasó aligha kezd vallási villongásba azért,
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mert Hegedűs interpretációjában nem a szét-, hanem az összetartás a fontos, és az
egyébként fontos kérdésnek ebben az értelmezésben annyi a jelentősége, amennyit
Illyés Gyulának A reformáció genfi emlékműve előtt című versében is olvashatunk. Ebben
a megvilágításban sokkal plasztikusabbnak tetszik a protestáns Thököly és a katolikus
Rákóczi vezette felkelés: rejtettnek hitt mozgatókat világít meg a könyv.
Mindebből katolikus alapvetésű ökumenikus szemlélet világlátása tűnik elő, amelynek
korláttalan elfogulatlansága folytán természetes közvetlenséggel szól a hazai zsidóság
jelentékeny szerepéről, és arról a korról, amelyben 346 zsidó család nyert családi ne
mességet, 28 báróságot és 17 főrendiházi tagságot.
Miközben ezek az adatok őket megillető hangsúlyt kapnak, hiszen az antiszemitizmus
és a nacionalizmus - tessék csak Jókai zsidó szereplőire gondolni - nem voltak azono
sak távolról sem. A magyar függetlenségi törekvések eredményeinek egyik következmé
nye volt a magyarországi zsidóság teljes polgárjogának törvénybe iktatása. (A kérdés
úgynevezett kényessége miatt mutatom be ekkora részletességgel Hegedűs álláspont
jának - és a tényeknek - kapcsolatát.) Az, hogy a későbbiek során az antiszemitizmus
és a nacionalizmus közeledett egymáshoz, természetesen magával vonta a zsidóság
közeledését az internacionalizmushoz. A könyv erénye, hogy ezzel a kérdéssel - hiszen
csak a második világháború után lesz ez avonatkozás érdemi összefüggés - a könyv
nem foglalkozik. Annál több figyelmet szentel a zsidó honfitársaink kiirtására irányuló
bűncselekményeknek.
Mindezekből kiindulva két hiányosságra hívom fel a figyelmet. A Habsburg-uralom ide
jén kialakult rendőrállamot említi ugyan a szerző, de az azt megillető súllyal nem mutatja
be, noha hatása és következményei miatt kiemelt alcímei is figyelmeztetnek rá. Későbbi
vonzatainak tükrében elsőrendű kérdés csakúgy, mint az a tény, hogy - jellegzetesen
parancsuralmi és fensőbbségi indíttatás következtében - kollektív megítélés következ
tében termelődött ki mintegy az a kommunista pártarisztokrácia, amelynek „békebűnei”
az internacionalizmus jegyében követtettek el, és indukálták a szubkultúrák egy részé
ben a hazaszeretettel analógiásan összekvert antiszemitizmust anélkül, hogy annak ere
deti okai megmaradtak volna.
A kommunista rendőrállam - e logikai rendszerben - bizonyára azért nem kap nyomatékot, amiért (feltehetően monarchista forrás hatására) az osztrák is csak fölszéllel elíttetik.
A második világháború utáni források - és tapasztalatok - természetesen nélkülözik
az azt megelőzők mélységeit és rendszerezési magasrendűségét. Leíróvá válik a könyv:
hiányoznak a tényfeltárások, a mélységben levő mozgatóerőket bemutató velős elem
zések, az összefüggéseket magyarázó rövid, világos mondatok, amelyek e szintézis zö
mének nagyszerűségét eredményezik.
Mindezek mellett felróhatjuk a jól szerkesztett- hiszen óriási anyagból desztillált - kötet
fogyatékosságaként a szerkesztés hézagait, amin elsősorban a nyelvezeti egység hiá
nyát értem. Megfelelő háttérismeretekkel bíró olvasót nem zavar, hogy a régiesen - tehát
a forrásból változatlanul átvett - steppe szó a későbbiekben sztyeppe alakkal keveredik,
vagy hongy Anonymust és - szintén a példa okáért - Janus Pannoniust tankönyvanyagkövületek alapján említi, akár egy magyartanár, holott 1960 óta az automatikusan át- meg
átvett ismeretek minimum megkérdőjelezendők.
Ezeken s a hasonlókon az sem enyhít, hogy például Mikes Kelement a magyar emigrációs széppróza első alakjaként említi, vagy hogy Kossuth, illetve Széchenyi és Deák
ily röviden is dramaturgiai pontossággal illeszkedik végre történelmünkbe.
(Miniszterelnöki Hivatal, 1994)
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A kiscsoportos irodalomoktatás
módszertani kérdéseiről
Mint bölcsészhallgató, m ajd mint tanár mindig irigyeltem az orvostanhallgatókat
vagy a vegyészeket azért az intim közelségért, amelybe az egyetemen végzett
gyakorlatok során tudományuk gyakorlati részével, az emberi testtel vagy a
különböző vegyelemekkel kerülnek. Az alábbiakban olyan módszert szeretnék
irodalmat oktató kollégáimmal megosztani, melynek segítségével az irodalm i
szöveg - mint az irodalomtudomány tárgya
hasonló közelségbe hozható. Az
általam kifejlesztett módszert és a ráépülő óratervet negyedik éve alkalmazom az
ELTE Tanárképző Főiskolai Kara Angol Tanszékén tartott angol és amerikai
irodalom m al foglalkozó gyakorlataimon (a továbbiakban „ szem inárium helyett
következetesen a „ gyakorlat szót fogom használni), ahol hallgatóim, a kezdeti
idegenkedés után bízvást állíthatom - megbarátkoztak vele. (1)
-

"

”

-

Miként tanulmányom címe jelzi, az alábbiakban a kiscsoportokban végzett iroda
lomgyakorlatokról és nem az elméleti előadás formájában történő foglalkozásokról kívá
nok szólni. Azt is le kell szögeznem, hogy tanulmányom tárgya ezúttal nem az irodalmi
szöveg mint a nyelvoktatásban jól használható eszköz.) (2)
A bevezetésben azt írtam, hogy hallgatóim kezdetben idegenkedtek az alábbiakban
ismertett módszertől, szívesebben tanultak volna a korábban már megszokott módon.
De voltaképpen milyen is a már megszokott, kényelmesebb' mód? Saját hallgatói élmé
nyeim és a tanárként végzett óralátogatások tapasztalatai alapján arra a következtetésre
jutottam, hogy a kiscsoportos irodalomgyakorlat igen gyakran az alábbi típusok egyike,
vagy azok keveréke:
a) Az „előadás1'

Az „előadás” típusú gyakorlaton az első perctől az utolsóig a tanár dominál, nagy erőbedobással” (és nagy élvezettel) tanít, elemzi a művet, egyes részkérdésekről hosszasan
értekezik, információhalmazt közöl, ám eközben nem tesz kísérletet arra, hogy bevonja
a hallgatókat, akikre így csupán a jegyzetelés terhe hárul. A látszólag hasznos foglalko
zás hamar unalomba fullad, a hallgatók passzivitásra kényszerülnek, olyan összefüggé
seket kapnak készen, amelyekre esetleg maguk is rájöhettek volna. Hamar megszokják,
hogy a gyakorlaton ugyanazt a passzív magatartást kell felvenniük, mint az előadásokon.
Mivel ezek a hallgatók egyúttal nyelvszakosok, szükség lenne az idegen nyelv gyakor
lására is, amire az ilyen típusú foglalkozásokon aligha nyílik mód. További jellemzője en
nek az óratípusnak, hogy tanár és hallgató között nincs lehetőség valódi kommunikáci
óra, a tanár nem ismerheti meg, hogy mit is gondolnak a diákjai.
b) A „tanár gyakorlata"

A „tanár gyakorlatának” nevezhető foglalkozástípuson a tanár ugyan megpróbálkozik
a hallgatók bevonásával, kérdéseket tesz fel, gyakran utal a szövegre stb. Kérdéseiről
azonban többnyire csak alapos szövegismeret birtokában lehetséges válaszolni. Mivel
nem kap választ, vagy a választ nem találja kielégítőnek (jellemző egyébként, hogy a
hallgatók egy-két szavas válaszokat adnak, mivel csakis ezek illeszkednek a tanári gon
dolatmenethez, és különben is a tanár hamar visszaveszi a szót), az egyre frusztrálódó
tanár lassanként feladja a hiábavalónak tűnő próbálkozást, és saját maga oldja meg az
általa kiszabott feladatokat. Mivel ebben a munkaformában a hallgatók nem lehetnek
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partnerei a szöveget jól ismerő oktatónak, és mivel arra kényszerülnek, hogy kizárólag
a tanár gondolatmenetét kövessék, hamar megjelennek rajtuk a fásultság jelei. Az is nyil
vánvaló, hogy ez a kevéssé hatékony és életszerű óratípus sem ad a hallgatóknak ele
gendő szereplési lehetőséget. Az ilyen irodalomgyakorlat után mind a tanár, mind a hall
gató elégedetlenül hagyja el a tantermet.
c) A „ különóra

"

A „különóra” típusú irodalomgyakorlat a tanár és jellemzően egy-egy hallgató gyakor
lata, amelyhez a csoport többi tagja, akik ilyen-olyan okból hamar elveszítik a beszélge
tés fonalát, passzívan asszisztál. Fő kifogásom ez ellen az óratípus ellen az, hogy nem
tesz kísérletet a kiscsoporton belüli differenciálásra. Az a hallgató, aki képes együtt ha
ladni a tanári gondolatmenettel, annak hasznára van, aki nem, szinte feleslegesen vesz
részt az órán. (3) Szükségtelen rámutatni, hogy ez az óratípus sem kellően hatékony, és
ez sem ad a hallgatók többségének megfelelő és elegendő szereplési lehetőséget.
d) Az „esetleges óra”

Az „esetleges óra” jellemzően úgy kezdődik, hogy vagy a tanár, vagy az egyik hallgató
szóba hoz valamilyen részkérdést, amelynek megtárgyalása igénybe veszi az egész
gyakorlatra szánt időt. Bár a hallgatók aktívan részt vehetnek a foglalkozáson, s van le
hetőség az idegen nyelven való szereplésre is, az óra mégsem hatékony, mert esetleges
módon közelíti meg a vizsgálandó művet. Az ilyen gyakorlat után a hallgatók többsége
hiányérzettel lép ki a tanterem ajtaján, azért imádkozva, hogy nehogy ezt a tételt húzza
a félvi kollokviumon.

