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A több Európa igazságosabb is 

INTERJÚ ULRICH BECKKEL 

MITTELWEG 36: Hogyan hat Európára a pénzügyi 
krízis és a 7iukleáris energiával kapcsolatos válság, 
amit a fukusimai katasztrófa idézett elő? 

ULRICH BECK: Mindkét esemény dinamikáját 
és súlyát a kockázat-társadalom vagy világkocká-
zat-társadalom fogalmi keretében kísérlem meg 
értelmezni. A kockázat-társadalom „lehet-hogy-
így-lesz" társadalmat jelent. A kockázat lehetsé-
ges eseményre utal, a katasztrófák lehetőségének 
megelőlegezése. Meg kell különböztetnünk egy-
felől a jövőt, amiről nem tudunk semmit, másfe-
lől a jövőről alkotott elképzelésünket, ami a leg-
átfogóbb értelemben vett globális kockázatként 
jelenik meg. A katasztrófa jelen pillanatban azo-
kat a viharokat jelenti, amelyek a pénzügyi válság 
formájában szabályozatlan módon, az alkotmány 
és a demokrácia kereteit áttörve lecsaptak a tár-
sadalom intézményeire, betörtek az emberek 
mindennapi életébe és elsodorták a korábban biz-
tosnak tűnő fogódzókat. Ez egyfajta közös jövő 
képét vetíti előre. A pénzpiacokon bekövetkező 
gyors zuhanás mindenki számára érzékelhetővé 
teszi, hogy a különböző világok szorosan egymás-
hoz kapcsolódnak. Ha Görögország csődbe kerül, 
jobban kell aggódnom németországi nyugdíjam 
biztonságáért? Mit jelent valójában az államcsőd, 
és milyen következményekkel jár ez rám nézve? 
Ki gondolta volna korábban, hogy a sokszor meg-
lehetősen arrogáns bankok az államhoz fordulnak 
segítségért, a krónikus pénzügyi nehézségekkel 
küszködő államok pedig gyors intézkedéseket 

Az interjút Nikola Tietze és Ulrich Bielefeld készítette, ere-
detileg a Mittelweg 36 című folyóirat 2011/6. számában jelent 
meg, © Ulrich Beck / Mittelweg 36. Lapunk a beszélgetést az 
Eurozine hozzájárulásával közli. 

hoznak annak érdekében, hogy csillagászati ösz-
szegeket juttassanak a kapitalizmus e katedráli-
sainak. Ezt ma már mindenki természetesnek ve-
szi, de ez nem jelenti fe l té t lenül azt, hogy az 
emberek valóban értik, milyen következmények-
kel jár, hogy olyan közös pénzügyi jövő részesei, 
amely bizonytalan, ér thetet len és átnyúlik a ha-
tárokon. A globális kockázat megelőlegezése át-
hatja a hétköznapi élet minden elemét, és állás-
pontom szerint ez az egyik legfőbb mozgósító erő 
a 21. században. A fenyegetések a lokális szinten 
túlmutató eseményekként jelennek meg, ame-
lyek egzisztenciális kapcsolatot teremtenek a sa-
ját életünk és mindenki más élete között. Ezek az 
események folyamatosan feszegetik azokat a fo-
galmi és intézményi kereteket, amelyek eddig 
meghatározták, hogy miként gondolkodunk a tár-
sadalomról és a politikáról. 

M36: Van a kockázat - ez esetben a pénzügyi válság 
vagy Fukusima - megelőlegezésének valamilyen sajá-
tosan európai formája? 

UB: Ebből a szempontból szerintem különbsé-
get kell tenni a pénzügyi válság és a fukusimai 
nukleáris katasztrófa között. A pénzügyi krízis az 
egyes országok szintjén jelentkezik. Ilyen volt ko-
rábban az ázsiai pénzügyi válság, amiből az általá-
nos várakozásokkal szemben nem lett globális 
válság. Megmaradt ázsiai válságnak. Az orosz vál-
ság orosz válság maradt, az argentin válság hason-
lóképpen, és így tovább. Az újra és újra kirob-
banó „globális" pénzügyi válságot ezzel szemben 
az jellemzi, hogy a kapitalizmus fellegvárára, az 
USA-ra üt vissza, ezért - legalábbis a kezdeti idő-
szakokban - globális válságnak tekintik. Az álla-
mok a világ megmentőjének szerepében tetsze-
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legtek, és a bankok segítségére siettek, de közben 
őket magukat is megfertőzte a fizetésképtelenség 
vírusa. Ezáltal a globális pénzügyi válságot most 
már ismét az egyes országok, és n e m Európa szám-
lájára írják. Az ok eszerint a dél-európai országok 
fegyelmezetlensége, és nem a globális pénzügyi 
válság. Más szóval a válságot nagyrészt nemzeti 
jellegűnek tekintik, holott ez egyáltalán nem egy-
értelmű, különösen Európában. Görögországban, 
Portugáliában, Spanyolországban és Olaszország-
ban egyaránt meglehetősen nagy szerepet játsza-
nak a válságban a német, francia, brit és amerikai 
bankok és más hitelintézetek is, mégis mindenki 
úgy csinál, m i n t h a kizárólag az egyes országok 
problémája l enne - „Görögország csődje". A hi-
telminősítő intézetek is a nemzeti felelősség elvét 
alkalmazzák, így rejtve marad a tény, hogy a Gö-
rögországnak és más országoknak adott források 
egyben a n é m e t , francia és amerikai bankok 
megmentését szolgálták. Bár itt is kölcsönös ösz-
szekapcsolódásról van szó, a figyelem kizárólag a 
nemzeti kormányokra és a velük kapcsolatos prob-
lémákra irányul. Ez a szemlélet vezet ahhoz a kon-
cepcióhoz, hogy a pénzügyi válság megoldódna, ha 
Görögország elhagyná az eurózónát, sőt esetleg az 
Európai Unióból is kilépne. Akik ilyen gondolato-
kat forgatnak a fejükben, nem veszik figyelembe, 
milyen következményekkel járna egy ilyen lépés 
más országokra, sőt az egész európai térségre nézve. 

Mindez jól példázza, milyen dilemmával kény-
telen ma Európa szembenézni. Egyfelől ott van az 
európai integráció realitása, vagyis az európai or-
szágok és Brüsszel közötti szoros intézményi kap-
csolat és koordináció. Pénzügyi válság esetén ez 
azzal jár, hogy a transznacionális kockázat meg-
osztódik a gazdaságban és a bankszektorban. Ha-
sonló a helyzet más területeken is: így természete-
sen a jog területén, aminek kiemelt szerepe van 
az EU létrejöttében, de a kultúra és a politika te-
rén is - gondol junk az európai határokra. Másfe-
lől cselekedeteink arra a felfogásra épülnek, hogy 
egymástól izolálható hatalmi konténerekben 
élünk. Amikor a dolgok rosszra fordulnak, azon-
nal teret nyer az a tévhit, hogy minden probléma 
megoldható, ha elszigeteljük magunkat másoktól. 
„Mi németek, franciák, luxemburgiak, megoldjuk 
a problémát magunk." Ez Európa végét jelenti. 

M36: De hogy válhatott Fukusima, egy japán ese-
rnény, globális politikai üggyé, európai, mi több né-
met belpolitikai üggyé? 

UB: Fukusima esetében némileg másként lá-
tom a kérdést. Itt valóban arról van szó, hogy egy 
innen 8000 kilométerre, Japánban történt ese-
mény néhány hét leforgása alatt alapvető válto-
zást eredményez a német atomenergia-politiká-
ban. Ebből szerintem több következtetés vonha-
tó le. Először is a kockázat - ez esetben a nukleáris 
energiával járó kockázat - nem korlátozható 
egyes országokra. A nukleáris energiaprogramok 
a társadalmat egyfajta laboratóriummá tették és 
most el kell fogadniuk ennek a nemzetközi labo-
ratóriumnak az eredményeit. Másodszor, többé 
nem alkalmazható automatikusan a képlet, hogy 
a földrajzi távolság egyenlő a társadalmi távolság-
gal, vagyis hogy egy esemény annál kevésbé fon-
tos, minél nagyobb földrajzi távolságban megy 
végbe. Általában véve megkérdőjeleződött az az 
elképzelés, hogy a társadalmi értelemben vett kö-
zelség egybeesik a földrajzi értelemben vett közel-
séggel és ebből következőleg a territorialitással, a 
kulturális hovatartozással, a nemzeti identitással 
és a politikai rendszerrel. 

Így egyfelől a határok fokozatos eltűnését ta-
pasztalhatjuk, a kockázatok, a lehetséges kataszt-
rófa médiában való megjelenése következtében. 
A határok eltűnésének folyamata másfelől kü-
lönböző kulturális és politikai kontextusokban 
megy végbe. A globális kockázatokat kiszámítha-
tatlannak és legalábbis részben felfoghatatlannak 
tekintik. Miután az ilyen katasztrófák elképzel-
hetetlennek tűnnek, semmilyen tudás sem sze-
rezhető róluk. Ez kulturális konfliktushoz, mond-
hatni, a kockázati kultúrák összeütközéséhez ve-
zet. Az, aki komolyan veszi a klímaváltozást, 
egész más világban él, mint az, aki az amerikai 
életforma elleni arcátlan támadásnak vagy eset-
leg az európai imperializmus új formájának tekin-
ti azt. Az, hogy egy globális kockázatot komolyan 
veszünk-e, egyebek között attól függ, vannak-e 
reális alternatívái a válaszcselekvésnek. Német-
ország számára például (sok más országgal szem-
ben) életképes alternatíva volt a megújuló ener-
giaforrások piacára való belépés. Emellett már 
jóval Fukusima előtt megállapodás jött létre a 
nukleáris energia fokozatos megszüntetéséről. 
Angela Merkel egy évvel ezelőtt kísérletet tett 
arra, hogy meghosszabbítsa ezt az átmenetet , de 
nem szándékozott elállni az atomerőművek leál-
lításától. Németország végül is úgy döntött , hogy 
nem nyújt ja el nukleárisenergia-programját , 
hanem inkább belép a megújuló energiaforrások 
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piacára, ami versenyelőnyt kínál az ország számá-
ra az elkövetkező években és évtizedekben. Fran-
ciaország ezzel szemben egész máshogy reagált 
Fukusimára, miután a francia gazdaság szinte tel-
jesen az atomenergiára épül, és a nukleáris fegy-
verek a nemzeti büszkeség fontos pillérei. Meg 
kell azonban jegyezni, hogy a kormányok és az 
ipar álláspontja minden európai országban eltér a 
lakosság többségének véleményétől. A lakosság 
nagy része - egyebek között a fukusimai kataszt-
rófáról szóló tévébeszámolók hatására - ma már 
Franciaországban is inkább lemondana a nukleá-
ris energiáról. Nagy kérdés, miként fogja mindez 
befolyásolni a küszöbön álló francia elnökválasz-
tás eredményét. 

M36: 1957 nem csak az Európai Gazdasági Közös-
ség létrehozásának éve volt, ekkor írták alá az Eura-
tom, az Európai Atomenergia-közösség megalapítá-
sáról szóló szerzó'dést is. Németország a ícö^ös euró-
pai energiapolitikában való részvételt is felmondja az-
zal, hogy feladja nukleáris energiaprogramját? Ez 
egyben a nemzeti szintű politika erősödését is jelenti? 

UB: Igen, ez is szerepet játszik a döntésben. De 
van egy másik fontos sajátossága annak, ami je-
lenleg Németországban zajlik. A nukleáris ener-
gia feladásával lemondanak az első modernitás, 
azaz a technikán, a technikai haladáson, vala-
mint a társadalmi és politikai haladáson alapuló 
modernitás egyik fontos szimbólumáról. Emlé-
kezetes, hogy a C D U és az FDF arra hivatkozva 
mondta fel részlegesen az atomerőművek fokoza-
tos bezárására vonatkozó programot, hogy leszá-
mol az SPD és a Zöldek technofóbiájával . Ez a 
politika azonban visszaütött. Az atomerőművek 
fokozatos bezárása vonzó programnak bizonyult 
valamennyi politikai párt számára, miután az 
atomenergia egyre drágábbá válik az ellenőrző- és 
biztosítóberendezések miatt, a megújuló energia 
pedig egyre olcsóbb lesz a technológia fejlődésé-
vel. Más szóval az atomerőművek bezárása új pia-
cok ígéretével kecsegtet világszerte, így új politi-
kai legitimációval jár. 

Az atomerőművek bezárását előirányzó kor-
mányprogram égisze alatt működő etikai bizott-
ság tagjaként amellett voltam, hogy helyezzük 
európai, sőt globális perspektívába a kérdést. Na-
gyon érdekes Angela Merkel magatartása szem-
pontjából is, hogy a fukusimai katasztrófa nyo-
mán hozott politikai döntések és ezek legitimá-
ciójának központja mindvégig a német állam, 

ami viszont a nemzeti szinten tör ténő politizálás 
erősödésére utal. Európa ebben a kontextusban 
csupán másodlagos szerepet játszik. Az érvényes 
európai szerződéseket csak az adott politika iga-
zolása céljából veszik figyelembe, anélkül, hogy 
megfontolnák, milyen következményekkel jár az 
adott lépés Európa számára. Pedig az európai vagy 
annál tágabb perspektíva megkövetelné, hogy 
megnézzük, mit jelent más országokra nézve, ha 
Németország feladja atomenergia-programját. En-
nek a megfontolásnak mindig jelen kellene lennie 
a kérdés vizsgálatában. Az etikai bizottságban fo-
lyó vitában ezzel szemben egyetlen motívum ka-
pott hangsúlyt: ha előrehaladunk ezen az úton, ta-
lán mások követni fognak minket . De végül is 
nem követelhetjük meg, hogy mindenki velünk 
tartson. Ez a status quo diktatúráját jelentené. 

M36: A Le Monde az atomerőmű-program feladá-
sában hasonló gazdaságpolitika érvényesülését látja, 
mint amiről ön beszélt: a lap szerint Németország 
már húsz évvel ezelőtt a megújuló energiaforrás-ipar 
fellendítését tűzte ki célul, így ma már piacvezető 
ezen a téren. Mi több Nagy-Britanniától vagy Fran-
ciaországtól eltérően az ország területén vannak ezek 
a létesítmények. Mindezazt bizonyítja, hogy Német-
ország az atomenergia felszámolásából gazdasági erőt 
akar meríteni és gazdasági dominanciára törekszik 
Európában. Ennek fényében az a német döntés, 
hogy bezárják atomerőműveiket, a nemzeti keretek 
közé való visszatérés veszélyét rejti magában. 

UB: Igen, határozottan. Az Európai Unió tör-
ténelmi újszerűsége és sikeressége éppen abban 
áll, hogy megvalósította a csodát: a korábbi el-
lenségeket jó szomszédokká tet te a kölcsönös gaz-
dasági függőség létrehozása révén. Németország 
azonban az utóbbi két-három évben speciális 
pozíciót foglal el az EU-ban és véleményem sze-
rint új irányba indult el. Az 1990-ben bekövetke-
zett újraegyesülés után Európa egyesítése lett 
Németország legfőbb célja. A német alkotmány 
értelmében a német pol i t ikának „a világbékét 
kell szolgálnia az egyesült Európán belül". Ne-
kem azonban az a benyomásom, hogy ez az alkot-
mányos elv kezd feledésbe merülni. 

Jelenleg több tényező is arra készteti Németor-
szágot, hogy különleges szerepet játsszon Európá-
ban. Az egyik az a tény, hogy a különböző válsá-
gok, köztük a pénzügyi válság, a klímaváltozás 
és egyéb globális krízisek nem kezelhetők az EU 
rendelkezésére álló intézményi-politikai eszkö-
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zökkel. Európa sok válságot túlélt , de a mosta-
niakra nincs felkészülve. Eszközei nem elegen-
dőek vagy alkalmatlanok a célra. A hatalom en-
nek következtében elkerül Brüsszeltől - ha egyál-
talán a kezében volt - és visszaszáll a tagállamok-
ra. A kezdeményezők így a tagállamok lesznek, de 
nem egyenlő mértékben: Németország meghatá-
rozó gazdasági hata lomként nagyobb lehetősé-
gekhez jut. Elmúltak azok az idők, amikor az EU 
alkotmányát, intézményeit és politikáját egyete-
mes konszenzussal határozták meg. 

M36: De Európa már olyan messze jutott intézményi 
téren - egyebek között a nemzetek feletti jogrendszer 
és a közös fizetőeszköz révén —, hogy a tagállamok in-
nen már nem tudnak visszalépni. 

UB: Így van. De - hogy kategorikusan fogal-
mazzak - a pénzügyi válság közepette már nem 
sokat számít a jog. Annak érdekében, hogy elke-
rüljünk egy elképzelhetetlen mértékű katasztró-
fát, gyors cselekvésre van szükség, ami jelentős 
összegek felhasználását igényli. Ez azt jelenti, 
hogy nem állnak rendelkezésre azok az intézmé-
nyes politikai eszközök, amik lehetővé tennék, 
hogy az európai integráció folyamatából fakadó 
problémák az integráció irányába ható további 
lépéseket eredményezzenek. Vegyük például az 
eurót, ami olyan fizetőeszköz, amit egyetlen állam 
sem tud egymagában garantálni és ellenőrzése alá 
vonni. Ugyanakkor nincs olyan európai pénzügyi 
szabályozó szervezet vagy olyan európai gazdasági 
kormányzat, amely figyelemmel kíséri a közös fi-
zetőeszköz használatának következményeit. Euró-
pát ma azonosnak tek in t jük az integrációval, 
vagyis egy folyamattal. De ez valójában válságok 
folyamata volt, amelyben minden újabb válság 
újabb lépéseket tett szükségessé, amiket aztán 
meg is tettek. És ez az, amivel Németország most 
szembeszáll. Egyfajta euró-nacionalizmusnak va-
gyunk a tanúi, amely a korábbi deutschmark-na-
cionalizmus helyébe lép. A gazdasági normákat, a 
közös fizetőeszköz kezelését és a fizetőeszköz biz-
tonságának a feltételeit (az adósságplafont) né-
met elképzelések szerint határozzák meg, ame-
lyekből egy német Európa kerekedik ki. Ez a fel-
tétele annak, hogy a német kormány a német 
választók éber tekintetétől kísérve a zsebébe 
nyúljon és pénz adjon az európai mentőcsomagra. 

M36: Ha nem a nemzeti kormányok, hanem az 
atomenergiával szemben kialakuló társadalmi moz-

galom szempontjából figyeljük az eseményeket, 
mondhatjuk azt, hogy a fukusimai katasztrófa in-
kább az európai integráció erősödéséhez vezet, mint a 
nemzeti elkülönüléshez? 

UB: Igen. Fukusima, éppúgy, mint a 2001. 
szeptember 11-én végrehajtott terrortámadás, a 
pénzügyi válság és sok más válság az elmúlt húsz 
évben a nemzetek feletti mozzanatot erősítette, 
vagyis egyfajta új közösség jött létre, egyfajta köz-
vetlen kapcsolat az emberek egyéni aggodalmai 
és az emberiség Európán is túlmutató, Japánban, 
Dél-Amerikában, Kínában és az Egyesült Álla-
mokban érzékelhető problémái között. Nemrég 
egy beszélgetésben vettem részt chilei kollégák-
kal. Chi lében nagyon sok atomerőmű van, és je-
lenleg nem reális a nukleáris program leállítása, 
de az antinukleáris mozgalom ennek ellenére itt 
is nagyon erős. 

M36: A nemzetek feletti szint intézményesülésének 
gyengesége teszi lehetővé az EU-ban a nemzeti szem-
pontok erősödését, vagy az, hogy továbbra is túl nagy 
a tagállamok súlya? 

UB: Jelenleg úgy látom, hogy a nemzeti szint 
erősödésének hosszú időszaka után ismét na-
gyobb szerepet kapnak nemzetek feletti szem-
pontok a közszférában - mind a pártpolitikában, 
mind a médiában. Furcsa helyzet alakult ki Euró-
pában: ha az intézményi architektúrát nézzük, ak-
kor az Európai Unió talán a leginkább nemzetek 
feletti struktúra a világon. De ez nem jut kifeje-
zésre az emberek és a kormányok tudatában vagy 
tevékenységében, és láthatóan még mindig meg-
lehetősen bizonytalan lábakon áll. Manapság az 
európai gazdasági kormányzásról szóló vitával 
szokták illusztrálni az állítást, hogy az Európai 
Unió és a tagállamok közötti viszony egyfajta 
nullaösszegű játék: a tagállamok lemondanak szu-
verenitásuk egy részéről Európa javára, ami a tag-
államok számára veszteség a brüsszeli központ 
számára pedig nyereség. De tévesen fogjuk fel 
az Európai Uniót , ha külföldi államnak és nem az 
egyes nemzeti szuverenitások együttesének te-
kintjük. Ha meg akarjuk érteni Európa és az egyes 
államok viszonyát, a szuverenitás újfajta értelme-
zésére van szükség, hiszen Európa nem veszi át a 
hatalmat, hanem a tagországoknak adja. Az euró-
pai játékszabályok átvételével a tagállamok - és 
csakis ők — új hatalmi opciókat szereznek. Bele-
szólást kapnak az európai ügyekbe és más kérdé-
sekbe is, szavuknak súlya van, közvetlenül befő-
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lyásolhatják az európai politika alakulását. Kü-
lönböző „belső" nemzeti problémáik - a bűnözés, 
a migráció, a környezetvédelem, az agrárfejlő-
dés, jelenleg épp a globális pénzügyi válság és az 
euróválság - megoldásához az EU egyesült erejé-
ből meríthetnek. Világossá válik, amit meglehe-
tősen nehéz kommunikálni: Európa a globali-
zációra adott európai választ jelenti, ami lehető-
vé teszi, hogy olyan politikai erővé váljon, amely 
befelé és kifelé a nemzetek közösségeként képes 
fellépni. 

Mindebből következően az EU és a tagállamok 
közötti viszony nem lehet olyan, mint az egyes 
tagállamok közötti viszony, és nem fogható fel 
vagy-vagy relációként sem. Inkább egyfajta köl-
csönös viszony a lehetőségek és a mozgástér kitá-
gítása érdekében. Jól látható ez azokban az ese-
tekben, amikor egy ország, amely még nem tagja 
az EU-nak, de az akar lenni, mint például Török-
ország, végigcsinálja az integrációhoz vezető fo-
lyamatot a társadalmi és politikai alkotmány leg-
apróbb részleteiig menően. 

M36: Azért nem tudja az EU megszerezni a jóváha-
gyást saját projektjéhez, amikor az veszteségeket 
szenved, mert, szemben a nemzetállamokkal, nem 
várhat szolidaritást és nem épül közösségre? 

UB: Igen, Európában eddig minden országban 
alkalmazható volt a bevett metafora, hogy ha na-
gyobb a torta, akkor mindenkinek több jut belő-
le. Eddig nem volt olyan negatív elosztási hely-
zet, mint amilyennek most lehetünk tanúi. 

A szociológia itt szerintem nagy mulasztást kö-
vet el, mivel az egyenlőtlenségek alakulását és az 
osztálydinamikát kizárólag nemzetállami szinten 
vizsgálja. A kutatók továbbra is úgy gondolják, 
hogy az egyes országokon belüli folyamatok alap-
ján lehet megérteni a modern társadalom dina-
mikáját mind kulturális, mind politikai téren. Az 
EU-nak azonban megvan a maga sajátos össz-
európai dinamikája az egyenlőtlenségek terén. 
Senki nem fogta fel, hogy a szociális egyenlőtlen-
ségek mekkora feszítőerőt gyakorolnak az EU-ra. 
Ez két tekintetben is érvényesül: először, az Euró-
pai Uniót jellemző társadalmi egyenlőtlenség 
strukturális összetétele egész más, mint amit pél-
dául az Egyesült Államokban találunk. Nagyon 
leegyszerűsítve: az USA-ban az egyének között 
van egyenlőtlenség, míg az EU-ban az országok 
között. Másodszor, a globális pénzügyi válság ha-
tásaként élesebb lett a különbség a hitelező és a 

hitelt felvevő államok között. Ez felerősítette az 
Európa-ellenességet és idegengyűlöletet az EU-
ban mindkét csoporton belül. 

Mint a közgazdász Branko Milanovic nemrég 
rámutatott, 2007-ben, az eddigi utolsó bővítési 
forduló, azaz Bulgária és Románia uniós csatlako-
zása után a teljes egyenlőtlenség 27 a tagú EU-n 
belül ugyanakkora volt, mint az 50 szövetségi ál-
lamból álló Egyesült Államokban. Az egyenlőt-
lenség strukturális összetétele terén azonban mar-
káns eltérés figyelhető meg. Az EU-ban az egyes 
államok között találhatunk jelentős különbsége-
ket: vannak közöttük gazdagok és vannak szegé-
nyek. Az Egyesült Államokban az egyenlőtlenség 
fő jellemzője (függetlenül az egyes államoktól), 
hogy az emberek vagy gazdagok vagy szegények. 
Más szóval a szegények és a gazdagok nem oszla-
nak meg földrajzilag, mint például Európában, a 
gazdagság és a szegénység nem nemzeti sors, mind 
az ötven tagállamban megtalálható. Az EU-ban 
ezzel szemben olyan tagállamokat találunk, mint 
egyfelől Luxemburg, amely a világ egyik leggaz-
dagabb országa, másfelől Románia, amely nem-
zetközi mércével szegénynek tekinthető. Ez azt 
jelenti, hogy a luxemburgiak legszegényebb cso-
portjának jövedelme is magasabb, mint a romá-
nok leggazdagabb rétegének. Más szóval a luxem-
burgi és a romániai egyenlőtlenség megoszlása 
között nincs átfedés. A román jövedelemmegosz-
lás ott ér véget, ahol a luxemburgi kezdődik. Ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden luxembur-
gi gazdagabb, mint minden román. 

Itt különbséget kell tenni a kétféle konstellá-
ció között. Az egyik konstellációban nő a gazda-
ság az európai országokban, így az országok közöt-
ti egyenlőtlenségeket elfogadhatóbbá teszi, hogy 
mindenki nyer. De mi van akkor, ha a globális 
pénzügyi és gazdasági válság közepette az EU, és 
vele együtt az összes tagállam a negatív elosztási 
helyzet konfliktusos dinamikájával találja magát 
szembe? Ez a másik fajta konstelláció. A dél-euró-
pai országok megsegítésére kidolgozott mecha-
nizmus n y o m á n konfliktushelyzet jött létre a 
hitelt nyújtó és a hitelfelvevő államok között. A hi-
telt nyújtó országok kénytelenek megszorító in-
tézkedéseket bevezetni ot thon, és ennek nyomán 
a fájdalomküszöböt is átlépő szigort kikényszerí-
teni a hitelfelvevő államokban. A hitelfelvevő 
államok ugyanakkor úgy látják, hogy ki vannak 
szolgáltatva az EU diktátumának, amely sérti füg-
getlenségüket és nemzeti büszkeségüket. Mind-
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kettő alkalmas arra, hogy táplálja az Európával 
szembeni gyűlöletet, mivel Európa testesíti meg 
számukra a velük szemben támasztott lehete t -
len követeléseket. Erősödik a nacionalizmus, ami 
nem annyira agresszív, mint inkább regresszív, 
visszahúzó jellegű. A biztonság elvesztésétől való 
félelemből fakad, legyen ez akár társadalmi-gaz-
dasági jellegű, akár mentális biztonság, amely a 
nemzeti énképből táplálkozik. 

M36: Az Európai Unió abban különbözik a korábbi 
államoktól és birodalmaktól, amelyek mítoszokból és 
hősies győzelmekből eredeztették magukat, hogy nem-
zetek feletti kormányzati intézmény, amely a vereség 
agóniájából és a holokauszt rettenetéből született. 
Megőrizte-e létjogosultságát az európai „sorsközös-
ség" mára, amikor a sorsközösség nem egy generáció 
tapasztalata, amikor a tét nem a béke vagy háború? 

UB: A pénzügyi válság és az euróválság által 
okozott egzisztenciális fenyegetettség ismét tuda-
tosította az európaiakban, hogy nem egyszerűen 
Németországban, Franciaországban vagy máshol 
élnek, hanem Európában is. Az európai fiatalok 
most először tapasztalják meg „európai sorsukat". 
A fiatal európaiak, akik képzettebbek, min t bár-
mikor korábban, nagy reményeket tápláltak, de 
ehelyett a gazdasági válság miatt az államcsőd ve-
szélyével és a munkaerőpiac összeomlásával talál-
ják magukat szembe. A 25 év alattiak egyötöde 
munkanélküli Európában. A fiatalok Európa kü-
lönböző országaiban békés tüntetéseken protes-
tálnak a létbizonytalanság ellen és szociális igaz-
ságot követelnek. Európát és az európai ifjúságot 
egyesíti a harag kormányaik iránt, amelyek ko-
rábban elképzelhetetlen összegeket áldoznak a 
bankok megmentésére, miközben eljátsszák a fia-
tal nemzedék jövőjét. Ha Európa fiatalságának 
reményei az euróválság áldozatául esnek, milyen 
jövő vár az egyre jobban elöregedő Európára? 

M36: A szociológia eddig nem elemezte az európai 
társadalmat európai szemszögből? 

UB: Nem, a szociológia mindeddig nem végez-
te el ezt az önanalízist. Az új európai szociológiá-
ból hiányzik ez az európai látószög, így a szocio-
lógiai elmélet és kutatás továbbra is a módszer-
tani nacionalizmus határai között marad. Miután 
a jogi és gazdasági viszonyok összekapcsolódnak 
Európában, és nem választhatók el egymástól az 
országhatárok mentén, a Németországban fenn-
álló egyenlőtlenségekből fakadó konfliktusokat 

például nem lehet megérteni az európai dimenzió 
figyelembe vétele nélkül. Mára elodázhatatlanná 
vált, hogy Európát kutatási egységként kezeljük, 
ugyanúgy, ahogy eddig az államokat tekintettük 
annak, különben továbbra is fennmarad az euró-
paiak nélküli Európa paradoxona. 

M36: Milyen veszélyeket rejt ez a helyzet Európa 
számára? 

UB: Ebből a szempontból három egymást átfe-
dő folyamat figyelhető meg, amelyek új veszélyt 
je lentenek Európa számára: először is az idegenel-
lenesség, másodszor az antiszemitizmus és az isz-
lamofóbia, harmadszor az Európa-ellenesség. Az 
idegenellenesség nem új jelenség, mindig is jelen 
volt. Az antiszemitizmus kevéssé foglalkoztatja a 
szociológusokat mindaddig, amíg bizonyos peri-
férikus övezetekre korlátozódik, az iszlámellenes-
ség rohamos erősödése miat t azonban ez is súlyos 
problémává vált. Az iszlám bírálói a felvilágoso-
dás eszméire hivatkozva utasítják el a bevándor-
lók egyes csoportjainak vallási meggyőződését. 
Ezt a meglehetősen ellentmondásos att i tűdöt a 
társadalom többsége magáévá tette. Németor-
szágban Th i lo Sarrazin az egyik legfőbb hang-
adója ennek az at t i tűdnek, de nézeteivel nincs 
egyedül. Válság idején az idegenellenesség, az 
antiszemitizmus, az iszlamofóbia és az Európa-el-
lenesség kölcsönösen erősíti egymást. Ez azzal a 
következménnyel jár, hogy olyan mértékben csök-
ken Európa támogatottsága, amit a magam részé-
ről korábban nem tudtam volna elképzelni. 

M36: Az idegenellenesség, az antiszemitizmus és az 
iszlamofóbia elleni fellépés bizonyos mértékig része 
az EU önmeghatározásának, mint ez jól látható az 
Európai Bizottság és más intézmények különböző 
kezdeményezéseiből és az olyan intézmények mű-
ködéséből, mint amilyen például az Európai Unió 
Alapjogi Ügynöksége. Az EU emlékezetpolitikai szem-
pontból elsősorban a nemzetiszocialista bűnök törté-
netére fókuszál, de Európa ma a politikai erőszak 
más emlékeit is őrzi, így például a gyarmatosításét és 
a sztálinizmusét. Miért nem épít Európa erre a há-
rom emlékezetre, amelyek Dan Diner szerint kölcsö-
nösen semlegesítik egymást? 

UB: Igen, valóban ez a kérdés. Először is e há-
romfaj ta emlékezet súlya a valóságban eléggé 
különbözik. A gyarmatosítás emlékezete megje-
lenik ugyan az EU alkotmányában, de nincs kel-
lőképpen megvilágítva egyfelől, hogy milyen sze-
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repet játszottak a gyarmatosító országok az euró-
pai nemzetállamok létrejöttében, másfelől, hogy 
mi a jelentőségük a posztkolonialista országok-
nak magában az Európai Un ió fejlődésében. A 
holokauszt és a sztálinizmus megfelelő súllyal sze-
repel. Mindenesetre nem kizárt, hogy a gyarmati 
múlt fontos szerepet játszott abban, hogy az EU 
milyen álláspontot foglalt el az arab tavasz ese-
ményei idején Észak-Afrikában. Ezen túlmenően 
felmerül a kérdés, miért nem használta Európa a 
jövőre vonatkozó új elképzelések forrásául azt, 
hogy speciális helyzetben van a három említett 
emlékezetfajta tekintetében.' Ezen a kérdésen so-
kat gondolkodom, de eddig nem sikerült megfe-
lelő választ találnom. 

Németországról az a diagnózisom, hogy megin-
gathatatlanul vonzódik a status quo-hoz. Egyfelől 
a világ egyik legdinamikusabb ipari országával 
van dolgunk, amely nagymértékben függ a globá-
lis piactól. Másfelől azt kell tapasztalnunk, hogy 
az újraegyesítés felemésztette a változás iránti 
igényt. Egy új „csinálják nélkülem" hozzáállás do-
minál a gondolkodás és a cselekvés terén. Ha pél-
dául, akár a társadalmi kapcsolatok cseppfolyóssá 
válásának, sőt leépülésének elméletét nézzük, 
mindenre csak langyos reakció a válasz annak el-
lenére, hogy közben egyébként magas hőfokú in-
tellektuális viták zajlanak. A politikában és a 
közszférában meghatározónak számító értelmisé-
giek hihetet len közönnyel viszonyulnak a világ 
más részein tapasztalható szellemi és politikai 
kezdeményezésekhez. Müncheni kutatócsopor-
tunk a reflexív modernitás és a világkockázat-tár-
sadalom elméletével egy olyan fogalmi keretet 
kívánt adni, amellyel meg lehet ragadni azt, ami 
ma már mindennapi tapasztalat: a radikális mo-
dernitás győzelme olyan mellékhatásokkal jár, 
amelyek felszámolják az intézmények és a szemé-
lyes élet alapjait és koordinátáit és átpolitizálják 
ezeket. Számos égető kérdés merül fel azonnal: 
Hova tart Európa? Felszámolja-e a demokráciát a 
pénzügyi válság? Mir jelent a család? Korábban 
megkíséreltem bevezetni a kozmopolitizmus szo-
ciológiai fogalmát és megkülönböztetni a „koz-
mopolitizmust", mint normatív és politikai elmé-
letet és a „kozmopolitizációt", mint tényleges tár-
sadalmi mozgást. A kozmopolitizáció különböző 
formáit a forráskihelyezésen alapuló kapitalizmus 
példájával tudjuk leírni. Ez utóbbi nem csak a 
globalizáció egy formája, hanem a kozmopoliti-
záció formája is, amelynek során a gazdag (értsd: 

európai) országok munkavállalói azzal szembesül-
nek, hogy másokkal helyettesíthetők, és ezáltal 
közvetlen viszonyba kerülnek a „globális Másik-
kal". A „globális Másikkal" való közvetlen vi-
szony nem valamiféle interakciót vagy másmi-
lyen közvetlen érintkezést jelent, hanem olyan 
viszonyt, ami veszélyezteti a munkások foglalkoz-
tatási biztonságát és egzisztenciális érdekeit. Ez 
gazdasági szembenálláshoz vezet, ami a minden-
napokban idegenellenességben, antiszemitizmus-
ban, iszlamofóbiában és Európa-ellenességben 
ölthet testet. A gazdasági szembenállás az inter-
akció és kommunikáció nélküli kozmopolitizáció 
egy formája. Ez utóbbinak semmi köze a filozófiai 
kozmopolitizmushoz, sőt valójában éppen annak 
ellentéte. Egy újfajta és nagyon is a valóságban 
gyökerező viszony, amelyben a „globális Másik" 
átlépi az országhatárokat és nagyon is belép az 
életünkbe itt Európában. 

Abban bíztam, hogy a kozmopolitizmus (nor-
ma) és a kozmopolitizáció (tény) megkülönböz-
tetése nyomán vita fog kialakulni ezekről a kér-
désekről, elsősorban Németországban, ahol a 
kozmopolitizmusnak nagy hagyományai vannak. 
A 18. és a 19. század klasszikusai - Kant, Heine, 
Goethe , Schiller, stb. - sokat vitatkoztak azon, 
hogy viszonyul egymáshoz kozmopolitizmus, a 
patriotizmus és a nacionalizmus. Arra számítot-
tam, hogy ez a komoly kulturális tradíció, amire 
annyira büszkék a néme tek , megteremti a felté-
teleit annak, hogy alkotó módon újragondolják, 
mi is Európa és hogyan lehet meghatározni Né-
metország, mint nemzet szerepét a globális kor-
szakban. De kénytelen vagyok beismerni, hogy ez 
a vita, amely más országokban nagy hullámokat 
vetett , Németországban nem talált visszhangra. 

M36: Lenne-e valamilyen hatással az európai vál-
ságra, ha nagyobb lenne a demokrácia az EU-ban, 
például ha nagyobb hatásköre lenne az Európai Par-
lamentnek? Az „elégtelen" demokrácia válságával ál-
lunk szemben, vagy valami egész mással? 

UB: A válság több tekintetben is a demokrá-
ciahiányból keletkezett. Ez utóbbi azonban nem 
csak intézményi szinten érzékelhető, hanem ab-
ban is, hogy az emberek úgy érzékelik, Európa 
szétszakítja és legázolja őket. Itt nagyrészt Euró-
pa liberális értelmezésével találjuk magunkat szem-
be, ami azt jelenti, hogy a közös piac gazdasági 
tényezői prioritást élveznek a politikai intézmé-
nyekkel szemben. Az EU szétszabdalja a nemzeti 
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munkaerőpiacokat, amelyek addig belső bizton-
ságot adtak, és ezzel újfajta versenynek teszi ki a 
munkavállalókat — amivel ismét visszajutottunk 
a kozmopolitizácóhoz. Európa ezzel a munkavál-
lalók egzisztenciális biztonságát veszélyezteti, mi-
közben nem ad nekik lehetőséget, hogy a hangju-
kat hallassák vagy fellépjenek érdekeik védelmé-
ben. A szakszervezetek az egyes országok szintjén 
szerveződnek, így nem tudnak fellépni. Kétely 
esetén az Európai U n i ó képviselői a piacot hagy-
ják érvényesülni és minden szembenállást úgy ér-
telmeznek, mint pusztán nemzeti ellenállást. Az 
emberek ezek u t á n úgy érzik, hogy nem veszik 
őket komolyan, úgy látják, hogy Európában nincs 
meg a társadalombiztosításnak az a foka, amit a 
nemzetállamban megtapasztaltak, és hiányoznak 
azokat mobilitási lehetőségek, amik a nemzetál-
lamokban megvoltak. Ezért mindenképpen gon-
dolkodni kell azon, hogyan lehet létrehozni a szo-
ciális Európát, és hogy lehet Európához kötni az 
egyes országokban garantált jóléti juttatásokat. 

Ugyancsak ideje lenne elgondolkodni az euró-
pai közszféra lehetséges formáiról. „Hozzuk létre 
az állampolgárok Európáját most!" — ez a megle-
pő, de lényegi válasz az euróválságra. Ez azt jelen-
ti, hogy Európa európaizálását alulról kell elkez-
deni, olyan polit ikai és kulturális teret kell te-
remteni, amiben az állampolgárok nem konfron-
tálódnak egymással jogfosztott ellenségekként. 
Komoly lehetőséget szalasztottak el például azzal, 
hogy az európai alkotmány tervezetéről nem 
ugyanarra a napra tűzték ki a szavazást az egész 
Európai Unióban, és így nem lehetet t összeurópai 
szinten számítani az eredményt. Emellet t az a sza-
bály, hogy m i n d e n európai döntés t egyhangú 
szavazással kell meghozni, aláássa az európai köz-
szféra létrehozásának elvét. Egyhangú eredményt 
egy családi ebédnél sem lehet elérni, nemhogy a 
politikában. Miért nem rendezünk európai nép-
szavazást az atomenergia fokozatos kiiktatásáról? 
Szükség lenne arra, hogy politikai kérdésekben 
olyan szavazásokat rendezzenek, amelyek egész 
Európára ki ter jednek, demonstrálva, hogy olyan 
kérdésekről van szó, amelyeket n e m szabad nem-
zeti szinten e ldönteni . És ha negatív eredmény 
születik, az azt muta t ja , hogy Európa nem érint-
hetetlen, hanem befolyásolni és alakítani lehet 
az egyes konkrét döntések révén. 

M36: A? európai közszféra gondolata magában fog-
lalja az európai diskurzusról való gondolkodást is. 

Mik e diskurzus jellemzői, és hogy lehet ezt fogalmi-
lag megragadni, figyelembe véve, hogy a sokféleség 
elismerése egyben a nyelvek sokféleségét is jelenti? 

UB: A fordítók a 21 század új főszereplői és egy-
ben proletárjai. A közszféra európai eszméje vagy 
a társadalom európai eszméje ma már nem kép-
zelhető el a nemzeti nyelvi és szolidaritási közös-
ségeken belül. Európa nem egy nagycsalád, itt 
anonim barátságok keletkeznek egy közös nyelv-
ből. Nemcsak a konszenzus, hanem a vita is az 
európai közösség egyesítését szolgálja, amely más 
közösségeket is befogad. Ehhez mindenekelőtt 
arra lenne szükség, hogy vita folyjon a politikai 
cselekvésért vállalt felelősségről, ahogy ennek je-
lenleg az adósságválság ügyében is tanúi lehe-
tünk. Ez a vita nyitott és nyilvános folyamat. 
Jürgen Habermas és az ő konszenzus-elmélete 
alapján úgy vélem, hogy Európát éppen az a vita 
alkotja, hogy mi Európa. 

M36: Egyszer azt írta, hogy „dialogikus képzeletre" 
van szükség Európában. Ezazt jelenti, hogy inkábba 
dialogikus képzelet narratívájára van szükség, és nem 
annyira a közszféra új fogalmára? Kiknek kell és kik 
tudnak a részeseivé válni az ilyen dialogikus képze-
letnek 

UB: Ügy vélem, nem az univerzalizmus alap-
ján, nem valamiféle átfogó, hosszú távú tervből 
kiindulva kell válaszolni erre a kérdésre, hanem 
normatív módon. Hol találunk ma példát Euró-
pában a dialogikus képzelet alkalmazására? Mi-
lyen konfliktusok származnak ebből? Vegyük egy 
család, vagy akár egy romantikus kapcsolat pél-
dáját. A családot valami homogén egységnek 
képzeljük, és egynemzetiségű család jelenik meg 
a szemünk előtt, amely megfelel a közös útlevél, a 
közös anyanyelv és a közös lakhely szentháromsá-
gának. Ilyen azonban egyre inkább csak a képze-
letben létezik, mivel egyre többen vannak, akik 
európai léptékben szeretnek és élnek, azaz a csa-
lád és a partnerkapcsolat valamilyen kozmopolita 
formájában. Németországban az öt éves kor alatti 
gyerekek közül minden harmadik kétnemzetisé-
gű családban n ő fel. így feltehető a kérdés, meny-
nyire tud kialakulni a „dialogikus képzelet" ilyen 
életkörülmények között, és mi az oka annak, ha 
nem tud kialakulni. Femiiebe (Távszerelem) cí-
mű könyvünkben Elisabeth Beck-Gernsheim és 
én arra jutottunk, hogy még ha az érintett szemé-
lyek hajlandók is arra, hogy határokon keresztül 
éljenek családi vagy szerelmi életet, akár remény-
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beli, akár tényleges romantikus és szexuális kap-
csolataikra alapozva, a választás állandóan aka-
dályokba ütközik a nemzeti szabályok és gyanak-
vások miatt. Mindazonáltal itt alakul ki poten-
ciális tér a dialogikus képzelet számára. 

M36: A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága 
vagy az Európai Parlament a dialogikus képzelet 
színhelyeinek tekinthetó'k? 

UB: Ez tapasztalati kérdés. A kiinduló vála-
szom az, hogy az európai jog vagy az európai bíró-
ság intézményi teret jelent a dialogikus képzelet 
számára, de a nemzeti jog vagy a nemzeti alkot-
mánybíróságok nem. Az európai jog nézetem 
szerint a leginkább élenjáró és leginkább kozmo-
polita szereplők közé tartozik Európában, mivel 
ez alkotja az EU-t. Kérdés azonban, hogy milyen 
álláspontra jutnak a nemzeti bíróságok azzal az 
érveléssel szemben, hogy az európai jog veszélyez-
teti a demokráciát. A dialogikus képzelet a politi-
kai pártokban is megtalálható különböző formák-
ban. A válság nyomása közepette az európai han-
gok véleményem szerint leginkább Wolfgang 
Schäuble jelenlegi német pénzügyminiszter kö-
rül koncentrálódnak, aki legalább kísérletet tesz 
arra, hogy európai és dialogikus megfogalmazást 
találjon a német érdekek kifejezésre juttatására. 
N e m kizárt, hogy Merkel is Európa irányába for-
dul, azután, hogy ezt az energia kérdésében is 
megtette. A zöldek közül is többen megtalálják az 
európai hangot - így például Daniel Cohn-Ben-
dit, Cem Özdemir vagy Jürgen Trittin. Bízom 
benne, hogy generációs jelenséggel állunk szem-
ben. Kérdés, hogy azok, akik európai tapasztala-
tokat szereztek tanulmányaik során, rokoni vagy 
partnerkapcsolataik révén, és akik számára ter-
mészetes a többnyelvűség, nagyobb nyitottságot 
fognak-e mutatni a dialogikus képzeletre. 

M36: Megfogalmazható az az állítás, hogy a pénz-
ügyi válsággal vagy a fukusimai katasztrófával kap-
csolatos konfliktusok az európai társadalom létezésé-
nek a kifejeződései? Ebből a szemszögből nézve a 
nemzeti tényező erősödésének tendenciái, amelyekről 
korábban beszéltünk, az európai társadalomért folyó 
küzdelem megnyilatkozásai. 

UB: Igen. Ennek a jelei a fiatalok tiltakozó 
megmozdulásai az európai városokban, amikről 
már volt szó, és az is, hogy Európa jövője egyre 
gyakrabban szerepel a főcímekben. A válság tu-
datosulása nyomán a jelek szerint változik a szint 

és a nézőpont is. Azok a viták, amelyekben tisz-
tán megjelennek az alternatívák, egyértelműen 
Európa egészéről szólnak - amelynek részei a 
nemzeti társadalmak és a nemzetállamok. Ilyen 
értelemben Európa lényegében saját akarata elle-
nére ölt alakot. Az Európát fenyegető veszélyek 
közepette Európa és Németország is kényszer-
helyzetben van: csak az együttműködés és a csőd 
között választhat. Az együttműködés a verseny 
meghaladását jelenti, ennek hiánya viszont csak-
is bukáshoz vezethet. Két folyamat figyelhető 
meg, amelyek bizonyos értelemben egy időben 
zajlanak és szemben állnak egymással. Az egyik 
pillanatban minden a nemzeti keretek közé tör-
ténő visszafordulás felé látszik haladni, aminek 
következtében kivonják az erőket Európából és 
nemzeti szinten koncentrálják. A következő pil-
lanatban minden az ellenkezőjébe fordul és ismét 
az európai integráció felé mozdul, miután vilá-
gossá válik, milyen veszélyekkel jár a visszatérés a 
nemzeti keretek közé. Merkel politikája épp ezt 
a libikókázást mutatja. Először a nemzeti érdeke-
ket hangsúlyozta, tekintettel a küszöbön álló tar-
tományi választásokra, utána viszont az európai 
megoldások fontosságáról beszélt. 

M 36: Az ön által képviselt kozmopolita felfogás értel-
mében a nemzetállamok, a csoportok és az egyének 
közötti különbségek nem jelentenek problémát, épp 
ellenkezőleg ezek adják a megoldást, mert a különb-
ségeket ellensúlyozza a törvény előtti egyenlőség és az 
európai integráció dinamikája, amely minden EU-
polgár számára egyenlő életszínvonalat fog biztosíta-
ni. Milyen mértékben képes az EU egyáltalán elis-
merni a nemzetállamok, a csoportok és az egyének 
közötti különbségeket? 

UB: Először is emlékeztetni szeretnék arra, hogy 
a kozmopolitizmust csak az egyik útnak tekintem a 
Másik lehetséges társadalmi megközelítései kö-
zül. Egy másik út a rasszizmus, amely esszencia-
lizálja, hierarchizálja a csoportok közötti különb-
ségeket és értéket rendel hozzájuk. A harmadik az 
univerzalizmus, amely abszolút egyenlőséget fel-
tételez az emberek között, jelentéktelennek te-
kinti, sőt tagadja azok egyedi sajátosságait. Ez 
súlyos problémákhoz vezet. Az univerzalisztikus 
modell hasonló előnyökkel és hátrányokkal jár. 
Az ideál a nemzetállamok megerősítése lehet az 
egymást kizáró nacionalizmusok révén ellenőr-
zött határokkal, amelyeken belül a hazafiak az 
„iszlám rendszer" ellen küzdenek. Aztán ott van a 
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nacionalizmus, amely egyenlőséget hirdet a nem-
zeti határokon helül, és a Másikat lényegében a 
határokon kívül látja. Ezt a nézetet osztják a na-
cionalista Európa hívei. A multikulturalizmus ez-
zel szemben egymás mellé helyezi a különböző 
Másikakat, mint homogén kultúrákat vagy nem-
zeteket. Végül a kozmopolitizmus a különbséggel 
szembeni társadalmi att i tűdök változatainak sa-
játos szintézise. A kozmopolita Európa modellje 
ugyan feltételezi az univerzalizmus, az egyenlőség 
minimumát, de az univerzalisztikus Európával 
szemben a dialogikus képzeletet helyezi a közép-
pontba, azaz elismeri és magába foglalja a kizárt 
Másikat. A kozmopolita szemlélet, szemben a fö-
derális Európa fogalmával, nem a nemzetek felol-
dását tekinti céljának, hanem ezek fennmaradá-
sát, de új jelentéssel. A kozmopolita szemlélet 
tartalmaz egy minimális univerzalizmust, de elis-
meri a Másikat kívül és belül. 

Véleményem szerint a probléma, amit ön a 
kérdésében megfogalmaz, nem az egyenlőség vi-
szonyát és a sokféleség elismerését érinti, hanem 
az összehasonlíthatóság kozmopolitizáló vonásai-
ra világít rá. Az egyenlőtlenséget eddig a nemzet-
állam keretein belül tudatosítottuk és értékeltük 
és a külső különbségekről nem vettünk tudomást. 
A nemzeti határok intézményesítik az összeha-
sonlíthatatlanságot, így német nézőpontból irre-
leváns, mekkora egy szakmunkás jövedelme Afri-
kában vagy Nagy-Britanniában. Nézzük például, 
hogy változott az európai parlamenti képviselők 
jövedelmének meghatározása: 2009-ig a tagál-
lamok döntöt tek uniós par lamenti képviselőik 
illetményének nagyságáról, aminek következté-
ben ugyanazért a munkáért országonként igen 
különböző fizetést adtak. 2004-ben egy olasz kép-
viselő mintegy 11 ezer euró brut tó fizetést kapott , 
német kollegája hétezer eurót, a kelet-európai 
képviselők viszont ennek csak egy töredékét. 
Hosszú időn keresztül magától értetődő volt, 
hogy a nemzeti parlamentek képviselőinek fize-
tése nem hasonlítható össze. De az Európai Parla-
ment létrejötte megteremtette az összehasonlít-
hatóságot. Ezzel láthatóvá te t te a képviselők kö-
zötti különbségeket, hozzájárulva ahhoz, hogy 
egyenlővé tegyék a juttatásokat. Az európai par-
lamenti képviselők fizetésének egységes szabályo-
zása, amit 2009-ben vezettek be, az Európai Bíró-
ság bírái által kapott alapfizetés 38,5 százalékában 
szabja meg bérüket, amit az Európai Parlament 
költségvetéséből finanszíroznak. Ez a példa meg-

világítja, hogyan relativizálódik a különbségek 
nemzeti meghatározása, ami aztán reményeim sze-
rint megszűnik. A folyamat során egyre inkább 
politikai kérdéssé válnak az Európán belül tapasz-
ta lha tó különbségek és egyenlőtlenségek. Szo-
ciológiai szempontból fontos, hogy felismerjük 
ezt, mert lehet, hogy a különbségek és egyenlőt-
lenségek nem növekszenek, sőt esetleg csökken-
nek, mégis egyre nyomasztóbb problémává vál-
nak. Ezért úgy látom, hogy a különbségek látha-
tóvá válása komoly konfliktusforrássá válhat. 

M36: Mi garantálja a különbség és az egyenlőség el-
ismerése közötti sajátos viszonyt az EU-ban? 

UB: Ha nem akarjuk Európát intézményes 
nemzetállamnak tekinteni, amely megszabja az 
egyenlőséget és egyidejűleg megőrzi az európai 
nemzeti identitásokat, akkor két folyamatot kell 
elkülönítenünk. Az első az elismerés megoszlásá-
val kapcsolatos. A nemzetállamban a többség a 
mértéke annak, hogy mit ismerünk el és mit nem, 
ahogy ez világosan látható a bevándorlók integ-
rációjával kapcsolatos kérdésekben. Európában 
egyáltalán nem világos, hogyan oszlik meg az elis-
merés, és a kérdés nem fordítható le arra, milyen 
az anyagi javak, a tanulási lehetőségek, stb. elosz-
lása. Ami ugyanakkor az anyagi javak elosztását 
illeti, ezt teljesen külön kell választani az elisme-
rés elosztásától. Ez azt a kérdést veti fel, hogy 
mekkora egyenlőtlenséget képes elviselni a koz-
mopolita Európa, amely elsősorban a különbsé-
gek elismerésén alapszik. Az erre adott válasz a 
sarkköve a szociális Európa kialakulásának. 

M36: Hogyan ragadható meg a szociológusok szá-
mára az európai társadalomi1 Eddig az államok és ré-
giók közötti különbözőségekre, és az ebből fakadó 
migrációra és mobilitásra hívta fel a figyelmet. Van-
nak más területek is, melyeket az európai társadalom 
szociológiájának vizsgálnia kell? 

UB: Amikor Edgar Grandéval könyvet írtunk 
a kozmopolita Európáról, azt a kérdést tet tük fel 
magunknak, milyen területeken észlelhető és ta-
pasztalható meg Európa, mint társadalom az in-
tézményes formákon túlmenően. A válasz az volt, 
hogy az európai családok mindennapi életében. 
Európai családon olyan családokat ér tet tünk, 
amelyekben a szülők különböző országokból szár-
maznak, és olyan családi hálókat hoznak létre és 
tartanak fent, amelyek átlépik a generációs hatá-
rokat. Azt találtuk például, hogy a többnyelvű-
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ség, az eltérő családi háttér és más hasonló ténye-
zők, amelyek magukon a családokon belül nem 
tekinthetők európaiaknak, mégis arra utalnak, 
hogy a család tapasztalatokkal rendelkezik az 
európai társadalomról. Ezt a megközelítést azon-
ban nem tudtak empirikusan alátámasztani. A ren-
delkezésre álló adatokat forrásai ugyanis a nemzet-
államok. Még az európai adatok is az egyes orszá-
gokban végzett felméréseken alapulnak. Az, hogy 
az „éppúgy mint" transznacionális dimenziójában 
gondolkodjunk, ellentmond az adatgyűjtés kate-
góriáinak és gyakorlatának, ugyanakkor nélkülöz-
hetetlen ahhoz, hogy elemezni tudjuk az európai 
társadalom, és nem csak a család tapasztalatait. 

Amíg a szociológia az adatgyűjtést és az elmé-
letalkotást (implicit módon) a nemzetre alapoz-
za, addig a nemzetállam fogságában marad. N e m 
hagyhatja figyelmen kívül a nemzeti kereteket, 
például az egyes országok családjogát, de azt is 
vizsgálnia kell, hol és hogyan lépnek túl az embe-
rek ezeken. Az európai társadalom szociológiájá-
nak ki kell ter jednie az európai családok szocioló-
giájára vagy az európai oktatás szociológiájára, és 
érintenie kell az Erasmus-nemzedék erőteljesen 
támogatott mobilitását és ennek eredményeit is. 
Ezzel szemben csak olyan oktatásszociológia léte-
zik, amely csupán Németországra vagy Nagy-Bri-
tanniára vonatkozik, és amely ugyan nemzetközi 
összehasonlításokat is tartalmaz, de csak közvet-
ve figyeli a transznacionális életformákat, oktatá-
si életutakat és mobilitási pályákat. 

A társadalomelmélet mindeddig ugyancsak el-
hanyagolta Európát, mint tudományos témát. Ér-
dekes, hogy a szociológia, amelynek térhódítása 
a 19. században kezdődött, és egyik fő területe a 
nemzeti társadalmak és ezek intézményeinek elem-
zése volt, mennyire nem tudta mentesíteni magát 
a nacionalizmus befolyásától. A szociológiai el-
mélet továbbra is arra az elgondolásra épül, hogy 
a nemzetállam és a nemzeti társadalom az alapve-
tő egység. A globális társadalom úgy kapcsolódik 
ehhez az egységhez, mint a „kitágított nemzet és 
nemzetállam". Mindeddig nem ismerték fel a re-
gionális struktúrák fontosságát a nemzeti és a glo-
bális társadalom között. Az Európai Unió törté-
nelmileg új és eddig kellő mélységben meg nem 
értett politikai vonása az, hogy egyfelől összeköti 
a nemzeti társadalmakat az európai jogrenddel, 
másfelől egymáshoz kapcsolja a nemzeti kormá-
nyokat. Ez az aspektus kimarad a társadalomel-
mélet vizsgálati köréből. 

M36: Hogy lehet a korábban leírt veszélyekkel szem-
ben európai jellegű politikát kialakítani olyan idő-
szakban, amikor Európában már nincs „win-win", 
azaz kölcsönösen előnyös helyzet? 

UB: A pénzügyi válság ahhoz hasonló európai 
politikát tesz szükségessé, mint amilyen az Ostpo-
litik volt az 1970-es években a kettéosztott Né-
metországban, vagyis a határokon keresztül meg-
valósuló egyesítés. Miért volt annyira magától ér-
tetődő az NDK-val való egyesülés, bármekkora 
volt is ennek az ára? Miért annyira elítélendő ak-
kor az adós országok, köztük Görögország és Por-
tugália gazdasági integrációja? A kérdés nemcsak 
az, hogy ki állja a költségeket. A tét az, hogy újra 
tudjuk-e gondolni, újra tudjuk-e tervezni Európa 
jövőjét és a világban elfoglalt helyét. Az euro-
kötvények bevezetése nem jelenti a német érde-
kek elárulását. A szolidaritási unió felé vezető út 
éppúgy megfelel a németek jól felfogott érdekei-
nek, akár az Odera-Neisse határ elismerése volt 
annak idején. Ez az európai-német Realpolitik ki-
fejeződése. Miért ne vezethetne be az EU egy 
pénzügyi tranzakciós adót? Senkinek nem okozna 
komolyabb kárt, még a bankoknak sem. Viszont 
minden tagállamnak haszna származna belőle, és 
megteremtené a pénzügyi lehetőségeket a szociális 
és környezettudatos Európa létrehozására, amely a 
biztonság ígéretét kínálja a munkavállalók számá-
ra egész Európában, és ezzel a magáévá tesz egy az 
európai fiatalság számára különösen fontos ügyet. 

Míg az Ostpolitik az 1970-es években azt a jel-
szót tűzte zászlajára, hogy „a közeledés hozhat ja 
meg a változást", a jelszó ma az lehet, hogy „a 
több Európa igazságosabb is". Ahogy annak ide-
jén sokan árulásnak tartották a kapcsolatok nor-
malizálását a kommunista tömbbel, ma a „több 
Európát!" követelés pofon a nemzeti önhittség-
nek. Merkel a maga cikk-cakk politikájával na-
gyon jól előkészítheti a talaj t egy jövőbeli szociál-
demokrata-zöld projekt számára. Ha az SPD és a 
Zöldek kinyilvánítják, hogy a szociális Európa 
nem valami introvertált torzszülött, hanem — He-
gellel szólva - történelmi szükségszerűség, akkor 
az SPD visszaszerezheti népszerűségét és ismét vá-
lasztásokat fog nyerni. Ehhez azonban az kell, 
hogy nyíltan vállalja: fő programjának tekinti az 
Európa-politikát, éppúgy, ahogy negyven évvel 
ezelőtt a keleti politikát. 

Az interjú 2011 nyarán készült 
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Nova Eszter 

A demokratikus konszolidáció 
fogalmai és dilemmái 

I. Mit konszolidálunk? 

„Arra jutott... hogy a gyerek szimbolikus tökéletlen-
ség, mint egy anyajegy, vagy az elhízás, amitől ott is 
labdába rúghat az ember, ahol különben nem lett vol-
na semmi esélye. Lehet, hogy a gyerekek demokrati-
zálják a szép, egyedülálló nőket."' 

A demokrácia túlfeszített fogalom. Ha például 
a fenti idézetből indulunk ki, a demokratizálás 
csökkenti valaminek az értékét, így azok számára 
is elérhetővé válik, akik eredeti fényében nem 
juthattak volna hozzá. Természetesen nem érde-
mes messzemenő következtetéseket levonni a szó 
köznapi alkalmazásából. A vizsgálódást azonban 
mindenképpen a demokrácia különféle értelme-
zéseinél kell kezdeni, mivel a fogalom igen nagy 
politikai felhajtóerővel bír. 

Elsőként ki térek a demokrácia „negatív" de-
finíciójára, amely a demokratikus átalakulások 
idején még elégségesnek tűnik. Ezután a demok-
rácia minimális definíciója következik, amely le-
egyszerűsítve csak az eljárásra, a választások meg-
létére terjed ki. Végül pedig megkísérlem bemu-
tatni a demokrácia harmadik, legteljesebb meg-
közelítését, amelyet liberális demokráciaként 
fogok emlegetni. A liberális demokrácia megér-
tése azért fontos, mert a konszolidáció idején már 
láthatóan nem elégséges a demokrácia minimális 
definíciója és a választásokon túl az alkotmányos 
liberalizmus és a köztársasági berendezkedés kri-
tériumait is figyelembe kell venni . 

A 
1 V tranzitológia számára a demokrá-

cia egyszerűen a diktatúra valamilyen formájának 
a hiánya, ezzel a negatív definícióval kicsit leegy-

szerűsítve meg lehet kerülni a demokrácia definí-
ciójának kérdését. A demokratikus átmenet ide-
jén kis túlzással még az is megteszi, hogy a régi 
rendszer hibáit , vagyis a demokrácia negatív defi-
nícióját használjuk fogódzóként. A demokrácia 
kialakítása ekkor egy másolásos, utánzó fejlődést 
jelent, amikor bőven van még mit átvenni de-
mokratikus országok példájából. Am ha a konszo-
lidáció kérdése kerül napirendre, már nem ennyi-
re egyszerű eltekinteni a demokrácia különböző 
definíciói közti különbségektől. 

Ha szigorúan vesszük a kategorizálás kérdését, 
minden ma létező demokratikus berendezkedés 
különböző. David Collier és Steven Levitsky 
150, a demokráciáról szóló tanulmány elemzése 
során mintegy 550 változatot különböztetett 
meg. (Diamond 1999:8) Hunt ington megfogal-
mazásával élve Dánia és Kína között a demokra-
tikus - nem demokratikus tengelyen felrajzolva 
valószínűleg a normál eloszlás görbéjét kapnánk. 
(Hunt ington 1996:10) Még a nyugati demokrá-
ciák körében sincs két egyforma politikai és al-
kotmányos berendezkedés. Az egyes demokrá-
ciák esetében is különböző az államforma, a párt-
rendszer, az etnikai és vallási háttér, nem is be-
szélve a történelmi előzményekről. így egy fiatal 
demokrácia politikai elitje kis túlzással bármilyen 
intézményes megoldáshoz találhat nemzetközi 
példát és egyben hivatkozási alapot. 

A 
x demokrácia definíciói többféle-

képpen csoportosíthatók. Egyrészt léteznek uni-
verzális, minden kultúrkörre vonatkozó, illetve 
partikulárisabb definíciók. Másrészt a fogalom 
értéktelítettsége mentén megkülönböztethetünk 
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leíró, illetve értékalapú meghatározásokat. A le-
író definíciókra példa Schumpeter illetve Robert 
Dahl meghatározása, de ide sorolható Martin 
Seymour Lipset, Juan Linz és Alfred Stepan defi-
níciója is. Az értékalapú, vagy normatív definí-
ciót például Francis Fukuyama illetve Samuel 
Huntington alkalmazza. (Hudecz 2007) Phil-
lippe Schmitter megközelítésében pedig egysze-
rűen azt az országot nevezzük demokráciának, 
amely annak tartja magát, és más demokráciák is 
annak tartják - annak összes lehetséges hibájával 
együtt.2 A definíciónak ugyanakkor van időbeli 
dimenziója is, hívja fel a figyelmet Schmitter. A 
nyugati típusú demokráciák ugyanis radikálisan 
átalakultak a történelmük során, miközben to-
vábbra is ugyanúgy hívjuk őket. Túlléptek mind 
a méret kérdésén (már nemcsak városállami ke-
retek között értelmezzük a demokráciát, hanem 
országos szinten), a választójog radikális kibőví-
tésén és a kormány feladatainak radikális kiter-
jesztésén is (az ország védelmén és a rendfenntar-
táson túl kialakultak regulációs, redisztributív és 
jóléti funkciók is). (Schmitter 2010:2-3) Mind-
ezt a társadalmi igényre reagálva tették. Az ön-
korrekció és adaptív készség a demokráciák talán 
legpozitívabb tulajdonsága. 

A demokrácia leíró 
vagy minimális definíciója 

„Ahhoz, hogy a demokráciát vagy bármilyen 
egyéb jelenséget meg tudjuk vitatni, előbb min-
denképp szükséges definiálni" - írja Martin Lip-
set 1959-ben. „...a demokráciát (összetett társa-
dalmakban) úgy lehet definiálni, mint politikai 
rendszert, amely rendszeres lehetőséget biztosít a 
kormányzó hivatalnokok lecserélésére." (Lipset 
1959:70—71). Ezzel Lipset átvette a demokrácia 
procedurális megközelítését. A demokrácia defi-
níciójának minimalista meghatározása Schum-
petertől ered mely szerint „a politikai döntéseket 
úgy hozzák, hogy egyének versengenek az embe-
rek szavazataiért." (Schumpeter, idézi Diamond, 
1999:8) Ez a választási demokrácia. Itt nem 
hangsúlyos a szólásszabadság és a véleménynyil-
vánítás szabadsága, bár értelemszerűen léteznie 
kell valamilyen formában. 

Lipset a szociológia és a viselkedéskutatás 
szempontjából közelítette meg a demokráciát, 
amely ezen túl „olyan társadalmi mechanizmus, 

amely az ellenérdekelt érdekcsoportok közötti 
társadalmi döntéshozatal problémáját hivatott 
megoldani, és amelyben a lakosság lehető legna-
gyobb részének befolyásolási lehetősége van a po-
litikai pozíciókért versengő jelöltek közötti vá-
lasztáson keresztül". (Lipset 1959:71) Ehhez két 
feltételnek kell teljesülnie. Egyrészt szükség van 
egy alkotmányra vagy politikai szabályrendszerre, 
amely lefekteti a versengés alapelveit, ezáltal le-
gitimálja a procedúrát (political formula). Más-
részt léteznie kell a hatalmon lévő politikai eliten 
kívül egy legitim alternatív csoportnak, amely-
nek nem elhanyagolható esélye van a hatalom 
megszerzésére. 

A minimális definícióval egyetért Adam Prze-
worski is. „A demokrácia az a politikai rendszer, 
amelyben a pártok választásokon veszítenek." 
(Przeworski 1991:10) Vannak ugyan intézményi 
különbségek, de a demokráciák alapvető tulaj-
donsága az érdekek, értékek és vélemények pe-
riodikusan ismétlődő, szabályozott versengése a 
vereség lehetőségével. 