A fentebb vázolt óratípusokkal szemben követendő modellként olyan iroda
lomgyakorlatot javasolok alkalmazni, amelynek óraterve négy részből áll:
a) bevezető-ráhangoló rész - 10 perc
b) a feladatok kiadása és kidolgoztatása - 25 perc
c) az óra főrésze (!) = beszámolás a vizsgálódások
eredményeiről - 45 perc
d) a hallgatói vagy tanári összegzés - 10 perc
a. A bevezető-ráhangoló rész lehet például pergő ritmusú kvíz, vagy rövid elméleti
tudnivaló, amelyet konkrét gyakorlati feladat követ. (4) A tanárnak itt el kell érnie, hogy
valamennyi hallgatója legalább egyszer megszólaljon, azaz „megtörjön a jég’ . (5)
b. Ezt követi a feladatok kiadása és kidolgoztatása. A tanárnak előre meg kell tervez
nie, hogy pontosan milyen gyakorlati feladatokat kíván elvégeztetni, és milyen csoportmunka keretében. A feladatokat úgy célszerű kiválasztania, hogy a hallgatók szempont
jából fontos kérdések nagy részét meg tudják beszélni egymással, úgy, hogy azok kidol
gozása után kerek összkép alakuljon ki a vizsgált műről. Ennek az összképnek azonban
a gyakorlat végére, tehát a hallgatók által elvégzett részfeladatok eredményeképpen kell
kialakulnia, mégpedig oly módon, hogy a csoport minden hallgatója érezhesse, hogy a
közös eredményhez valamivel maga is hozzájárult.
A kijelölt feladatok sokfélék lehetnek. Egy regény esetében pl. egyszerű feladatnak
szabhatjuk annak megállapítását, hogy mikor és hol játszódik a cselekmény. Megkérhe
tünk két-három hallgatót a cselekmény összefoglalására, a narrátor típusának megálla
pítására, egy-egy jelenet, vagy leírás részletes elemzésére, stb. Ha drámáról van szó,
egy-egy kulcsjelenetet elő is adhatnak hallgatóink. (6) Rendkívül fontos, hogy a hallgatók
a szöveg alapján végezzék vizsgálódásaikat, és ne emlékeikre hagyatkozzanak. Ha pá
rokban vagy kisebb csoportokban dolgoznak, természetesen meg is beszélhetik a kapott
feladatot, de arra feltétlenül ügyelni kell, hogy a beszélgetés az adott idegen nyelven foly
jon.
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c) Az óra fő részét (!) a kapott eredményekről való beszámolás alkotja, vagyis a hall
gatók ismertetik feladataikat és az általuk alkalmazott módszereket a csoportjukkal, majd
közük vizsgálódásaik eredményét. A többi hallgató, akik más-más feladatot oldottak meg,
kérdéseket intézhet hozzájuk, a tanár pedig nyugtázza, kommentálja, értékeli, szükség
esetén kiegészíti, bírálja az elhangzottakat.
d) Zárómozzanatként a hallgatói vagy tanári összegzésre kerül sor, melynek során
lehetőleg egy-egy hallgató, vagy szükség esetén a gyakorlatvezető összefoglalja a fel
vázolt részeredményeket, azok szintézisére törekedve. (Ezen a ponton utalhatunk azokra
a problémákra is, melyek részletes vizsgálatára idő hiányában nem nyílt mód.)
A fenti óraterv szerint megfordul a hagyományos felállás, vagyis nem a hallgatók kény
szerülnek a tanári gondolatmenet nyomvonalán haladva gondolkodni, hanem a tanár
kapcsolódik a hallgatók meglátásaihoz, kiegészítve és értékelve azokat.
A módszer előnyei:
Milyen előnyöket vélek felfedezni ebben a modellben? Mindenekelőtt elkerülhetőkké
válnak vele a fentebb tanulmány I. részében ismertetett hagyományos óratípusok jellem
ző hibái és csapdái elkerülhetőek. Nem fordulhat elő például, hogy a tanár egyetlen egy
hallgatóval különórát tart, amiből a többiek nem sokat profitálnak. Ez a munkaforma oldja
a szorongásos hallgatók gátlásait, és kellőképpen differenciál a kiscsoporton belül. Szer
vezettsége révén az ilyen gyakorlat több ismeretet közöl, mint a hagyományos szeminá
rium. Ez a modell együttműködésre neveli a hallgatókat. Továbbá, a fenti módon szerve
zett gyakorlat jobban kiveszi a részét a nyelvi képzésből. Megfigyeléseim szerint a hall
gatók gyorsan elsajátítják ezt a módszert, és megbarátkoznak az irodalomgyakorlatokon
még újnak számító (de a nyelvgyakorlatokról egyébként már ismert) munkaformákkal.
S a végeredmény? Jó hangulatú, eredményes irodalomgyakorlat, amely minden hall
gatót „megmozgatott” és differenciáltan jelölte meg a feladatokat, továbbá mind az iro
dalmi, mind a nyelvi, mind pedig a módszertani képzés terén elősegítette a hallgatók fej
lődését.

Alapelvek:
A továbbiakban megpróbálom megfogalmazni módszerem néhány fontos alapelvét
miközben olyan dolgokra is igyekszem majd támaszkodni, amelyek a nyelvgyakorlatokon
korábban már meghonosodtak. A fő kérdésnek azt látom, hogyan érhetjük el, hogy az
irodalomgyakorlat valóban gyakorlat legyen, és ne valami más, például előadás vagy „kü
lönóra”. Fontosnak gondolom, hogy az irodalomgyakorlat ugyanazt jelentse, mint amit
egy orvostanhallgató vagy éppen egy kémia vagy biológia szakos hallgató számára jelent
a gyakorlat, amit természetesen a tanárnak kell elérnie, méghozzá azzal, hogy megfelelő
előkészítéssel megteremti hozzá a szükséges szervezeti kereteket.
További feltétlenül betartandó alapelvnek vélem, hogy az irodalmi szöveg legyen jelen
a gyakorlaton, és hogy a hallgatók kapjanak olyan feladatot, feladatokat, amelyek viszszairányítják őket a szöveghez. A szöveg alapján végzett vizsgálódásaik eredményeiről
természetesen be kell számolniuk a csoportnak, vagyis akkor kell részletesebben meg
nyilatkozniuk, amikor már van megalapozott mondanivalójuk.
A két kulcsszónak tehát az előkészítést és a sze/vezésí tartom. Az irodalomgyakorlat
legyen tervezett és tervszerű, szövegközpontú és tevékenykedtető. A kiscsoporton belüli
differenciálást lehetővé tevő bontott csoportban vagy egyénileg dolgozó hallgatóknak le
gyen lehetőségük felfedezéseket tenni, önálló következtetésekre jutni. Az iroda
lomgyakorlat nyelvi szempontból is legyen hasznos.
Mit jelent mindez a tanár szempontjából? Másképpen kell készülnie és másképpen
kell a gyakorlaton szerepelnie. Ezenkívül szemléletet is kell váltania. Fel kell ismernie,
hogy az irodalomgyakorlat a hallgatókat szolgálja és nem őt. Fel kell adnia a tanári do
minanciát, jelentősen csökkentenie kell beszédidejét. Feladata, hogy szervezze kell a
hallgatók munkáját, s ne a hagyományos értelemben vett szemináriumot tartson nekik.
Az ismereket is inkább az egyes hallgatónak, semmint a csoport egészének célszerű
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átadnia. Olyan helyzetbe kell hoznia hallgatóit, hogy legyen, lehessen mondanivalójuk.
Miközben a hallgatók a feladatok kidolgozását végzik, a tanár körbejár, értelmezi, pon
tosítja a feladatot, tanácsot, nyelvi segítséget ad. Ugyancsak jobban kell tudnia gazdál
kodnia a rendelkezésére álló idővel, ami általában 90 perc. (7)
De szemléletet kell váltaniuk a hallgatóknak is. Ez a módszer pontosabb szövegisme
retet, jobb nyelvi felkészültséget, önállóbb munkára és együttműködésre való készséget
és hajlandóságot igényel tőlük. Cserébe azt a kellemes érzést kapják, hogy felfedeztek
valamit, hogy kreatívan és hasznosan töltötték el a gyakorlatra szánt időt. (8)
A saját főiskolai gyakorlatomban a fenti alapelvekre épített óratervű foglalkozás a gya
korlatban bevált. Tapasztalataim szerint a módszer szöveghűségre, pontosságra, mód
szertani következetességre nevel tanárt és hallgatót egyaránt. így válik az eddigi iroda
lomszeminárium azzá, amire ma a főiskolákon, egyetemeken szükség van (és egyre in
kább szükség lesz), korszerű irodalomgyakorlattá. (9)

JEGYZET
(1) Az itt ismertett módszer és óratervi modell elsősorban nyelv- és irodalomszakos főiskolai és
egyetemi hallgatók képzésében hasznosítható, de egyes elemeit - pl. a bontott csoport,
esetleg a szöveghez való visszairányítás elvét - már középiskolában vagy akár általános
iskolában is lehet alkalmazni.
(2) Deák András Miklós: Nyelvoktatás-irodalomoktatás. Iskolakultúra 1993/15-16. pp. 62-67.
(3) Ez az óratípus csakis akkor lehet hatékony, ha a csoport homogén összetételű és kifejezetten
jó képességű, tagjai pedig képesek együtt dolgozni, közösen gondolkodni.
(4) Emily Bronte Wuthering Heights című regényének elemzésekor a tanár pl. röviden ismertet
heti, hogy mit értünk az irodalomban gótikus regény alatt, majd az egyik hallgatónak azt a
gyakorlati feladatot adhatja, hogy szöveg alapján állapítsa meg, milyen gótikus elemek lel
hetők fel ebben a regényben.
(5) Megfigyeléseim szerint az a hallgató, aki a gyakorlat első húsz-harminc percében nem szólal
meg, elbátortalanodik, és később már igen nehezen tud bekapcsolódni a többiek munkájába.
(6) Számos egyéb feladat is „kieszelhető". Megkérhetjük hallgatóinkat pl. arra, hogy írják át az
adott regény vagy dráma befejezését. Adhatunk információt ez egész csoport helyett egy-egy
hallgatónak is, aki gyakorlati feladatát, a főiskolán ezeket „assignmenf'-nek szoktuk hívni,
ennek birtokában végzi el, majd amikor a csoport egészének beszámol, társai számára új
ismeretekkel1rukkolhat elő’’. A verseket pedig versszakonként vagy egyes formai szempon
tok szennt is elemeztethetjük. Gyakorlati tanácsként említem meg, hogy a tanárnak érdemes
az elemzett mű egy-egy fontosabb részletéről fénymásolatot készítenie és szükség esetén
kiosztania.
(7) Természetesen nem állítom,
hogy a tanulmányban ismertetett módszer nem fejleszthető
0
tovább. Ellenkezőleg. Úgy gondolom, hogy az irodalomgyakorlatok ez a felfogása a tantermi
igényeknek megfelelően jól kiegészíthető és variálható lehet. Mindez a tanár ötletessógón
is múlik.
(8) Mindez természetesen azt is feltételezi, hogy a hallgatók kapnak irodalomból olyan előadást,
amely biztosítja számukra a szükséges elméleti megalapozottságot.
(9) Különösen fontos mindez akkor, ha a kiscsoport 10-12 főnél nagyobb létszámú. Ha pedig a
jövőben jelentősen növekszik a felsőoktatásba bekerülő fiatalok száma, ami óhatatlanul a
csoportlétszámok növelését (is) jelenti, vagyis megjelennek a 18-20 fős „kiscsoportok", ha
gyományos szemináriumot tartam immár képtelen vállalkozás lesz.