Liberális demokrácia 

Mások épp ezt nevezik választási tévedésnek 
(electoral fallacy), amelynek két dimenziója az el-
lenzék létezése, illetve a választásokon alvó rész-
vétel. Az elsőhöz a rendszeres és tiszta választá-
sok megléte, míg az utóbbihoz a gyakorlatilag 
univerzális választójog elengedhetetlen. A de-
mokrácia egyik legelterjedtebb definíciója Ro-
bert Dahl után a poliarchia: állampolgárok poli-
tikai jogai, plusz tiszta, versengő és inkluzív vá-
lasztások. A poliarchia a liberális demokráciák-
kal rokon a fogalom. 

A választások tényéhez jön még tehát a polgári 
szabadságjogok (civil liberties) intézménye, ami el-
sősorban a szólásszabadságot, az ellenvélemény 
hangoztatásának szabadságát, a szervezetalapítás 
és gyülekezés szabadságát és alternatív informá-
cióforrások létét, vagyis lényegében a sajtósza-
badságot jelenti. (Diamond 1999) Ennek megfe-
lelően a Freedom House 1972 óta létező éves lis-
táján a liberális demokráciák száma és aránya 
egyaránt növekvő tendenciát mutat, bár ez a nö-
vekedés messze nem olyan lenyűgöző, mint a vá-
lasztási demokráciáké. (Diamond 1999) 

A szabad és tisztességes választások hiánya csak 
egyetlen a lehetséges hiányosságok közül, de még 
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nem jelent automatikusan diktatúrát. Egy idő 
után ugyanakkor mindig szükségessé válik a vá-
lasztás. Egy választott kormánytól többet eltűr-
nek a választók, m i n t egy nem választottól. Min-
dent összevetve az univerzális választójogon ala-
puló a többségi választás talán a liberális demok-
ráciák legkisebb erénye. „Ha egy demokrácia 
nem tartja fenn a szabadságot és a jog uralmát, so-
vány vigasz, hogy azért demokrácia." (Zakaria 
1997:8) A demokrácia rohamosan terjed, miköz-
ben az alkotmányos liberalizmus visszaszorulóban 
van, állapította meg Fareed Zakaria 1997-ben. A 
demokrácia számára sem csupán a szabad és tisz-
tességes választásokat jelentette. A választáso-
kon túl egy liberális demokráciának legalább még 
egy komponenssel kell rendelkeznie: az alkotmá-
nyos liberalizmus elemeivel. Az alkotmányos li-
beralizmuson Zakaria azt érti, hogy garantált a 
jogállamiság, a h a t a l m i ágak szétválasztása, és sza-
vatoltak a politikai alapjogok (gyülekezési jog, 
szólás- és vallásszabadság, valamint a tulajdonhoz 
való jog). Vagyis n e m annyira a kormány megvá-
lasztásának módját , mint inkább annak célkitű-
zéseit érinti: az egyén autonómiájának és méltó-
ságának védelmét az állammal és minden erő-
szakkal szemben, legyen az állami, egyházi vagy 
más állampolgárok felől érkező. 

Az alkotmányos liberalizmus, ahogy Zakaria 
nevezi, történelmileg a demokráciától jól elkülö-
ní thető utat járt be. Az alkotmányos liberalizmus 
Nyugat-Európában évszázadokkal megelőzte a 
demokratikus választások megjelenését, nem is 
beszélve az univerzálissá tágult választójogról. Az 
egyén élethez, tu la jdonhoz való jogát, valamint 
szólás- és vallásszabadságát jóval előbb meghono-
sították, minthogy a választások megjelentek 
volna. Az alapjogok védelméhez pedig kialakult 
a hatalmi ágak egymás fölött gyakorolt kontroll-
ja, a jog előtti egyenlőség intézménye, valamint a 
pártatlan és függet len bíróságok és az állam és 
egyház szétválasztásának igénye. Innen ered az 
egyén elidegeníthetetlen jogainak gondolata, 
amelyet a mindenkor i kormány sem korlátozhat 
ok nélkül, bármekkora többsége legyen is. Ez a 
fajta kormányzati önkorlátozás tör ténelmi gya-
korlatot igényel, és sokkal inkább ez jelenti a 
nyugati modell lényegét , mintsem a választás ak-
tusa. Jelenkori példái Zakaria szerint egy nagyon 
hasonló megoldásnak azok a kelet-ázsiai liberális 
autokráciák, vagy fél-demokráciák, amelyek egy 
de facto egypártrendszerben, egy domináns párt 

működése alatt kezdtek gazdasági és politikai li-
beralizációba és alapvető gazdasági, vallási és po-
litikai jogokat ruháztak polgáraikra, miközben a 
szavazások sokkal inkább a ha ta lom rendszeres 
megerősítései, mintsem valódi, versengő válasz-
tások. Ezek a kelet-ázsiai kormányok nagyon ha-
sonlítanak a nyugati kormányokra úgy 1990 kö-
rül - vegyítik a demokrácia, a kapitalizmus, az 
oligarchia, a liberalizmus és a korrupció bizonyos 
elemeit.3 (Zakaria 1997) A közép-európai orszá-
gok is átmentek a demokrácia nélküli alkotmá-
nyos liberalizmus fázisán, írja Zakaria, méghozzá 
az Osztrák-Magyar Monarchia idején, amely sze-
r inte a liberálisan működő autokrácia klasszikus 
esete. Hasonlóképp a korábbi brit gyarmatok is 
könnyebbnek találják a demokratikus kereteket, 
mivel a gyarmati időkben már megszokták az al-
kotmányos működés gyakorlatát. (Zakaria 1997) 

Ezzel szemben Latin-Amerikában, Afrikában 
és Közép-Ázsiában a túlhangsúlyozott többpárti 
választások gyakran csak homlokzatként szolgál-
nak, melyek gyakran olyan mértékű visszaélése-
ket hivatottak eltakarni, amelyek a demokrácia 
reputációjának súlyos erodálását okozzák. (Za-
karia 1997) Alkotmányos liberalizmus egy mo-
narchia keretein belül is kialakulhat (lásd az 
Osztrák-Magyar Monarchia vagy az Egyesült Ki-
rályság példáit), és később, az általános választó-
jog elterjedésével valódi liberális demokráciává 
alakulhat. Ezzel szemben a bizonyos afrikai orszá-
gokra jellemző, puszta választási demokrácia jó 
eséllyel sosem fog stabil liberális demokráciává 
alakulni, mert a demokratikusan megválasztott 
elit visszaélései még azelőtt kikezdik a demokrá-
ciát, hogy világossá válnának az előnyei. (Zakaria 

1997) 

ü 3 i a m o n d normatív meghatározást 
használ: a demokrácia a legjobb kormányzási for-
ma, bár nem hibák nélkül való. John Stuart Mill 
a tiszta demokráciában a többség zsarnokságának 
lehetőségét látta. (Mill, 1859:8-9) A tiszta de-
mokráciát nem hiába utasították el az ókori görö-
gök sem. Platón és Arisztotelész egyaránt a több-
ség zsarnokságát, a mindenkori többség korlátok 
nélküli uralmát értette a szó alatt és messzemenő-
kig elítélték. Ha a demokráciának ezt a definíció-
ját tesszük magunkévá, akkor az elutasítás való-
színűleg helyénvaló, és helyette mi is inkább va-
lamely vegyes rendszert fogunk javasolni, amely-
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ben a jogállamiság és az alkotmányos korlátok 
akadályozzák mind a nép korlátlan szuverenitá-
sát, mind a vezetők korlátlan cselekvési jogkörét 
és ahol az állami intézmények stabilitást és ren-
det teremtenek. A demagógia ugyanis ott tud 
megteremni, ahol a többségnek korlátlan hatal-
ma van megváltoztatni a jogszabályokat.4 (Dia-
mond 1999) 

Köztársaság és demokrácia 

Amikor kidolgozunk egy rendszert, amelyben ember 
kormányoz embert, a nehézség abban rejlik, hogy 
előbb lehetővé kell tenni , hogy a kormány gyakorol-
hassa hata lmát , majd rá kell venni, hogy eközben kor-
látozza önmagát - írja James Madison.1 

A Föderalista lapjain szembe került egymással a 
nép uralmának (popular government) két külön-
böző formája: a demokrácia és a köztársaság. Az 
alapító atyák arra a következtetésre jutottak, 
hogy az általuk demokráciának nevezett uralmi 
formában semmi nem akadályozza meg a többsé-
get abban, hogy a kisebbséghez tartozókat el-
nyomja, így a „tiszta" demokrácia összeférhetet-
len az egyéni biztonsággal és a tulajdonhoz való 
joggal. Szemben a köztársasági államformával, 
ahol a beépített fékek rendszere a többség zsar-
nokságát ellensúlyozni képes.6 (Plattner 1998) 

John Stuart Mill (Mill 1859:7-9) azt írja, hogy 
demokratizálódott országokban az emberek haj-
lamosak azt hinni, hogy a kormány hatalmát im-
már felesleges korlátozni. Hiszen az alkotmányos 
korlátok önkényuralmi rendszerekre adott reak-
ciók, az uralkodók ellen jöttek létre. A népfelség 
elvének bevezetésével az önkényuralom veszélye 
végleg a múlté. Lukasenko, fehérorosz diktátor 
jól kifejezte a tévedés lényegét: „Nem lesz semmi-
féle diktatúra. Engem az emberek választottak 
meg, és én az emberekért fogom gyakorolni a ha-
talmat" - mondta, amikor 1994-ben hatalmának 
esetleges korlátozásáról kérdezték (idézi Zakaria 

1997:4) 
A huszadik század megmutatta, hogy a centra-

lizált rezsimek ugyanolyan veszélyesek lehetnek a 
lakosságra, mint az anarchia. A demokratikus 
megválasztással tehát nem ért véget a politikai 
rendszer átalakítása. Az amerikai rendszer az em-
beri természet (legalábbis a politikai elit) pesszi-
mista megközelítésén alapul, amely szerint egyik 

emberre sem szabad túl nagy hatalmat bízni. Aki 
akarja a hatalmat, arra azért nem, de aki meg nem 
szeretné, az sem immúnis annak korrumpáló 
hatása ellen. A politikai elitek szeretik egyre 
nagyobb hatalommal felruházni az államot, nem 
utolsósorban azért, mert az önmaguk egyre na-
gyobb hatalommal való felruházását jelenti. Az 
amerikai Függetlenségi Nyilatkozatban deklarált 
elidegeníthetetlen egyéni jogok az állam szerepé-
nek határait hivatottak kijelölni, csak azzal szem-
ben van értelmük. A többség bármilyen behato-
lása bármelyik egyén elidegeníthetetlen szabad-
ságai mögé megengedhetetlen. (Zakaria 1997) 

Madison az amerikai alkotmánnyal kapcsolat-
ban azon az állásponton volt, hogy fékek és ellen-
súlyok bonyolult rendszerére van szükség ahhoz, 
hogy a hatalom túlzott koncentrációja ne való-
sulhasson meg.7 De ez önmagában nem elég. A 
rendszernek azt is biztosítania kell, hogy a kor-
mány ne tudja megsérteni az egyének jogait - ezt 
pedig nem lehetséges csupán azáltal, hogy készí-
tünk egy listát ezekről a jogokról. Madison szava-
ival élve az ambícióval ambíciót kell szembeállí-
tani. Ugyanígy szükséges, hogy az alkotmányok meg-
akadályozzák a tömeg túlkapásait. (Zakaria 1997) 

M ár Kant is gyanúsnak és erősza-
kosnak találta a többségi demokratikus berendez-
kedést, egy kivétellel, amelyet a köztársasági ál-
lamformának nevezett: ez a rendszer a többség 
zsarnokságát volt hivatott korlátok közé szoríta-
ni. Békében pedig köztársaságok élnek egymással 
- fogalmazott Kant - nem pedig demokráciák, 
vagyis a demokratikus béke elméletéhez Kant 
szerint sem elégséges a választási demokrácia.8 

A köztársaság Kant olvasatában a hatalmi ágak 
szétválasztásának, valamint a fékeknek és el-
lensúlyoknak rendszere, ahol az egyéni jogokat 
tiszteletben tartja a kormány, és a lakosság politi-
kai képviselete megoldott - bár közel sem beszélt 
még általános választójogról. Ebből következik, 
hogy egy ilyen kormány a szomszédos országok 
polgárainak jogait is képes tiszteletben tartani. 
Nem a demokratikus többségi elv, hanem a kor-
mány joguralom általi önmegtartóztatása az örök 
béke záloga. Ezenfelül a szabad kereskedelem, az 
egymásra utaltság és interdependencia, valamint 
az a tény, hogy egyetlen vezető sem képes hadba 
rántani az országát a társadalom legalább részle-
ges meggyőzése nélkül. (Zakaria 1997) 
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De lehetséges-e az alkotmányos liberalizmus 
terjesztése? Vagy csak a választási demokráciát le-
he t exportálni? A liberalizmus eszméje nem csak 
eljárási kérdés — az egész társadalomban el kell 
terjednie, szemben a választással. A választás sok 
tekintetben csak az alkotmányosságnak és a 
nép uralmának szemmel látható megnyilvánulá-
sa, nem pedig előfeltétele.9 A demokrácia definí-
ciójának természetesen messzemenő következ-
ményei lehetnének a demokrácia terjesztését il-
letően. Az amerikai külpolitika gyökeresen meg-
változhat attól, ha a terjeszteni kívánt demokrá-
cia fogalmát megváltoztatjuk.10 Ez azonban ép-
pen egy ellenérv a fogalom megtisztítása ellen. 
Túl konkrét vagy nehezen megvalósítható célok 
kitűzése veszélyezteti az akció sikerét, és szinte le-
hetet lenné teszi a siker deklarálását. 

I I . Az átmenet ideális 
sorrendje 
Mielőtt konszolidációról esne szó, érdemes meg-
említeni a demokratikus átmenettel kapcsolatos 
legfontosabb kritériumokat, mivel ezek hiánya 
később a demokrat ikus konszolidáció kerékkö-
tőjévé válhat, hiszen idővel minden elodázott 
probléma előkerül. 

A Linz-Stepan szerzőpáros a demokrácia létre-
jöttének három minimális követelményét külön-
bözteti meg. Ezek közül az első az államiság. A po-
litikai egység (az á l lam) kérdéséről ugyanis nem 
lehetséges demokratikusan döntést hozni. Ha 
nem rendezett az ál lam kérdése, nem gyakorolha-
tó szabad és ügydöntő választás, és nem lehet ha-
tékonyan megvédeni az állampolgárok jogait, 
mivel a mindenkori nyertes nem tudja gyakorol-
ni az erőszak legitim monopóliumát. A második 
minimális követelmény a szabad és versengő vá-
lasztások léte, ami azonban még mindig nem 
elégséges a demokratikus átmenet teljessé nyilvá-
nításához. Harmadszor addig nem beszélhetünk 
demokráciáról, amíg a választott vezetők (a meg-
választásuk többségétől függetlenül) n e m tiszte-
lik az alkotmányt, és megsértik az egyének illetve 
kisebbségek jogait, vagy korlátozzák a törvényho-
zás működését. (Linz—Stepan 1996a: 15) 

Létezik ezen felül hé t , egymástól függetlenül 
vizsgálható változó, amely a demokratikus átme-
netet befolyásolja. (Linz-Stepan 1996b: 14) Az 
első természetesen az állam, a nemzet és a demok-

rácia komplex viszonyának rendezése.11 A máso-
dik a demokráciát megelőző kormányforma. Más 
utat jár be egy demokrácia, hogyha előzőleg az or-
szágnak totális, autoriter vagy poszt-totalitárius 
politikai rendszere volt.12 Meghatározza az átme-
netet és az így létrejövő demokráciát a megelőző 
rezsim személyi összetétele, és hogy ki kezdemé-
nyezi a rezsimváltást, valamint három kontex-
tusfüggő változó is szerepet játszik: a nemzetközi 
hatások, a legitimáció és kényszer alakulása az 
előző rendszerben, illetve az új alkotmány meg-
születésének körülményei. 

Linz és Stepan olvasatában a demokratikus át-
menet akkor válik befejezetté, amikor „megálla-
podás születik a politikai eljárásokról, amelyek-
kel az új kormányt megválasztják, amikor szabad 
és általános választások eredményeként létrejön 
az új, demokratikus kormány, amikor ennek a 
kormánynak de facto lehetősége van új szakpoli-
tikák bevezetésére, és amikor az új demokrácia ál-
tal létrehozott végrehajtó, bírói és törvényhozói 
hatalomnak nem kell de jure más szervekkel 
megosztania hatalmát."1 3 (Linz-Stepan 1996b:3) 

Linz és Stepan az átalakulás sorrendjét is fon-
tosnak tartja a demokratikus átmenetek eredmé-
nyessége és az így lé t re jövő demokráciák stabi-
litása szempontjából. Az átmenetnek ideális 
esetben tudatos döntés eredményeként kell meg-
történnie, az átalakulásnak pedig előbb a politika 
területén kell végbemenni, csak utána következ-
het a jóléti átalakítás, és csak végül jöhetnek a 
gazdaságban a szükséges strukturális reformok. E: 
a Linz és Stepan-féle optimális sorrend, mivel li-
mitálja a társadalmat érő sokkhatást. Fontos ezen 
felül, hogy az átalakulás után újra megerősödött 
államapparátus valószínűleg a strukturális refor-
mokat és a privatizációt is hatékonyabban le tud-
ja majd bonyolítani. Anná l is inkább, mivel a 
rendszerváltó elit csupán tájékozatlansága és ta-
pasztalatlansága folytán is hajlamos felületesen 
kezelni a gazdasági kérdéseket, és nagyságrendek-
kel több figyelmet szentelni szimbolikus lépések-
nek. Az eredeti állapot aztán messzemenőkig ki-
hat az így létrejövő demokrácia minőségére és 
konszolidációjának esélyeire. 

A gazdasági átalakulással kapcsolatban fontos-
nak tartják ezen túl a fokozatosságot. A magyar és 
a lengyel eladósodás okát abban látják, hogy ezek 
az országok a politikai átalakulással egy időben 
gazdasági reformokba kezdtek, így az utóbbi haté-
konysága rossz volt. Szemben például a cseh pél-
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dával, ahol megvolt ez a fokozatosság, ezért nem 
is adósodtak el.14 Egy fiatal demokrácia sem gaz-
dasági, sem adminisztratív értelemben nem tud 
annyira hatékony lenni, amennyire a rendkívüli 
helyzetben szükséges lenne - érvel Linz és Ste-
pan. A helyes sorrend tehát az, ha előbb politikai, 
majd jóléti szinten megy végbe az átalakulás, a gaz-
daság liberalizációja pedig már egy felkészült tár-
sadalmat érint, és egy tájékozottabb elitre hárul. 

N émileg általánosabban az átala-
kulás ideális sorrendjét Schmitter és Santiso az 
alábbiakban határozta meg: (1) territoriális állam 
létrejötte, (2) az állam erőszak-monopóliuma 
(3) jogállamiság (4) a katonaság feletti civil kont-
roll (5) stabil tulajdonjogi feltételek (6) nemzeti 
identitás kialakulása (7) oligarchikus vagy helyi 
bázisú demokrácia (8) iparosodás, ipari kapitaliz-
mus (9) az állampolgári jogok fokozatos kiterjesz-
tése (10) szociális jogok kialakulása. Ezek vezet-
nek legnagyobb eséllyel konszolidálódott de-
mokráciához. (Schmitter-Santiso 1998:81) A har-
madik hullám országai sok esetben fordított 
sorrendben próbálják megoldani a feladatokat, 
vagy akár valamelyik alapvető elem, például az 
államiság kérdése marad rendezetlen. 

A harmadik hullám és 
az antidemokratikus ellenhutlámok 

„You give them the freedom to choose, they vote 
and they elect HoChi Mihn." 

Graham Greene: The Quiet AmericanIS 

A demokrácia hullámait Huntington szerint 
(Huntington 1991) mindig követték antidemok-
ratikus ellenhullámok, amikor az átalakuláson 
átesett országok száma átmenetileg visszaesett. 
Felmerül a kérdés, hogy a demokrácia harmadik 
hullámát vajon követi-e majd egy hasonló anti-
demokratikus fordulat. Huntington szerint érde-
mes abból kiindulni, hogy vajon a harmadik hul-
lám kialakulásában fontos szerepet játszó ténye-
zők hogyan alakultak a későbbiekben. 

A harmadik hullám egyik kiváltó okát Hun-
tington a hatvanas évek példátlan globális növe-
kedésében és az ennek következtében felduzzadt 
városi középosztályban látja. Az észak-amerikai 
és nyugat-európai demokráciák annak a ténynek 

is köszönhették létüket, hogy fejlett, iparosodott 
gazdaságokkal, széles középosztállyal rendelkez-
tek, valamint hogy az írástudatlanság szintje ala-
csony volt. Ezek a sikeres demokráciák társadal-
mi előfeltételei. (Plattner 1998) Visszaesést okoz-
hat tehát tömeges elszegényedés, a középosz-
tályba való bekerülés ellehetetlenülése szélesebb 
tömegek számára. 

A következő kiváltó ok a Vatikán és a katoli-
kus egyház átalakulása az 1963—65-ös zsinat nyo-
mán, amely az egyházat a status quo védelmezőjé-
ből a tekintélyelvű rendszerek támadójává tette. 
Huntington átvette azt a Max Webertől származó 
megfigyelést, mely szerint az egyéni szabadságo-
kon alapuló politikai és gazdasági rendszernek 
előfeltétele volt a protestantizmus elterjedése, 
mivel az autoritáshoz való személyes, közvetítők 
nélküli kapcsolat radikális változás volt a katoli-
kus dogmával szemben. A kereszténység és a de-
mokrácia közötti korreláció sokáig megdönthe-
tetlennek látszott. 

A harmadik hullám a kifulladás jeleit mutatja. 
Diamond azt vallja, hogy ha a frissen létrejött vá-
lasztási demokráciák nem fejlődnek és javítják a 
teljesítményüket és a megítélésüket (nem kon-
szolidálódnak), akkor szükségszerűen vissza fog-
nak fejlődni, az erózió elkerülhetetlen. A nem-
zetközi nyomás nem elégséges a fenntartásukra 
belső elhivatottság és populáris beágyazódás nél-
kül. (Diamond 1999) 

H untington az újonnan létrejött 
demokráciák problémái között megkülönböztet 
öröklött és speciálisan új demokráciákat érintő 
tényezőket. Az új demokráciák hajlamosak kö-
zösségképző eszmék (communalism) és etnikai 
konfliktusok csapdájába esni, mivel a demokrati-
kus választásokat újonnan elsajátító elitek számá-
ra a legegyszerűbb szavazatszerzési mód a vallási, 
etnikai, vérségi vagy törzsi beidegződésekre apel-
lálni. Ez a demokrácia paradoxona. Ha a pártok 
organikus csoportok mentén szerveződnek, nincs 
helye kompromisszumnak, és az állam egysége is 
hamar megkérdőjeleződhet. (Huntington 1996:6) 

Másrészt a demokráciák hajlamosabbak külső 
háborúkat vívni. Igaz ugyan, hogy az erre vonat-
kozó statisztikák tanúsága szerint demokráciák 
nem vívnak egymással háborút, de ezt egyrészt 
csak a második világháború óta vizsgálják, más-
részt az átalakulás időszakában az országok átme-
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netileg hajlamosabbak agresszióra, mint akár 
előtte vagy később, stabil demokráciákként. A 
visszafejődési hullámok is ennek megfelelően 
nem csupán a politikai szabadságjogokat és az 
emberi jogokat veszélyeztetik, hanem a békét is. 
Az első ilyen hul lám a második világháborúba, 
a második pedig a hidegháború alatt regionális 
konfliktusokba torkollott. A konszolidáció eseté-
ben - mint kiderült - már n e m elégséges a de-
mokrácia procedurális, másoló átvétele. Szükség 
van a liberális, vagy alkotmányos demokrácia 
elsajátítására és a köztársasági eszmét sem szabad 
figyelmen kívül hagyni. 

III. Demokratikus 
konszolidáció 
A demokratikus konszolidáció fogalmának kü-
lönböző értelmezései után sorra veszem azokat a 
feltételeket, amelyek megléte nélkül a demokrá-
cia csak nehezen konszolidálódhat. Ezen belül ki-
térek két kérdésre, amelyek a konszolidáció során 
külön érdeklődésre tar thatnak számot: az egyik 
ilyen az etnikai és demokratikus logika közötti 
összeférhetetlenség, a másik pedig a demokrácia 
és a gazdasági növekedés kérdése. A gazdasági tel-
jesítmény kapcsán pedig felmerül a demokrácia 
egy lehetséges alternatívája, amely az utóbbi idő-
ben különös érdeklődésre tart számot: az ázsiai tí-
pusú, tekintélyelvű berendezkedés. 

A 
L V demokrácia harmadik hullámá-

nak konszolidációja ellen Hunt ington szerint az 
alábbi tényezők hathatnak: (1) A frissen demok-
ratizálódott országok belső eli t je nem teszi magá-
évá a demokratikus értékeket, vagy kiábrándul 
belőlük. (2) Ha súlyos gazdasági visszaesés követ-
keztében olyan lépésekre támad igény, amely 
csak autoriter módon lehetséges. (3) Súlyos po-
litikai polarizáció következik be, például radiká-
lis reformokat követelő csoportok nyomására. 
(4) Ha a konzervatív felső és középosztály ki 
akarja zárni a populista illetve az alacsonyabb tár-
sadalmi csoportokat a ha ta lom gyakorlásából. 
(5) Az ország rendjének és közbiztonságának 
terrorizmus következtében bekövetkező felbom-
lása. (6) Külső intervenció egy nem demokrati-
kus nagyhatalom által, vagy antidemokratikus 
dominó-hatás. 

„Külső ha ta lmak beavatkozását leszámítva demokrá-
ciák mindig a belső, demokratikusan megválasztott 
politikai elit befolyására alakultak vissza nem demok-
ratikus politikai rendszerekké" - írja Huntington. (Hun-
tington 1991:33 és 1996:9) 

Ez katonai vagy kormányzati puccsok révén tör-
ténhet. Katonai puccsok azonban bizonyos gaz-
dasági fejlettség fölött ritkák, így a harmadik hul-
lám kelet-európai és latin-amerikai országai ese-
tében sem tűnnek valószínűnek.16 (Hunt ington 
1996:8) Sokkal inkább elképzelhető a kormány-
zati puccs, vagyis amikor a demokratikusan vá-
lasztott politikai vezető olyan hatalmat koncent-
rált egy kézben, amellyel képes felszámolni a 
demokráciát - rendszerint valamilyen szükség-
helyzetre hivatkozva.17 Ilyenek az úgynevezett 
autoriter demokráciák, amikor valamilyen szük-
ségállapotra hivatkozva korlátozzák a nyilvános-
ságot, a kisebbségi és az emberi jogokat, vezetnek 
be rendeleti kormányzást. Ennek rendszerint va-
lamilyen stabilizációs célja van, de Hunt ington 
szerint nem lehet a demokráciát azzal megmente-
ni, hogy leromboljuk. 

A legfontosabb tényező a rezsimek teljesít-
mény-legitimációjából fakadó probléma. A te-
kintélyelvű rezsimek egészen addig maradhattak 
hatalmon, amíg gazdasági (ritkábban katonai) le-
gitimációjuk érintetlen maradt. Hasonlóképp az 
őket követő demokratikus rezsimeknek is számol-
niuk kell a felfokozott várakozások és a valóságos 
teljesítményük közötti különbség miatt kialakuló 
csalódottsággal, amely a demokratikus rezsimek 
esetében sokkal könnyebben kifejezésre jut tatha-
tó. Demokratikus rezsimek legitimitását aláás-
hatja, ha rendszerszinten képtelenek a hatékony 
működésre, illetve ha egy nem demokratikus 
nagyhatalom befolyási övezetében találják magu-
kat. Előbbi rendszerint akkor kerülhető el, ha az 
országban mélyen elterjednek a demokratikus 
eszmék, így a teljesítményi és jóléti legitimáció 
híján is konszenzus marad fölöttük. 

Kele t -Európában kü lönösen az au tor i te r na-
cionalizmus újjáéledése erodálhat ja ezt a de-
mokráciába vetet t bizalmat, míg az arab orszá-
gokban a vallási fundamentalizmus ár that sokat 
- vélekedik Hunt ington. A demokráciák har-
madik hul láma esetében nem is annyira az erő-
szakos puccs, mint a lassú erózió jelent veszélyt. 
Ennek során a választott vezetők gyengítik lé-
pésről-lépésre a demokráciát. Ennek formái le-
hetnek az állami média kontroll ja , a hegemón 
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pártok kialakulása, amelyeknek nincs valódi esé-
lyük kikerülni a hatalomból (illetve kérdéses, 
hogy megtennék-e, amennyiben nem választják 
újra őket), választási csalások, illetve olyan vá-
lasztási vagy állampolgársági szabályozás, amely 
megszünteti a választójog univerzális jellegét. 
(Hunt ington 1996) 

Huntington is fontosnak tartja a nyugat-euró-
pai fejlődési modellt, ahol előbb lezárult az állam-
építés, majd bevezették a jogállamot (az állam 
alárendelése a jognak), és csak a választójog foko-
zatos kiterjesztésével következett be a demokrati-
kus átalakulás. A harmadik hullám esetében ezzel 
szemben olykor kétséges állami keretek között 
próbáltak demokratikus reformokat bevezetni, 
amikor még a jogrendszer sem állt készen a válto-
zásra. 

Definíciók 

A demokrácia konszolidációja a legszűkebb érte-
lemben véve csupán az ú jonnan létrejött demok-
ráciák stabilizálását jelenti. Arról szól, hogyan 
hosszabbítsák meg a demokráciák élettartamát, 
hogy immúnissá váljanak a tekintélyelvű vissza-
fejlődésre. A demokrácia konszolidációja mini-
mális, negatív értelmezése tehát a demokrácia 
törékenységének, instabilitásának megszünteté-
se. (Schedler 1998:90) Ehhez a minimál-követel-
ményhez adódott hozzá idővel a demokratikus ér-
tékek társadalmi elsajátítása, a populáris legiti-
máció, az antidemokratikus erők semlegesítése, a 
pártok kialakulása, a hadsereg fölötti civil kont-
roll, a funkcionális érdekcsoportosulások létre-
jötte, a választási szabályok stabilizálódása, a poli-
tika rutinná válása. Ezeken túl néhány szerző még 
olyan további feltételeket is megfogalmazott a 
demokrácia konszolidációjához, mint a központi 
hatalom decentralizációja, a közvetlen demokrá-
cia mechanizmusainak meghonosítása, a bírósá-
gi reform, a szegénység felszámolása és a gazdasági 
stabilitás. (Schedler 1998:91) 

Linz és Stepan a demokratikus konszolidáció 
hármas definícióját alkalmazza: a definíció magá-
ban foglal viselkedésbeli, attitűdbéli kérdéseket, 
illetve alkotmányos elemeket is. Viselkedésbeli 
szempontból akkor beszélhetünk demokratikus 
konszolidációról, amikor egyetlen szignifikáns 
politikai csoport sem akarja megdönteni a de-
mokratikus rezsimet, vagy fordul erőszakhoz az ál-

lamtól való elszakadás érdekében. Ennek követ-
keztében a konszolidálódott demokráciában a 
kormánynak nem az az elsődleges problémája, 
hogy a demokráciát megvédje. Att i tűd szem-
pontjából akkor konszolidálódott egy rezsim, 
amikor egy nagyobb gazdasági vagy politikai vál-
sághelyzetben is az a többség álláspontja, hogy a 
szükséges változtatásokat demokratikus ú ton kell 
végrehajtani. Alkotmányos szempontból pedig 
az a demokratikus konszolidáció, amikor minden 
politikai szereplő számára egyértelmű, hogy a po-
litikai konfliktusokat a demokrácia szabályai és a 
bevett normák szerint kell kezelni - és minden 
ettől való eltérés költséges és kétséges hatásfokú. 
Röviden, a demokrácia akkor lesz konszolidált, 
amikor a demokrácia szabályai rutinná, mélyen 
elsajátított belső normákká válnak mind társa-
dalmi, mind intézményi, de még pszichológiai 
szinten is - de legfőképp a pártok és egyéb politi-
kai szereplők politikai kalkulációiban. (Linz-
Stepan 1996b:6) A Linz-Stepan szerzőpáros át-
veszi Giuseppe di Palma megfogalmazását, ami-
kor röviden megállapítja: egy demokrácia akkor 
konszolidált, ha az az egyetlen elfogadott szabály-
rendszer egy adott országban („the only game in 
town"). Ennek ellenére a szerzőpáros nem zárja 
ki, hogy egy konszolidálódott demokrácia vala-
mikor mégis felszámolódik valamely új, addig 
nem létező jelenség nyomására. (Linz—Stepan 
1996a) Amint azonban a demokrácia sem csak 
egyféle lehet, a konszolidációból is többféle létez-
het. A Linz-Stepan páros a konszolidált demok-
ráciákat egy minőségi skálán is elhelyezi a de-
mokrácia minőségétől függően. A konszolidáció 
után tehát a demokrácia mélyítése és javítása to-
vábbra is feladat marad. 

A 
X L konszolidáció elsősorban a de-

mokráciák stabillá és tartóssá válását jelenti 
Diamond szótárában, de ehhez elkerülhetetlen, 
hogy a demokratikus rezsimek széleskörű és mély 
legitimációt szerezzenek. Ebben az esetben a de-
mokratikus versengésnek egyetlen politikai sze-
replő számára sincs alternatívája, a tömegek és a 
vezetés legfelsőbb szintje egyaránt azon a vélemé-
nyen van, hogy a demokratikus rezsim a legmeg-
felelőbb az országuknak, legalábbis minden más 
alternatívánál jobb. (Diamond 1999) 

A legitimáció több mint normatív elkötelező-
dés. Magától értetődő és rutinszerű cselekvésben 
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kell manifesztálódnia (habituation). Amikor a 
szereplők olyannyira elsajátítják és magukévá te-
szik a demokratikus játékszabályokat, hogy még 
intenzív versengés esetén sem merül fel azok át-
hágása. Ez csökkenti a demokrácia fennmaradá-
sával kapcsolatos bizonytalanságot, és nem a 
politikai verseny eredményétől, mint inkább 
annak módszerétől és szabályaitól függ a demok-
rácia fennmaradása. így a konszolidáció a poli-
tikai kultúra átalakulását is feltételezi. (Diamond 
1999:65) 

A technikai kérdéseken túl tehát szükséges a 
társadalom alapvető, nem visszafordítható szem-
léletváltása is. Ralf Dahrendorf, német szocioló-
gus például a demokráciába való átmenetet sok-
kal hosszabb folyamatnak tartja, és három rész-
folyamatot különböztet meg benne: a politikai 
rendszerét (melyhez elég hat hónap ) , a gazdasá-
gi rendszerét (ha t év) és a társadalmi-kulturális 
viszonyokét (60 év). Ha az időkeretek tetszőle-
gesnek tűnnek is, arra mégis rávilágít az elmélet, 
hogy a demokratikus átalakulás valódi befejezése 
a társadalmi szemléletváltás, amely már új gene-
rációk felnövését is megköveteli. Ha ugyanis a 
többség számára a demokrácia válik status quo-
vá, a társadalom konzervatív, változás-ellenes han-
gulata is a demokráciának kedvez. 

A konszolidáció fettételei 

Martin Lipset olvasatában a demokrácia stabi-
lizálódásához a minimális, procedurális alapok 
meglétén túl további feltételeknek kell teljesül-
niük. A feltételeket két csoportba osztja: az egyik 
csoport a gazdasági fejlődést, a másik pedig a legi-
timáció kérdéskörét vizsgálja. 

A gazdasági fejlődéssel kapcsolatos kérdések az 
iparosodás és a városiasodás mértéke, valamint 
az oktatás, az írástudatlanság helyzete az adott or-
szágban. De a gazdasági tényezők közül a legna-
gyobb befolyással a vagyonosodás egy bizonyos 
fokának elérése jelenti , minden tényező közül ez 
mutatja a legnagyobb korrelációt a demokrácia 
stabilizálódásával. (Lipset 1959:83) Az egy főre 
eső jövedelem mér téke nem csupán létrehoz 
egy nagyszámú középosztályt (amely feltehetően 
bünteti a szélsőségeket), hanem csökkenti az 
osztályellentéteket, növeli a toleranciát, és legfő-
képp csökkenti a nepotizmust a kormányzó elitek 
körében. Ha ugyanis a közhivatalból való kiesés 

nem jár jelentős vagyoni visszaeséssel, a kor-
mányzó elitek kevésbé fókuszálnak a pozíciók 
patronázs-alapú osztogatására, s feltehetően több 
tisztségviselő kerül be rátermettség és felkészült-
ség alapján. A hatékony bürokrácia pedig a mo-
dern állam egyik alapfeltétele. (Lipset 1959:84) 
Kevéssé direkt módon, de fontos a demokrácia 
minősége szempontjából a központi hatalomtól 
független, közvetítő szervezetek léte is, amelyek 
nemcsak az ellenvélemények artikulálásában, és 
az alternatív elit kinevelésében, de az esetleges 
központosító, diktatórikus tendenciák visszaszo-
rításában is fontos szerepet játszanak. 

A második, a demokráciát stabilizáló tényező 
Lipset szerint a legitimáció. A modern állam 
ugyanis nem csupán a modernizációs képessége, 
hanem a legitimitása szempontjából is megmé-
rettetik. Mennyiben képes a demokratikus kor-
mány megfelelni a társadalom, illetve egyes ér-
dekcsoportok elvárásainak? A legitimáció a haté-
konyságon felül azt is magában foglalja, hogy 
mennyiben terjed el az a meggyőződés, hogy az 
adott politikai berendezkedés a lehető legmegfe-
lelőbb az adott társadalom számára. Ez a meggyő-
ződés hasznos, mivel lehetővé teszi, hogy a politi-
kai rendszer túléljen bizonyos hatékonysági vál-
ságokat (mint például egy gazdasági recesszió, 
vagy egy vesztes háború). Ezenfelül a legitimáció 
abból is fakad, hogy az adott demokrácia mennyi-
re képes kezelni olyan tipikus társadalmi konflik-
tusokat, mint az állam és az egyház közti feszültsé-
get, vagy az osztályellentéteket. 

A legitimációs válság egyik típusa társadalmi 
változáshoz köthető. Akkor jön létre, ha társada-
lom jelentős rétegei elégedetlenek az átalakulás-
sal. Legitimációs válságokról Lipset olvasatában 
alapvetően nem beszélhetünk a feudalizmus ko-
rának lezárulásáig, mivel ekkoriban a társadalmi 
csoportok érdekérvényesítésének sem az eszkö-
zei, sem a kommunikációs csatornái nem voltak 
jelen. (Lipset 1959:87) A legitimációs válság má-
sik formája akkor alakul ki, ha a politikai beren-
dezkedés nem képes kezelni az új csoportok belé-
pését a politikai arénába békés keretek között. 
Természetesen ezen túl minden ország egyedi 
eset, ha másért nem, hát a történelmi előzmé-
nyek és sajátosságok tekintetében. 

í >inz és Stepan 1996-os könyvében a 
demokrácia létrejöttének alapfeltételeként ne-
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vezi meg a létező és stabil állami keretek fennál-
lását. Ál lam nélkül nincs demokrácia, mert a de-
mokrácia alapvetően egy állam kormányzási for-
mája. így amíg léteznek olyan befolyásos politikai 
szereplők, akik magát az államiságot kérdőjelezik 
meg, nem beszélhetünk demokráciáról. (Linz-
Stepan 1996b:xiv) Ezen túl a demokráciáknak az 
alábbi öt, egymást kölcsönösen erősítő arénára 
van szüksége a konszolidációhoz: (1) élénk civil 
társadalom (beleértve a csoportokba nem szerve-
ződő, de aktív egyéneket is), (2) relatíve auto-
nóm politikai osztály (amely a demokratikus ver-
sengés szabályainak megfelelően szervezi meg ön-
magát), (3) jogállam, (4) működő állam, illetve 
(5) jól működő gazdasági elit („economic so-
ciety"). Az utóbbi az államtól független és állam 
által biztosított magántulajdonra épül, mert 
anélkül nem beszélhetünk anyagi függetlenség-
ről, amely a politikai ellenvélemények létrejötté-
hez elengedhetetlen. 

A demokrácia konszolidációjához az állam 
meglétén túl Linz és Stepan további öt feltételt 
szab, amelyek egymással szorosan összefüggenek: 

Az első a szabad és élénk civil társadalom ki-
alakulása (nőegyletek, foglalkozási vagy intellek-
tuális csoportosulások, szakszervezetek, helyi szer-
vezetek, vallásos vagy vállalkozói csoportosulá-
sok). Ettől különböző, de szintén fontos a politi-
kai társadalom autonómia léte. Ez a két terület a 
volt kommunista országokban különösen fontos 
szerepet tölt be, hiszen a demokratikus átalakulá-
sok előtt az állam és a civil szféra élesen szemben 
állt egymással. Ez az önidentifikáció azonban 
problémák forrásává válik a demokrácia konszo-
lidációjakor, amikor demokratikus vezetők úgy 
vélik, a civil társadalom betöltötte szerepét és 
többé nincs rá szükség. A civilek ugyanakkor 
szükségesek és fontosak a politikai alternatívák 
mindenkori kitermelése szempontjából, ezért sze-
repük a későbbiekben is jelentős: a civilek ellen-
őrzik az államot és a politikai elitet is, de részt 
vesznek a demokrácia elmélyítésében, a minőség 
javításában és abban is segíthetnek, hogy a de-
mokratikus átalakulás nehogy a visszájára fordul-
jon. (Linz-Stepan 1996a: 18) 

A 
x Y. politikai elit autonóm létével 

kapcsola tban sok tévhi t létezik. N e m igaz pél-
dául, hogy a politikai elit belső megosztottsága 
önmagában véve káros lenne, hiszen ez a demok-

rácia elengedhetetlen része. Hasonlóképp tévhit, 
hogy a politika intézményesülése és rutinszerű 
működése, vagy a politikai akaratnyilvánítás köz-
vetlen jellege negatívum lenne. A politikai rutin 
és a kompromisszumok nem az elvtelenség jelei, 
hanem a demokrácia elengedhetetlen feltételei, 
és ha adott pillanatban kiábrándítónak tűnnek 
is, a gyakorlatban messze pozitívabb dolgok, mint 
bármely alternatívájuk. (Linz-Stepan 1996a) 

A harmadik feltétel a jogállamiság, vagyis az a 
szemlélet, amely szerint e politikai elit a minden-
kori jogszabályokat önként betartja, és alárendeli 
nekik a tevékenységét, azok szerint alakítja stra-
tégiáját. Az alkotmányról relatíve erős konszen-
zus áll fenn, a jogszabályi kereteket pedig még kü-
lönösen széleskörű többséget szerzett politikai 
erők is magukra vonatkozóan érvényesként isme-
rik el. A szabályok azonban korlátozó tényezőkké 
válnak, például olyankor, amikor a rossz minősé-
gük és a nehéz módosíthatóságuk miatt tartósan 
megnehezítik a továbblépést. Ilyen például a 
megszerzett szavazatokhoz képest aránytalanul 
sok képviselői helyet biztosító választási rendsze-
rek, vagy az olyan, ideológiai töltettel terhelt al-
kotmányok, amelyek a lakosság nagy része számá-
ra elfogadhatatlanná válnak, mégis bonyolult 
őket megváltoztatni. Egy olyan demokrácia, ahol 
a nagy többséggel megválasztott vezető kinyilvá-
nítja, hogy ő az egész népet képviseli, ezért „de-
mokratikus" legitimációja folytán rá nem vonat-
koznak az alkotmányos fékek, nem tekinthető 
többé jogállamnak. (Linz-Stepan, 1996a) A jog-
állam, vagyis a jogszabályoknak alávetett állami 
hatalom ugyanis a kontinentális Európa nagy 
fegyverténye volt, és már jóval a demokrácia ki-
alakulása előtt, a 19. századi liberalizmussal elter-
jedt. (Linz-Stepan 1996a: 19-20) 

A konszolidált demokrácia negyedik feltétele 
egy használható, jól működő bürokrácia és állam-
apparátus léte, amelynek segítségével az állam ké-
pes hatékonyan gyakorolni a legitim erőszak mo-
nopóliumát a területén. Hasonlóképp visszavet-
het egy demokráciát, ha az állami apparátus kép-
telen hatékonyan behajtani az adókat vagy meg-
védeni az állampolgárok törvény előtti egyenlő-
ségét. (Linz-Stepan 1996a) 

Az ötödik feltétel gazdasági természetű. Linz és 
Stepan nézetei szerint sem tervgazdaság, sem 
anarchikus piacgazdaság alatt nem képzelhető 
el konszolidálódott demokrácia. A tervgazdaság 
alatt a magántulajdon és a piaci autonómia hiá-
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nya lehetetlenné teszi a politikai függetlenséget, 
így a politikától független civil társadalom soha 
nem jöhet létre. A szélsőséges piacosított modell-
ből pedig (amelyen az állami beavatkozás teljes 
hiányát értik) hiányzik a közös normáknak, sza-
bályoknak és a szabályozásnak az a minimuma, 
amely stabilizálni tudja a piacokat. N e m vélet-
len, hogy egyik fej lett , nyugati demokrácia sem él 
a tökéletesen piaci alapú kapitalizmussal. (Linz-
Stepan 1996a) A gazdasági szféra (economic so-
ciety) szerepe a pol i t ika és a gazdaság közötti haté-
kony közvetítés. A piacoknak szüksége van jogi-
lag k ikényszer í the tő szerződésjogra, a pénzki-
bocsátásra, a mére tek és minőségi standardok 
egységesítésére és szabványokra, va lamint a ma-
gántulajdon ha t ékony védelmére ahhoz, hogy 
fennmaradjanak. A politikának pedig szüksége 
van egy jól m ű k ö d ő gazdaságra ahhoz, hogy az 
egyéb kitűzött társadalmi célkitűzéseihez forráso-
kat szerezzen.18 (Linz—Stepan 1996a) 

A 
1 V konszolidáció két dimenziója a 

normák és a viselkedés, írja Larry Diamond. Ezt 
három szinten lehe t vizsgálni: az ország elitje 
(legfelsődöntéshozók, szervezetek vezetői, politi-
kai aktivisták, va lamin t a kormány, a gazdaság és 
a társadalom véleményformálói), a pártok, szer-
vezetek és mozgalmak, illetve a tömeg szintjén. 
(Diamond 1999:20 ill. 64-78) 

A politikai el i tek szintje a legfontosabb szint, 
mert az elitnek aránytalanul nagy befolyása van 
a demokrácia alakulására, a stabilizálódásra il-
letve a konszolidációra. Nem csak a viselkedé-
süknek, de a személyes meggyőződésüknek is — 
érvel Robert Dahl . (Diamond 1997:37) A kö-
zépszinten, a pá r t ok és mozgalmak szintjén a 
kollektív cselekvés eredménye szintén hatással 
van a demokráciára. A szervezeti szintű dekon-
szolidáció és a demokrác iá tó l való e l fordulás az 
első két szinten f igye lhe tő meg először. A de-
mokráciától való elfordulásra példák: az explicit 
diszlojalitás, a demokrácia intézményei legitimá-
ciójának, a nemzetál lam határainak kétségbe vo-
nása, az alkotmányos szabadságjogok és az ellen-
zék jogainak semmibe vétele (Diamond 1997: 
xix), továbbá ha a ha ta lom megszerzéséhez nem 
demokratikus eszközökhöz folyamodnak, például 
katonai támogatást kérnek. A sérülékenység to-
vábbi jele a ha ta lmon lévők hajlandósága, hogy a 
demokráciához n e m lojális erőkkel szövetséget 

kössenek, azokat bátorítsák, tolerálják. (Diamond 
1999:67) 

A demokrácia tehát csak akkor konszolidálha-
tó, ha a középső szinten egyik releváns kollektív 
szereplő sem kérdőjelezi meg a demokratikus re-
zsim legitimációját, vagy sérti meg rendszeresen 
az alkotmányos normákat, eljárásokat és a jog-
rendet. Minden ilyen törekvésnek valóban mar-
ginálisnak kell maradnia. A politikai támoga-
tottságnak vannak mérhető elemei, mint az adott 
szélsőséges csoport szavazóinak száma, és kevésbé 
számszerűsíthető elemei, mint a tagok aktiviz-
musa és a támogatás intenzitása, valamint a szer-
vezet vagy párt stratégiai jellegű pozíciója, mint 
például nagyobb beágyazottság a hadsereg, a 
fegyveres erők, közalkalmazottak vagy a vallási 
vezetők körében. Egy csoport jelentősége nagy-
jából attól függ, hogy a csoport képes a demokra-
tikus rendszer karakterének és funkciójának be-
folyásolására. Egy rezsim alapvetően konszoli-
dált maradhat, hogy ha a demokrácia-ellenes 
csoportok elég kicsik vagy elég izoláltak ahhoz, 
hogy ne befolyásolják illetve ne kerüljenek kap-
csolatba a kormány támogatóival, így ne támad-
hassák a demokratikus konszenzust. (Diamond 
1999:67) 

A politikai eliteké a legfontosabb szint, és a 
középső szinttel együtt könnyen vizsgálható. A tö-
megek szintje már kevésbé megfogható. A válasz-
tói tömegek szintjén azt tekintjük konszolidáció-
nak, hogy ha a meggyőződés ter jedt el, hogy a 
demokrácia a lehető legjobb kormányforma, 
amelynél minden alternatíva rosszabb. Ez Dia-
mond becslése szerint legalább kétharmados tö-
megtámogatást jelent, de 70-75% meggyőzőbb, 
míg a demokráciát elutasítók aránya nem halad-
ha t ja meg a 15%-ot, de inkább 10% alatt marad. 
A konszolidáció ezen a szinten ezen túl még az 
erőszak, a csalás, a szervezett garázdaság (thug-
gery) és törvényenkívüliség elutasítását is jelenti. 
Az alacsony választói részvétel nem akadálya a 
konszolidációnak, ellenben a versengő politikai 
pártok egymással szembeni erőszakos cselekmé-
nyei majdnem biztosan kizárják a konszolidáció 
lehetőségét. (Diamond 1999:68-70) 

Linz és Stepan két lehetséges, ám leküzdhető 
problémát nevez meg a demokrácia konszolidá-
ciója során. Az egyik a politikai átalakulással egy 
időben végrehajtott, fájdalmas gazdasági refor-
mok, a másik pedig a többnemzetiségű államok 
etnikai konfliktusaiból fakad. 

24 Cl 2000 



Nemzetiségi kérdés és konszolidáció 

Felmerül a kérdés, hogy vajon a társadalom ho-
mogeneitása meghatározza-e egy politikai rend-
szer és egy demokrácia stabilitását. Ezzel kapcso-
latban két álláspont is létezik. Az egyik arra hívja 
fel a figyelmet, hogy többnemzetiségű országok-
ban az asszimiláció hagyománya híján a politiku-
sok hamar az etnikai mobilizáció eszközéhez nyúl-
nak szavazatszerzésért. A politika a materiális ja-
vak elosztásának módjáért folyó küzdelem, ahol 
van helye alkuknak és megegyezéseknek. De fel-
merül a kérdés, hogy hol lehet helye vallási vagy 
etnikai csoportok között kompromisszumnak? 
A tapasztalat azt mutatja, az etnikai vagy vallási 
alapon szerveződött politikai csoportok inkább meg-
próbálják egymást kizárni a hatalom gyakorlásából. 
Az etnikai konfliktus a demokrácia egyik legveszé-
lyesebb ellenfele. (Linz-Stepan 1996b:31-33) 

Fareed Zakaria azonban a másik álláspont mel-
lett érvel. Úgy véli, hogy a társadalom pluralitása 
és az állam centralizációjának hiánya a politikai 
pluralitás kialakulása mellett hat. Elég az Egye-
sült Államok, vagy India példáját megfigyelni, 
ahol a társadalom belső megosztottsága segített 
megakadályozni a túlzott hatalomcentralizációt. 
Szemben például a spanyol vagy a porosz politi-
kai rendszerekkel, ahol a homogén társadalom 
ezt nem tudta kivédeni. Zakaria szerint a túl ho-
mogén társadalom tehát hajlamossá válik a köz-
pontosításra és azon keresztül a fent említett il-
liberális diktatúrára. Zakaria szerint India félig-
meddig liberális demokráciája éppen a sokfélesé-
ge miatt maradhatott fenn, nem annak ellenére. 
(Zakaria 1997) Más országokban, ahol nem lát-
szanak ezek a társadalmi törésvonalak, a tárgyalá-
sos megoldások, az egyeztetés és a kompromisz-
szum a gyengeség jelének számít és különösen krí-
zishelyzetekben mint megengedhetetlen luxust 
vetik el. 

A 
JL V nemzetállami (állam-nemzeti) 

gondolkodásmód nem azonos a demokrácia lo-
gikájával. A nemzetállami logika növelni akar-
ja a kulturális homogeneitást (hivatalos nyelv a 
többségi dialektus, államvallás vagy privilegizált 
nemzeti jelképek használata és hivatalossá téte-
le), és arra törekszik, hogy az egységes elektorátus 
létrehozásán keresztül az állam a nemzet mester-
séges létrehozásáéért dolgozzon. Ezzel szemben a 

demokrácia logikája azt diktálja, hogy az állam-
polgári részvételen keresztül vonja be a kisebbsé-
geket és a többségi csoport tagjaiéval azonos 
egyéni jogok és a törvény előtti egyenlőség bizto-
sításával oldják meg a problémát. A nagy számú 
és sokféle kisebbséget összeolvasztó Egyesült Ál-
lamok és Svájc a példa erre az állampolgári típusú 
logikára. Ebben a két esetben a többrétegű iden-
titás (tagállam, kanton, szövetségi szint) és egy 
konszenzusos politikai logika (szemben a többsé-
gi gondolkodásmóddal) oldotta meg ezeket a po-
tenciális problémákat. (Linz-Stepan 1996a:23-
25) Csupán a lényegében egynemzetiségű álla-
mokban, ahol a polisz és a démosz egybeesik, le-
hetséges nemzetállami politikát folytatni demok-
ratizálással egy időben. Azokban az országokban a 
demokráciára stabilizálóan hat a nemzeti egysé-
gesség. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden 
államnak nemzetállammá kellene válni, illetve 
hogy minden nemzetnek önálló államra kellene 
törekednie. (Linz-Stepan 1996a:23) 

A jelentős etnikai kisebbségekkel rendelkező 
országokban a politikai pártképződésben is szere-
pet kap majd a nemzeti kisebbségek kérdése, mi-
vel ez a legegyszerűbb csoportképző tényező, amit 
a politikai elit a megválasztásához ki tud használ-
ni. így a demokratikus versengés helyett a külön-
böző nemzeti kisebbségek népességszámán, ön-
identifikációján és választási hajlandóságán fog 
múlni a kormányzás, ami pedig ahhoz vezet, hogy 
a kisebbségi vezetők a többségtől való félelem és a 
nemzetiségi tudat folyamatos ébrentartásával 
próbálnak politikai befolyáshoz jutni. Ez pedig a 
demokrácia versengéses, kompromisszumokra 
törekvő, valódi alternatívák létén nyugvó definí-
ciójával nem összeegyeztethető. 

További feszültségeket gerjeszthet, hogy míg 
eredetileg a gazdag országokban a bevándorlással 
létrejött kisebbségek „kompetitív asszimilációra" 
rendezkedtek be, ez a trend megfordulni látszik és 
a beilleszkedésre törekvést a másságot szélsősége-
sen támogató politikák hatására egyre inkább a 
kollektív jogokra való jogosultság érzése váltotta 
fel. (Linz-Stepan 1996a:27-28) 

A gazdasági növekedés és a demokrácia 

A politikai átalakulással egy időben végbemenő 
gazdasági reformok nagy terhet rónak a lakosság-
ra, és semmi nem indokolja, hogy a két átalaku-
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lásnak valóban szimultán kellene végbemenni -
érvel Linz és Stepan. Az éppen csak összeomlott 
tervgazdaságok helyére egy még gyenge és kifor-
ratlan demokratikus struktúra nem tud úgy egy 
működő piacgazdaságot teremteni, hogy közben 
még a lakosság anyagi gyarapodásra vonatkozó 
igényeit is kielégítse. Ilyenkor ugyan a demokra-
tikus átalakulás optimizmusa kitart egy darabig, 
és a megkérdezettek hajlamosak saját, egyedi gaz-
dasági nehézségeiket elszigetelt esetnek tar tani és 
az ország helyzetét alapvetően pozitívnak látni, 
még olyankor is, amikor az adott ország valójában 
gazdasági zsugorodást él át. A politikai rendszer 
legitimitása ennek ellenére erős maradhat . De 
minél inkább hagyják a politikai szereplők, hogy 
a politikai szabadságok helyett a nagyobb jóléttel 
azonosítsák a demokráciát , annál valószínűbb a 
csalódás, amikor ez n e m következik be. (Linz-
Stepan 1996a) 

Ahogy Linz és S t e p a n megfigyelte, a poszt-to-
talitárius rendszerekből (amilyen Magyarország 
is) az átalakulás bizonyos értelemben sokkal sérü-
lékenyebb demokráciákhoz vezet, mivel már a 
régi elit sem valamiféle utópikus ideológiára, ha-
nem (elsősorban gazdasági) teljesítményére ala-
pozza legitimációját. Az így kialakult új demokrá-
cia sokkal nagyobb elvárásokkal szembesül gazda-
sági tekintetben, pedig a gazdasági átalakulás 
mindenképpen fájdalmas folyamat. (Linz—Stepan 
1996b:295) Kelet-Európa arra példa, hogy a ké-
sőbbi megtérülés ígérete tolerálhatóvá teszi a gaz-
dasági nehézségeket, így azok nem veszélyeztet-
ték a politikai rendszer legitimitását az á tmenet 
ideje alatt. Przeworski azonban rámutat, ameny-
nyiben a reformok hosszú távú hasznossága erő-
sen bizonytalan, a lakosság kevésbé lesz haj lamos 
elfogadni a rövid távú nehézségeket.19 (Przewors-
ki 1991:163-165) 

Kevés olyan összefüggés létezik a társadalomtudomá-
nyok terén, amely nagyobb korrelációt muta t , min t a 
gazdasági fejlettség szint je és a demokratikus politika 
léte. (Huntington 1991:21) 

Ugyanakkor a demokrácia nem függ egyértelmű-
en a gazdaságtól, a gazdaság gyengesége n e m je-
lenti egyúttal a demokrácia esélytelenségét is. 
Lipset is óva int a leegyszerűsítő determinizmus-
tól. A vagyonosodás (középosztályosodás és okta-
tás fejlődése) alapfeltétele ugyan a demokráciá-
nak, de nem hozza azt feltétlenül létre. (Lipset 1959) 

. . .a két legdöntőbb tényező, amely befolyással van a 
demokratikus konszolidációra és a demokrácia terje-
désére, a gazdasági fejlődés és a politikai vezetés lesz 
m a j d . . . A gazdasági fejlődés teszi lehetővé a demokrá-
ciát, de a politikai vezetés hozza létre azt. (Hunt ington 

1991:24) 

Megint mások amellett érvelnek, hogy nem a 
gazdagság egy bizonyos szintje hozza létre a de-
mokratikus intézmények iránti igényt, hanem in-
kább a gazdasági növekedés ténye. A választók 
pedig nem annyira a szegénységért büntetik a 
kormányt , hanem a stagnálásért, a növekedés 
hiányáért. (Benjamin Friedman, idézi Ferguson 
2001:364) 

Ha viszont a gazdagság és a demokrácia között 
ilyen szoros az összefüggés, felmerül a kérdés, 
hogy vajon egy demokratikus, vagy egy autoriter 
rendszer kedvez jobban az ország gazdasági fejlő-
désének?20 A pesszimista megközelítés szerint a 
demokráciák redisztibúcióra való haj lama vissza-
fogja a gazdasági növekedést. Szintén negatív 
irányban hat az érdekcsoportok állami járadékva-
dászata (rent-seeking), illetve rövid távú megtérü-
lést, vagy pusztán a megtérülés látszatát kereső, 
választási ciklusokhoz köthe tő gazdasági aktiviz-
mus (time-inconsistency problem). 

A 
A V demokrácia gazdasági hatékony-

sága mellett szólnak a nagyobb fokú átláthatóság, 
a transzparencia és elszámoltathatóság, amelyek 
viszont épp a fenti jelenségeket tarthatják kordá-
ban. (Fidrmuc 2003) A tulajdonhoz való jog biz-
tonsága szintén pozitívan hat a gazdasági fejlő-
désre. Przeworski ugyanakkor rámutat, hogy a pi-
acok és a választók máshol húzzák meg a re-
disztribúció optimális mértékét, így a többségi 
demokrácia alkalmas lehet arra, hogy az állam 
hata lmán keresztül a tulajdonnal nem rendelke-
zők elérhetik mások tulajdonjogának korlátozá-
sát. (Przeworski 1991:34; Ferguson 2001:352) Ezen 
felül a demokráciák előnye, hogy jobban tükrözik 
a választók kockázat-averzióját. (Qu inn-Wool -
ley 2001) 

Egy demokratikus politikai rendszerben a meg-
választott politikus kétirányú nyomás alatt ta-
lálja magát. Ki kell elégítenie mind a választók 
redisztribúció iránti igényét, mind a gazdasági 
szereplőknek kedvezményekre, illetve a piaci 
verseny korlátozására való igényét. Eközben a de-
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mokratikus elit el tudja kerülni a felelősségre vo-
nást a hibás gazdaságpolitikai lépések miatt, így 
végül minden veszteség és kockázat közös, míg a 
felelősség nem kérhető számon. 

Fundamentális érdekkülönbség van tehát a 
gazdasági szereplők és a választők között abban 
a tekintetben, vajon mi számít jó gazdaságpoliti-
kának. A gazdasági szereplők szempontjából a de-
mokrácia hasznos, amennyiben stabil gazdasági 
környezetet teremt. Vagyis nem egy bizonyos gaz-
daságpolitikai irányvonal vagy bizonyos irányú 
gazdasági aktivizmus, hanem a politikai stabilitás 
kedvez a gazdasági növekedésnek - írja Hun-
tington. (Huntington 1991b:59—60) A stabilitás 
azonban nem feltétlenül a demokráciák sajátja, 
hiszen egy kiszámítható diktatúra is képes lehet 
azt biztosítani. Ugyanakkor a periodikusan bekö-
vetkező politikai instabilitás a demokráciák elke-
rülhetetlen velejárója, így annak kezelésében is 
jobbak, míg az instabilitás legkisebb jele is egy 
diktatúra végét jelentheti. (Przeworski dátum 
nélkül: 18) Ráadásul egy autoriter rendszer akkor 
is megbukhat, ha sikerül teljesítenie a gazdasági 
célkitűzéseit, nem csak akkor, ha elbukik. (Hun-
tington 1991b:59) 

A demokráciában a választók - leegyszerűsít-
ve - a jóléti szolgáltatások minőségén mérik a 
gazdasági sikert.21 Ennek megfelelően a választók 
büntetik a kormányt a gazdasági volatilitás idő-
szakaiban, és még a nagyobb gazdasági növekedés 
érdekében sem feltétlenül tolerálják a gazdasági 
ciklusokat (Quinn-Woolley 2001:641 )• Ha a nö-
vekedés és a demokrácia pozitív korrelációja 
nem is bizonyított, a demokráciák gazdasági nö-
vekedése legalább kiegyensúlyozottabb, érvel 
Quinn és Woolley, volatilitásuk alacsony. Ha te-
hát a gazdasági növekedést és a gazdasági vo-
latilitást egyaránt számításba vesszük, a de-
mokráciák a kétezres évek elejéig legalábbis sok-
kal választó-barátabb környezetet jelentettek. 
( Q u i n n - Woolley 2001) 

Gazdasági értelemben a vállalatok a szabadsá-
got (és a stabil szabályozási környezetet), míg a 
választók a biztonságot (és a redisztributív politi-
kai aktivizmust) részesítik előnyben.22 Ferguson 
megfogalmazásában konfliktus áll fenn a demok-
rácia és a gazdasági fejlődés között abban a tekin-
tetben, hogy a gazdasági fejlődésnek inkább sza-
badságok kedveznek, míg a demokrácia inkább az 
egyenlőség értékeit helyezi előtérbe. (Ferguson 
2001:353) A demokrácia és a gazdaság egymás-

hoz való ambivalens viszonya tehát szinte meg-
előlegezi a ciklikusságot. 

A 
L V demokrácia bizonyos értelemben 

luxus, és sokáig csak a fejlett, nyugati országok-
ban gyakorolható államformának tartották (Plan-
ner 1998). A demokratikus hatalomgyakorláshoz 
szükséges társadalmi béke és konszenzus akkor áll 
fenn, ha a lakosság elégedett a kormány teljesít-
ményével. A nyugati világban a teljesítmény-le-
gitimáció szempontjából kevéssé a külső támadás 
elleni védelem, mint inkább a belső, gazdasági le-
gitimáció jöhet szóba. A kormány teljesítménye 
nehezen mérhető kategória. A polgárok külső és 
belső veszélyekkel szemben való védelmén túl 
(háború vagy polgárháború idején, illetve a köz-
biztonságot illetően), a kormányok teljesítmé-
nyét a gazdasági sikereik határozzák meg. A gaz-
dasági növekedés ugyan nem hoz automatikusan 
elégedettséget, de általa elkerülhető az elégedet-
lenség. A növekedés tehát mindenképp stabilizál 
egy demokráciát. (Przeworski) Kérdés azonban, 
mi a helyzet fordított esetben. 

Az alternatívák: „új autoritarizmus" 

A demokrácia, akárhogy definiáljuk is, nem tö-
kéletes politikai rendszer. A többségi elv nem ga-
rantálja sem a kisebbségek, sem az egyének joga-
it, sem pedig azt, hogy a legrátermettebb személy 
kerül vezető pozícióba. A permanens közvéle-
mény-kutatások rövid távú gondolkodásra kény-
szerítik a politikusokat, míg a választási kampá-
nyok költségei korrupcióra adnak lehetőséget. 

Mégis vannak, akik optimisták „A huszon-
egyedik század kormányzással kapcsolatos vitái 
már a demokráciákon belül fognak zajlani", nem 
pedig arról, hogy maradjon-e fenn a demokrácia, 
jósolja Zakaria. (Zakaria 1997) Ennek ellenére 
fennáll a veszélye, hogy az illiberális demokráciák 
jelensége diszkreditálja a valódi demokráciákat 
is. Utoljára a két háború között söpört végig Eu-
rópán egy hasonló kiábrándulás hulláma. így pél-
dául az Egyesült Államok nem tehet jobbat, mint 
hogy igyekszik konszolidálni a már meglévő de-
mokráciákat, megerősíteni az alkotmányos libe-
ralizmust ahelyett, hogy új demokráciákat hoz 
létre. Liberalizmus nélkül ugyanis minden demok-
ratikus kísérlet veszélyes és a szabadságok erózió-
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jához vezet, a politikai elit visszaél a hatalmával 
és kiújulnak a lehetséges etnikai konfliktusok. 

„A tö r t éne lem dialektikus logika m e n t é n 
alakul" - vélekedik Hunt ing ton . (Hunt ington 
1996:5) Az egyik irányba te t t jelentős elmozdu-
lást ellenirányú kilengés követi . Minden vív-
mány veszít lendületéből egy idő után, ezt pedig 
egy ellentétes agenda megvalósításához fogják 
felhasználni az ellenzők. Ezért egyetért abban, 
hogy az elsődleges hangsúlyt a már meglévő de-
mokráciák konszolidációjára kell helyezni. 

Huntington szerint a poszt-szovjet térségben a 
demokráciának két fő konkurense alakult ki. 
(Huntington 1996:10-11) Az egyik az iszlám ál-
lam, a másik pedig az ázsiai típusú autoriter be-
rendezkedés. Utóbbi az úgynevezett „új autori-
tarizmus" dok t r íná ja köré szerveződik, amelyet 
a nyolcvanas évek végén találtak ki Kínában, a 
régi, marxista—leninista ideológia helyére. Ez 
a doktrína elsősorban a kelet-ázsiai gazdasági si-
kerek miatt tűnhe t vonzónak. Lee Kuan Yew, 
nemrégiben lemondott szingapúri vezető a szin-
gapúri kulturális offenzíva jegyében úgy fogalma-
zott: az országa azért áll ellen az emberi jogok és a 
demokratikus értékrend terjedésének, mert ez 
egyben a nyugati értékrendet is magával hozná, 
amely szerinte individualista szabadosságot és a 
tekintélytisztelet hiányát eredményezi és hosszú 
távon a társadalom szétzülléséhez vezet. Helyette 
meg kell őrizni az ázsiai közösségi szellemet, ahol 
az egyén a társadalom szolgálatában áll, minden 
körülmények között fegyelmezett, és tiszteli a te-
kintélyt. Szerinte az emberek nem demokratikus 
kormányt akarnak, hanem jó kormányt, amely 
képes biztosítani a gazdasági jólétet, politikai sta-
bilitást és társadalmi rendet, mégpedig egy haté-
kony és tisztességes kormányzat révén. Ez a meg-
közelítés tehát — szemben az amerikaival - opti-
mista az emberi jellemet illetően, legalábbis ami 
a hatalom gyakorlóit illeti. 