DEÁK ANDRÁS MIKLÓS
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Balázsné Szűcs Judit:
Miből lesz a cserebogár?
Vizuális nevelés 2 - 8 éves korig
„ Az egyik gyerek megfogja a kivágott formát, nézegeti. Fehér köralakú lap. A gyerek
még sehol se tart a síkba való átfordítással, ő nagy buzgalommal, egész karos lengővo
nalas firkát űz, amihez nagy felületre van szükség. Nézi hát a köralakú lapot, amire az
óvónéni azt mondta, hogy labda, s jó lenne, ha pöttyöket rajzolna rá mindenki. Nézi. Me
reszti a szemét, de sehogy sem látja a labdát. Már éppen szólni akar, mikor észreveszi,
hogy körülötte mindenki érti a labdaügyet, s Évike, akit amúgyis mindig dicsérnek, már
tele is rajzolta gömbölyded pöttyökkel. Nem szól hát, inkább nekilát ő is. Igenám, de a
lengővonalas firkával nem lehet szép pöttyöket rajzolni, tehát a gyerek csak kriksz-krakszokat művel, vagy telekeni az egészet pirossal, természetesen azt sem tudja egyenle
tesen. Művelt óvónéni nem szidja meg, azt mondja, jól van, gyerek, de a szemében nem
csillog igazi elismerés, sőt már félre is néz, és a másikén lelkendezik. Aztán a labda nem
kerül fel a táblára. Gyerekünk pontosan érzi, mit jelent ez. Legközelebb odamegy, már
sokkal kevesebb időt tölt el azal, hogy felfedezze a tigrist ebben az izében, a csíkok vég
képp hidegen hagyják, figyelmen kívül hagyja a formát s a közepére berajzolja a maga
kis kriksz-krakszát.” (62-63. old.)
Találomra kinyitva a könyvet, ilyen és hasonló történetekre akadva, az olvasó elége
detten sójajt fel: végre, itt van egy igazi, hiteles könyv arról, hogyan rajzolnak a gyerekek
- egy pedagógus tollából, aki - a képességkutatókkal ellentétben - napról napra, állan
dóan látja és értékeli a vizuális alkotóképesség folyamatát. A gyermekek ábrázoló ké
pességének fejlődéséről évtizedek óta csak cikkeket, módszertani jegyzetek fejezeteit
olvashatjuk. Kevés az olyan munka is, amely segít az óvónőnek abban, hogyan oldja meg
a vizuális ábrázolóképesség fejlesztésének feladatit anélkül, hogy gátat vetne az alkotó
képesség kibontakozásának. Balázsné Szűcs Judit könyve egyszerre vállalkozik mindkét
feladatra: rajzfejlődési szakmunkát és módszertani útmutatót ír gyakorló pedagógusok
nak. A szerző tapasztalt óvónő és érzékeny megfigyelő, stílusa rokonszenvesen érze
lemgazdag, az illusztrációk bőségesek - a könyv kezdetben lelkes olvasója mégis némi
hiányérzettel teszi le a könyvet. Az ok: a választott műfaj, amelynek megfelelni nagyon
nehéz. Igen kevesen rendelkeznek azzal a kettős szakértelemmel, amely a képesség
kutatások summázására és foglalkozásvezetési módszerek kidolgozására egyaránt al
kalmas. A szerző korszerű, gyermekközpontú és hatékony pedagógiát közvetít - sajnos
igen röviden, mert fő témájául egy tudományos ötlet kibontását választotta.
Az ötlet: Piaget szimbólumképzési szakaszainak azonosítása a gyermeki rajzfejlődés
állomásaival. Az alapgondolat: az ifjú ábrázoló egyre ügyesebben utánozza a környeze
tében látott vizuális jeleket, s ezekből egyre bonyolultabb, változatosabb sémákat rak
össze. A csúcs: a „valósághű” ábrázolás, amelynek szintjére a kisiskolások közül többen,
de néhányan az óvodások közül is eljutnak. A szerző csupa nagy betűvel emeli ki: „Az
ábrázolás alapvető szerepe tehát az, hogy a tárgyi világ feldolgozásában, megismeré
sében, megértésében és újraalkotásában segítse a gyereket! Ebbe a tárgyi világba szinte első helyen - beletartozik az ember is, a maga testiségével, külső megjelenési
formáival.” (21. old.) A vizuális képességkutatás kortárs szakirodaimának a recenzens
által ismert része nem osztja ezt az elképzelést. A rajzfejlődés „lineáris” elmélete - amely
szerint a kisgyermek először képtelen leképezni, amit lát és amit tud, majd egyre ügye
sebben közelíti meg a „valóságot" cáfolatául már a hatvanas években olyan kutatásokat
végeztek amelyek szerint a gyermek sokkal differenciáltabban képes ábrázolni, mint aho
gyan - akar. Claire Colomb képkiegészítéses próbái, (1) Hovard Gardner „diktálásos”
módszere (2), Jacquline Goodnow megadott elemekből építendő testséma-kísérletei (3)
mind azt igazolták, hogy a kisgyermek különösebb probléma nélkül képes órák alatt rajzfejlődsési korszakokat „ugrani” anélkül, hogy intellektuálisan érettebb lenne. Azért rajzol
mégis a maga módján - melyet éppolyan „jogosan” lehet primitívnek, kezdetlegesnek
nevezni, mint egy gesztusfestményt vagy minimál art alkotást - mert számára az adott
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ábrázolás kielégítő. A „fejláb” emberke feje egyben a teste is, azért, mert az ifjú alkotónak
éppen ennyi differenciáltság kell ahhoz, hogy embernek lássa és becsülje saját művét.
A saját rajzzal való elégedetlenség, a részletgazdag, perspektivikus ábrázolás iránti
vágy normális esetben - ha a felnőttek nem értékelik tűi az ilyen alkotásokat - a kisiskolás
kor közepén, 8 - 9 évesen érkezik el. ekkor új médium kell, vagy többlet-tudás: kezdetét
veheti a vizuális nevelés mellett, illetve, jó esetben ennek részeként, a rajztanítás is. E
sorok írója Rudolf Arnheimmel ért egyet:
„Egyesek például azt állították, hogy a gyermekek technikailag képtelenek az észlele
teik reprodukálására. Ahogyan képtelenek puskával beletalálni a céltábla közepébe, mi
vel nem rendelkeznek a felnőtt mesterlövész összpontosítási képességével és biztos ke
zével, ugyanúgy nincsenek meg szemükben és kezükben az a képesség sem, hogy ce
ruzával és ecsettel találják meg a megfelelő vonalat. Mármost annyi igaz, hogy a kisgyer
mekek rajzai elégtelen motorikus kontrollt mutatnak. Vonalaik olykor tétova kacskarin
gókban haladnak, és nem pontosan a megfelelő helyen találkoznak. Az esetek nagy ré
szében azonban elég pontosak ahhoz, hogy jelezzék, milyen típusú a rajz, különösen
ha sok ilyesféle rajzot összevetünk. Ráadásul még egy viszonylag korai időszakban a
vonások előbbi bizonytalansága olyan méretű pontossággá válik, ami több, mint elegen
dő ahhoz, hogy megmutassa, mit akar csinálni a gyermek. (...) Más teoretikusok azt ál
lították, hogy a gyermekek azért rajzolnak egyenes vonalakat, köröket és ellipsziseket,
mivel ezeket az egyszerű alakzatokat viszonylag könnyű megrajzolni. Ez tökéletesen
igaz, de ebből még mindig nem ismerjük meg azokat a tudatfolyamatokat, amelyek révén
a gyermekek a komplex tárgyakat olyan geometriai alakzatokkal azonosítják, amelyeket
nem lehet a komplex tárgyak leegyszerűsített vetületi képeként értelmezni. (...) A gyer
mekek sok felnőttet megszégyenítő élességgel tudnak megfigyelni dolgokat. (...) Az igaz,
hogy a gyermek, ha arra kérik, hogy rajzolja le az apját, egy bizonyos életkoron alul ne
migen törődik a modellként előtte álló emberrel. Ez a magatartás azonban nem azt bizo
nyítja, hogy a gyermek nem akarja vagy tudja megfigyelni a környezetét. Azért nem tö
rődik a modellel, mert ahhoz, amit ő egy ember megfelelő ábrázolásának tart, friss infor
máció nem szükséges és nem is használható.” (4) kiemelések tőlem, K.A.)
Az idézett képességkutatásokra alapozott véleményem szerint Piaget szimbólum
képzési szakaszai nem használhatók a kisgyermekkori ábrázolóképesség megmagya
rázására, mert a vizuális közlés alapvetően más utat jár be. Székácsné Vida Mária egyik,
az óvodai rajzpedagógiát alapvetően befolyásoló munkájának címébe foglalja ezt az utat.
„A firkától a személyes kapcsolatok kialakulásáig". A képi közlés a kisgyermekkor minden
szakaszában komplett és kielégítő - az alkotó szándéka szerint változó céllal: nyomha
gyás, jelalkotás, kifejezés, s csak legvégül, az iskoláskorban leképezés, ábrázolás. A ko
rai rajzfejlődéseiméletekben alkalmazott kifejezések: „tökéletlen realizmus”, „realizmus
előtti szakasz”, „presematikus szakasz” a gyermekrajzfejlődést a realizmus felé törekvés
útjaként ragadták meg - akárcsak kortársaik, az „evolucionista” művészettörténészek a
képzőművészet történetét. A korszerű kutatási módszerek mindkét területen elvetették
a fejlődés fogalmát, és árnyaltan kifejtették a változás szakaszait. Balázsné Szűcs Judit
munkájának azok a részei, amelyekben a vizuális képesség leírására vállalkozik, tájé
kozatlanságról árulkodnak.
Az irodalomjegyzék - amelyben persze csak a magyar nyelven hozzáférhető munká
kat kerestük - szomorúan hiányos. Nemcsak Székácsné Vida Mária, a művészből lett
kitűnő pszichológus sokat idézett alapművei maradtak ki belőle (5), de vagy Szappanos
István kimondottan az óvónőknek szóló írásai is. (6) Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes Gyer
meklélektanának rajzfejlődési részletei szintén gazdagíthatták volna a szerző gondola
tait. Nem találunk hivatkozást a bírált módszertani elképzelésekre sem.
A könyvet mindezek ellenére őszintén ajánlom mindenkinek, aki a kisgyerekekről és
rajzaikról többet akar tudni. A szerző ugyanis kiapadhatatlan forrása a nagyszerű törté
neteknek rajzokról és élményekről, amelyekből rajzok születtek. Személyében olyan to
leráns, szeretetteli és remek intuícióval rendelkező pedagógust ismerhetünk meg, aki
mintát adhat arra is, hogyan oldjuk meg az ábrázoló foglalkozásokon adódó problémákat.
Nélkülözhetetlennek, bátorítandónak tartja a firkálást, elveti az előregyártott formák, min
ták használatát, és elítéli az „óvodai rajzi stílus” erőszakos kialakítását: a csinos, rende
zett rajzocskák, kézimunkák gyártására alapuló, szülőboldogító rajzpedagógiát. Fontos
felismerése, hogy a gyerekek 3-6 éves kor között a legtöbbet egymástól tanulják - bár
valószínűleg akadnak, akik vitatják majd, érdemes-e a legügyesebb gyerekek rajzait ilyen
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határozottan és direkt módon mintául kínálni a csoportnak. (82. old.) A könyv kimagaslóan
legjobb fejezete az V., „Néhány gyakorlati probléma lehetséges megoldására tett javas
latok’ című, amelyben egy korszerű óvodáskori vizuális nevelési program körvonalai bon
takoznak ki. Ha a könyvben kevesebb lenne a „tudományoskodás” és több szó esne a
módszerekről, ötletekről, a gyermekmunkák elemzéséről, az óvodai vizuális nevelés hi
ánypótló munkáját üdvözölhetnénk. Remélem, Balázsné Szűcs Judit hamarosan újra tol
lat fog, és megírja nekünk ezt a könyvet.