A világon a nem demokratikus országok közül 
egyedül Szingapúr rendelkezik olyan egy főre eső 
GDP-vel, amely magas, és n e m olajexporton 
alapul. (Hunt ington 1991:23) A n n a k ellenére, 
hogy egyedülálló jelenség, Szingapúr példája 
minden tekintélyelvű rendszer számára mintegy 
iránytűként szolgál. 

Az autoriter berendezkedésnek ugyanakkor 
vannak elkerülhetetlen hátulütői is. Nem csupán 
az emberi természet sematikus megítélésén nyug-
szik (a vezetők erényességével kapcsolatban opti-

mista, míg a lakosság tekintetében kiábrándult), 
de hiányoznak a visszacsatolási mechanizmusok, 
valamint a rendszer evolúciójához elengedhetet-
len rugalmasság. Érdekes összevetni ezt Francis 
Fukuyama nézeteivel, aki szerint az autoriter kí-
nai modell elsőbbsége például Indiával szemben 
azon alapul, hogy az elit hihetetlenül központosí-
to t ta a vezetést (és képes mindenk iné l gyor-
sabban végrehajtani hatalmas beruházásokat, 
különösen az infrastruktúra területén), miközben 
- intézményes véleménynyilvánítási csatorna hí-
ján - az elitek megpróbálják maguktól eltalálni a 
tömegek igényeit, és elkerülni a feszültségek ku-
mulálódását.23 A véleménynyilvánítás lehetősé-
gének hiánya azonban már önmagában feszült-
ségforrássá válhat egy folyamatosan emancipáló-
dó társadalomban. A gazdasági növekedéssel és 
a lakosság egyre nagyobb részének bevonásával a 
gazdaságba el lehet ugyan odázni a politikai jogok 
körének bővítését, de ez még akkor sem stabil ál-
lapot, ha a politikai elitnek mindig sikerül elta-
lálnia a tömegigényt. 

Az önkorrekció a demokráciák egyik nélkülöz-
hetetlen képessége, vagyis az a képesség, hogy a 
mindenkori szabályozás mentén, konszenzussal 
átalakítsák önmagukat. A stabilitás védelmében 
azonban egyre több területen kötjük meg a kor-
mányok kezét független ellenőrző intézmények, 
úgymint a jegybank, vagy trösztellenes szabályozó 
szervek hathatós segítségével, amelyek olyan te-
rületeken jöttek létre, amelyeket a jogalkotók 
nem tartot tak szerencsésnek sem a politikusokra, 
sem nyilvánosság általi megvitatásra bízni. A párt-
politika és a politikai döntések kivonása egy sor 
területről azonban a demokráciák tehetetlensé-
géhez vezet, amely aláássa a demokráciák tekin-
télyét, vélekedik Philippe Schmitter. (Schmitter 
2010:10) Különösen sok ellenérzést szül, ha ezek 
a felügyeleti szervek az országhatárokon is túlnyúl-
nak és nemzetközi irányelvekkel kötik gúzsba a 
kormányokat. A többszintű kormányzás ugyanis 
mindennél alkalmasabb arra, hogy semminek ne 
legyen felelőse, miközben a kormányok nem tud-
nak elég gyorsan reagálni a felmerülő kihívásokra. 

Ahogy Wins ton Churchill megjegyezte, a de-
mokrácia messze nem tökéletes kormányforma, 
csupán jobb az összes többi alternatívánál. A nyu-
gati demokráciákban is jellemző, hogy a lakosság 
egyre jobban elidegenedik a politikától, kiábrán-
dul a politikai elitből és a demokratikus procedú-
rából, nem utolsósorban épp a fenti sérülékeny-
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ség miatt.24 Mit remélhetnek tehát a harmadik 
hullám országai? A demokrácia sérülékeny a gaz-
daság, a nemzetközi viszonyok változásával, az 
elitek és a lakosság meggyőződésének változásai-

val szemben is. Ha hihetünk Nick Hornby megfi-
gyelésének, a demokrácia valóban elérhetővé 
teszi a politikát mindenki számára, de közben vi-
gyázni kell, hogy ne értékelje le. 

JEGYZETEK 

1. „He decided... that children served as a symbolic 
blemish, like a birthmark or obesity, which gave him 
a chance where previously there would have been 
none. Maybe children democratized beautiful single 
women." Saját fordítás. Nick Hornby: About a Boy, 
Penguin, 2003 

2. Schmitter ironikusan „létező demokráciának" nevezi 
őket (Real Existing Democracy) a létező szocializmusra 
utalva. 

3. Zakaria Hong Kong példáját említi. 
4- Ebben az értelemben demokráciának tekinthető min-

den olyan kormányzati forma, amelyben nem kell az 
alkotmánynak mennie minden kormánnyal. 

5. Saját fordítás: „In framing a government which is to 
be administered by men over men, the great diffi-
culty lies in this: you must first enable the govern-
ment to control the governed; and in the next place 
oblige it to control itself." James Madison: The Fe-
deralist, No. 51 — „The Structure of the Government 
Must Furnish the Proper Checks and Balances Bet-
ween the Different Departments." (1788) 

6. Az amerikai alkotmányos berendezkedés alapját a ha-
talomkoncentrációtól való félelem jelenti. Az ameri-
kai rendszerben nem is az a meglepő, mekkora befo-
lyása van a többségnek, hanem hogy kicsi, de jól szer-
vezett csoportok milyen hatékonyan képesek befolyá-
solni a demokrácia működését. 

7. James Madison: The Federalist, No. 51 (1788) 
8. Ez utóbbi nyilván csak a demokrácia szó tartalmának 

változásából ered. 
9. Ennek megfelelően több amerikai szervezet, amely a 

demokrácia terjesztését tűzte ki célul, nem is a válasz-
tási demokráciát, hanem a liberalizmus más elemeit 
propagálja. A National Endowment for Democracy a 
szabad piacot, a munkaerő szabad áramlását és a poli-
tikai pártok kialakulását segíti elő. A U.S. Agency for 
International Development pedig a független bírósá-
gokat támogatja. (Zakaria 1997) 

10. Érdekes belegondolni, hogyan befolyásolná az ameri-
kai külpolitikát, ha a liberális demokrácia terjesztése 
lenne a cél. A demokrácia terjesztése valamilyen for-
mában legtöbbször szerepel az amerikai külpolitika 
agendáján. De mikor hallottunk legutóbb olyat, hogy 
a választások tartása nem a legfontosabb dolog, job-
ban járunk, ha előbb a politikai szabadságjogok köreit 
tágítjuk? Vagy hogy egy liberális, felvilágosult auto-
riter rendszerrel jobban járunk, mint egy tapasztalat-
lan, de demokratikusan megválasztott elittel, akik 
vagy nem képesek elég erőt kifejteni a stabilizáció ér-
dekében, vagy - ellenkezőleg - magukhoz ragadják a 

hatalmat, és a többségre hivatkozva megszüntetik az 
alkotmányos ellensúlyok rendszerét? A demokrácia 
terjesztése persze anélkül is elég bonyolult dolog, és 
egy választást kiírni egyszerűbb, mint a liberális alkot-
mányosság elveit a gyakorlatban bevezetni és elsajátí-
tani. (Zakaria 1997) 

11. A szuverén államon kívül, amely alapkövetelmény, a 
modern állam adminisztratív szervezetének kialakulá-
sa is fontos tényező. Az állam és a lakosság kapcsolatát 
az állampolgárság határozza meg, többnemzetiségű ál-
lamok esetében az állampolgárság megadása az etni-
kai kérdés kezelésében is fontos. (Ebben az esetben az 
egyszerű többségi helyett arányos választási rendsze-
rek kialakítása ajánlott.) 

12. Ezek közül Magyarországnak poszt-totalitárius politi-
kai rendszere volt a demokratikus átmenetet megelő-
zően, amire jellemző az elit egyre növekvő érdeklődé-
se a saját, személyes biztonsága iránt, illetve anyagi 
hátterének javításában, míg a vezetés nem karizmati-
kus, a politikai rendszert pedig egyfajta korlátozott 
pluralizmus jellemzi. Jellemző egy második, a hivata-
los gazdasággal párhuzamosan működő gazdaság, de 
ugyanígy léteznek a második nyilvánosság fórumai a 
társadalomban és a kultúrában egyaránt. A vezetők 
elvesztik érdeklődésüket a tömegek mobilizálása iránt 
és mind az elit, mind a lakosság körében elterjed a 
karrierizmus, az opportunizmus. Az ország vezetése 
technokratává alakul és egy bürokratikus osztály lép a 
karizmatikus vezető helyére. (Linz-Stepan 1996b: 
295) A poszt-totalitárius rendszerekből való átalaku-
lás bizonyos értelemben sokkal sérülékenyebb de-
mokráciákhoz vezet, mivel már a régi elit sem valami-
féle utópikus ideológiára, hanem (elsősorban gazdasá-
gi) teljesítményével alapozza meg legitimációját. Az 
így kialakult új demokrácia sokkal nagyobb elvárá-
sokkal szembesül gazdasági tekintetben, pedig a gaz-
dasági átalakulás mindenképpen fájdalmas folyamat. 
A poszt-totalitárius rendszerekben inkább előreho-
zott választások jellemzők, mintsem a rezsim összeom-
lása, így a legitimáció is gyengébb lábakon áll. 

13. Saját fordítás: „A democratic transition is complete 
when sufficient agreement has been reached about 
political procedures to produce an elected govern-
ment, when a government comes to power that is a 
direct result of a free and popular vote, when this 
government de facto has the authority to generate 
new policies, and when the executive, legislative and 
judicial power generated by the new democracy does 
not have to share power with other bodies de jure." 
(Linz-Stepan 1996b: 140) 
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14. Ráadásul a magyar második gazdaság és a helyi jelleg-
zetességek miatt nálunk nehéz szétválasztani a gazda-
sági és politikai elitet I és a szocialista elit is átmentet-
te a hatalmát. 

15. A csendes amerikai (2003) rendezte: Phillip Noyce -
Graham Greene azonos című regényének filmadaptá-
ciója. 

16. Huntington 1996-ban 3000 dollár egy főre eső G N P 
szintjénél állapította meg a határt azok között az or-
szágok között, ahol még valószínű és sikerrel járhat, és 
ahol már túl nagy árat kellene fizetni egy katonai 
puccsért. így a harmadik hullám országai esetében el-
hanyagolhatónak tartotta a katonai puccsal való 
visszalépés esélyét. (Huntington 1996:7-8) Hunting-
ton szintén nem tar t ja megalapozottnak azokat a 
félelmeket, melyek szerint Kelet-Európában a volt 
kommunista állampártok utódpártjainak demokrati-
kus megválasztása a kommunizmus visszatérését je-
lentené, mivel ezek a pártok a demokratikus szabá-
lyok szerint játszanak. Bevallottan demokráciaellenes 
pártok hatalomra kerülésének sokkal nagyobb jelen-
tőséget tulajdonít. 

17. Mindkét eddigi antidemokratikus hullám a történe-
lemben újszerű politikai berendezkedéseket hívott 
létre: Olaszországban a fasizmust, Latin-Amerika szer-
te pedig a bürokratikus autoriarizmust, ahol határo-
zatlan időre bevezetett gazdasági szükségállapotra 
hivatkozva a kormányok közvetlen gazdasági irányí-
tásra törekedtek. Mindezek Európában a társadalmi 
mobilizációra és a választójog kibővülésére adott poli-
tikai reakciók, Latin-Amerikában pedig a gazdaság 
import-támogatási fázisának kifutására adott válaszok 
voltak. 

18. Szó sincs a reguláció teljes hiányáról, mutat rá Linz és 
Stepan. Az államnak meg kell védenie az országot 
külső támadásoktól a hadsereg, a polgárokat egymás-
tól a jogszolgáltatás apparátusával, valamint létrehoz-
ni olyan közjavakat, amelyek szerinte soha nem állná-
nak egyik egyén érdekében sem, de még kisebb cso-
portokéban sem, úgy mint közoktatás vagy közmun-
kák. Ezen felül, mivel a demokrácia a közjavak felett 
való rendelkezés mikéntjéről, kormányzati szakpoliti-
kákról és prioritásokról szóló folyamatos vita, nem 
tartható fenn a minimális közjavak (közlekedés, okta-
tás, egészségügy) és egy minimális biztonsági védőhá-
ló fenntartása nélkül, amely a súlyos gazdasági egyen-
lőtlenségeket hivatott megszüntetni. Még a privatizá-
ció is hatékonyabban megy végbe egy erős állam irá-
nyítása alatt. (Linz-Stepan 1996b: 12) 

19. Más országokban azonban, ahol olyan ambivalens ér-
zések, mint a birodalom elvesztése (Oroszország), 
vagy az államiság kérdésének tisztázatlansága is közre-
játszottak, a lakosság sokkal kevésbé tolerálta a gazda-
sági nehézségeket. 

20. Mancur Olson és Amartya Sen amellett érveltek, 
hogy a demokráciák jó hatással vannak a gazdasági 
fejlődésre és a társadalmi jólét szintjére, legalábbis az 
őket megelőző monarchiákhoz képest. De legalábbis 
jobb eséllyel elkerülhetik a gazdasági katasztrófákat a 
beépített visszajelzési mechanizmusok révén. (Fergu-
son 2001:348-349) 

21. A jóléti állam csak a huszadik század második felében 
alakult ki, jelenlegi formája nem volt még hosszú éle-

tű. A fenntarthatóságával kapcsolatban már ennyi 
idő alatt is kérdések merültek fel. A jóléti transzferek-
re ugyanis két tendencia jellemző: a kedvezményezet-
tek körének kiterjedése (rászorultsági alapú kifizetés 
helyett egyre több esetben járó alanyi jog), illetve a 
szolgáltatások körének folyamatos bővülése. 

A jóléti állam első alapkövét nem humanitárius 
okokból tették le és még csak nem is a szociális moz-
galmak idején. Az öregségi nyugdíj első bevezetése a 
világon Bismarck nevéhez fűződik, aki 1880-ban na-
gyon is reálpolitikai megfontolásokból tette meg ezt a 
lépését. Érvelése szerint az az ember, aki öregkorában 
egy biztos nyugdíjnak néz elébe, könnyebben kezelhe-
tő és politikailag kiszámíthatóbban viselkedik, mert a 
tulajdon konzervatívabb gondolkodásmódhoz vezet. 
Elismerte ugyan, hogy az állami nyugdíj egy „állam-
szocialista gondolat", de ez nem akadályozta meg ab-
ban, hogy felállítsa a világ első állami nyugdíjrendsze-
rét, amely még öregségi és szegénységi, azaz rászo-
rultsági alapon fizetett nyugdíjat és azt is különlege-
sen idős kort megért dolgozók esetén. (Ferguson 
2008:202) Mindez még az univerzális választójog ki-
terjesztése előtt történt meg, azzal a céllal, hogy a tár-
sadalmi elégedetlenségnek elejét vegye. Ahogy a vá-
lasztójoggal rendelkezők köre bővült, a huszadik szá-
zadban úgy terjedtek a kormányok által bevezetett 
jóléti intézkedések is. 

Ahogy azonban a piaci szereplők esetében, úgy a 
jóléti transzferek kedvezményezettjei esetében sem 
voltak elkerülhetők a perverz ösztönzők. Azokban az 
országokban, ahol nem állt rendelkezésre valamely ki-
vételes természeti erőforrás, (mint a svédek esetében 
az olaj) vagy azokat kevéssé előrelátó módon kezelték 
(mint például az Egyesült Királyságban), ezek a folya-
matok a kétezres évekre hatalmasra duzzadt szuverén 
adóssághegyeket hoztak létre. A finanszírozatlan jólé-
ti transzferek és a szerzett jogok csapdájával a demok-
ráciák mindenhol szembesülnek valamilyen formá-
ban. A megoldás azonban még várat magára, bár fel-
merültek olyan gondolatok, mint a fiskális alkotmá-
nyozás (Eusepi-Giuriato 2008), vagy az adócenzus 
valamilyen formájának gondolata. Es bár a gyakorlati 
megvalósítások eltérőek és az alkotmányokban rögzí-
tett adósságplafon legalább annyi ellenérvet vonz, 
mint ahány érv szól mellette. 

22. Ha egy gazdasági szereplő fojtogatónak érzi a gazda-
ságpolitikát, két választása van. Az egyik, hogy be-
szünteti tevékenységét (vagy áthelyezi egy másik 
országba), a másik pedig egy, a nyugati világban régen 
működő trend, hogy a legnagyobb piaci szereplők meg-
próbálnak kedvezményeket szerezni a kormányoktól. 
A hivatkozási alap mindig a munkahelyek megvédése 
és a gazdasági növekedés látszatának megőrzése. A 
gazdasági szereplők tehát észrevétlenül át tudnak ke-
rülni a bevételi oldalról az államháztartás kiadási ol-
dalára. 

23. Francis Fukuyama: US democracy has little to teach 
China, Financial Times, 2011. január 17. 

24. Ennek tünetei az alacsony választási részvétel, a po-
litikai pártokkal és szakszervezetekkel való azonosu-
lás hiánya, valamint a tisztségviselőkbe vetett biza-
lom hiánya. Ehhez jön még a megválasztás költségei-
nek csillagászati mértékű növekedése, amely rosszal-

O 2000 



lást vált ki. (Schmitter 2010:9) Schmitter olvasata- túllendülni a demokráciák ezen kiábrándultsági krtzi-
ban egy magasabb szintű átpolitizálódás, nagyobb vá- sén, bár ez továbbra sem garantálná, hogy a választó 
lasztási részvétel és párttagság formájában segítene talál olyan pártot, amellyel azonosulni tudna. 
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Lengyel László 

Keserű konszolidáció 

CSONTROPOGTATÓ IDŐ ( I I . RÉSZ) 

„Széchenyi: Az irkáimat elvitték, de találtam valamit, ami minden 
haszontalan stílusgyakorlatnál többet ér. Nem is kérdi, hogy mit? Egy 
férfit önmagamban." 

Németh László: Széchenyi 

^ / Í achiavelli alapú politikai köz-
hely, hogy egy társadalom, egy poli t ikai közösség 
megszelídítéséhez a könyörtelen és példamutató 
megfélemlítésen keresztül vezet út. A Kádár-kor 
értékelésének is egyik közhelye, hogy a konszoli-
dációhoz előbb szükség volt a társadalom brutális 
megtörésére: először akasztani, u tána megbékül-
ni! E fejezetnek ellentétes az állítása: a megtorlás 
már egy normalizáció útjára lépett társadalmat érin-
tett, amely hajlamos volt a kiegyezésre, amit a hatal-
mon lévők könyörtelen elutasítása lehetetlenné tett. 
Nem igazolható, hogy a megtorlásokban való bűn-
részesség ereje olvasztotta egységbe és tet te erőssé 
a kádári MSZMP-t , ellenkezőleg, az MSZMP ve-
zetése is azon igyekezett, hogy minél előbb meg-
szabaduljon et től az emléktől. Kétségkívül hozzá-
járult a megtorlás fenyegetése az egyes társadalmi 
csoportok tárgyalási készségéhez, de n e m igazol-
ható, hogy a megtorlások nélkül ne let t volna le-
hetséges megállapodásokat elérni az erős társa-
dalmi csoportokkal. Egy bizonyos: a megtorlások 
elvágták a normalizációból a konszolidációhoz 
vezető egyenes u ta t . 

Mindezzel azt is állítjuk, hogy Bibó feltételezé-
se a megegyezések ésszerűségéről n e m volt opti-
mista, politikailag naiv elképzelés, h a n e m realis-
ta megközelítés. A rendszer normalizációjához 
szükséges erőszak elegendő lett vo lna a rendszer 
fokozatos konszolidációjához, viszont az elnyo-
más fokozása már csak a rendszer kisebb korrek-
ciójaként, zárványaként hagyta meg az első meg-
egyezési kísérleteket. Ilyen korrekciónak tekinti 
Rainer a következeiket: 1. az MSZMP 1KB 1956. 

Készült a Pénzügykutató Zrt. Korridor Politikai Kutatások 
Központja konszolidáció-kutatási programja keretében. 

decemberi határozatát, amely az '56-os ellenfor-
radalom fő okaként a Rákosi-Gerő-klikk anti-
marxista politikáját nevezte meg. 2. Koalíciós 
kormányprogram készíttetése 1956-57 forduló-
ján. 3. Kádár 1957-ben, az MSZMP első országos 
értekezletén hangsúlyozta az életszínvonal-poli-
tika prioritását. 4- A repressziót lazító követke-
zetlenségeket: a közgazdász reformerek, a népi 
írók és Lukács, illetve a lukácsisták ellen nem 
kezdtek pereket.1 

A kádári konszolidáció belső ellentmondása, 
hogy a normalizáció nem vezetett konszolidáció-
hoz, hanem éppen ellent mondott neki. A szov-
jet vezetés türelmetlensége, akik már 1957 elejé-
re várták a magyar normalizációt, a megtorlások 
gyorsításával akartak eredményt elérni. Sajátos 
módon, az eretnek pártok és országok is a Nagy 
Imre-ügy pozitív vagy negatív lezárásában látták 
a normalizáció zálogát. A megtorlások átmeneti-
leg bizonyosan el lentmondtak a konszolidáció-
nak. Tekintet tel arra, hogy egy levert forradalom 
utáni normalizáció időigénye a társadalom lélek-
tani állapotától, érzelmeitől függ, és ezért kiszá-
míthatatlan, a magyar normalizáció egyszerre te-
k in the tő lassúnak és gyorsnak. Külső, szovjet és 
ortodox kommunista szemmel a normalizáció las-
sabb és bizonytalanabb volt a lehetségesnél és a 
kívánatosnál. Paradox módon, a gyors lengyel 
normalizáció tévesztette meg a szovjet megfigye-
lőket. Lengyelországtól és a lengyelektől a törté-
nelmi tapasztalatok alapján az oroszok és vala-
mennyi szomszédjuk, folyamatos lázongást, ellen-
állást, az erőviszonyokat föl nem mérő felkelése-
ket vártak. Ám, Lengyelország és a lengyelek 
(hamis) realista módon viselkedtek. Nemcsak sa-
ját sorsukkal alkudtak meg, nyugodtak bele a szov-
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jet övezeten belüli fél-szuverenitásba, hanem a 
magyar felkelés leverését is elfogadták. Az ekkori 
keserű mondás pontosan rámutat a helyzetre: a ma-
gyarok úgy viselkedtek, mint a lengyelek, a len-
gyelek, mint a csehek, a csehek, mint a szar. 

A szovjet első döntés 1956 decemberében, 
majd második 1957 márciusában a megtorlások-
ról, ennek magyar elfogadása és véghezvitele le-
hete t lenné tette a kiegyezéseket. Nehéz megítél-
ni, hogy mennyire akart a kádári vezetés ki-
egyezni, mennyire kívánt békés átmenetet , de a 
megtorlások e kísérleteket elfojtották. A megtor-
lások hatására léptek vissza a kormányzati szerep-
től azok a korábbi kisgazda, szociáldemokrata 
személyiségek, mint Bognár József, Kovács Béla, 
Kisházi Ödön, akik korábban haj landók lettek 
volna szerepet vállalni. Utólagos belemagyarázás 
természetesen - ha-val nem lehet történelmet 
csinálni - , hogy ha a szovjetek türelmesen várnak 
1957 májusáig-júniusáig, vagy Kádár és csapata 
képes a megtorlási igényeknek ellenállni, akkor a 
normalizáció megtorlások nélkül is elvezethetett 
a konszolidációhoz. De az öt-hat hónapos csúszás 
arra ösztökélte a hata lmon lévőket, hogy a nor-
malizálódó társadalom feje felett brutálisan meg-
törje a társadalmat vezetni képeseket.2 

Másrészt, az 1957 közepére bekövetkező nor-
malizáció látszólag szükségtelenné is tette a ki-
egyezési, a konszolidációs kísérleteket. 

A magyar gazdaság helyzete az 1956-57 fordulója kö-
rüli súlyos egyensúlyzavarok, inflációs veszély és fog-
lalkoztatási gondok után, meglepő gyorsasággal kon-
szolidálódott. Ez a folyamat együtt járt a politikai sta-
bilizáció egyidejű, különös gyorsaságú folyamataival (s 
részben éppen belőlük táplálkozott). 1957 áprilisában, 
majd május 1-én már a szó legszorosabb értelmében 
hatalmas tömegek sorakoztak fel a kormányzat mögött. ' 

A rendszer nem konszolidálódott, csak normali-
zálódott. A normalizáció akarva-akaratlan, köny-
nyen összetéveszthető volt a konszolidációval a 
hata lmon lévők számára is. A nyomás enyhülésé-
re a kádári vezetés nem a Közgazdasági Bizottság 
által javasolt radikális reformokat választotta, 
hanem ellenkezőleg, minden reformot befagyasz-
tot t . A normalizációból a vezetés azt értette meg, 
hogy az akut válság immár megszűnt, nincs szük-
ség gazdasági szükségintézkedésekre és reformok-
ra sem. A szovjet megállapodással a háttérben, 
hozzá lehet kezdeni a felemás gazdasági rekonst-
rukcióhoz - itt további jelentős politikai dönté-

sekre nincs szükség. Kádár, a dokumentumokból 
kiolvashatóan, egészen az 1963-as újabb válságig 
nem foglalkozott érdemben gazdasági kérdések-
kel, a mezőgazdaságot kivéve. N e m fogta fel se ő, 
se a környezete, hogy a hibás gazdaságpolitika 
(a rossz gazdasági szerkezet helyreállítása és az 
erre történő eladósodás) és a reformálatlan, rossz 
tervirányítási mechanizmus óhatat lanul gazdasá-
gi válsághoz fog vezetni - ez távolítja, és nem kö-
zelíti a társadalmi konszolidációt. Kádár és csapa-
ta az 1957 júniusára kialakult törékeny hatalmi 
egyensúlyt a legkevésbé sem a reformokkal kí-
vánta felborítani. Akarva-akaratlan, a rövid távú 
stabilitási, normalizációs célt részesítették előny-
ben a hosszú távú konszolidációval. És két olyan 
politikai kampányt kellett elindítania - a meg-
torlásét és a mezőgazdaság szövetkezetesítését 
amelyekhez minden erejére szüksége volt, s ame-
lyek a konszolidáció ellen szóltak.4 

A hatalom helyreállítása 

Kádár János az MSZMP KB 1984. április 17-i ülé-
sén negyedszázados kormányzásából négy straté-
giai döntést emelt ki: 1. a munkásosztály politikai 
hatalmának visszaszerzése és megszilárdítása; 2. a 
közrend, a gazdasági és a kulturális élet helyreállí-
tása; 3. a mezőgazdaság szocialista átszervezése; 
4- a gazdaságirányítási rendszer reformja. Ebből a 
négy stratégiai döntésből ket tőt a normalizáció 
1956. november és 1957. június közötti szakaszá-
ban hozta és valósította meg. A harmadikat a 
normalizáció és a konszolidáció közötti szakasz-
ban, s végül a negyediket a rendszer csúcsán. 

A stratégiai döntések meghozatalához Kádár 
hatékonyan teljesítette a következő tételeket. 

Tétel: A? intézményes főhatalom megszerzése. 
A diktatórikus hatalomnál mindenekelőtt nem a 
társadalom többségének a bizalmát kell elnyerni, 
hanem a ha ta lom intézményeit megszerezni és 
megszervezni. Kádár fő célja 1956. november 4-e 
után az intézményes hatalom megszerzése, és sa-
ját hatalmának intézményesítése volt.5 

Volt-e Kádárnak igazi csapata, vagy olyan ma-
gányos politikus, aki személyesen menetel a hata-
lom felé ? Rainer János szerint 1954 után Kádár hosz-
szú és magányos menetelést folytatott a csúcs felé. 

Eme arc „élei" az ötvenes évek közepi menetelés köz-
ben átéltek hatására alakultak ki. Kádár ezekben az 
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években vált sajátos, csaknem páratlan polit ikai sze-
mélyiséggé a nemzetközi kommunista mozgalomban. 
Ehhez a személyiségtípushoz hozzátartozott az emberi 
magány - de a magányhoz nagymértékben hozzájárult 
a politikai alkat különössége.6 

Rainer feltevését sokan osztják a magányos, hata-
lomra törő Kádárról. Ám, a börtönből szabadult, 
volt illegális munkáspolitikus politikai értelem-
ben nem volt magányos. Nemcsak azért, mert a 
nála idősebb és befolyásosabb Wíadislaw Go-
muíka hasonló életpályát és karaktert mutat, 
proletár család, hazai mozgalmi ismeretek, mun-
kás - bizonyos szempontból „proli", „melós" -
mentalitás, gyanakvás a moszkvaiakkal, a párt-
értelmiségiekkel szemben, fegyelmezettség és pu-
ritánság, végül börtön és megaláztatás, majd hű-
ség a párthoz. Látszólag Gomuíkának se volt 
csoportja a LEMP vezetésében 1956-ban, hanem 
csak ortodoxok - natol iniak és revizionisták 
— pulawyiak - , ám Gomuíka képes volt a munkás 
származású pártmunkások megnyerésére. Hege-
dűs András szerint Kádárt 

a pártfunkcionáriusok szinte kivétel nélkül szerették. 
Vonzó személyiség volt , bármilyen posztot foglalt is el, 
sokkal közelebb tudot t kerülni az emberekhez, mint 

Rákosi vagy Geró', és ú jabban körüllengte egyfajta 
mártíromság is. Megpróbáltatásairól ő maga nem be-
szél, de az őt szerető pártfunkcionáriusok és különösen 
a pártellenzék annál többet."7 

A sztálinista vezetők első nemzedéke után, a 
poszt-sztálini, bizonyos értelemben hruscsovista 
második nemzedékben a munkás- vagy paraszt-
származású, plebejus szemléletű pártvezető vált 
általános vezető típussá. Gomuíka valóban elzár-
kózó, gyanakvó és nyíltan autoriter plebejus ve-
zető volt, aki a legkevésbé se volt emberi partner 
a kommunista vezetők között. Am Kádár, mind a 
munkakapcsolataiban, mind a magánvilágban 
igen megnyerő volt a kisemberekkel szemben, 
beleérzett gondjaikba, értette nemcsak gondol-
kodásmódjukat, de érzésvilágukat is. A „meló-
sok" valóban azt érezték, hogy közülük való, va-
lóban érdeklik nemcsak az ország nagy ügyei, ha-
nem az ő személyes gondjai is. Amennyire Rákosi 
és a rákosista vezetők nép közé járásai hamisak és 
álságosak voltak, és amennyire Nagy Imre és a 
pártértelmiségiek nem tudtak szót érteni a csepeli 
vasmunkással és a Goli fonónőjével, Kádár azon-
nal képes volt felvenni a kapcsolat fonalát. 

Kádár „szórakozásai az elvtársakkal" — ultizás, 

Ö V A L A T T 

Az agitátor kézikönyve 
I I . RÉSZ 

Minden hatalom a dolgozó népé 

„A Magyar Népköztársaság a munkások és dol-
gozó parasztok állama. A Magyar Népköztársa-
ságban minden hatalom a dolgozó népé" — szö-
geli le az Alkotmány. 

Hazánk történelmében - a dicsőséges Magyar 
Tanácsköztársaság néhány hónapos fennállásától 
eltekintve - most van először olyan államunk, 
amely valóban a népé, a dolgozóké. Annak a ha-
talmas változásnak, amely hazánk és népünk éle-
tében bekövetkezett, a Szovjetuniónak a második 
világháborúban a hitlerfasizmus és a vele szövetsé-
ges magyar fasizmus felett aratott győzelme vetette 

Az agitátor kézikönyve. Kossuth Könyvkiadó, 1958. 

meg az alapját. A felszabadító szovjet Hadsereg 
győzelme nyitotta meg a lehetőséget népünk 
számára, hogy ősei földjén végre olyan országot 
építsen fel, amely az övé, amelyben a népé, a 
dolgozóké a döntő szó minden kérdésben, övék 
a gyár, a föld és annak minden kincse, övék a po-
litikai hatalom és ahol saját sorsuk felett maguk 
dönthetnek. És népünk e lehetőséggel élve, a kom-
munisták vezetésével olyan országot épített fel, 
amelyben nem uralkodhatnak felette sem külső, 
sem belső elnyomók, amelyben a nép, a dolgozók 
érdekei ellen büntetlenül senki sem cselekedhet. 
A rövidke mondat: „Minden hatalom a dolgozó 
népé" szinte felsorolhatatlanul sok mindent fejez 
ki. így a többi közt kifejezi azt, hogy az ország 
gazdasági erőforrásai többé nem a tőkések és a 
földesurak kezében vannak, hanem a nép és 
a nép állama birtokában. A? állam, a nép tulaj-
donába kerültek a gyárak, a bányák, az ipari üze-
mek, a közlekedési eszközök, a föld méhének kin-
csei, az erdők, a vizek, a természeti erőforrások, 
mindaz a sok kincs, ami hazánkban található, s 
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sakkozás, vadászat és anekdotázás - egyáltalán 
nem egy magányos embert mutatnak. Ellenkező-
leg, Kádár a társaság közepe volt. Hruscsovot sze-
mélyesen is megnyerte, kitűnően elszórakoztak 
egymás társaságában. Ha Kádárban a kisember 
kilencven százalék munkást és tíz százalék pártot 
érzett, ugyanígy lényeges, hogy Kádár száz száza-
lékban ismerős magyar volt. Ha igaz az, hogy a hú-
szas években a keresztény középosztály fölismerte 
Bethlen Istvánban az igazi magyar urat, hogy 
Nagy Imrében a magyar vidék fölismerte az isme-
rős magyar parasztot, úgy Kádár Jánosban a ma-
gyar város ismerte föl az ismerős magyar melóst. Ha 
a Bethlen-konszolidációban Bethlennek az volt a 
legfőbb gondja, hogy elhárítsa magáról a haza- és 
nemzetáruló gyanúját, a Kádár-konszolidációban 
Kádár azon igyekezett, hogy levegye magáról a 
munkás- és népáruló bélyeget. 