JEGYZET
(1) Claire Golomb: The Child's Creation of a Pictorial World. University of California Press:Berkeley, 1993 3-6 éves gyerekek sikeresen egészítenek ki részletes arc-ábrázolássá egy fejet
reprezentáló körben elhelyezett, az orrot vagy az egyik szemet jelképező sémát.
(2) Hovard Gardner: Artful Scribbles. Basic Books: New York, 1980. Kezdetleges emberfigurát
rajzoló kisgyerekek készségesen és helyesen megrajzolják a „hiányzó" testrészeket, ha erre
kérik őket. Később azonban visszatérnek saját - számukra kielégítő - emberábrázolásukhoz.
(3) Jacquline Goodnow: Children Drawing.Harvard University PressiCambndge, 1977. Előre
elkészített, a testformákra emlékeztető elemekből a kisgyermekek a valóságnak megfelelő,
arányos és minden részletet tartalmazó emberfigurát állítanak össze már akkor is, mikor
hasonlót még nem rajzolnak. A „tökéletlen” rajz tehát nem az emberti testről alkotott hibás,
hiányos képzet terméke.
(4) Rudolf Arnheim: A vizuális élmény - Az alkotó látás pszichológiája. Gondolat: Budapest.
1979. IV. fejezet: Formafejlődés. 183-243. old. Az idézetek a 184. és a 185. oldalról valók.
(5) Ezek listája a szerző tanulmánygyűjteményében: Székácsáé Vida Mária: A művészeti neve
lés hatásrendszere. Akadémiai Kiadó: Budapest. 1982

(6) Pl.: Szappanos István: Rajzolás, festés tárgyalakítás. Tankönyvkiadó: 1983.
Balázsné Szűcs Judit: Miből lesz a cserebogár? Alex-typo, Budapest, 1992.

KÁRPÁTI ANDREA

Hetvenkét kicsi írás az alámerülő világról
Kérem azokat, akik bármilyen módon (dallal, fényképpel, élőszóval, műszaki
rajzzal vagy csak egyszerű, hétköznapi szomorúsággal) segíteni tudnak a főváros
külső kerületeiben a hatvanas évek első felében nyaranta megjelenő jégszállító
autó rekonstrukciójában, jelentkezzenek az Iskolakultúra szerkesztőségében.
*

En például arra emlékszem, hogy a zárt rakterű teherautó (Csepel? GAZ?) sok kisebb
rekeszre oszlott, egy-egy rekesz külön ajtó kinyitásával vált hozzáférhetővé, a jeges néha
tévedett, melyik rekesz üres már, s melyikben van még jég, s ilyenkor, ha ugyanis üres
kreclit tárt fel, mindig történt valami. Zavar a jeges tévedése okán? Tréfa arról, hogy a jég
is elfogyott? (Akkoriban szinte mindig minden elfogyott.) Ingerültség, mert elhúzódik az
utcai üzletkötés, mert rég kiengedett már a szombati töltött káposzta, mert csak lehúzta
a rántást anyám a lángról, a gáz pedig ég, öcsém pedig csak úgy, ott a kisszobában?
Szóval kinyílt úgy reggel kilenc tájban az ajtó, a körülállókat hűvösség csapta meg, ke
zükben vödör, apró, egy-tíz, vagy kettő-hűsz aszerint, hogy kellett-e a jégszekrénybe két
rúd jég, vagy ma elég lesz egy is. Várakozás. Feltűnik a jegesautó. A doboz, a raktér, e
tíz-tizenkét, egyenként 8-10 rúd jég befogadására alkalmas, belül vélhetőleg aluminiumlemezzel borított rekeszt magába foglaló tartály fehér volt. Persze lepattogzott a festék akkoriban mindenhol, mindenről lepattogzott a festék, a vakolat és minden, ami egyálta
lán képes pattogzani, ám a vasalás, az egyes rekeszeket egymástól elválasztó oldalle
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mezek mentén halványkék színű volt, valamiféle tisztaságszerű, de vigyázat, ne tiszta
ságszerű - ezt határozottan rögzíteni kell - , s egyáltalán nem tiszta, sőt szutykos, maszatos, leginkább talán megtévesztően tiszta benyomást keltve. A jeges (aki személy s
tárgy, dolog egyszerre, úgy, mint a szemetes) előre kiáltott, elnyújtva harsányan, hogy a
következő ház lakói már kiálljanak a kapu elé, a jeges (a jegesember tehát) vállán zsák
darabot viselt, a zsák átázott persze, hiszen amikor csákányával kihúzta helyéről a jég
tömböt, először vállára vette, s majd onnan fordította bele a vödörbe, kérésre jégcsá
kánnyal kettétörve (jégrepeszek repkedése, olvadás, háziasszonyi beszéd), sajnos, nem
lehet folytatni, mert kevés vagyok hozzá, s nagyon nagy dolog a jeges. Mindent le kell
írni, ami elsüllyed. Mégpedig szakszerűen: elegyét adva dolognak s élőlénynek, a kettő
kapcsolatának, közösségüknek. Elegyét adva a leírásban derengő hűségnek, a követ
keztetésben bújkáló csalfaságnak, a részletekhez-ragaszkodásba bújó félelemnek, a fel
mutatás heroizmusának (akkor is volt jeges, azért is volt jeges, jeges volt).
Nem igaz, a vállalkozás nem reménytelen. A környező látható és sejthető világ leírható,
ha meg nem is változtatható. Vagy ha megváltoztatható is, a leírás által, a leírásban meg
őrizhető. Vagy ha meg nem is őrizhető, de legalább felidézhető. Azaz, ha fel nem is lehet
idézni, de legalább tudomást lehet róla adni. Vagyis hát, ha tudomásulvétel nem is kere
kedik ki belőle, legalább meg lehet próbálni leírni. Egyszóval a vállalkozás nem remény
telen.
így tudhatja ezt Bíró A. Zoltán, Bodó Julianna, Gagyi József, Oláh Sándor, Rostás Zol
tán, Túrós Endre és munkatársaik, a Csíkszeredái Kommunikációs Antropológiai Mun
kacsoport tagjai. Ők jegyzik a TETT-cikkeket (Természet - Ember - Tudomány - Techni
ka, a Bukarestben megjelenő, A Hét negyedévi melléklete), azokat a TETT-cikkeket,
amelyekből a Politika + Kultura Alapítvány ad közre válogatást a Lukács György Alapít
vány támogatásával. A Kapcsolat Környezet Közösség című kötet a család, a lakás, az
öltözködés, a szabályozás, a képi világ, a tárgyi környezet, az életfunkciók, a táplálkozás,
a tanulás, a közlekedés, az érintkezés köré szervezve, rövid, 3-4 flekkes pasztellvázlatok
sorozatával rajzolja le, miniesszék egymásra felelgető rendszerével írja le a környező
süllyedő világot. Mindent. Az iskolai osztálytermet tanítás alatt és diszkóvá átalakítva,
egy zseb tartalmát, egy táska tartalmát, egy utca gyalogosforgalmát, az ingázóbusz kom
munikációs struktúráját, a tárgyak metamorfózisát és minden mást, ami belátható időn
belül alámerül.
Figyelemmel vannak a hangokra és a zörejekre, tárgyilagos összehasonlítását olvas
hatjuk egy falusi és egy városi reggel zajainak, de az igazi meglepetést néhány idős adat
közlő visszaemlékezéseivel okozzák a szerzők. Mi, városi polgárok, úgy tudjuk, hogy az
első világháború kitöréséről a kávéházakban lehetett tudomást szerezni, újságolvasás
vagy politizálgatás közben. „A faluban egy embernek a »mesterségéhez« tartozott, hogy
kisebb hangkörnyezetekre tagolja a falu terét: a kisbírónak - máshogy: küldöncnek, ki
kiáltónak. Ó tudta a legjobban, hogy a hirdetményeket, híreket mely falurészek milyen
helyein kell kikiabálni, hogy végül az egész falu tudomást szerezzen róluk. (...) Időben is
megvolt a dobolás alkalma: reggel, vagy délután, estefelé. Ha délben vagy éppen éjszaka
hallatszott, félelmet, szorongást váltott ki, még a hirdetmény szövegének meghallgatása
előtt. Több olyan történetet is hallottam a »tizennégyes háború« kitöréséről, melyekben
szó szerint szerepelt a formula, hogy »fényes délben verték a dobot«, és ráadásul a »nép
kaszált, szénázott, s egyszer csak kint a határban is hallja, hogy szól a dob.«”
Mit tennék, ha érezném, hogy süllyed a környező világ? Mit tegyünk, ha érezzük, hogy
süllyed a környező világ? Mit tennél, ha éreznéd, hogy süllyed a környező világ? Ha em
lékszel még a jegesre, kérlek, jelentkezz.
A kötetben megtalálható a Csíkszeredái Kommunikációs Antropológiai Munkacsoport
címe. Idemásolom: Kommunikációs Antropológiai Munkacsoport 4100. M-Ciuc, P.O.
BOX. 81., Románia. Telefon: 40-58-11929; 40-58-21156 Fax: 40-58-14623.
Kapcsolat Környezet Közösség. Csíkszeredái Antropológiai írások. Kiadja a Politika + Kultúra
Alapítvány, ó.n. 245jx_________________________________________ _________
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Róma, szellemváros
Az utóbbi esztendők egyik legizgalmasabb esszéjét adta közre Lengyel Balázs az Orpheus nyári-őszi összevont számában. A Két Róma. Emlékezés, 1948-1993 ha úgy tetszik:
útinapló, melyben mégis a visszatekintésé a vezérszólam. Valójában párhuzamos fel
jegyzések sora, ideje egyszerre múlt és jelen, ám mindkettőt átszínezi a másik: a múltat
a pillanat megannyi tarka tükörvillanása, a jelent pedig a tovatűnt idő távolodó szellema
lakjainak emléke.
Mert a mai, kissé fanyalogva vállalt utazás csak háttéré, keretjáték, eleven, mégis szin
te fölösleges kulissza, mely előtt a sajnos már testi mivoltukban nem élő - félig-meddig
mégis kortárs - klasszikusok mozognak. Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János, Ottlik Gé
za, Weöres Sándor, Kerényi Károly és Toldalagi Pál. És Balázs Béla, Klaniczay Tibor, a
zeneszerző Veres Sándor, a festő Hantai Simon. És az élők, a szemtanúk közül: Károlyi
Amy, Takáts Gyula. Lengyel Balázs ott volt köztük, velük, 1948-ban a Római Magyar Aka
démián, s együtt érzékelték az Örök Város fény-árnyék játékait, meg a nélkülözött Ma
gyarországra egyre jobban ráboruló sötétséget. Hírek jöttek hazulról, borzongató és két
kedéssel fogadott hír-töredékek, melyeknek valódiságát hamarosan mindannyiuknak
meg kellett tapasztalniuk.
Addig azonban Rómában csetlettek-botlottak - „Kisvárosszerű ez az akkori Róma”,
ahogy a szerző megjegyzi -, ott téblálbolnak bölcselkedve és civódva, csodálkozva és
fintorogva, verseket írva és álmokat szőve, ahogyan azt íróemberek tenni szokták. Egy
máshoz való gyermeki ragaszkodásuk, szerelmük és barátságuk, olykor egymással való
torzsalkodásuk és értetlenségük krónikáját írja meg Lengyel Balázs. Szellemidézése tit
kokat feltáró, hangja egyszerre meghitt és elegáns. A gyarlóságot sejteti, a nagyszerűség
előtt fejet hajt. A felidézett alakok álomi félhomályban mozognak, de arcukra, tekintetükre
olykor egy-egy fénysugár világít, kinagyítva az utókor számára megőrizni valót és ho
mályban hagyva a szereplők alkalmi esendőséglt.
A szerző, bár jelen volt a megidézett pillanatokban, s nemcsak átélője, formálója is a
történetnek, mégsem tornássza föl magát - gyanútlanabb írótársai szokása szerint - főszereplővé. Elmondja, amire emlékszik, beismerve olykor az emlékezet rövidzárlatát,
pontosságra törekedve és szererettel, néha - kesernyés fintorral, legtöbbször mégis a
páratlan írói teljesítményt megillető alázattal és tanácstalansággal: „Miként jut hozzá,
hogy valaki, mint Weöres Sanyika, akit hiába rángatok ki, Amy kérésére erőszakkal a
cataniai ivóból, lényege szerint nem az, akit vállon fogva viszek magammal, hanem aki,
már akkor is sejtettem, zseni, egy korszak legnagyobb költője... Hogyan jön az össze,
hogy valaki váratlan jókedvében felhevülten egyre csak bort kíván ('Balázskám, még egy
pohárral!'), s mellette, előtte vagy utána olyasmire képes, amire senki soha, ami írva le
szen, míg csak él a magyar nyelv... S ki is valójában az az asszony, az egykori feleségem,
aki képes arra a csodára, hogy szava idővel múlhatatlanul felszólítássá legyen: ‘Meg kell
tanulni itt a fák / kimondhatatlan tetteit', aztán írói magatartás lesz két sorából: 'Ne mondd
soha a mondhatatlant - mondd a nehezen mondhatót', de idővel mégis létre tudja hozni,
át tudja adni a legnehezebb kimondhatatlant is... Mit tudnak ők ketten-hárman (hisz Pi
linszky szítén ott volt velünk), ami megmaradni látszik a mi kis öröklétünkben? Mit tudnak
ők, mit költő barátaink jobbjai, akik olyanok, mint mi, étel-ital, esetleg az ágy örömeivel
telten, vágyaktól és fájdalmaktól vagy kicsinyességektől mozgatva, mégis elérnek egy
másik emberi minőség határmezsgyéjére, olykor messze túl is jutnak rajta. Mi teszi azt,
hogy bennük a szó fennmaradó vers lesz, nem csak egyszerű szócsengés, s idővel is
métlődik idegenek nyomán újra és újra, s mint cseppre csepp, felnő, megkövül, mint a
sztalagnitok.”
Lengyel Balázs: Két Róma. Emlékezés, 1948-1993. Orpheus, 1994.
SZEPESI ATTILA
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Beke László: Művészet/elmélet
El sem kellett volna olvasni a könyvet ahhoz, hogy a recenzió első mondatát
papírra vessük, oly közhelyes (és éppen ezért hiteltelenül semmitmondó - pedig
igaz): hiánypótló kötetet vesz kézbe, aki Beke László két évtized alatt született
írásainak gyűjteményét kezdi lapozgatni.