Tetszik, nem tetszik, Kádár személyes sorsá-
ban, személyisége szerkezetében Budapest és Mis-
kolc, Győr és Salgótarján fölismerte a mindig alul 
lévő, hagyományosan hátrányos helyzetű, „nin-
csen apám, se anyám" eredetű, városba jött, csak 
magára és a prolik összetartására számító, kemé-
nyen küzdő, szenvedő embert. De ahogy öltözött, 
beszélt, rágyújtott, nevetett, et te a krumplilevest 

és kegyetlenkedett az semmiképpen se volt orosz, 
zsidó, román vagy szerb - magyar volt, anélkül, 
hogy egyszer is látták volna énekelni a himnuszt. 
Kassák Lajos, József Attila, Nagy Lajos, Gelléri 
Andor Endre szobakonyhás, éhbéres, kamatra 
gyötört áldott anyaföldű világa ez. Igen, Kádárral 
szinte kifejeződött a magyar elbillenés a vidéktől 
a város, a paraszttól a munkás, a hagyományok-
tól a hagyománynélküliség világa felé. 

A könyörtelenül ironikus és Kádár-ellenes 
Eörsi felidézi Angyal Istvánt a felkelés idejéről: 

A Tűzoltó utcai felkelők megbízásából el-eljárt a Par-
lamentbe, hogy a párt és a kormány vezetőivel tárgyal-
jon. Kádár, mint többször mondta, sokkal kellemesebb 
partner Nagy Imrénél, aki öreg és merev és konzerva-
tív, és egyre csak azt hajtogatja, hogy tegyék le a fegy-
vert, különben n e m tárgyal velük. Kádár ellenben no-
vember elsején még azt is megígérte, hogy a következő 
napon ellátogat a Tűzoltó utcába, és formálisan átveszi 
a kommunista felkelőcsoportnak a parancsnokságát.8 

Személyes hatalomvágy, a csúcsra érés és maradás 
igénye vezette Kádárt, vagy kényszerek és befo-
lyások vitték a csúcsra, tartották meg ott? Vajon 
a kádári személyes politikai szerkezet határozta 
meg az intézményes főhatalom felállítását és mű-

ami a felszabadulásig csak egy igen szűk réteg 
- s nem jelentéktelen mértékben idegen tőkések -
meggazdagodására szolgált. A nép államának vál-
lalatai látják el a kül- és a belkereskedelmet is. 

Jelenti ez a kis mondat azt, hogy hazánkban 
megszűnt a volt uralkodó rétegek műveltségi 
monopóliuma, hogy az iskolák, egyetemek, színhá-
zak és más kulturális intézmények kapui tágra nyíl-
tak a dolgozó nép fiai előtt. Jelenti azt, hogy ebben 
az országban többé nem a születés, a vagyon, a ro-
koni összeköttetések nyitják meg az érvényesülés út-
ját az egyén előtt, hanem a rátermettség, a tudás és 
a hűség a nép ügyéhez-

Jelenti azt, hogy az ország lakossága nem oszlik 
többé két részre, ahol az egyik, az elenyészően ki-
sebb résznek jut az élet minden kellemessége, a má-
sik, a túlnyomóan nagyobb résznek minden teher és 
jogfosztottság. Az ország üdülőhelyei többé nem a 
kiváltságosak, a más verejtékén hízók kéj tanyája, 
hanem a dolgozók tíz- és százezreinek megérde-
melt pihenő- és üdülőhelye a jól végzett munka 
után. 

Jelenti azt, hogy a fegyver többé nem a mun-
kást kardlapozó rendőrpr ibékek, a parasztot 
csizmájuk alá t ipró kakastollas csendőrök ke-
zében van, h a n e m a munkások és parasztok 
fiainak kezében, akik ezt a fegyvert a nép ellen-
ségei ellen használják fel. S hogy hadseregünk 
többé nem a részvényesek, mágnások, és idegen 
érdekek agresszív eszköze, hanem hazánk füg-
getlenségének őre. Jelenti azt, hogy igazságügyi 
szerveink többé nem a nép legjobbjainak üldözői, 
hanem a nép érdekéhen hozot t törvények vé-
delmezői. 

Jelenti azt, hogy hazánk többé nem idegen im-
perialista hatalmak játékszere és félgyarmata, ha-
nem független és szabad ország. (...) Hazánkban 
ma a dolgozó nép általános, egyenlő, közvetlen 
és titkos választójog alapján választja meg azokat 
a képviselőit, akik a nép nevében a törvényeket 
alkotják, s azokat, akik a legkülönbözőbb állam-
hatalmi szervekben az országos és a helyi ügyek-
ben döntenek. 
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ködését, vagy az intézményes rendszer alakította, 
működtette a kádári személyes politikai szerkeze-
tet?9 Ezek vitatott kérdések. 

1. Tétel: A párté a főhatalom. A hruscsovi szov-
jet modell és személyes tapasztalatai, elkötele-
zettsége alapján Kádár a párthatalmat keltette 
életre, helyezte a hatalmi rendszer középpontjá-
ba, formálta a maga képére és konszolidálta.10 Se 
személyi, vezérelvű totalitárius diktatúra — Sztálin, 
Rákosi - modellje, se titkosszolgálat középpontú 
diktatúra vagy autokrácia - Berija-, Andropov-
kísérlet, Putyin - , se államközpontú autokrácia 
- Malenkov-kísérlet se katonai diktatúra, ha-
nem pártközpontú autokrácia. Nemcsak elfogadta, 
de bensőleg magáévá tette a kádári vezető cso-
port a poszt-sztálini szovjet politikai doktrínát, 
hatalmi hierarchiát, amely véget vetett a vezérel-
vű rendnek, és bevezette a kollektív, vagy első az 
egyenlők közötti pártvezetést, és hogy a párt pa-
rancsol az állami közigazgatásnak és gazdaságnak, 
a titkosszolgálatoknak és a hadseregnek. A ve-
zér-vezérelt pártállami káosszal szemben eljött a párt-
állami bürokrácia által vezérelt rend ideje. 

Magyar sajátosság: Kádárnak látszólag a sem-
miből kellett pártot, majd párthatalmat szervez-
nie. Fontos stratégiai döntése, hogy nem szer-

vezte újjá a gyűlölt rákosista, egyesített hata-
lompártot, az MDP-t, se az 1945-ös élcsapat-pár-
tot az MKP-t, hanem megszakítva folytatta az 
MSZMP, egy belső koalíción alapuló, legális és 
legitim, népfrontos tömegpárt szervezését. Ezzel 
közvetve-közvetlenül elvállalta az 1956. novem-
ber 1-jei, forradalom alatti MSZMP hagyomá-
nyait, folytonosságát, vagyis ezúton vélte „pótol-
ni" a Nagy Imre-kormány és a Forradalmi Mun-
kás-Paraszt Kormány közötti legitimációs hiányt. 
(A november 1-jei MSZMP első titkáraként 
mintegy joga és kötelessége a pártban megnyilvá-
nuló főhatalom gyakorlása.) A hatalmi harc a 
párthatalomért folyt, mert fokról-fokra kiderült, 
hogy „amilyen a pártod, olyan a hatalmad". 1957 
júniusára a kádári MSZMP vezetésében, szerke-
zetében és tagságában nem rákosista párt volt, 
bár viselte az utódpárti jellegzetességeket. 

Szerkezetileg az MDP-hez képest abban külön-
bözött, hogy a rákosista vezérelvű, egyközpontú 
és egyetlen akaratra épített pártot kezdettől föl-
vál tot ta egy kollektív, vagy annak álcázott ve-
zetésű, különböző társadalmi csoportok érdekeit 
képviselő politikusok, majd intézmények ér-
dekképviselő és kijáró, úgynevezett belső koalí-
ciós párt. A kádári MSZMP kezdetektől arra tö-

Jogfosztottság a burzsoá államokban 

A népi hatalom gyökeresen különbözik minden más 
államhatalomtól, amely az emberiség történetében 
valaha is létezett. Minden eddigi állam szerepe az 
volt, hogy biztosítsa, fenntartsa a kizsákmányoló és 
elnyomó osztályok uralmát. Éppen ezért, gondosko-
dott arról, hogy a hatalom gyakorlásában ne vehes-
senek részt a munkások, a dolgozó parasztok, a va-
gyontalan kisemberek, tehát senki azok közül, akik-
nek érdekei ellentétesek voltak az uralkodó osztály 
érdekeivel. Legalábbis mindenkor ez, a dolgozók tel-
jes jogfosztottsága volt az uralkodó osztályok szán-
déka. A jog azonban harci kérdés és így az elnyo-
mottak, kizsákmányoltak számáriak növekedésével, 
öntudatosodásával és harci szervezkedésével párhu-
zamosan kénytelenek voltak bizonyos jogokat is át-
engedni nekik. Ekkor is arra törekedtek azonban 
hogy ez a jog csak formális, látszatjog legyen, gon-
doskodtak arról, hogy ha a dolgozó osztályoknak 
kényszerűségbóí adtak is szavazati jogot, azok csak 
a között választhassanak, hogy a kizsákmányo-

lók melyik kategóriája uralkodjék felettük. 
Szemléletes példája ennek a többi közt az Amerikai 
Egyesült Államok választási rendszere. Ebben az 
országban, amely szereti magát „népi kapitalista" 
„demokráciának" hirdetni, juttattak bizonyos - mint 
látni fogjuk, számos korlátozó feltételtől függő- vá-
lasztási jogot a dolgozóknak is, de ugyanakkor gon-
doskodtak arról is, hogy ezek a választók csak a 
monopolista burzsoázia egymást váltogató két 
hagyományos pártja között választhassanak. A 
burzsoá államokban valójában ilhízió a nép jogairól 
beszélni. Nemcsak azért, mert minden eszközzel 
megakadályozzák a nép érdekeit képviselő pártok 
alakulását, felvilágosító munkáját, hanem azért is, 
mert a nevelés és az egész propaganda-apparátus 
- az iskolák, a sajtó csaknem egésze, a Film, a rá-
dió, a televízió, a könyvkiadás - mind a burzsoázia 
kezében van, és így a burzsoázia hatalma fenntartá-
sának szolgálatában áll. Se hatalom fenntartását 
szolgálják a legkülönbözőbb egyházak is, amelyek-
nek hatalmas propaganda apparátusa a lelki terror 
minden eszközével a fennálló rendszert szolgálja. 
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rekedett, hogy valamennyi erős, a politikai, gaz-
dasági és társadalmi rendet teljesítménye meg-
vonásával büntetni képes társadalmi csoportnak 
az MSZMP-ben képviselete legyen. Ehhez ké-
pest, a kádári politika alapvonása, hogy „középre" 
igyekezett ponderálni, súlyozni mind magát és 
csoportját a pártján belül, mind az MSZMP-t a 
társadalom előtt. A párton belüli pragmatista 
közép a rákosista balos és a nagyimrista jobbos 
politikusok kiszorítását, egyfajta ideológia-elle-
nességet hoz. 

Ide tartozik, minden külön határozat nélkül, a 
magyar párt vezetésének „zsidótlanítása". 

Kádár, amikor egyidejűleg távolí t ja el a szektásokat 
és a revizionistákat, ezzel „dezideologizálva" a pártot és 
a rendszert, akkor ez szükségképpen egybeesik a „zsi-
dótlanítással" (de-Judaizatiun) a legmagasabb szinten. 
Ezzel több vagy kevesebb tudatossággal kihasználja a 
maga javára a magyarok, különösen a középosztály 
elég erős antiszemitizmusát, másrészt a zsidó-magyar 
asszimilációt és együt tműködést ." 

Kádár ezzel teljesíti a szovjet vezetés kimondott-
kimondatlan kívánságait is. A zsidó származású 
káderek túlsúlyát a magyar vezetésben az SZKP 
Elnöksége 1953. júniusi moszkvai szovjet-magyar 

tárgyalásokon te t te szóvá-Rákosi , Gerő, Farkas 
és Révai ellenében. Az MDP Központi Vezető-
sége 1953. júniusi határozatában ezért szerepel 
egy passzus a „nem magyar káderek" negatív 
szerepéről. Ez a határozat azonban titkos volt, és 
a nyolcvanas évek végéig nem is került nyilvá-
nosságra. 

Rákosi Mátyás magatartását jól jellemzi, hogy 
1957. február 1 5-i Hruscsovnak írt levelében föl-
jelenti Kádárt és kormányát, mert „zsidó szárma-
zású kádereket tol előre". 

Amennyire ismeretes előttem, az ideiglenes KB egy-
harmada és valószínűleg a szervezőbizottság többsége 
közülük került ki. Ez mondható el a Népszabadság fő-
szerkesztőjéről [Friss István], a Kormány Tájékoztatási 
Hivatalának vezetőjéről [Szirmai István], Miinnich 
első helyetteséről a Belügyminisztériumban [Tömpe 
István], a politikai rendőrség parancsnokáról, a rend-
őrség országos főkapitányáról [Pőcze Tibor] , Budapest 
főkapitányáról [Sós György]. Sokan közülük külpoliti-
kai szolgálatban állnak. Ezek elsősorban sértett ele-
mek, akik előtt én 1953-ban élesen fe lve te t tem a nem-
zeti káderek kérdését, ezért az ellenzékbe mentek át, 
most pedig kiemelik őket.12 

Stefan Staszewski varsói első titkár meséli: 

A népi hatatom demokratizmusa 

A Magyar Népköztársaságban a népszuverenitásból 
folyó összes jogokat az államhatalom legfelső szerve, 
az országgyűlés gyakorolja. Alkotmányunk a de-
mokratikus választási rendszer alapelvét összefoglal-
va megállapítja, hogy „Az országgyűlési képviselő-
ket, a Magyar Népköztársaság választópolgárai 
általános, egyenlő és közvetlen választójog alap-
ján titkos szavazással választják". Legjobban ak-
kor érthetjük meg rendünk demokratizmusát, ha 
összehasonlítjuk választási rendszerünket a kapita-
lista választásokkal. Nálunk minden 18. évet betöl-
tött állampolgár választó és képviselővé is választha-
tó. Nem így van ez a burzsoá államokban. A bur-
zsoá országokban a legkülönbözőbb módon leszűkí-
tik a választók körét. A választójogot olyan feltéte-
lekhez kötik, amelyeknek a dolgozók nem tudnak 
eleget tenni. (Pl. hosszabb egy helyben lakás igazo-
lása, bizonyos iskolai végzettség, vagyon stb.) Ha-
zánkban a választójog egyenlő, vagyis a választá-
soknál mindenkinek a szavazata egyformán számít. 

Vannak kapitalista országok, ahol a gyárosok és a 
földbirtokosok szavazatát többszörösen számítják, 
másutt pedig úgy hamisítják meg a szavazatok 
egyenlőségét, hogy az ipari munkások által lakott 
kerületekben sokkal több szavazat kell egy képviselő 
megválasztásához, mint az olyan kerületekben, ahol 
az uralkodó osztályhoz tartozó burzsoá elemek, 
vagy a befolyásuk alatt álló, politikailag kevésbé fej-
lett parasztok laknak. 

A legutóbbi országgyűlési választásokon a válasz-
tójogosultak száma 6 501 869 fő. Ez az ország la-
kosságának 67,8%-a volt. Az 1953. évi választá-
sok alkalmával dolgozó népünk 453 képviselőt és 
pótképviselőt küldött az országgyűlésbe. Ezek közül 
eredeti foglalkozások szerint 188 ipari munkás, 
145 paraszt és 96 értelmiségi. 

Kik ültek a Horthy-rendszer parlamentjében? 

Ha összehasonlítjuk a Horthy-korszak országgyű-
lését az igazi népképviselettel, akkor meglátjuk, 

2000 O 39 



A [LEMP] VI. p l énum 1956. március 20-án Hruscsov 
beszédével kezdődött. Összefoglalta referátumát és ki-
egészítette néhány rendkívül pikáns részlettel Sztálin 
életéből. Például azzal, hogy ölte meg Sztálin a sógorát, 
és hogyan végzett a feleségével. Hruscsov beszéde után 
szünetet rendeltek el a b b a n a hitben, hogy kihasználja 
az alkalmat és búcsút vesz tőlünk. Meg vol tunk lepve, 
hogy ottmarad a p l é n u m o n . Kimentünk a folyosóra, 
odamentem hozzá és beszélgetésre invi tál tam néhány 
elvtárs nevében. Hruscsov azt mondta: mikorra paran-
csolják? En meg: akár mos t is. O: rendben van . 

A KB kongresszusi t e rme mögött különféle szobák 
vannak: titkárságok, p ihenők . Választottunk magunk-
nak egyet és beül tünk. Romana Granas vol t ott, Oía 
Kozlowska, Pszczóikowski, Ceíina Budzynska, később 
pedig Hilary Mine is oda jö t t . Megkérdeztem: akar va-
lamit enni? Nem - fe le l te Hruscsov - , inkább egy kis 
teát innék. Mindnyá jan teát kértünk. Megkérdeztem 
Hruscsovot, igaz-e, hogy Sztálin halála szakította meg 
a készülődést a nagy tisztogatásra. Nem áll szándékom-
ban - tettem hozzá —, kétségbe vonni, hogy természe-
tes halállal halt meg, de hallottunk egyet s mást az 
orvosperró'l. Hruscsov azt mondta: rendben van, szíve-
sen elmondom. Es elkezdte: nem voltak kétségeink a 
felől, hogy m i n d a n n y i a n veszélyben vagyunk, mert 
Sztálin újabb tisztogatásra készült. A Kreml orvosai-
nak pere Sztálin provokáció ja volt. Kirov halá la is pro-
vokáció volt, még ma sem ismerjük az ügy minden 
részletét. Sztálin n e m szerette a zsidókat. 

Mire én: antiszemita volt. 
Hruscsov: hogy mondta? 
En: hát , antiszemita volt. 
O : valami olyasmi, de n e m ilyen egyértelmű, kedve-

seim. 
Magyarázni kezdte: Sztálin nagy forradalmár volt, 

kiváló marxista. Minden tervet a forradalom ügyének 
rendel t alá, mindent ebből a szempontból ítélt meg, 
hasznára van-e elvben a világforradalomnak vagy 
nem. Képzeljék el ezt a helyzetet. A háború után kite-
lepí tet tük a tatárokat a Krímből, most nem akarok arra 
ki térni , hogy miért. A Krím lakatlanná vált. Sztálin-
hoz pedig jöttek az elvtársak a Zsidóság Antifasiszta 
Bizottságából... Jött Ilja Ehrenburg, Frumkina elvtárs-
nő, Lozovszkij (a szakszervezeti internacionálé akkori 
fő t i tkára) és Michcels, a kiváló zsidó színész. Javasol-
ták Sztálinnak, hogy telepítse le a Krímben a hitleri 
megszállást túlélt belorusz és ukrán zsidókat. Sztálin 
megértet te , hogy milyen veszélyek leselkednek ránk, 
ezért így gondolkodott: az antifasiszta bizottság (56) 
képviselői a zsidóságot reprezentálják, a zsidókkal pe-
dig tudjuk hányadán ál lunk. Mindegyikük kapcsolat-
ban áll a kapitalista világgal, mindenkinek van valaki-
je a ha tá ron túl. Az egyiknek a nagymamája, a másik-
nak a nénikéje, a harmadiknak meg a bácsikája. Sztá-
lin úgy gondolta: kezdődik a hidegháború, fő a fejük az 
imperia l is táknak, hogy t á m a d h a t n á n a k a Szovjet-
un ióra , ezek a zsidók meg a Krímbe akarnak települni. 
Értik — magyarázta Hruscsov itt a Krím és ott van 

hogy milyen óriási különbség van a kettő között. Az 
1931 -ben megválasztott 245 képviselő közül 84 föld-
birtokos, 41 állami tisztviselő, 15 bankár, 5 gyáros, 
37 ügyvéd, 12 pap, 14 magas rangú katonatiszt volt. 
A parlamentben 19 gróf és 9 báró ült. 

A legtöbb burzsoá államban azonban nemcsak 
a parlament összetétele biztosította, hogy a megho-
zandó törvények csak és kizárólag az uralkodó osz-
tály érdekeinek megfelelőek legyenek. Úgyszólván 
mindenütt még egy „elit gárda", a felsőház ügyelt a 
gondosan megválogatott parlament munkájára is, és 
minden javaslat csak akkor emelkedett törvény-
erőre, ha ez a legmagasabb egyházi és állami 
funkcionáriusokból, az arisztokrácia legfelsőbb 
rétegeiből, a legnagyobb földbirtokosokból és 
nagytőkésekből összeválogatott társaság is jóvá-
hagyta azt. S a felsőház megválasztásába még ott 
sem volt beleszólása a nép fiainak, ahol parlamenti 
választójogot ki is harcoltak maguknak. A felsőházi 
tagság részint örökletes volt, részint az egyházi vagy 
állami funkcióval járt, a többit pedig a felsorolt réte-
gek önmaguk közül választották, vagy pedig a ki-

rály , illetve a királyi jogokat élvező államfő nevezte 
ki, legmegbízhatóbb hívei közül. 

A kapitalista Magyarországon is joga volt a kor-
mányzónak egyes személyeket örökös felsőházi tag-
gá kinevezni. íme, néhány név a felsőházi tagok kö-
zül: gróf Bethlen István, a hírhedt miniszterelnök, 
dr. Fabinyi Tihamér, a Gömbös-kormány miniszte-
re, a Magyar Altalános Hitelbank vezérigazgatója. 
Báró Komeld Móric, a Magyar Nemzeti Bank fő-
tanácsosa, a Magyar Vasművek és Gépgyárak Or-
szágos Egyesületének igazgatósági tagja, báró Maj-
thényi László, a Lévai Úrikaszinó választmányi 
tagja, Monzmuovó Nándor herceg, több gyár és 
bank részvényese. Őrgróf Pallavicini János földbir-
tokos . 

Mivel a hercegek, grófok és bárók száma Ma-
gyarországon túl nagy volt ahhoz, hogy ezek mind-
egyike személy szerint részt vehessen a felsőházban, 
ezért a törvény úgy rendelkezett, hogy a hercegi, 
grófi és bárói családok tagjai maguk közül választják 
ki azokat, akik az arisztokráciát képviselik a felső-
házban. 
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Baku, az olajmező. Sztálin ezért arra a következtetésre 
jutott , hogy a zsidók közül könnyű ügynököket tobo-
rozni, segítenének, hogy megvalósuljon az amerikaiak 
terve. Ha megtámadják a Szovjetuniót, az amerikai 
deszantokat a Krímben dobják le. Sztálin emiatt nagy 
haragra gerjedt, a többit pedig úgyis tudják. Michcels 
autóbaleset áldozata lett, Lozovszkijt, Frumkinát és a 
többieket pedig agyonlőtték, csak Ehrenburg mene-
kült meg. Sztálin nagyon kedvelte Ehrenburgot. 

Hát ez az - mondtam, Sztálin vérbeli, megrögzött 
antiszemita volt. 

Hruscsov: nem egészen. 1952 végén összehívott 
minket , és megparancsolta, hogy szervezzünk fegyve-
res csoportokat. Itt Hruscsov abbahagyta a mondóká-
ját. Megkérdeztem: miért? 

Hruscsov: nu, cscobü izbivaty (hogy agyonverjék 
őket). 

Én: kavo izbivaty (kiket)? 
Hruscsov: nu, jevrejev (a zsidókat). 
Én: znacsit pogromü gyelaty (hogy pogromokat csi-

náljanak)? 
Hruscsov: nu, da, v etom rogye (igen, valami olyas-

mit). 
A hideg futkosott mindenkin , Hruscsov pedig foly-

tatta: tudják, nekem ez nagyon kínos volt, mert az 
apám, egy írástudatlan bányász, mindig azzal dicseke-
dett , hogy a cárizmus idején, 1905 és 1907 között nem 
vett részt az ukrajnai pogromokban. Mikor Sztálin a 
tervezett pogromokról kezdett beszélni, arra gondol-

tam: lehet, hogy én, a fia, fegyveres csoportokat fogok 
szervezni erre a célra. 

Néma csend lett, én pedig szörnyű tapintat lanságot 
követ tem el, megkérdeztem: és hogyan d ö n t ö t t , Nyi-
kita Szergejevics? Hruscsov nem túl barátságosan né-
zett rám és azt mondta: szerencse, hogy Sztál in hama-
rosan megbetegedett és meghalt, mi pedig a Politikai 
Bizottság legelső ülésén elrendeltük az orvosok szaba-
don bocsátását és a perek felülvizsgálatát. Azt mondta : 
az orvosokat később rehabilitáltuk. 

Én: n e m mindegyiket. 
Hruscsov: igaza van, nem mindegyiküket, elvégre 

nemzetiségi politika is van a világon. Elkezdte részle-
tezni, és olyanokat mondot t , hogy majd leestünk a 
székről. Mine állt mögöt tem, és rémülten suttogta: 
hagyd már abba az Isten szerelmére, hagyd már abba, 
nem látod, hogy nem ért semmit! 

Milyen politika? - kérdeztem mégis Hruscsovot -
hal lot tuk, hogy önökné l bevezették az egye temeken 
a numerus clausust (oroszul: procentnaja norma). És 
maguknál? - kérdezte. 

Hruscsov: Mondja, kérem, Staszewski elvtárs, ma-
guknál hány zsidó van? 

Én: n e m tudom. 
Hruscsov: hogy hogy n e m tudja? Hány zsidó van a 

varsói pártszervezetben? 
Mire én: nem tudom, sose érdekelt. N e m tudom, ki 

tart ja magát zsidónak és ki nem. Sose érdekel t . 
Hruscsov: nem érdekelte? Vot isploho (elég baj) , ezt 

A felsőháznak tagja volt az ország hercegprímása, 
az egri érsek és a megyéspüspökök. Méltóságuknál 
fogva állandó tagjai voltak a felsőháznak a korona-
őrök és a legmagasabb közjogi személyiségek. 

A nép kormánya 

Népköztársaságunkban az államfői hatalmat a Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsa gyakorolja, melynek el-
nökét, két elnökhelyettesét, titkárát és 17 tagjáét az 
országgyűlés választja meg. A Népköztársaság El-
nöki Tanácsi munkásokból, dolgozó parasztokból és 
értelmiségiekből áll, és mint kollektív testület gyako-
rolja az államfőt megillető jogot. Tevékenységéért 
az országgyűlésnek felelős és az országgyűlés két 
időszaka között kifejtett munkájáról az országgyű-
lésnek beszámolni tartozik. 

Az államigazgatás legfőbb szerve a magyar forra-
dalmi munkás-paraszt kormány, amely jelenleg el-
nökből, első elnökhelyettesből, államminiszterekből 
és 17 miniszterből áll. Kormányunk tagjai között 

többen eredeti foglalkozásuk szerint munkások, pa-
rasztok, de van köztük mérnök, orvos, pedagógus is. 
A Minisztertanács egésze - és tagjai külön-külön 
is - tevékenységéért az országgyűlésnek felelős, és a 
kormány munkájáról köteles az országgyűlésnek be-
számolni. 

( . . . ) 

A munkások és parasztok tízezrei 
a tanácsokban 

1950-ben a régi rossz emlékű „önkormányzati" 
szerveket új, magasabbrendű szervek, a tanácsok 
váltották fel. 

A tanácsok a népi hatalom fontos szervei. Az ál-
lamvezetés szempontjából ők valósítják meg a z álla-
mi rendelkezéseket, a lakosság szempontjából pedig 
a dolgozó nép elsősorban a helyi szerveken keresztül 
vesz részt az államvezetésben. 

A tanácsokban nem a kizsákmányolók, hanem 
a munkások, dolgozó parasztok ezrei és tízezrei 
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pedig tudniuk ke l l ene . Nálunk, a Szovjetunióban a la-
kosság 2 százaléka zsidó, ezért a minisztériumokban, az 
egyetemeken és m i n d e n h o l ugyanez az arány. Ezt tud-
niuk kell. 

Én: mi úgy gondo l tuk , hogy ez a f a j t a nyilvántartás 
ellentétben áll a forradalmi ideológiával. 

Hruscsov: N e m , ez nem így van. N e m vagyok anti-
szemita - mondta —, van nálunk egy miniszter, zsidó, 
nagyon jó miniszter, meg is becsüljük. Dimsicnek hív-
ják. De tudnunk kel l , hogy hány lépés a határ . 1 3 

A „zsidótlanítás" az egész táborban végbement, 
különösen Lengyelországban és Romániában. 

Ugyanakkor a rákosisták és a nagyimristák ki-
szorítása, a nem-rákosista ortodox baloldal és a 
nem-nagyimrista reformerek belső koalíciós part-
nerként való elfogadását jelentette. A megtorló 
és a szövetkezetesítést végbevivő politika az orto-
dox baloldal fölényét mutatta a koalíciós partner, 
a reformisták felet t , majd ugyanezek az erők a 
hatvanas évek e le jén egyensúlyba kerültek, hogy 
1962 és 1968 között a reformerek kerüljenek fö-
lénybe. A kádári középutas pártpolitika lényege, 
hogy egyetlen fordulat idején se viszi el a végső 
szakításig, a teljes megsemmisítésig a párton be-
lüli harcot, h a n e m mindig hagyott kiutat, korlá-
tozott teret az aktuálisan kiszorult politikai erő-

nek. A csúcsponton akkor ju tot t túl, amikor a 
hetvenes években először véglegesen kiiktatta 
a reformereket, majd eltávolította a munkásistá-
kat, és már csak a mocsár maradt. 

Kádár és csapata kezdetektől nem nemzeti kom-
munista.14 minden eszközzel arra törekedett, hogy 
a magyar párt és kormány valamiféle védőgyűrűt 
is képezzen a közvetlen szovjet beavatkozással 
szemben. Ha nem is tette meg azt, amit Gomulka 
Lengyelországban, Gheorghiu-Dej, majd Ceau-
§escu Romániában, akik polonizálták, illetve ro-
mánosították a párt- és államhatalmat, de Kádár 
is szigorúan őrködött azon, hogy pártja ne kerül-
hessen közvetlen szovjet befolyás alá. 

2. Tétel: Bizalmi viszony a szovjet pártvezetéssel. 
Kádárnak ki kellett harcolnia, hogy egyedül neki 
legyen (bizalmi) kapcsolata a szovjet pártvezetés-
sel, mindenekelőtt Hruscsovval — ezt ki is vívta 
1957. áprilisi moszkvai tárgyalásain és bíznia 
kellett abban, hogy az MSZMP és a főhatalom 
Hruscsov idejében konszolidálódik. Pontosan 
tisztában volt azzal, hogy a hruscsovi hatalom 
mindenekelőtt párthatalom, és a magyar hatalmi 
szerkezet az aktuális szovjet vezetőtől függ, és 
hogy ő Hruscsov „embere". Kezdettől fogva a 
pártkapcsolatokra helyezte a hangsúlyt, az állami 

vannak, akiket maga a nép választ. Az 1954. évi 
tanácsválasztások során 507 279 tanácstagot vá-
lasztottak meg. Ezekből 19 201 munkás, 54 593 
termelőszövetkezeti tag és egyénileg dolgozó paraszt, 
23 039 értelmiségi és alkalmazott (legnagyobb ré-
szük munkásból és dolgozó parasztból lett értelmisé-
gi és alkalmazott), 2500 kisiparos és kiskereskedő, 
7946 egyéb. 

Ezzel szemben a Budapesten 1931 -ben megvá-
lasztott törvényhatósági bizottság összetétele a kö-
vetkező volt: 245 törvényhatósági bizottsági tag kö-
zül 82 a horthysta erőszakszervezet tagja, 80 tőkés, 
gyáros, bankigazgató és nagykereskedő, 45 ügyvéd, 
17 értelmiségi, 6 földbirtokos, 1 munkás, 10 egyéb 
kategóriához tartozó volt. 

A tanácsok a nép szolgálatában 

A tanácsok igazgatási tevékenységének magasabb-
rendűségét mutatja kiadásaik és bevételeik megosz-
lása is. A törvényhatósági bizottságok 1937. évi 

összesített költségvetése Budapest és a vidéki váro-
sok kiadásáról a következő képet mutatja: admi-
nisztrációs kiadásokra 37%-ot, egészségügyire 
5%-ot, közoktatásra 12%-ot, a hitelek törlesztésére 
és a törvényhatósági vagyon kezelésére pedig az 
összkiadás 25%-át fordították. Ugyanakkor a bevé-
telek 52%-a adóból, 23%-a városi vagyonkezelés-
ből és 3%-a az egészségügyből - vagyis kórházi ápo-
lásért fizetett térítésekből - származott. 

Ezzel szemben a tanácsok 1958. évi összes ki-
adásainak 35%-a esik szociális és kulturális, 36%-a 
oktatási célokra és csupán 14%-ajut igazgatási ki-
adásra. 

A burzsoá törvényhatóságok a helyi ügyek inté-
zésében csak részben, vagy egyáltalán nem rendel-
keztek önállósággal, de szükségleteik fedezéséről 
maguknak kellett gondoskodni. Ez azzal járt, hogy 
hatalmas összegű pótadókat vetettek ki, amely 
mindenkor a szegénynép rovására az uralkodó osz-
tály érdekeit szolgálta. 1934-ben pl. Győr megyé-
ben az évi költségvetési kiadások 71 %-át pótadó-
val fedezték. 
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gazdasági, a titkosszolgálati és a katonai kapcso-
latokat mindig a pártkapcsolatok alá helyezte. 
1956 és 1962-63 között a személyes bizalmi vi-
szonnyal egyensúlyozta ki az MSZMP intézmé-
nyes hatalmának hiányát Hruscsovval és az SZKP-
val szemben, 1964 után az MSZMP intézményes 
főhatalmával és a konszolidációval, a bizalmi vi-
szony hiányát Brezsnyevvel és csapatával szem-
ben. A Hruscsovval megkötött legfontosabb meg-
állapodás, hogy Kádár felhatalmazást kap saját 
csapatának megszervezésére, támogatást az MSZMP 
hatalmi rendszerének kialakításához és gazdasá-
gi segítséget a társadalom semlegesítéséhez. Az 
SZKP a kezdeti közvetlen hatalmi beavatkozásról 
fokozatosan áttért a közvetettre, és a hatvanas 
évek elejétől már csak strukturális kényszert al-
kalmazott. 