Tudni lehetett ugyanis, hogy Beke a mai magyar művészettörténész társadalom egyik
legfelkészültebb teoretikusa. Ráadásul az „igazi” szakterülete az avantgárd, aminek kö
vetkezménye volt, hogy sokáig nem arról publikált elsősorban, mivel nehezen lehetett
Magyarországon a hivatalos kultűrpolitikával szembenálló nézeteinek publikációs fóru
mot teremteni. Ezért elsősorban előadásokon, külföldi lapokban vagy katalógusokban lát
tak napvilágot a jelen kötetebe összegyűjtött munkái. Olyat is találhatunk közöttük, amely
nek keletkezési dátuma 1974, hazai publikálására pedig 1993-ban került sor.
Ezzel együtt mindösszesen négy írásmű nem kapott korábban sehol fórumot, ám
őszintén: egy 1970-es katalógusbevezető nem esett-e már áldozatul a feledésnek? Ezzel
a kérdésfeltevéssel már ott is vagyunk a szerző egyik fontos, többször visszatérő témá
jánál: az emlékezésnél. Emlék és felejtés úgy bukkan fel az írásokban, mint a művészet
és az észlelés, sőt a társadalmi lét kétfontos, meghatározó alapjelensége. Mennyire igaz,
hogy az ismétlés (nem csak) a tudás anyja! Az ismétlés a művészet alapja (is). Hiszen
ismétlés a lenyomat, a tükörkép és emlékeink is ismétlik korábbi élményeinket. Ismétlés
nélkül nem tudnánk feltötlteni egy adott alakzatot jelentéssel. Ha csak egyszer látok va
lamit, megjelenési formája lehet véletlen (gondoljunk el egy személyt, akinek éppen ami
kor először és utoljára látjuk, gyulladt foga miatt dagadt az arca...). Továbbá sok-sok vizualitással kapcsolatos vizsgálat bizonyítja, hogy még a térbeliségét sem tudnánk tisz
tázni egy adott alakzatnak! A téri látást is a tapasztalati látványrészletek ismételt, más
szemszögből történő új és új észlelése teszi lehetővé.
A Beke-féle elemzések - mint azt a fentebb említett kulcsfogalmakkal (emlékezés, fe
lejtés, ismétlés, véletlen stb.) kapcsolatban (is) tapasztaljuk - lényege az, hogy nem „fi
lozofálják túl” azokat, mindig van egy-két, a gyakorlatból vagy a hétköznapi életből hozott
példájuk, s következtetéseiket is úgy vonják le, hogy ne lezárjanak, hanem véleményt
mondjanak. Bölcs módszer, hiszen nagyon sok gondolat szűrhető le a szerző megélt él
ményeiből, szakismeretéből. Érződik, hogy amit ír, nagyon sok előzménynek tekinthető
tapasztalat és megszűrt tudás eredményeként fogalmazódik állítássá. Ugyanakkor a ke
rek elméletekhez szokott olvasókat nyilván zavarja, hogy Beke a legfontosabb pillanat
ban, mielőtt a kör bezárulna, mindig elegánsan távozik. Nincs lezárt szakasz, nincs
egyetlen érvényes definíció, amely miatt át kellene szabni a korábban mondottakat. De
nincs „örökre” szóló tézis sem, nem lehet arra hivatkozni, hogy:”De hiszen ezt Beke már
megmondta!”
De miről is beszél a szerző? Elsődlegesen az avantgárdról. Néhány a hetvenes évek
ben született előadásában érződik az a kelet-európai furfang, hogy miként lehet becsem
pészni egy témába az avantgárd művészetet, amelyet a hivatalos kultúrpolitika a tiltott
kategóriában tartott nyilván. A legegyértelműbb ilyen jellegű kísérlet a Képzőművészet
2000-ben?című írás, amely a 2000. év magyar kultúrájáról tartott szeminárium keretében
előadásként hangzott el a Kossuth Klubban 1973-ban. Ezen a tanácskozáson Beke az
Elképzelés című konceptuális művészeti akciójáról beszélve harmincegy avantgárd mű
ismertetésére kerített sort, s mint a jövő műéivezőinek kinevelésére tett kísérletet ele
mezte az aktuális új műveket. Itt Erdély Miklóstól Lakner Lászlóig és Haraszty Istvántól
Pauer Gyuláig beszélt az akkor eltagadott, mára klasszikusokká vált művészekről. Ezek
a tettek (is) minősítik a szerzőt. Mert az előző mondatomban kissé talán elvetettem a
sulykot, amikor azt állítottam, hogy a nevezett művészek mára klaszikussokká lettek. Hi
szen ma is van, aki nem ismeri el művész voltukat, vagy éppen csak műveik minőségét
vitatja, de azt nagyon. Csakhogy ma már ez nem jelent egyet azzal, hogy az illetők fi
gyelmen kívül hagyhatók, hiszen mások szemében, más művészetről vallott felfogással
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bizony egyértelmű, hogy ők már klasszikusok. De mára már a kultúra területén is egyér
telmű, hogy pluralizmus volt, van és lesz. Beke azonban akkor vállalta az avantgárd vezér
(teoretikus) szerepét, amikor ezért még szilencium, társadalmi elhallgattatás és juttatás
megvonás járt.
A könyvből az is nyomon követhető, miként jutott el a szerző az avantgárdhoz. A kritikus
feladata és az Érdektelen realizmus című írásaiban 1979-ben írta meg, hogy számára
kezdetben Hans Sedlmayrstruktúranalízise és Panofsky ikonológiája volt az iránymutató.
Majd Joseph Kosuth, Marcel Duchamp és Popper Leó következtek: Kosuth azzal, hogy
a művészetről szóló teoretizálást is művészetnek tekinti, Duchamp (az avantgard atyja)
azzal, hogy a művet csak nyersanyagnak tekinti, amelyet a néző kell, hogy befejezzen,
míg végül Popper Leó azzal, hogy rámutat: a mű bármilyen intrpretálása szükségszerű
félreértést tartalmaz. Mindezt Beke azzal egészíti ki, hogy megírja: milyen nagy gondot
okozott számára, hogy a külső, a társadalmi elébe helyezze a belsőt, a sajátot. S az idő
e kérdésben is Bekét igazolta.
Beke kedvenc módszere az irónia: provokálja olvasóit, hallgatóit. 1979-ben, Németh
Lajos művészettörténész professzor 50. születésnapjára kiadott, művészetről szóló ta
nulmányokat összegyűjtő kötetbe A művészet embertelensége címmel írt esszét. A cím
is meghökkentő, hát még az, ahogyan már az első oldal közepén azt állítja, hogy a mű
alkotások az emberek életére törnek. Azt írja: „Én meghalok húsz év múlva - ami 100
évig él, ellenem irányul. Ami túléli az emberiséget: embertelen." Ars longa, vita brevis.
De nem örömmel és optimistán mondja ezt, hanem látszólag művészetellenes (avant
gárd) indulattal.
Majd kiderül, nem másra gondol, csak arra, hogy a művészet és az élet közül termé
szetes módon az életet választja. Mert a művészet képes csalárd játékokra (amikor pél
dául Hitlerék szolgálatába szegődik), vagy amikor elvonja az alkotót az élettől. És ezek
után jön a Beke-féle gondolat-csavar. Az avantgárd művészet pozitív értékelése: mint ami
törvényellenes, művészetellenes, esztétikaellenes. Az avantgárd művek egyre közelebb
kerülnek a semmihez (elanyagtalanítás) és a halálhoz (egyébként mindig a többiek hal
nak meg - olvashatjuk Marcel Duchamp sírján). Ekkor jön egy szinte felejthetetlen pár
huzam: a művészet és a tudás fájáról megevett gyümölcs mint a törvénysértő megisme
rés két formája, mint az emberi létezésnek értelmet adó szabad cselekedet két lehető
sége.
A hetvenes években, amikor még élt a három „T” gyakorlata, s amikor az avantgárd
egyértelműen a harmadik, a Tiltott kategóriába tartozott, akkor írta Beke: az avantgárd
által halálra ítélt művészet teóriája nem más, mint a Marx-féle utópia arról, hogy a mű
vészet olyannyira áthatja majd a társadalmat, hogy már nem lesznek külön művészek,
megszűnik ez a társadalmi csoport, csak olyan emberek lesznek, akik szabad idejükben
képeket is csinálnak majd.
A kötet írásaival kapcsolatban itt mutathatunk rá az egyik olvasói gondra: a szerző nem
aktualizálja magát, hanem úgy véli, végezze el azt az olvasó helyette. Igen ám, csakhogy
mire a későbbi írások alapján az olvasó rájön, hogy valamely írásban már csak metaforák
vannak, addigra elég mélyen beleívódhattak azok az olvasó szemléletébe. A szerző csu
pán két szövegéről ismeri el, hogy következtetéseik számos vonatkozásban „tévedésnek
minősíthetők” (NouvelArtNouveau Psychédéliqueés Undergroundművészet, mindkettő
1975-ből).
Az is igaz, hogy Beke mindig is bízott hallgatóságában. Nem magyaráz túl, nem apróz
za el a gondolatokat. Tudja, hogy akiket valóban érdekelnek ezek a kérdések, azokat
nem lehet egykönnyen lépre csalni. A lövészárokból ismerjük egymást, gondolja, ahol
tilos a hangos és hosszú beszéd. Én mindenesetre felhívnám az új olvasók figyelmét a
kötet legelső írására. Ha az olvasás során elfáradnak, elbizonytalanodnak afelől, hogyan
is értsenek valamit, lapozzanak vissza. (Pontosabban szólok, ha azt mondom: vegyék
elő ismét az első lapokat. A kötet ugyanis olvasás közben menthetetlenül lapokra esik
szét.)
Az R kiállítás katalógusa a műalkotások elévülhetetlenségéről nem csak frappánsan
jelzi, mivel is frusztrálta a korabeli avantgárd a „hivatalosokat”, s hogy mennyivel több
humor fér ebbe a szemléletbe, mint a mosolygó munkás-paraszt összefogást megjelenítő
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művészetbe. De jelzi a kötet szerzőjének szemléleti alapállását is. Ennek egyik fontos
momentuma, hogy a humor: erőforrás. A bölcs humor leginkább.
A legnagyobb teoretikusi kihívást az avantgárd eszmeiségű művészeknek és elméleti
embereknek egyaránt a nyolcvanas évek posztmodern fordulata jelentette és jelenti mind
a mai napig. Ez ugyanis ellentmond annak a puritanizmusnak, amelyet az avantgárd kép
viselt, s immár nem hatalmukat védő pártbürokratákkal kell vitatkozni azon, hogy mi a
művészet, hanem művészekkel, akik New Yorktól Tokióig más alapokról szemlélik az élet
és a művészet kapcsolatát. Medúza és Piroschka (1985) című írásában Beke önkritikát
gyakorolva úgy véli, az avantgárd elmulasztotta felismerni a hetvenes évek végi új lehe
tőségeket (gépiesség, raszter, lüktetés, motorikus ember stb.), ezért következhetett be
a transzavantgárd fordulat, a „megfordított előjel" szerinti gondolkodás.
A magyar kritikus szerepe (1990) szubjektív helyzetkép az éppen belpolitikai fordulatát
élő országról, ahogyan azt egy vezető művészettörténész megéli. Bár kissé pesszimisztikussá áll össze a kép, mégis tudhatjuk, hogy egy közbenső írásban felvázolt intermediális törekvés (Művészet/tanulás/utópia, 1982.), s épp a fordulat következtében lassan
testet ölthet a Magyar Képzőművészeti Főiskola oktatási keretében. Ezt a két írást külö
nösen a rajzpedagógusoknak tudom ajánlani.
Végül még annyit, hogy a tisztelt olvasó sose felejtse el: az irónia a humor egyik magas
szintű intelligenciát feltételező fajtája. Nem megsértődni, hanem újragondolni kell, ha egy
evidencia egyszercsak megfordul és másképpen kezd viselkedni, mint amire számítot
tunk. Horányi Özséb A reprezentációról szóló művéhez is fűzött megjegyzéseket Beke
László (1982). Ebből az írásából nézzük meg, hogyan idézi a szürrelista festő, Magritte
gondolatát: a művész képét „interpretálni akarni nem más, mint félreismerni egy inspirált
képmást és egy önkényes interpretációval helyettesíteni, mely viszont tárgyává válhat
fölösleges interpretációk végtelen sorának.” - „Szóval, így állunk” - fűzi hozzá Beke.
Igen, így - teszek pontot írásom végére, amellyel máris többek kedvét és idejét elvet
tem attól, hogy Bekét olvassanak.
Beke László: Művészet/elmélet, Balassi Kiadó, BAE Tartóshullám, Intermedia, Budapest, 1994.
Javaslom még kötelező olvasmányként hozzávenni: Beke László: Műalkotások elemzése,
Tankönyv a gimnáziumok l-lll.osztálya számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.)

CHIKÁN BÁLINT

A bor sugárzása
Hamvas Béláról - külföldieknek
Ezt a könyvet olyan ember írta, aki szerette a bort, mert szerette az isteneket és a köl
tészetet. Vagyis szerette az életet. Nem menekült a borba, mint azok, akik azért isznak,
hogy nemet mondjanak az életre. És nem is tartotta pótszernek; nem azért ivott, hogy Csehovot idézve - világnak látsszék a világ. Számára a bor szenvedélyes és mély Igent
jelentett. Egész élete is annak az Igennek a megtestesülése volt, amely miatt inkább ne
vezhetjük őt az ősi bölcsek rokonának (a bor filozófusának), mint a botrányokkal teli hu
szadik század belső kétségektől gyötört, meghasonlott polgárának.
Minden gondolkozást az érzékekkel kell kezdeni, idézi a magyar Hamvas Béla a német
filozófust, Franz von B aadert. De közben nemcsak a borról ír, az érzéki, szent italról,
amely meg tudja részegíteni az embert, hanem ennek a „hieratikus maszknak” a filozó
fiájáról is. Vagyis az érzékit az érzékfölöttivel kíséreli meg összhangba hozni, az arcot az
álarccal, a személyest a személyen túlival. Nem azért, hogy a bor érzékiségét megszün* Előszó Hamvas Béla A bor filozófiája című művének német kiadásához.
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tesse: akit csak az eszmék érdekelnek, azok nem írnak a borról. De nem is ellenkező
célból, vagyis hogy az ézékfölöttiből gúnyt űzzön: akit csak a bor érdekel, az szintén nem
ír könyvet a borról. Nem, itt valódi összhang a cél, ahol sem eszmékre nem gondol az
ember, sem pedig az ájult részegség nem jut eszébe. S mi lenne ennek az összhangnak
a végeredménye? Valami olyasmi, ami egyaránt megőrzi mind a bornak, mind pedig a
filozófiának a legüdvösebb hatását. Ez az, amit a régiek szent részegségnek neveztek.
És ami Kantont éppúgy nem fenyegette, mint Szilenoszt, a szatírt. Ez a részegség ugyan
is Platón szerint az istenire való visszaemlékezésnek és a költészetnek az előfeltétele.
Mi sem magától értetődőbb, mint az, hogy ez az állapot egyszersmind a beavatottság
jele is.
Az érzékekkel kell hát kezdeni, s végül az istenibe kell hazatalálni.
Azokban a hetekben, amikor Hamvas Béla A bor filozófiáját papírra vetette, feltehetően
alig ivott bort. Ha pedig mégis, akkor alighanem a legrosszabb fajtából. És válogatott éte
lekkel sem kényeztethette magát; jó, ha megvolt a mindennapi betevő falatja. Nem azért,
mert aszkétaságot fogadott, hanem mert nem sokkal korábban ért véget a második vi
lágháború. 1945 nyarát Hamvas egy kis faluban töltötte a Balaton partján, s később, 1947ben, a még mindig tartó éhinség közepette - vigaszként is - emlékezett a jobb napokra
s a Balaton partján szerzett gasztronómiai ismereteire. Közben pedig - mint életében oly
sokszor - ezúttal is gondolatokkal lakott jól. Ebben jócskán volt gyakorlata. Hiszen egész
élete is egyetlen hatalmas gondolatörvény volt. Az olvasó, a hatalmas életművet látva
nem is érti, hogy a kéz és a toll miként tudta ilyen iramban követni a gondolatokat. Mintha
sok-sok embernek az ereje lakozott volna Hamvasban. Vagy inkább: mintha egy egész
hagyomány elevenedett volna meg a személyében.
Ki volt Hamvas Béla?
Néhány évvel ezelőtt még hazájában, Magyarországon is csak viszonylag szűk körben
ismerték a nevét. Ennek igen prózai oka volt: a háborút követően, 1947-től műveit betil
tották, s ezért kizárólag asztalfiókjának s szűk baráti körének írt. Az inkognitó - de nem
a társtalanság! - volt számára a valódi otthon. S ez haláláig tartott; elhallgattatásából
ugyanis soha nem igyekezett politikai tőkét kovácsolni, még a hatvanas évek megenyhült
légkörében sem. A politika maga is a romlottság egyik tünete, vallotta, s ezért nem érvelt,
nem polemizált, nem vonult illegalitásba, hanem hihetetlen derűvel írta tovább könyveit,
a publikálás legkisebb reménye nélkül. A magyar írók többségével ellentétben az ő hely
zete 1956 után sem változott meg. A politika alighanem csak azoknak tud megbocsátani,
akikkel van közös nyelve, mégha ellenfelei adott esetben gyökeresen mást mondanak is
ezen a nyelven. Hamvas azonban egyszerűen nem vett tudomást erről a nyelvről. Ezért
kényszerült rá, hogy a huszadik századi magyar gondolkodás legremekebb alkotásait a
lehető legembertelenebb körülmények között vesse papírra. S ezért maradhatott mind
végig derűs is: minden bizonnyal úgy érezte, neki van igaza. A szellem centrumában volt
otthon; de filozófiájában mindig is amellett tett hitet, hogy ez a centrum a mindenkori politikai-társadalmi viszonyok perifériáján található meg.
Hamvas Béla 1897. március 23-án született a mai Szlovákiában található Eperjesen,
egy evangélikus lelkész fiaként. 1914-ig családjával az akkor még magyar Pozsonyban
lakott, majd kadétiskolai képzésben részesült, s az orosz frontra került. Sebesülését kö
vetően leszerelték, majd a háborút követően a szlovák hatóságok családjával együtt ki
telepítették, mivel apja nem volt hajlandó letenni a hűségesküt. A család Budapestre köl
tözött, ahol Hamvas az egyetem német-magyar szakára iratkozott be. 1923-ban, tanul
mányai befejeztével újságíró lett az egyik legnagyobb budapesti lapnál, majd 1927-ben
a Fővárosi Könyvtárban lett könyvtáros, ahol egészen 1948-ig volt alkalmazásban. 1935ben az akkor még Magyarországon élő Kerényi Károllyalegyütt egy szellemi társaságot
alapított, a Sziget-kört, amelynek számos író, költő és filozófus tagja volt. E baráti kör
célja az európai tradíció, elsősorban a görög szellem ébrentartása volt az egyre jobbol
dalibb, fokozatosan fasizálódó Magyarországon. Sziget címen három alkalommal jelen
tettek meg egy antológiát, amelynek szellemisége éppúgy emlékeztetett a svájci Eranos
Évkönyvekére, mint később Ernst Jünger Antaios című vállalkozására.
1940-től kezdve többször is behívták katonának; előbb az orosz frontra került, majd
1944 tavaszán csapatával Németországba vezényelték, ahonnan hazaszökött, s ettől
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kezdve otthon bujkált katonaszökevényként. 1945 januárjában lakása bombatalálatot ka
pott, s hatalmas könyvtára, óriási kéziratos munkássága megsemmisült. A háború befejeztekor újabb munkákba kezdett, könyvsorozatot tervezett, amelyhez a Moszkvából ha
zatérő Lukács Györgyöt is felkérte közreműködőnek - eredménytelenül. Lukács helyette
- 1948-ban - élesen megtámadta a Forradalom a művészetben - Absztrakció és szür
realizmus Magyarországon című frissen megjelent könyvet, amelyet Hamvas feleségé
vel, Kemény Katalinnal közösen írt. A kritika eredményeként Hamvast elbocsátották
könyvtárosi állásából. 1948 és 1951 között egy Budapest melletti kisvárosban, Szentend
rén kertet művelt, majd 1951 júliusától raktáros lett egy vállalatnál, Budapesttől 100 kilo
méterre nyugatra. Később, 1954-től 1962-ig Kelet-Magyarországon dolgozott segédmun
kásként. Az, ahogyan hétvégeken hazautazott Budapestre, hogy hátizsákját újabb köny
vekkel pakolja tele, vagy ahogyan esszéit, regényeit és filozófiai műveit a fizikai munkától
ellopott órákban, fiókokba dugott füzetekbe körmölte, vagy ahogyan a sárban, a piszok
ban és a folytonos zajban Upanishadokat, Zent, Szufit, tibeti misztériumokat vagy Hénokh apokalipszisét fordította rendíthetetlen nyugalomban - mindez a kor szégyenére
vall s ugyanakkor Hamvas szellemi nagyságát bizonyítja, aki sem nem roppant meg, sem
nem kötött kompromisszumot, sem nem vált életgyűlölő, meghasonlott mizantróppá.
1964-ben végleg nyugdíjazták, de továbbra sem publikálhatott. 1968. november 7-én halt
meg, azon a napon, amelyen egész Magyarországnak ünnepelnie kellett az orosz meg
szállók nemzeti ünnepét - noha inkább gyászolni illett volna azt, aki egész életét annak
szentelte, hogy a legősibb hagyomány ébrentartása révén próbáljon gyógyírt találni a
huszadik század mindmegannyi szellemi nyavalyájára. Haláláról csak kevesen szereztek
tudomást. Kéziratban maradt művei - sok-sok ezer oldalnyi regény, esszé, kommentár,
tanulmány, könyv - másolatokban vándoroltak kézről kézre. A hetvenes évekre egyre
többen ismerték meg a nevét, olyanok is, akik soha nem olvastak tőle egy sort sem. A
nyolcvanas években itt-ott megjelent egy-egy írása; 1985-ben kiadták (cenzúrázva) több
mint ezer oldalas regényét, a Karnevált, a huszadik századi sorsiehetőségeknek ezt a
hatalmas panoptikumát és katalógusát; később megjelent néhány esszékötete is. S az
addigi politikai rendszer szétesését követően a kilencvenes években megkezdődött az
egyelőre még beláthatatlanul hatalmas életmű teljes kiadása is, amely jelenleg a hatodik
kötetnél tart.
Egyedülálló következetességgel tárta fel Hamvas már pályája legelején az egziszten
ciális krízisben lévő ember helyzetét. A húszas és harmincas években írt esszéiben a
huszadik század zsákutcába került kultúrájáról gondolkodva rétegről rétegre bontotta le
az európai civilizáció hagyományát, s - minden ideológiai előítélet nélkül! - gondosan
fontolóra vett minden olyan korábbi szellemi produkciót, amit ez a civilizáció fel tudott
mutatni. Azzal párhuzamosan, ahogyan látóköre az időben visszafelé haladva kitágult,
egyre érzékenyebbé vált az európai kultúra előfeltételei iránt. Heideggerés Jaspers, vagy
az orosz emigráció (Sesztov és Bergyajev) kortársaként (és avatott ismerőjeként) ő is
arra keresett választ, hogy léteznek-e olyan szellemi gyökerek és források, amelyek mára
ugyan láthatatlanná és érzékelhetetlenné váltak, de amelyek a mélyben még léteznek
és nem apadtak el. Ő is arra az álláspontra jutott, hogy talán éppen abból meríthet erőt
az európai civilizáció, amit kétezer év alatt oly sikeresen megtagadott és elfojtott: az ősi
hagyományból. Az egzisztencialista bölcselők mellett másfajta szellemi rokonokra is
szert tett: olyanokra, akik, mint Julius Evola vagy René Guenon, a tradíció filozófusainak
számítottak. S nem szabad megfeledkeznünk azokról sem, akik Hamvas valódi tanítómestereinek bizonyultak, s akikről ő magam mindig is úgy vélekedett, hogy kívül rekedtek
az uralkodó európai kultúrán: Eckhart mesterről, Hamannról, Saini-Martin-ről, Baaderről,
s természetesen mindenekelőtt Jákob Böhméről. Hamvas nyelve, gondolkodásmódja
ízig-vérig huszadik századi; de a hagyomány, amely élteti őt, időtlennek nevezhető. Vagy
inkább: fölötte áll az időnek.
A krízis görögül döntést, választást, szétválást, végezetül pedig viszályt jelent. Miként
azonban a szétválás feltételez egy eredendő egységet, úgy a krízis érzése sem választ
ható el a belőle való kilábolás vágyától. A minden dolog együttérzésén nyugvó hagyo
mánynak, illetve (kedvenc kifejezését idézve) az „eredendő emberi alapállásnak”, a sta
tus absolutusnak a keresése jelentette Hamvas számára a legfontosabb életprogramot.
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Ezen a téren nyújtotta a legtöbbet kortársainak és utódainak. Az archaikus hagyomány
feltárása során mérhetetlenül sok ismeretet emelt át a múltból a jelenbe, próbált meg
osztani kortársaival, akik számára mindez jószerivel ismeretlen volt (egyebek között ősi
szent könyvek magyarra fordítása révén, a Tibeti halottas könyvtől Hénokh apokalipszi
séig bezáróan). Az „alapállás” keresésével pedig olyan horizontot nyitott meg, amelynek
gyújtópontjába állítva olvasóit joggal remélhette, hogy azok megtalálják a válságon túli
(és előtti) egységet.
A korai esszéket követte a Scientia sacra című hatalmas vállalkozása, amelyet 194344-ben kezdett el, s egészen a hatvanas évekig dolgozott rajta. Ezzel a művével nem
egyszerűen a szent tudományok katalogizálása és leltározása volt a célja. Sokkal inkább
arra törekedett, hogy azt mutassa be, ami a múltból ma is eleven, és ami alkalmas arra,
hogy megtermékenyítően hasson egy olyan korra, amely „az idők másik felén” helyez
kedik el. A történelem ugyanis nem mindig „történik”; vannak korok, amelyek örökkéva
lónak számítanak, s vannak olyanok, amelyek mozognak, múlékonyak. A hagyomány
korszaka „időtlen" volt; a kereszténységgel viszont kultúránk az időbe lépett be. Hamvas
számára ez jelentette a legnagyobb kihívást: megkísérelni a lehetetlent, s megtalálni a
hagyomány és az úgynevezetUörténelem közötti átjárást. „Keletkezése óta a hagyomány
korszaka lezárult - írja Tabula smaragdina című könyvében, Hermész Triszmegisztosz
tizenhárom mondatának hermetikus kommentárjában (1947-1950) -, az emberiség a tör
ténet korszakába lépett, és minden jel arra vall, hogy a történeti korszak is vége felé tart.”
S mi lesz, ha e korszak is véget ér? Hamvas szerint a jelenlegi „apokaliptikus korszakot”
a „megváltás” örökkévalósága váltja majd fel. Talán felesleges is mondani, hogy ennek
a gondolatnak semmi köze a hagyományos értelemben vett keresztény egyház felfogá
sához. Nem intézmények teremtik meg ezt az eljövendő kort, hanem az minden ember
személyes vállalkozásaként születik meg. „Visszafelé haladtam a múlt század közepétől
a francia forradalomig, a felvilágosodásig, a racionalizmusig, a humanizmusig, a közép
koron át a görögökig, a héberekig, az egyiptomiakig, a primitívekig. A válságot mindenütt
megtaláltam, de minden válság mélyebbre mutatott. A sötét pont még előbb van, még
előbb. A jellegzetes európai hibát követtem el, a sötét pontot magamon kívül kerestem,
holott bennem volt.” Hamvas harmadik korszaka ennek a belső, személyes keresésnek
a jegyében telt. A Mágia sutra című lelkigyakorlatos könyv (1950), amelyhez csak Loyolai
Ignác Lelkigyakorlatos könyve hasonlítható, éppúgy ezt bizonyítja, mint regényei, ame
lyek mind a személy és a sors egységéről szólnak, vagy Patmosz című hatalmas, há
romrészes esszékötete, amelyen hét évig dolgozott (1959-66.) E művének címe a Patmoszra száműzött János evangélistát idézi: a magányt, amelyben az ember mégis helyt
tud állni.
Ennek a belső keresésnek - és tegyük hozzá: belső békének- a dokumentuma A bor
filozófiája is, amely 1947 nyarán keletkezett. Semmi nyoma benne az egyre sötétebb és
elkomorodóbb légkörnek, amely Hamvast ekkor körülvette. Mintha egy szigeten írta vol
na: saját belső Patmoszán, amelyet mindigis magáénak tudott, de amelyhez ettől kezdve
talán még jobban ragaszkodott. E szatirikus esszét minden gasztronómiai kifinomultsá
gával együtt tekintsük egyfajta lélekkalauznak. Lássuk meg sorai között az embert, akit
egy fájdalmas élet tanított meg arra, hogy a valódi bölcsesség nem felhalmozott tudást
jelent, hanem ez a léleknek sajátos állapota, amelyben a mámor, a derű, a látomás, a
csoda, a lelkesültség igazgat mindent. Tanuljuk meg belőle, hogy a bölcs emberek min
denekelőtt idillikus emberek, akik - Hamvast idézve - „tudnak nyugodtan ülni, bor vagy
tea mellett, nem sietnek, a fűbe hevernek és semmit sem akarnak” .
E könyvét befejezve látott hozzá a Tabula Smaragdina megírásához. Annak beveze
tésében olvashatjuk a következő szavakat: „A Tabula Smaragdina azt mondja, hogy
ugyanazt a sugárzó, életfakasztó meleg világosságot, amellyel a Nap a természetet el
árasztja, az ember önmagában megvalósíthatja és azt a sugárzást életének tartalmává
teheti.” A borok közül, amelyekről Hamvas A bor filozófiájában ír, nem is egy örökre eltűnt;
Magyarország bortermő vidékein hiába is keresnénk a nyomukat. De vannak újabb borok.
És egyáltalán: bor mindig van. Az ember pedig, amíg bora van, nem lehet megakadá
lyozni abban, hogy a sugárzást ne tegye élete tartalmává.
FÖLDÉNYI F. LÁSZLÓ
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Lapvég
Halk zene, este, ahogy illendő, lefekvéshez készülődő lélek,
úgy kései órán, amikor már a csillagok is fenn ragyognak. Ba
rátom telefonál. Színtelen hangon mondja, meghalt a gyerme
ke. Hogyan is lehetne ezt mondani másként. Meghalt. Fáni.
Három éves. Volt. S valami olyasmi fogalmazódik meg ben
nem, hogy van-e Isten. Elég sok egyháztudományban jártas
barátom van ahhoz, hogy tudjam, a kérdés tudománytalan,
egyenesen hitbéli eltévelyedés. És mégis, ez a kérdés fogal
mazódik meg bennem, határozottan, s minden egyéb kérdést
kizáróan: van-e Isten, ha ártatlan gyermekek életét kéri, s ha
van, hol lakik, mert én meg akarom keresni és a szemébe aka
rok nézni. Cigarettára gyújtok, pedig nem is dohányzom. Póz,
jut eszembe, de a kezem felülbírálja az eszemet. Rá kell gyúj
tani. És van a tehetetlenség. Barátom el fog jönni hozzám, a
szemembe fog nézni. És a magyarázat nem lesz nálam. Két
szobával arrébb szuszognak a gyermekeim. Állok az ajtóban,
nézem őket. Élnek. Hideg van kint, az ablakokat megvakítja a
fagy. Félek, hogy a barátom meg fog érkezni. Hogy majd ülünk,
és a cigarettáinkat bámuljuk. Hogy a borokat fogjuk töltögetni.
Ügyetlenek leszünk és ostobák. Hogy majd másról beszélünk.
Hogy majd arról beszélünk. Hogy róla beszélünk. Fániról. Kint
angyalok szárnya üti meg az ablakot. Lehetséges, hogy ők ne
tudnák? Karácsony közeleg, gyertyák, fények, csillagszórók.
„A pocimat simogasd, anya”! - szól át az időből egy sírós gyer
mekhang. Fényképeket fogunk nézni, melyeken Fáni angyali
fürtökkel, és Fáni kopaszon, ahogy egy számítógép előtt bab
rál finom fehér kis ujjaival. Karácsony jön, az embernek színt
kell vallania. Őt, őket miért nem foglalta magába a megváltás?
írnom kell, nem tudok írni. Okoskodnom kéne, ostoba vagyok.
A gyermekhalál értelmetlenné teszi a szavakat. Szégyellem
magam, Isten, ha vagy, ha odafent vagy - még... Karácsony
jön, az utcán vásárló boldog emberek képe. Gyomromba hú
zom fel a térdem. Fáni...
ZALÁN TIBOR