3. Tétel: A válságot konzervatív és nem forradal-
mi eszközökkel kell kezelni. Kádár kezdettől fogva 
hagyományosan konzervatív értékekkel operált: 
rend, munka, család, közösség, tisztesség, becsü-
let, biztonság. A kádári vezetés a magyar sztáli-
nizmus, a rákosizmus vezérelvű, konfliktusos po-
litikáját, forradalmi törvényességét - a törvé-
nyesség hiányát — őszintén nem akarta, ahogy az 
októberi forradalom spontán törvényen kívülisé-

gét is elutasította. A forradalommal, a felkeléssel, 
az ellenállással szemben nem (ellen)forradalmat, 
hanem lehetőleg a normalitás, a mindennapok 
pragmatizmusát igyekezett hangsúlyozni. Az élet 
normális menetének helyreállítása, az újjáépítés, 
a „fogjunk össze" jelszavaival igyekezett leszerelni 
az ellenállást. E konzervatív megoldásnak ellent 
mondott a megtorlás és üldözés, ami a folyamatot 
vissza is vetette. A status quo-t helyreállítani 
igyekvő, egyensúlyt kereső rendszer visszatér a 
forradalmi törvénykezés és kampányok útjára. 
Akasztás és a kijelentések ellenére, erőszakos szö-
vetkezetesítés következik. Tompa agyú iparosí-
tás. Az ország 1959-re elszigeteltebb, mint vala-
ha. Magyarország eljátszotta a korai és békés kon-
szolidáció esélyét. 

Konszolidáció válságban, 
válság a konszolidációban 
Az 1962 és 1963-as, részben az 1964-es éveket a 
kádári konszolidáció záróéveiként szokás emle-
getni. Ebben a két évben összegződik mindaz, ami 
váratlanul Magyarországot nemcsak a konszoli-
dáció, de vélhetően a későbbi reformok útjára is 

Az igazságszolgáltatás a munkáshatalom 
védelmét szolgálja 

A burzsoá bíróság éles fegyver a kizsákmányoló osz-
tály kezében. A burzsoázia gondosan ügyel nem-
csak a bíróságok osztályösszetételére, de arra is, 
hogy a bírókat a haladó eszmék befolyásától távol 
tartsa. Ezek a bíróságok kegyetlenek az elnyomot-
takkal szemben, ugyanakkor a vagyonos osztályok 
érdekeit szolgálják. 

Nálunk a bíróságok minden fokon hivatásos bí-
rákból és népi ülnökökből állnak. A népi ülnököket 
a tanácsok, a Legfelsőbb Bíróság mellett működő 
népi ülnököket pedig az országgyűlés választja. 

Az elmúlt évtized alatt megváltozott a hivatásos 
bírák személyi összetétele. Egyre több munkás-, pa-
rasztszármazású jogvégzett bíró kerül funkcióba. Az 

igazságszolgáltatásban is érvényesül a nép közvetlen 
részvétele. 

1958 első felében kb. 20 000 volt a népi ülnökök 
száma. Ezek 43%-a munkás, 13%-a értelmiségi és 
alkalmazott, mintegy 73% férfi és 27% nő. 

Népi ellenőrzés 

1958 első felében 232 népi ellenőrzési bizottság mű-
ködött, 1568 taggal és mintegy 4700 népi ellenőr 
segítségével. A népi ellenőrzés keretében maga a 
dolgozó nép ellenőrzi a törvények és kormányrende-
letek végrehajtását, részt vesz a szocialista állam-
rend megszilárdításában, harcol a korrupció, a bü-
rokratizmus bármely jelenségével szemben, az elkö-
vető személyére és állására való tekintet nélkül. 
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löki. Ugyanakkor ebben az időszakban kell szem-
benéznie a kádári vezetésnek az 1956 utáni legsú-
lyosabb gazdasági és politikai kihívásokkal is. 

Az SZKP XXII. kongresszusán, 1961 őszén, 
Hruscsov ismét fölvetette a desztalinizálás fona-
lát, ami megerősítette Kádár politikai pozícióit. 

Minden zavar és nehézség, ami megkérdőjelezi Hrus-
csov pozícióját a Szovjetunióban, olyan zavar és ne-
hézség, ami megkérdőjelezi Kádár pozícióját Magyar-
országon; és Hruscsov pozíciójának minden megerősö-
dése és konszolidálódása megerősíti és konszolidálja 
Kádár pozícióját. Itt kell megjegyezni, hogy a Kádár 
csapat függése Moszkvától n e m egyoldalú, ahogy so-
kan hiszik, mert Kádár erősödése is növeli Hruscsov 
tekintélyét. Kádár Moszkva-inspirálta poli t ikájának 
sikere szemben áll a Hruscsovot vádlókkal, igazolja az 
SZKP XX. kongresszusának vonalá t - azt a „centris-
ta", óvatos reformer vonalat , amely egyaránt fellép a 
„szektás" sztálinizmus és a „likvidátor" revizionizmus 
ellen - , amelyet ügyesebben alkalmaznak Magyaror-
szágon, mint bárhol másut t . . . 1 5 

Kádár a XXII. kongresszus utáni időszakot arra 
használta fel, hogy a párton belül kiszorítsa a ma-
radék rákosistákat. De ami ennél fontosabb, át-
alakította a hatalom szerkezetét. Átmeneti leg 
újra elvállalta a kormány irányítását és ezzel erő-
sítette a pártállami összefonódást. A jelentkező 
gazdasági válságot az ipar centralizációjával, a 
központi hatalom erősítésével kívánta megolda-
ni. Másrészt, könyörtelenül lesújtott a megtorlá-
sok során politikailag megerősödött államvéde-
lemre. A kádári hatalom 1962-63-ban nemcsak 
azt tette világossá, hogy a megtorlásoknak vége, 
de azt is, hogy a belügyi szervezeteknek semmi-
lyen autonómiája nem képzelhető el a politika 
területén.16 Kádár ügyosztályi szintre fokozta le az 
államvédelmet, hogy lehetet lenné tegye az „ál-
lam az államban" KGB, Stasi, SBS, Securitate 
jellegű működést. A magyar politikai szerkezet-
ben a konszolidációs rendszer azt jelentette, hogy 
csak a pártállami, állampárti bürokrácia játszha-
tott irányító és meghatározó szerepet, a hadsereg-
nek és a titkosszolgálatoknak ilyen szerepe nem 
volt. De van a légió elbocsátásának egy még fon-
tosabb üzenete a társadalom számára: Kádár azt 
ígérte ezzel, hogy nem fog tömeges erőszakot al-
kalmazni válságok idején. A magyar erőszakszer-
vezetek érdemben alkalmatlanok voltak ezután 
arra, hogy tömegterrorra eszközként bevessék 
őket. Az 1956-57-es sortüzek és az 1963-as am-

nesztiáig gyakorolt tömeges megtorlások után, az 
1989-es rendszerváltásig nem is került sor töme-
ges erőszakra. 

Ar ^m Hruscsov átmeneti pozícióerő-
södését 1962-ben hanyatlás követi. A szovjet 
gazdaság válságjeleket mutat , az utolérni és elhagy-
ni program összeomlik. Az 1961-ben megindított 
új fegyverkezési program óriási terheket ró a gaz-
daságra. A mezőgazdaságban sikertelenek Hrus-
csov nagyralátó tervei, mind a kukorica-program, 
mind a szűzföld feltörésének hatalmas kísérlete 
válságot idéz elő. 1962 júniusában sor kerül a 
novocserkasszki sortűzre. 1963-ban gabonaválság 
következik, harmadszor 1930-as évek eleji, majd 
1947-es után. Az erőforrások kimerülésének ha-
tására a szovjet vezetés kénytelen nemet monda-
ni a szocialista országok igényeire. Szélsőségesen 
megromlanak a szovjet-kínai viszonyok. Hrus-
csov nem talál megoldást az évek óta tartó német 
válságra, és 1962 októberében kirobbantja azt a 
kubai rakétaválságot, amellyel majdnem atom-
háborúba taszítja a világot. 

Csoda-e, hogy a novocserkasszki sortűz idején 
a KGST-ben részt vevő kommunista és munkás-
pártok képviselőinek 1962. június 6-7- i moszk-
vai tanácskozásán a magyarokkal külön megbe-
szélést folytató Hruscsov már egyértelművé tette, 
hogy a szovjet segítségnyújtásnak is vannak hatá-
rai. Hruscsov szerint véget kell vetni annak a 
helyzetnek, hogy az egyes országok népgazdasági 
terveiket 20-30%-os deficittel állítják össze, s 
utána konzultáció ürügyén a Szovjetuniótól pré-
selik ki a hiányt. A szovjet pártfőtitkár kijelen-
tette: „A Szovjetunió tovább nem lesz jó nagy-
bácsi." 

Az 1962. szeptember-november között lezaj-
lott bőví tő tárgyalások és az 1963 évi árucsere-
forgalmi megállapodásról folyó megbeszélések 
azonban korántsem hozták meg a várt ered-
ményt. Apró Antal már október 22-i, Kádárnak 
címzett levelében jelezte a nehézségeket: „En 
már jó néhány tárgyaláson vettem részt, de ilyen 
nehéz és vontatot t tárgyalásom még nem vol t . . . " 
Apróéknak a korábban elért átlagosan 20%-os 
bővítéshez képest 1963-ban csak 8%-os bővítést 
sikerült elérni. Ennél is nagyobb problémát je-
lentett azonban, hogy a kétoldalú árucsere-forga-
lomban kialakult mintegy 50 millió rubel magyar 
aktívum következtében szovjet részről — a mérleg 
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egyensúlyba hozása érdekében - korlátozták a 
magyar importot.17 

A magyar gazdasági stabilizációt a szovjet segít-
ség tette lehetővé. Magyarországnak csekély kap-
csolatai voltak a Nyugattal, és nem számíthatott 
komoly segítségre Kínától. A fordulatot a kon-
szolidáció, majd a reformok irányába Nyers Rezső 
így foglalta össze: 1. Hruscsov antisztálinista nyi-
tása az SZKP XXII. kongresszusán; 2. a szovjet 
gazdaság utolérni és elhagyni - dognaty i peregnaty — 
programjának kifulladása, a Szovjetunió vezetése 
kimondja, hogy a továbbiakban nem tud hozzájá-
rulni a szocialista országok gazdasági és politikai 
stabilizálásához. 3. Magyarország növekvő gazda-
sági problémái 1960-61-től a magyar utolérni és 
elhagyni beruházási hullám kisiklása és a mező-
gazdaság elhibázott kollektivizálása miatt. 4- „A 
hatvanas évek elején jelentkezik egy kényszer, 
amely az akkori időszak politikájára láthatatla-
nul, de nagy súllyal nehezedik rá, mégpedig az, 
hogy itt valamit csinálni kell, konszolidálni kell 
a nyugati világgal való gazdasági kapcsolatokat. 
Ez a reformnak és a politikai konszolidációnak is 
az egyik kulcskérdése." 5. „Ebben az időben egy 
rejtett fordulat ment végbe a magyar párt politi-
kájában. Kedvező irányú re j te t t fordulat volt 
ez, amely megszüntette az addig létező kétértel-
mű ideológiai-politikai kompromisszumot a párt 
posztsztálinista, hagyományőrző és az '56-os ta-
nulságot fontosabbnak tartó reformszárnya kö-
zött."18 

Az 1957 júniusa és 1962 közötti gazdasági - ezen 
belül kü lönösen mezőgazdasági és adósságpoli-
tika - folytathatatlanná vált az egész szocialista 
táborban, de különösen Magyarországon. Vagy 
vissza kell menni a legdurvább áruhiányos, re-
presszív rendszerbe, feladva a fogyasztás, az élet-
színvonal növelése révén elért normalizáció 
eredményeit, vagy előre kell menni a konszolidá-
ció felé. Jellemzően mind a hruscsovi Szovjet-
unió, mind a gomulkai Lengyelország, nem be-
szélve az NDK-ról, Csehszlovákiáról a válságra a 
keményedés eszközével reagáltak. Ezért is vált 
feltűnővé, hogy a kádári vezetés nem így tett: a 
nyugati nyitás és a konszolidálás mellett döntöt t . 
A konszolidáció egyik lehetséges ága a reformok 
nélküli kiegyezés a Nyugattal, vagyis politikai en-
gedményekért cserébe nyugati forrás bevonása. 
1962 elejétől a magyar pártvezetés intenzíven 
keresni kezdte a kiutat erre felé. Mindez a leg-
rosszabbkor történt, mert a szovjet-amerikai vi-

szony 1962 őszére a szinte atomháborúhoz vezető 
kubai válságig forrott. 

A nyugati gazdasági kapcsolatokhoz Magyar-
országnak ki kellett törnie az elszigeteltségből. 
Mindent meg kellett tennie, hogy levegyék a 
„magyar-kérdést" az ENSZ napirendjéről, és az 
ország újra nagyköveti rangra emelhesse befa-
gyott kapcsolatait. Kádárnak szerencséje volt. 
Amerika és Nyugat-Európa a szovjet-amerikai 
válság idején nem élezni, hanem enyhíteni akar-
ták a feszültséget. Ezért a Kennedy-adminisztrá-
ció a kubai válság kellős közepén egyezett ki tit-
kos tárgyalásokon a magyarokkal, hogy Amerika 
hajlandó levetetni az ENSZ közgyűlés napirend-
jéről a magyar-kérdést. 

A 
1 V másik szerencsés esemény a Ká-

dár-kormány számára, hogy XXIII. János pápa 
Vatikánja közvetíteni kívánt az amerikai-szovjet 
világkonfliktusban és új keleti politikát hirde-
tett: ezzel megnyitotta a kapukat Magyarország 
előtt. A vatikáni politika egyértelműen egyezte-
tett nyugat-európai politika is volt, így a Vati-
kánnal való megállapodás a Nyugattal történő 
egyezséget jelentette. A vatikáni-magyar tárgya-
lások ezután még másfél évig húzódtak, végül 
1964 szeptemberében egy gyakorlati megegyezés-
sel (intesa practica) zárultak. Ennek a megállapo-
dásnak hosszú árnyéka nemcsak a magyar egyház-
ügyre vetődött a rendszerváltásig, hanem ezáltal 
egy világméretű nyugati szervezet hatalmas te-
kintete fürkészhette ra j tunk keresztül a keleti vi-
lágot, és tudottan, a hatalmas keleti szervezet pil-
lantása is behatolhatott a nyugati világba.19 

Az NSZK-ban Adenauer 1963 tavaszi bukása 
után, Ludwig Erhard gazdasági alapokon meg-
kezdte az Ostpolitik-ot, amely először inkább a 
Szovjetuniót és Lengyelországot érintette, de ha-
tása azután ránk is kiterjedt. A De Gaulle vezette 
Franciaország éppen a détente, az enyhülés politi-
káját kezdeményezte, amely ugyan mindenek-
előtt a Szovjetunió, Lengyelország és Románia 
irányába mozdult, de jóindulatú volt Magyaror-
szággal szemben is. 

A nyugati nyitásért cserébe Kádárnak adnia 
kellett. 1962. november 22-24- között tartották 
az MSZMP VIII. kongresszusát, ahol az első titkár 
bejelentette, hogy Magyarország lerakta a szocia-
lizmus alapjait. És itt te t te ismert kijelentését: 
„aki nincs ellenünk, velünk van". Ez politikai 
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alapját jelentette a megtorlások lezárásának és az 
1963 tavaszi „nagy amnesztiának". „1956 után a 
megtorlásnak olyan hulláma fu to t t végig az orszá-
gon, amelyhez hasonló csak a görög polgárháború 
utáni leszámolás vol t a világháború utáni Európá-
ban (a Szovjetuniót nem számítva). Hat eszten-
dővel a forradalom veresége u tán teljes amnesz-
tiát adott. Ez n e m csupán akkor párat lan rekord, 
ha az európai diktatúrák gyakorlatával hasonlít-
juk össze (Franco rendszerében sosem volt am-
nesztia, Görögországban csak húsz év után), ha-
nem még olyan esettel is, mint a vichysta elítél-
tek helyzete a köztársasági gaullista Franciaor-
szágban."20 1963. március 21-én Kádár János az 
Országgyűlés alakuló ülésszakán bejelent i az álta-
lános amnesztiát. 1963 decemberétől helyreállít-
ja nagyköveti szintre kapcsolatait Nagy-Britan-
nia, Franciaország, Belgium, Svédország, Olasz-
ország, Kanada, Svájc. 

De mindennél fontosabb volt, hogy kezeljék a 
gazdasági válságot. A VIII. kongresszuson Kádár 
Nyers Rezsőt jelöli ki megválasztásra a gazdaság-
politikai titkár helyére.21 Ujabb fordulat a gazda-
ságpolitikában. 

Sürgősen meg kell oldani, mégpedig előre sorolva, 
mindennél fon tosabb kérdésként az agrárdolgot. Tud-
niillik amikor KB-t i tkár lettem, óriási gabonahiány 
volt. Naponta ke l le t t összeszedni a dollárfedezetet a 
Nemzeti Banknak ahhoz, hogy importá lni tudjunk. És 
ezt a Központi Bizottság titkárának kel le t t megtenni, 
nem tudom, hogy egy évig ment ez, h a nem tovább, 
összeülni a külkereskedőkkel, a bankka l és keresni a 
forrást és vásárolni a gabonát: Brazíliából, Argentíná-
ból, Kanadából. Európából szinte n e m is lehetett vásá-
rolni. A Szovjetunió meg importra kényszerült. Na, ez 
előre sorolta az agráriumot, és elvezetett a fizetési mér-
leghez. A fizetési mérleg ekkor, sőt, már '57-től a har-
madik állandó nap i r enden levő kérdés a Központi Bi-
zottságban és a Poli t ikai Bizottságban is. Megoldani 
nem lehetett, mer t ez a jéghegy csúcsa volt, ahhoz, 
hogy megoldjuk, a jégheggyel kell tisztába jönni.22 

Kádár később így magyarázta el a helyzetet 1964-
február 7-én: 

Volt két-három o lyan hét a múlt év őszén, amikor az a 
kép állt előttünk, hogy 1964- január 20-ig van kenyere 
az országnak, ha nagyon jól számoljuk. Azt is tudtuk, 
hogy a Szovjetuniótól most nem ké rhe tünk segítsé-
get,23 de a lengyelektől és a csehektől sem. Kicsit takti-
kázni kellett, kicsit politizálni, s végül az Egyesült Ál-
lamoktól kellett megvenn i a gabonát, mer t itt nem le-

het tréfálni. Rossz útra vezetne, ha egy országnak fél 
esztendeig n e m lenne kenyere. 60 millió dollárba ke-
rült a kenyér. Most már itt van Magyarországon. A re-
akciósok pedig hencegnek, hogy micsoda kommuniz-
mus ez. Én erre azt mondom: micsoda nagyhatalom, 
meg világnagyság, [hogy] a dollárdeficitjét mi segítjük 
javítani? Itt n incs szerelem egyik oldalról sem. Ponto-
san érvényesül a kölcsönös előny. Ha az amerikai tő-
késnek, meg az U S A kormányának nem lett volna 
szüksége erre, akkor megragadta volna az alkalmat, 
hogy megfojtsa a magyar kommunistákat . . . 

Szívességet te t tünk az Egyesült Államoknak, 
hogy kenyérgabona vásárlásunkkal kivál tot tuk 
őket a nyugati világ alkonyán szorult helyze-
tükből. 

A kádári nyitás további konszolidációs lépé-
sekhez vezetett. A konszolidáció ekkor egyszerre 
mutatott a múltra és a jövőre. Kádárnak bizonyí-
tania kellett, hogy 1956 októberének súlyos vál-
sága óta az ország képe megváltozott, a vezetés-
nek sikerült kezelnie a válságot és nemcsak fenn-
tartotta, de építette is magát. Minden személy-
nek azt üzente: vajon nem jobban, nyugodtabban 
és biztonságosabban élsz-e, mint hat-hét éve? 
Nem értünk-e el együtt többet ez alatt a néhány 
év alatt, mint korábban bármikor? Másrészt előre 
is mutatott: ha továbbra se vagy ellenünk, hanem 
velünk, akkor munkálkodj a haza javán, oldjuk 
meg együtt a problémákat. Kádár János, akinek 
1956 őszén senki se hitt, aki egyedül volt - meg-
csinálta. Lám, itt van, és rendszere működik. 

A vezetés felismerte, hogy nem egyszerűen ki 
kell egyeznie a parasztsággal, ha biztosítani akarja 
a fogyasztást, hanem a vezetésnek meg kell szerez-
nie a bizalmat, és intézményes biztosítékokat is 
kell adniuk reformok révén. Ekkor vett irányt a 
Fehér Lajos irányította kis mezőgazdasági reform, 
amely megelőzte az 1968-ast. Ebben radikálisan 
lecsökkentették a tervmutatókat és nagy önálló-
ságot adtak a termelőszövetkezeti vezetőknek. 
Elfogadták és jóváhagyták, hogy a szövetkezeti 
elnököknek, sőt, az állami gazdaságok vezetőinek 
származási eredetét nem kell figyelembe venni, és 
így kerülhettek kuláknak minősített parasztok, 
gazdatisztek, „régi szakemberek" a mezőgazdasá-
gi egységek élére. A szövetkezetek hatáskörébe 
utalták a háztáji kérdését, ezzel biztosítva a ter-
mészetes összefonódást a nagy- és a kisbirtok kö-
zött. Végül, anélkül, hogy tudták volna, hogy mit 
tesznek, engedélyezték, hogy a mezőgazdasági 
üzemek ipari termelő és szolgáltató melléküzem-
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ágakat hozzanak létre az agrártermelés kiszolgálá-
sa érdekében, amivel a szabadabb, tervutasítások-
kal nem sújtott tsz-melléküzemágak felé terelték 
az ipari kis és középüzemek munkaerejét . Megje-
lent az állami koordináció mellett a piaci, és meg-
indult a versengés a magasabb jövedelmekért és 
befektetésekért, immár egy nem közvetlenül álla-
mi rendszerben. A mezőgazdasági kiegyezés egyben 
a vidékkel való kiegyezést jelentette. Kopátsy Sán-
dor és Kemény István ebben látják a magyar vál-
tás lényegét.24 

A termelőszövetkezetek mintegy átvették a 
falu mindennapjainak békés felügyeletét, ma-
gukra vállalták a piacszervezés, a foglalkoztatás és 
részben a szociális ellátás szerepkörét. A leglátvá-
nyosabb különbség a hatvanas évek végére nem a 
lengyel, a román, az ukrán város és a magyar vá-
ros között húzódott, hanem a magyar és a többi 
falu között. A kötelező vetésterv, a központilag 
meghatározott termelési folyamatok hiánya, s 
ugyanakkor a köz- és a magánpiac önkéntes koor-
dinálása következtében a hatvanas évek végére a 
magyar mezőgazdaság többleteket hozott létre, 
és a jövedelmeket a központi állam nem vette el, 
pazarolta más célokra, hanem visszaforgatta a me-
zőgazdaságba.25 Ez látszott meg a magyar falun. 

A 
1 Kádár-rendszer az erős munkás-

csoportokkal való kiegyezést ugyanígy kereste, de 
igazán csak a fogyasztás, az életszínvonal tartós 
emelkedésének biztosításában találta meg. Ezt 
megígérte, és amennyire tehette, állta is a nyolc-
vanas évekig. S mivel az 1957 óta eltelt időben 
minden évben nőt tek a reálbérek, így a munká-
sok egy egységesen emelkedő ha t -hé t évet láttak 
maguk mögött, h ihet tek a további hat-hét évben 
is. A Rákosi-rendszer évei után ez hihetetlen fej-
lődésnek látszott. Teljesítmény volt, nem szó. Ká-
dár látszott az egyetlen olyan kommunistának, 
aki nemcsak dumál, tesz is, betartja, amit meg-
ígér. És mivel ismert volt a hruscsovi szovjet kéz-
zelfogható segítség is, kétségkívül ez Hruscsovot 
is elfogadtatta a magyar közvéleménnyel.26 

A kádári vezetés még nem tudta, vagy nem akar-
ta tudni, hogy az ipar teljesítményével nem alá-
támasztott, az ipari munkások tartós életszínvo-
nal emelésének ígéretével mekkora terhet vállalt 
magára. A rendszer nem tudott, akart, a mezőgaz-
dasághoz hasonló reformokat elindítani az ipar 

területén. A hatvanas évek elején végrehajtott 
iparvállalati koncentráció tovább csökkentette a 
reformok esélyét, egyre nehezebbé tette a szerke-
zetátalakítást. Á m , az iparban fennmaradó szo-
cialista tervgazdasággal lehetetlen volt olyan 
nyugati exportképes kapacitásokat kialakítani, 
amelyek lehetővé tették volna a fogyasztási cik-
kek behozatalát. S mivel a konszolidációs folya-
mat bebizonyította, hogy az életszínvonal emelé-
se belső és K G S T ipari termelésből, szolgáltatás-
ból nem biztosítható, előbb vagy utóbb be kellett 
következnie az ismert dilemmának: vagy ismét 
elvesszük a mezőgazdaság többletjövedelmeit, 
vagy radikális átalakítást viszünk végig az iparban 
is. Tudjuk, hogy a dilemma felmerülésekor, a het-
venes évek elején a Kádár-rendszer a nem-dön-
tést, és ezzel a nyugati eladósodást választotta. 

Az értelmiségi csoportokkal a megtorlás és a 
társadalmi konszolidáció után már nem volt iga-
zán nehéz dolga. A csontropogtató időkben az ér-
telmiségiek megtanulhatták, hogy a Kádár-rend-
szer nincs tekintet tel senkire és semmire. Előtte 
tekintély, művészi rang nem számít, ha valamiért 
úgy gondolja, hogy az illetővel le kell számolni. 
Akit elítéltek azért tudta, akit „futni hagytak" 
azért, hogy a hata lom bármikor képes ütni. De azt 
hiszem, hogy az '56-os értelmiséget ennél jobban 
megtörte a társadalom normalizációja és konszo-
lidációja. Azzal kellett számolnia, hogy a forrada-
lomra és szabadságharcra való figyelmeztetéssel 
magára marad. N e m értette, vagy nem akarta ér-
teni a társadalom változását. N e m tudta, hogy a 
társadalomban vagy magában kell-e kételked-
nie.27 A részben Németh László által kitalált, és 
nem is nagyon rafináltan alkalmazott „három T " 
- tiltás, tűrés, támogatás - fehér asztalnál kialku-
dott rendszerében nagy megkönnyebbülést ho-
zott, hogy a rendszer újra a tekintélyekhez for-
dult, megint elismerte a minőséget. A magyar 
megoldás ebben is különbözött a többi szocialista 
országétól. A hatalom a szakmák legjobbjaival, 
legtekintélyesebbjeivel igyekezett megalkudni, s 
mintegy az ő kezükbe helyezte a szakmák sorsát. 
Ezzel bevonta a társadalom által tisztelt embere-
ket a konszolidáció menetébe, és érdekeltté te t te 
a rendszer jobb működtetésében. Nem volt ellen-
társadalom és ellen-elit, ahová el lehetett volna 
bújni. A rendszer elkészült. „Megváltozott a tér-
kép, nemcsak a politikai, hanem a belső, emberi 
térkép is." (Márai) 
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JEGYZETEK 

1. Rainer M. János: A „hatvanas évek" Magyarországon -
(Politika)történeti megközelítések. (In: „Hatvanas évek" 
Magyarországon; 1956-os Intézet, Budapest, 2004, 17-18.) 

2. Apám, Lengyel Dénes, akit Nemzeti Bizottság tagjának 
választották a munkahelyén, s aki sohasem volt kom-
munista, ezt írta kiadatlan emlékiratában: „Az Írószö-
vetségben folytatott vitákból nekem Trencsényi-Wal-
dapfel Imre tevékenysége tűnt fel: ő bátran szembe-
fordult a viharral, s képviselte az eszméket, amelyek-
nek azelőtt híve volt. Erkölcsi bátorságát mindig 
ilyennek képzeltem, nem csalódtam benne: ő min-
dig hit t abban, amit hirdetett. Más kérdés, hogy esz-
méivel nem értettem egyet. Másfelől, másik baráto-
mat, Széli Jenőt a rádió igazgatójává nevezték ki [a 
Nagy Imre-kormány], ő a másik oldalon foglalt állást. 
O is a becsületes kommunista eszményi alakja volt szá-
momra, hiszen diákkorától fogva töretlenül hirdette az 
eszmét, küzdött és szenvedett érte, s lám, most az 56-os 
eszméket fogadja el! De elfogadja vele a nagy múltú és 
nagy tudású Lukács György is, s velük együtt Háy 
Gyula s ki tudja hány, kétségkívül meggyőződéses, be-
csületes kommunista! Ki tudja, hátha ők vezetik új 
útra az országot? De nem, a tragikus polgárháború, 
amelyben oly sok vér omlott ki, másképpen végződik. 
Sajátos helyzet: kezdettől fogva megértem Kádár János 
politikáját, és szembefordulok a hercegprímás kihívó 
szavaival, de ugyanakkor megértem az olyan kommu-
nistákat is, mint Nagy Imre, Lukács György vagy Széli 
Jenő, csak azokat a köpönyegforgatókat gyűlölöm, akik 
vagy azért, hogy kilengésüket leplezzék, vagy bosszúál-
lásból, most vérre szomjaznak, s a megtorlásnak élnek. 
Ezt a véres megtorlást kegyetlennek és oktalannak ér-
zem. A kormánynak semmi oka rá, hiszen a szovjet 
tankok árnyékában nem kell újabb felkeléstől félnie. 
Másrészt a vádlottak nem követtek el olyan súlyos bű-
nöket, mint amilyen büntetéssel sújtották őket." 

3. Berend T. Iván: Gazdasági útkeresés 1956-1965. Mag-
vető, Budapest, 1983, 108-109. 

4- Az 1956. októberi lengyel és magyar lázadások mintha 
lehetetlenné tették volna, hogy közvetlenül reformok-
ba lehessen átmenni belőlük. Egész Kelet-Európában 
ellenreform-hullámok következtek, sőt, alighanem a 
kínai „virágozzék száz virág" reformeszméit is megfa-
gyasztotta 56 októbere - a „nagy ugrás" őrült politikája 
következett. A más feltételek mellett működő gomui-
kai Lengyelországban, ahol nem kellett megtorlási 
kampányt véghezvinni és ahol ellenálltak a mezőgaz-
daság szövetkezetesítésének a gazdasági reformokat 
ugyanúgy leállították, és 1957 végére a „revizionistá-
kat" partvonalra szorították. 

5. „Kádár november 7. és december 5. között szervezi 
meg azt a pártállami hatalmi centrumot (IIB, 1KB, 
MFMPK), amely a Kádár-rendszer születésének és a 
diktatórikus szocializmus restaurációjának a szerveze-
ti-hatalmi központja lesz." Bihari Mihály: Magyar poli-
tika 1944-2004. Osins, Budapest, 2005, 240. 

6. Rainer: Hosszú menetelés a csúcsra 1954-1958. (In Ki volt 
Kádár? Rubicon, Budapest, 2001, 62.) Eörsi István: Emlé-
kezés a régi szép időkre. Napra-Forgó, Budapest, 1988, 19. 

7. Hegedűs: i. m. 267. 

8. Eörsi István: i. m. 19. 
9. „A megörökölt diktatúrában a diktátor hatalma a 

rendszerből magából származik. Kádár nem teremtet-
te, hanem vállalta a diktatúrát, a diktátori szerepet, a 
diktatúra fenntartását és működtetését. Kiválasztották 
a szerepre, amit végül is elvállalt: a diktatúra restaurá-
lását." Bihari: i. m. 307-308. 

10. Kádár egész életében pártpolitikusnak, pártembernek 
tekintette magát. A párthoz volt hűséges, a pártot te-
kintette eszméi hordozójának. Ezért írhatta őszintén 
1954-ben, szabadulása után Rákosinak: „értsék meg 
az emberek, hogy nem a [Nagy Imre-] kormány és 
nem a kormányból irányítják a Központi Vezetőséget, 
hanem fordítva". 

11. Francois Fejtő: Hungarian Communism. In Commu-
nism in Europe; Szerk.: William Griffith, M. I. T. 
Press, Cambridge Mass., 1964, 187. 

12. Gál Eva - Hegedűs B. András - Litván György -
Rainer M. János (szerk.): A „Jekin-dosszié"• Század-
v é g - 1956-os Intézet, Budapest, 1993, 168. 

13. Teresa Toranska: Oni - Sztálin lengyel bábjai. AB Füg-
getlen Kiadó, 1987, 56-58. Kádár egyáltalán nem 
volt antiszemita, de mindvégig ügyelt arra, hogy a ma-
gyar pártban betartsa a procentnaja norma-t. 

14. „A nemzeti kommunizmus Európában ott jelentkezik, 
ahol a kommunista párt érdekei ellentétbe kerülnek a 
Szovjetunió irányította nemzetközi kommunizmus-
sal, vagy amit a kommunizmus nevében mond az 
SZKP első titkára. Kádár számára ez az érdekellentét 
közte és a Szovjetunió érdekei között nem létezik, és 
elméletileg elképzelhetetlen. A kádárizmust a ráko-
sizmustól nem az internacionalizmus vagy a szovjet-
barátság foka különbözteti meg, hanem csupán az, 
hogy nagyobb figyelmet szentelnek a magyarországi 
sajátos feltételeknek. Ez az, amit Brzezinski domes-
ticism-nek, otthoniasításnak nevez, vagyis megfelelés 
a helyi inspirációknak, vagy bizonyos partikularizmu-
soknak." Fejtő: i. m. 275. 

15. Fejtő: i. m. 181. 
16. Huszár Tibor Kádár könyve nagy részletességgel és 

alapossággal tárgyalja Kádár akcióját az államvéde-
lemmel szemben. Huszár Tibor: Kádár János. Szabad 
Tér - Kossuth, Budapest, 2003, 82-97. 

17. Baráth Magdolna: Magyarország és a Szovjetunió. In 
Rainer M. János (szerk.): „Hatvanas évek" Magyaror-
szágon. 1956-os Intézet, Budapest, 2004, 50-51. 

18. Huszár Tibor: Beszélgetések Nyers Rezsővel. Kossuth 
Kiadó, Budapest, 2004, 282-283. 

19. Agostino Casaroli érsek 1963-as „első magyarországi 
útja óta 1979 végéig 36 alkalommal tanácskoztak a 
tárgyaló felek, és a rendszerváltozásig eltelt negyed-
században több mint félszázszor, lényegében féléven-
te." Szabó: i. m. 93. 