Körmös
Image. Nyelvünkből ma már szinte kiirthatatlan angol szó.
Jelentése kép, szobor, tükörkép, összkép stb. Maholnap
már nem akad egyetlen olyan - magára valamit is adó - cég,
kereskedőház, iparvállalat, utazási iroda, légitársaság stb.,
amely ne ügyelne az „imidzsére”, ne igyekezne javítani a ró
la kialakult összképen. Ezek a gondolatok is az eszembe ju
tottak, amikor a MALÉV/ALITALIA Budapest-New York és
New York-Budapest útvonalon repülőjáratain hosszú órákat
eltöltve több tucatszor olvastam a képernyőn megjelenő tá
jékoztatás magyar mondatai között a következőt: „Idő a je
lenlegi ta-rtózkodási (sic!) helyen:...” Vajon hányán és hány
szor olvashatták/olvashatják még rajtam kívül az idézett
mondatot? Tudja-e feledtetni a helyesírás szabályait meg
csúfoló elválasztást a légi utaskísérők udvariassága, ked
vessége, segítőkészsége? Nem ront-e többet az összképen
az, ha a magyar légitársaság - igaz részben olasz tulajdon
ban - nem tudja magyar nyelvű tájékoztató szövegeit hibát
lanul kiírni a képernyőre, mint az, hogy az itallapon feltünte
tett Coca Cola helyett következetesen Pepsi Colát szolgál
tak fel a kólára szomjazóknak? Természetesen lehet a vá
lasz az, hogy nem, mivel a két kóla közti különbséget a ma
gyarul tudók is észreveszik, (igaz a tapasztalatom szerint ők
vannak kevesebben a nevezett járatokon.) Természetesen
lehet a válasz kijavított szöveg és a feltüntetett üdítő kiszol
gálása, mert az összképen=image apróságokkal (is) lehet
javítani és gyanítom, van min!