20. Fehér Ferenc: A „hruscsovista" mintaállam. Magyar 
Füzetek, Párizs, 1981, 8, 33-34. 

21. 1961 szeptemberében, amikor Kádár miniszterelnök-
ké lesz, Fock Jenőt veszi maga mellé miniszterel-
nök-helyettesnek, és Gáspár Sándort jelöli helyére az 
MSZMP gazdaságpolitikai titkárának. Nyers Rezső 
Gáspár helyét veszi át alig egy év múlva. 
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TL. Beszélgetések Nyers Rezsővel (264). 
23. A szovjet helyzet, nevezetesen, hogy a Szovjetunió 

nem képes kielégíteni nemcsak saját lakossága, de a 
szocialista országok gabonaigényeit sem, három fon-
tos területen gyakorolt további hatást a magyar politi-
kára: 1. Kádár átlátta, hogy a magyar mezőgazdaság 
fejlesztésével kell biztosítania az ország önellátását, 
így utat kell adnia a Fehér Lajos vezette reformoknak. 
2. Hruscsov „1963-ban előterjesztette új, abszolút ir-
reális kemizálási programját", amihez a magyarok is 
csatlakoztak. 3. Végül, Hruscsov megkísérelte ráven-
ni Gheorghiu-Dej Romániáját, hogy váljék a KGST 
éléstárává, amit Románia elutasított, mert nem akart 
elmaradt agrártermelő lenni a KGST munkamegosz-
tásban. „1963 júliusában a románok a KGST országok 
vezetőinek csúcstalálkozóján teljes győzelmet arattak. 
A román vétó hatására a szovjetek és híveik beletö-
rődtek abba, hogy félretegyék a gazdasági integráció-
val kapcsolatos terveiket." Fejtő: A népi demokráciák 
története (Magvető, Budapest, 1991, 151.) Magyar-
ország fokról-fokra átvette az agrárexportőr szerepet, 
és a hatvanas évek végétől ez biztosította a kemény 
árut a Szovjetunióval szemben. 

24- „Az 1959-60. évi kollektivizálás nyomán a mezőgaz-
dasági termelés mélypontra zuhant; a földek művelet-
lenek maradtak, a parasztok az adott feltételek között 
nem voltak hajlandók dolgozni. Ám feltámadt a ter-
melési kedv akkor, amikor a parasztság kiharcolta ma-
gának a kollektív és a magángazdaság szimbiózisát." 
Kemény István: Szabad vállalkozók országa. Magyar 
Füzetek, 6, Párizs, 1980, 97. Donáth Ferenc, Kemény 
István és Kopátsy Sándor mind úgy vélik, hogy a kon-
szolidációhoz a paraszti ellenállás vezetett. 

25. A lengyel mezőgazdaság tragédiája, hogy hiába hagy-
ták meg a földeket magánkézben, a termelők piaca 
nem alakulhatott ki a szigorú állami felvásárlási rend-
szer mellett, és az állami elvonások lehetetlenné tet-
ték a felhalmozást, érdektelenné a parasztokat a több-
termelésben. Az 1959-es lengyel gabona- és húsválság 
után, a türelmetlen Gomuika nem a reformok, hanem 
a még szigorúbb ellenőrzés és behajtás felé fordult, ál-
landó nyomorgásra ítélve a lengyel termelőket, és 
élelmiszerhiányra a fogyasztókat. 

26. Jellemző, hogy hiába indult sokkal jobb előfeltételek-
kel a Gomulka-féle ma/a stabilizacja (kis stabilizáció), 
éppen a magas várakozások, és az elmaradt szovjet se-
gítség miatt végül nem tudott tartósan konszolidálód-
ni. (Bár az elmúlt kétszáz évben Gomuika 16 éves kor-
szaka volt a leghosszabb és a legstabilabb korszak a 
lengyel történelemben.) A Kádár-rendszert nyíltan 
utánzó Gierek-rendszer ugyanazzal az engedményes, 
béremelő-árcsökkentő konszolidációs politikával pró-
bálkozott mint a kádári politika, de ezt már nem tudta 
szovjet segítségre alapozni, csak nyugati eladósodásra 
- megbukott. Akár a Jaruzeíski-rendszer, amely szin-
tén kádári mintázatú volt, de ekkor már nemcsak a 
szovjet támogatásra, de a nyugati eladósodásra se le-
hetett támaszkodni, így a rendszernek nem volt kiútja. 

27. Nagyon jól írja le ezt az érzületet Sebastian Haffner 
Hitler harmincas évekbeli teljesítménye kapcsán: 
„A Hitlerre nemet mondó, művelt és jó ízlésű polgár 
- akár hívő keresztény volt, akár marxista - , a har-
mincas évek közepén és második felében, látván Hit-
ler tagadhatatlan teljesítményeinek és csodás tettei-
nek véget nem érő sorát, alighanem azon tűnődött 
- szükségképpen azon kellett tűnődnie - , hogy vajon 
nem az ő mércéivel van-e baj? Elképzelhető, hogy sa-
ját mércéi a hamisak? »Ne volna igaz, mindaz, amit 
tanultam, és amiben hittem? Pedig minden, ami a sze-
mem előtt zajlik, mintha erre utalna. Ha a világ, a gaz-
daság, a politika, az erkölcs világa valóban olyan, ami-
lyennek korábban hittem, akkor egy ilyen embernek 
már réges-rég nevetségessé kellett volna válnia, és el 
kellett volna tűnnie a süllyesztőben. Sőt egyáltalán 
nem kerülhetett volna oda, ahová került! De ez az 
ember, nem egészen húsz év alatt a semmiből a világ 
központi figurájává vált. Minden akadályt sikerrel 
vesz, nem ismer lehetetlent. Vajon ez nem bizonyít 
semmit? Vajon nem kell-e inkább nekem magamnak 
átértékelnem minden eddig vallott eszmémet, bele-
értve az esztétikai és erkölcsi elveimet is? Vajon nem 
kellene beismernem legalább annyit, hogy várakozá-
saim és jóslataim nem váltak be, és hogy bírálataim-
mal visszafogottabbnak, ítéleteimmel pedig megfon-
toltabbnak kell lennem?«" Haffner: Megjegyzések Hit-
lerhez. Európa, Budapest, 2002, 58-59. 
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Szálinger Balázs 

POLITIKA 

De szép is, ahogy méregetik egymást 
A lányok, és kóstolgat ják a rosszat 
Az ágy szélén, olyan szemérmesen, 
Hogy azon én, aki ismerem őke t 
Külön-külön, jó formán neve tek . 

„Szia, X vagyok." „Y." Középen 
Fekszem én, min t fővárosi piéta , 
Dolgok közepe és legnagyobb állat, 
Bűnös, aki valamit á tvihet 
Az egyik leányról a másikára. 

Ezek itt még n e m értik egymás ízét, 
Ez a két n ő egymástól szomorú, 
Ez a két n ő engem boldoggá t enn i 
Fogadja el a másikat - mosolygok: 
Ilyen mókát n e m kínál tak fa lun. 

S jaj, n incs különbség: ugyanolyanok; 
Én vagyok más bennük, még ezt is érzem, 
Minden t érzek. És megpat tan egy felhő 
Adven t Ke t tő u táni éj jelen, 
És mögüle egy messzefényes csillag 

Kérdi: mégis, mit vártál, kisfiú? 
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ÁTOK 

Végül fogadd szerelmemet, az á tkot , 
Te , rossz korok pehelysúlyú tanúja , 
Es úgy maradj színesre összefújva, 
M i n t a rossz fal egy külvárosi ke r tben . 

O t t élj, ahová darazsak ha jo lnak 
Méregért , egy zöld tó melletti házban, 
Magányosan, szlovén remetelázban, 
S az ágyad alat t szaporodjanak. 

N e tudj aludni, é b r e n lenni szégyellj, 
N e tudj mászni, n e m mászni meg se próbálj , 
Légy másra használ t alagsori oltár, 
Kerül jön el az összes buszvonal. 

Mer t egy napon, függönyöm, elhasadtál , 
És mögötted megnyí l t az óceán, 
És rá jöt tem, hogy t ö b b is van talán, 
És jobb nélküled: é n most bosszút állok. 

N e m akartam r á j ö n n i , hogy van Isten, 
N e m akartalak n e m akarni téged, 
Á t k o m legyen, kedvesem, hosszú élet, 
S vidd a szerelmem, hogy élni segítsen. 

SZÁMOLD MEG 
A GAZDAG EMBER PÉNZÉT 

M e n j é l hozzá, t anu ld meg őt szeretni, 
Szülj neki egy fiút, tő lem valót, 
S míg én kocsmák kocsiszínében várlak, 
Hízzál meg, és re t tegj , hogy meghalok. 

De számold meg a gazdag ember pénzét , 
Gyilkos vetést vess, m i n t a gyilkosok, 
Fújd orrod a sálba, az átkozottba 
Karácsonykor, s re t teg j , hogy megfagyok. 

Visszafelé simogasd, m i n t a macskát, 
Visszafelé hajszold, és fuss előle, 
Égesd, mard, és higgye ezt szerelemnek; 
Előbb-utóbb rohadn i kezd a bőre. 
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G y ó n j o n úgy is, hogy ő az áldozat, 
Már csak a bűn tuda t vigye haza, 
Szenvedjen, mer t bűnre kényszerít minket 
A pénze, a kora, a műfaja. 

Úgy számold meg a gazdag ember pénzét, 
Hogy minden pénzt tisztára mos a hit , 
Én közben egy út ikönyvből kinézem 
Kalinyingrádot vagy másvalamit . 

Jaj, olyan k ö n n y e n megpat tan a férfi, 
Ügy értetek ehhez, hogy szinte szépség; 
Vedd körbe őt testszínű ütegekkel , 
O ld meg lassan, és számold meg a pénzét 

Iszik velem egy egyszerű halál, 
N e m nézek rá, n e m hal lom meg, ha érvel; 
Értem jönnek egy szép nap gyászruhában, 
Olyan szépben, amilyet sose lá t tam, 

S ami marad: viszik az első géppel. 
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Zalán Tibor 

FÁRADT KADENCIÁK 14. 

Színes lepkéket játszik az idő 
szárnyukról vér szitál s ez nem meg lepő 
hiszen a szépség szenvedésből fogan 
Ürességet r ingat a múl t ágain 

* 

T e l n e k a napok s n e m kerül elő 
N e m várok s e m m i t de elfogy az e rő 
belőlem Fal t ö v é b e roskadok 
Fejem fölött í r ják á t a holnapot 

* 

Egy kis irónia azért rátérne 
ezekre a versekre E h s a bére 
* 

T o m b o l a te l ihold Belázasodtam 
Valaki néz rám F e n t van a ho ldban 
Fényes az arca Sebes a lelke 
Hívogat Elcsalna messze messzebbre 
* 

Azt sem viseli h o g y h a szeretik 
Nyí l ik a bicska V é r fröcsköl a falig 
néhánya t ráng a fo r ró délelőtt 
Valaki megölte b e n n e m az időt 

* 

Á t fogja rendezni a díszleteket 
beomlo t t mítoszok felet t kockát ve t 
M i t bánja hogy sosem perdül a ha to s 
Hajda lba döcög a k ihű l t villamos 



Szerelmes verseket ír a h iányhoz 
megfáradt profi magában átkoz 
voltat n e m vol ta t ami még lehet 
ellöki magától az életet 

Megöl a hó'ség terasz tenger nélkül 
Hullámzik az ég Aztán belehalkul 

Közel vagy hal l ja szívdobbanásod 
Késó'bb d ö n t ő d el szereted vagy szánod 
végül mindegy is ha egy tőről fakad 
Az öröm n e m több elporladt indulat 

Én még szinte őszinte ember vol tam 
már a bölcsőben romlásról gagyogtam 
Ragyogtam később kölcsön díszekben 
az Isten leült n é h a velem szemben 

s mesélt m i n t h a a jóapám lenne 
Senki sem szólított meg úgy azóta 
* 

Csöndesedik a szívben a zivatar 
Sohasem tud ja meg hogy mit akart 
* 

Megszólítaná de azt sem meri 
fél hogy válaszol s a válasza teli 
váddal s egy új élet hamis rajzával 
amit rég tud de sohasem vállal 
* 

Vakít a N a p k in t ő nagyon beteg 
Napoka t számlál és fellegeket 

* 

Aki jó hozzá azzal nem boldogul 
kéri vigyék el a feje fölül 
ezt az eget de másikat nem akar 
Idő záporozik ferdén cél talan 



Barátok között a m ű t e r e m b e n 
világok fölött most n e m is ember 
így hagyja magát pá r pil lanatra 
Szembogarán lépked a nyitot t hangya 

* 

Ürességek r ingnak a m ú l t ágain 
szépség a szenvedésből megfogan 
szárnyáról vér szitál s ez nem meglepő 
Színes lepkéket játszik az idő 
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Olga Berezyna 

Mihály, Gábor 

A 
1. Vz agyvérzéssel kezdődött. Az orvosok azt mondták, hogy komoly. Leopold bácsi 

felhívta anyámat. O nem tudott menni, előadást kellett tartania Philadelphiában. Vett nekem 
másnapra jegyet Bolognából Varsóba. 

Az egész család a kórházi ágy köré gyűlt. A Nagymama bőre ráncos volt, rövid ősz haja szétterült 
a párnán. Tipikus kórházi szcéna: branül, csövek, mérőeszközök. A Nagymama maga elé bámult , 
zavaros volt a tekintete, min tha valaki tejet öntö t t volna bele, így mondják egyáltalán? Az egész 
karját barna foltok borították. Erősen megszorította a kezemet, meg is lepődtem, hogy milyen erő 
van benne. Vagy öt éve nem találkoztunk. 

Eleinte felváltva virrasztottunk az ágya mellett , aztán már főleg csak én. N é h a beestek a többiek, 
de mindig akadt valami fontos dolguk. Egész álló napokat töltöttem a kórházban, de elvégre ezért 
jöttem, a Nagymamához. 

Egy idő után javulni kezdett az egészségi állapota. De csak fizikailag. Még mindig nem beszélt. Az 
orvosok azt mondták, hogy ez fejben dől el, jelentette Leopold bácsi. Ha a Nagymama akarja, és lesz 
rá oka, újra olyan lehet, mint az agyvérzés előtt. Azt meg mindenki jól tudta, hogy ha ő valamit 
elhatároz, azt véghez is viszi. Erről volt nevezetes. 

Leopold kitalálta, hogy hatalmas ünnepséget rendez a Nagyi kilencvenedik születésnapjára. 
Meghív egy honatyát. Vesz egy hatalmas tortát . Mindenki a Nagymamára fog emlékezni. És ezzel 
beindítja a Nagymama emlékezetét. Rábeszéli, hogy írja meg az emlékiratait, amit soha nem tett 
meg. Aztán kiadja. 

Az egész család büszke volt a Nagyira. Arra, hogy milyen ember volt. Olyan élete volt, amely 
megérdemelte volna, hogy megírják. 

Leginkább Leopold bácsi akarta, hogy a Nagymama meséljen azokról a dolgokról, amelyekről 
éveken át hallgatott. A háborúról, arról, hogy milyen volt a földalatti egyetemen tanulni, hogyan 

Az elbeszélés az első, a mai Varsóról szóló többszólamú regény, a Mówi Warszawa (Varsó hangjai) részeként látott napvilágot, 
amely a Varsói Felkelés Múzeuma Stefan Starzynski Intézete és a Trio kiadó gondozásában jelent meg. A Marek Kochan szer-
kesztette könyv egy rendkívül színes és többdimenziós képet ad a XXI. század eleji Varsóról és lakosairól. A kötet huszonegy va-
donatúj, megrendelésre íródott elbeszélésből áll. Szerzői különböző korúak, stílusúak, érzékenységűek. Mindegyiküket valami 
más érdekli, mást tartanak fontosnak. Egy azonban közös: Varsó, ahogy a városhoz kötődő írók és írónők látják. 

A Varsói Felkelés Múzeuma az egyik leglátogatottabb hely a városban. A Varsóért folytatott harc hatvanadik évfordulója al-
kalmából nyílt meg, azoknak a varsóiaknak a tiszteletére, akik Lengyelország és a főváros szabadságáért harcoltak, vagy haltak 
meg. A több mint háromezer négyzetméter alapterületen közel ezer kiállítási tárgy, ezerötszáz fénykép, film és hangfelvétel mu-
tatja be a Varsói Felkelést, az azt megelőző napok történéseitől egészen odáig, hogy a felkelők elhagyták a várost, illetve későbbi 
sorsukat is nyomon követi. A múzeum Stefan Starzynski Intézete oktató- és kutatóprogramok segítségével igyekszik elősegíteni 
Varsó megismerését, valamint kiadói tevékenységet is folytat; mindenekelőtt a főváros legújabb kori történelmére, és mai, di-
namikus fejlődésére koncentrál. 
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vett részt a Felkelésben. Miért kapo t t Vitézi Keresztet. És aztán miért volt német hadifogságban és 
sztálini bör tönben. 

Voltak ugyan minderről iratok, de hát egy személyes visszaemlékezés azért mégiscsak más. 
Az én nyakamba varrták ezt a feladatot, mondván, hogy én úgyis éppen ráérek. 
Mindent elintéztek, kaptam lakást, kocsit, némi zsebpénzt. Magánösztöndíj, hogy megírjam Tonia 

Mama életét. 
Azt akarták, hogy a Nagymama saját erejébéíl jö j jön el a születésnapjára, és saját szavaival 

meséljen el egy szabadon választott történetet, amely neki a legfontosabb, kvázi üzenet az 
utókornak. 

Lelkesen lá t tam neki. Kíváncsi voltam a Nagyira, hogy mit tanulhatok tőle. Eleinte egy szót sem 
lehetett kihúzni belőle. 

Én viszont a n n á l többet beszéltem. Kérdezgettem. Mesélj, Nagyi: a háborúról, a felkelésrcíl, a bör-
tönről. Hogy volt . Meséld el a kisunokádnak. Kár lenne, ha kihagynál minket ezekből. A háborúból, 
a felkelésből, a börtönből. Egymás után tettem fel ugyanazokat a kérdéseket. Mint egy guantánamói 
kihallgatótiszt. 

A Nagymama hallgatott. Olyan érzésem volt, min tha elfordulna, amikor kérdezek valamit. De 
lehet, hogy csak képzelődtem. Fáraszthatta, hogy be nem áll a szám. 

Egyszer aztán é n is elfáradtam. Már három hete járkáltam a kórházba. Mindenki hívogatott , 
kérdezgették: mi van a Nagyi emlékirataival? A n n y i t tudtam mondani , hogy nyugi, őszre meglesz. 

És ha nem? Nagy volt a nyomás. 

E / g y s z e r narancsot v i t t em a kórházba. Meleg nap volt. Meghámoztam és enni kezdtem. 
Az az érzésem támadt , hogy a Nagymama engem bámul. Egyszer csak meghallottam a hangját: 
Narancsos, málnás, ötöt egy zlotyért, ötöt egy zlotyért. Úgy beszélt, min tha énekelne, mint a vándor-
árusok. Úgy, ahogy a fagyiárusok kiabálnak az olasz strandokon. Arancia, limone, menta. Cometti, 
gelati. Csak ha lkabban. Ebből a málnásból meg narancsosból indultam ki. Azt hit tem, a fagyiról 
beszél. Vettem is, bevittem, és az ágya mellett nyaltam, igyekezvén felkelteni a Nagyi érdeklődését. 
De megint semmi. Akkor azt gondoltam, hogy mégsem fog menni. Egy reggel bejövök, és megtudom, 
hogy a Nagymama szó nélkül meghal t . A család meg majd azt mondja , hogy ez az én bűnöm, mert 
semmit sem ír tam, amikor lett vo lna rá lehetőségem. 

Közben viszont biztos voltam benne , hogy ott van, hogy attól még, hogy hallgat, mindent hall és 
ért, mikor rám néz azokkal a fehér szemeivel. Csak az a kérdés, hogy lehet rábírni, hogy beszéljen. 
Mit tegyek, hogy kirángassam a hallgatásból. 

Időnként eszembe jutott, hogy n e m humánus így kínozni a Nagyit a kórházban. Azzal vigasztaltam 
magam, hogy ez az ő javát szolgálja. 

Ha ő nem beszélt, hát beszéltem én. Az életemről, az eddigi terveimről, a második diplomámról, 
amelyet tavaly szereztem meg. A néprajzról, ami a szenvedélyem volt. A munkakeresésről. Pasikról, 
akikkel nem jöt t össze. Nem jött össze, mert mindig rosszul választottam. De néha azon is elgondol-
kodtam, hogy ta lán velem nem st immel valami. Azért is jöttem szívesen Lengyelországba, mert 
éppen előtte szakítottam egy megaegoista cabronnal. Egyfolytában a nagy szerelmet vártam, bár egy 
időre most elegem lett a pasikból. 

Úgy tűnt, a Nagymama szívesen hallgatja ezeket a történeteket. Pislogott. Időnként az volt az 
érzésem, hogy mosolyog azokkal a tejfehér szemeivel. 

Egy nap motyogni kezdett valamit, aztán újra, ami eleinte teljesen érthetetlen volt. Aztán egyre 
tisztább lett ez a ké t szó, míg végül kibontakozott belőle: Mihály, Gábor . Aztán Michaí. Egyszer 
Mihály, egyszer Michaí . 

Megkérdeztem Leopoldot, hogy tud-e valakiről a családban, akit Micha-xnak hívtak, de nem volt 
senki. Feltevése szerint ezek valami álnevek lehetnek a háborúból vagy a felkelésből. Megnéztem 
a könyvtárban a n n a k a szakasznak a névjegyzékét, amelyikben a Nagyi is harcolt, de semmit sem 
találtam. 
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A 
A Y . május után eljött a június. Vasárnap volt. Valakinél a szomszédos ágyon be volt 

kapcsolva a rádió. Egy órán át sercegett. Június öt, pünkösd vasárnap, Valéria és Bonifác napja 
- mondta a hang a hangszóróban. 

A Nagymama min tha varázsütésre felébredt volna. Ismételgette a rádió után. Június öt, pünkösd 
vasárnap, Valéria és Bonifác napja. 

Aztán mindenféle szófoszlányok következtek, csak úgy ömlött belőle. Bielany. Gőzhajó. A Bochenek-
kocsma. Pózna, felmászott a póznára. Fekete haja a homlokába omlott . A Volga hajósa. Sej bari, 
mondta . A bielany-i tölgyfák. Be az erdőbe, a hegyoldalba. Ma van a praznikom, mondta. 

Igyekeztem mindent megjegyezni. Későn kaptam észbe, hogy bekapcsoljam a diktafont, sokkoltak 
a Nagymama szavai. 

Végül azt mondta: Mihály, Gábor. Jól hallhatóan Mihály volt, és nem Michaí. Egész délután a 
diktafonnal a kezemben ültem, ujjamat a gombon tartva, hogy el ne szalasszam a pillanatot. 

A Nagyi csak este szólalt meg, hir telen, csöndesen, valahonnan, talán egy háború előtti regényből 
idézett egy részt, amelyet megtanulhatott kívülről. Mintha egy idegen hang előmondta volna neki, 
amely aztán az ő hangja lett: 

Összetörték fiatal kis szívemet. Magam sem tudtam, mit akarok, mi történik velem. Aznap éjjel 
meg akartam halni, el akartam veszni, nem akartam létezni. O, édes emlékezet, mely körülölel. 
O, hatalmas boldogság, mely borzalommá lesz végül. 

Aztán csönd lett. A Nagymama visszavonult. Elmerült az emlékeiben. Annyira szerettem volna 
ott lenni vele, abban a világban. 

Ki az a Mihály, ki az a Gábor, kérdezgettem. Aztán békén hagytam. Hadd pihenjen, gondoltam, 
holnap folytatjuk. 

A következő he tekben foszlányokból, szavakból, mondatokból, mint üvegszilánkokból próbáltam 
összerakni a Nagyi történetét . Rengeteg részlet hiányzott. Ki kellett találnom valamit. Ki kellett 
egészítenem. Az ő gondolatmenetét követve foltozgattam a történetet. Fáradhatatlanul ismételgettem, 
amit mondani akart. Megpróbáltam a Nagymama lenni, ott és akkor. 

Q 
^_yzóval pünkösd volt. Ezerkilencszázharmincnyolc. Junius öt, vasárnap. Felhős volt az ég, 

időnként esett is. Hideg szél fújt, ezt emlegette a Nagyi. Áthajózott a szüleivel a bielany-i dombok-
hoz. Már délután volt . A rossz idő ellenére hatalmas volt a tömeg. Egészen a meredek hegyoldalig. 
Tető tő l talpig kiöltözött emberek mászkáltak a fák között. Hangos zene szólt. A tisztáson, a kolostor 
mellett állt a Bochenek-kocsma. Júlia asszony, a szülei ismerőse vezette. A kertben foglaltak asztalt, 
az úgynevezett verandánál, az akácfák alatt. 

A Nagymama, az akkor tizenhét éves Tonia unatkozott. A szülei összefutottak az ismerőseikkel, 
odahívták őket az asztalhoz. Toniának megengedték, hogy egyedül mászkáljon, szórakozzon. Önálló 
volt, korának megfelelő magasságú, felnőttnek tartották. Volt ott perec, kakasnyalóka, pillecukor, 
vattacukor. Körhinta. Olyan gondolák, mint egy kád, amelyek szinte teljesen átfordultak. Zene. 
Szerencsekerék. Céllövölde. Zsákbamacska. 

A tömeg közepén egy hatalmas pózna állt. A tetején egy piros szalaggal átkötött üveg volt. A póznát 
be is kenték valamivel, csússzon, hogy még nehezebb legyen. Sokan próbálkoztak. Nagy nevetés 
közepette zuhantak le. Tonia is bekapcsolódott. Drukkoltak. 

A Nagymama sokat járt akkoriban moziba. Mindig beleszeretett a színészekbe. Látta a Moszkvai 
éjszakákat, a Fekete szemeket, A Volga hajósát. 

Olyan volt, mint a Volga hajósa. Hollófekete haja a homlokába omlott . Ezüstgombokkal díszített 
kabát . Hímzett mellény. Lakkcipő. A pózna alatt ácsorgók közé lépett. Levette a kabátját, felgyűrte 
az ingujját. 

Miközben mászott a nézők kiabálása mintha ritmikus taps lett volna. Még, még, még. Mintha ezek 
a kiáltások emelték volna föl. Toniának az volt az érzése, hogy a hajós őt nézi, kiszúrta őt a tömegben, 
de biztos csak képzelődik, gondolta. Fölért a csúcsra. Üdvrivalgás tört ki. A fiú fölemelte, és körbe-
muta t ta az üveget. 
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Örvénylett a tömeg. A hajós rajongóinak adta az üveget. Tapsoltak a tiszteletére, éljenezték. 
Körbejárt a flaska. Véget ért a látványosság. Tonia a kocsma felé indult. A szülei már aggódhattak. 

A hajós hirtelen előtte termett. Mint egy pózna. Mellényben, ezüstgombos kabátban, fekete hajjal. 
N e m is hajóvontató volt, hanem herceg. Még vörös volt az erőlködéstől. Szénfekete szemeivel 
egyenesen Tonia szemébe nézett. A pózna tetejéről megszerzett kendőt tartotta a kezében. Elfogadja 
a kisasszony egy cigány királyfi trófeáját? 

Tonia később nem értette az egészet, csodálkozott magán. Azt hitte, hogy a filmek miatt van. 
Mintha egy képernyőről ismert hős lépett volna elé. Elvörösödött. Megnémult . Hagyta, hogy a fiú 
elrabolja, kézen fogva húzza át a tömegen. Beszaladtak az erdőbe, jó mélyre, a folyó és a bielany-i 
repülőtér közé. Oda, ahol egy lélek sem volt már. A távolból hallották a Bocheneknél játszó zenekart. 
Amíg futottak, a királyfi erősen szorította a kezét. Hirtelen megálltak, valahol egy terebélyes tölgyfa 
alatt. Egymásra néztek. A fiú Tonia szemébe fúrta tüzes tekintetét . A lány fejéből minden gondolat 
kiégett, mintha csak papírlapok lettek volna. 

Elemi erővel estek egymásnak, ölelték egymást. Csókolóztak. A fiú hajának ló-, széna- és füstszaga 
volt. Eleredt az eső. Bebújtak a fa koronája alá. A királyfi beszélt hozzá, vagy inkább suttogott, sej 
bari. Tonia nem értet te. Érezte, hogy ég az arca. Az egész teste. Kigombolta a nyakánál a blúzt. 
Tudta , hogy ideje lenne visszamenni a szüleihez. Biztos aggódnak. De nem tudott szabadulni az 
ölelésből. Mint akit hipnotizáltak. Elvarázsoltak. 

A fiú hirtelen elhúzódott tőle. Fölkelt, és azt mondta, mennie kell. Ma van a praznikom, mondta. 
Várnak. 

Toniának fogalma sem volt, hogy mi történik. Egy pillanatig mintha nem is lett volna magánál. 
Aztán hirtelen eszébe jutott , hogy hol van . A szülők. Pünkösd. 

Gyorsan fölpattant. Leporolta a ruháját , amely tele volt száraz falevelekkel és gallydarabokkal. 
Egymásra se néztek, csak mentek arra, ahonnan a zenét hallották. Amikor már közel voltak, a 

királyfi még egyszer megölelte és megcsókolta. Nem tiltakozott. Összeért a testük, úgy passzoltak 
egymáshoz, mintha régi ismerősök lennének. 

A fiú megkérdezte, hogy elmegy-e hozzá másnap. Azt mondta, déltől várja. A Zabíocinska utca 
végén. Tudja, hol van? Tizenötös villamossal kell jönni. Ha bármi van, kiabáljon. Mondja, hogy őt 
Kwiek Mihály védi. A cigánykirály unokaöccse. Ha valaki valamit akar, annak vele gyűlik meg a 
baja. Letépett egy ezüstgombot, igazából egy ezüst golyót a kabátjáról, és Toniának adta. A lány 
tenyerébe szorította. Aztán megcsókolta a homlokát és a kezét. 

Olyan hirtelen tűn t el, ahogy megjelent. 
Tonia egy óránál többet nem lehetett távol. A szüleit lekötötte a beszélgetés. Csak azon csodálkoztak, 

hoyg milyen a ruhája. Kimagyarázta, hogy elesett, mikor az eső elől befutott valahova. A Mihálytól 
kapott kendőt már a zsebébe rejtette. Szorongatta az ezüstgombot. Erezte az alakját. Könnycsepp 
vagy tojás. Azon gondolkodott, hogy látszik-e, hogy piros az arca. Nem tudta, mit gondoljon. Vajon 
valami rosszat csinált? A feje tetejére állt a világ. A zenekar elnyomott mindent , a körhintázók 
kiabálását, a vidáman mulatozó emberek hangját . Egy pillanatra még a nap is előbújt. Egy ismerős 
fiatalember az asztalukhoz lépett, és felkérte táncolni. Elfogadta, csak hogy ne lássák a szülei. Utána 
majd mondhatja, hogy a tánctól melegedett ki. 

Visszafelé is gőzhajóval mentek, már alkonyodott. A májusi pompába öltöztetett, virágokkal és 
zöld ágakkal díszített ha jó ringatózott a vízen. A kapitány egy kissé pityókás, mondja az apja. 
A személyzet is. Valaki harmonikázott, mindenki énekelt. 

Lárma, tánc, körhinta; 
suszter, szabó, kőműves, 
fogd a söröd, sok a részeg. 

Tonia a többiekkel együtt énekel. Szorongatja az ezüstgolyót. Nem érti az egészet, mi történt ma 
Toniával. Most a gőzhajón van, vagy egy filmben szerepel? 
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Indul már a hajó végre, 
A fedélzeten a szakács és a szeretője, 
A suszter és a varrónő, az őr és a felesége... 
Arany színben megy le a nap 
frajda fertig! Irány vissza, 
véget ért a komédia. 

Tonia nem tud elaludni. Megérinti az arcát, hogy forró-e. Megnézi magát a tükörben, hogy látszanak-e 
még a fiú csókjainak nyomai. Egész testén érzi, mintha még mindig érintené, ölelné. A párna alá 
teszi a piros kendőt. 

Szerdáig iskolaszünet van. Odamenjen vagy ne? Meg hát mégis kihez? N e m is ismeri. Ez nem 
valami filmcsillag, h a n e m hús-vér ember. Még akkor is, ha nagyon hasonlít . Mi lesz. Hogy végződik 
majd Tonia számára ez a marymonti kaland. Tudja, hogy miket beszélnek arról a környékről. Ez a 
hang azt mondja, ne menj . Aztán a másik: azt mondta, megvéd. És ha nem megy el, akkor hol 
találkozik vele, hol lá that ja . Oda akar menni. Menj, mondja a másik hang. Hiszen ezt akarod. 

Éjszaka a fiúról álmodik. Mihály egy varázslatos furulyán játszik, ő meg követi az erdőbe, mint akit 
megbabonáztak, mint aki elveszett. 

^ / í ásnap minden ugyanolyan. Nem tudja, mi történik körülötte, nem hallja, amit 
mondanak, nem érti a kérdéseket. Ügy tesz, mintha migrénje lenne. Ebéd után elmegy, azt hazudja, 
hogy a barátnőjével találkozik. Fehér kesztyűben, retiküllel és napernyővel utazik a tizenötös 
villamoson. A régi végállomáson, a CIWF-nél száll le, pont a Zabiociriska utca mellett. Átmegy egy 
kis téren, faházak és bodegák között. Mit csinál, mire vállalkozott, gondolja. Még visszafordulhat. 
Megállítja a történetet , mint egy fényképet. Ennyi volt. Megáll. Egy pillanatig ácsorog. De nem 
fordul vissza. Ha most nem megy oda, egész életében, öreg koráig, egészen a halálig bánni fogja. Oda 
akar menni. Újra érezni akarja a fiú érintését. A hajából áradó füstszagot. 

Megy. A koszos gyerekekkel a nyomában. Nézegetik. Kihez is megy. Kivel akar találkozni. Kinek 
mondja: engem megvéd Kwiek Mihály. Most egy f i lmben megy, vagy igazából. Lehet, hogy csak 
képzeli az egészet. 

De nem, a házak, az emberek körülötte valóságosak. A mocskos víz kész mocsárrá válik, káposzta-
szagtól bűzlik. A másik hang azt mondja : ne menj, Tonia , ne keresd a bajt . Elveszik a táskádat, aztán 
a bordáid közé szúrnak. Vagy még rosszabb. 

Mégis megy tovább, úgy látszik, vonzza a varázsfurulya. Senki sem zaklatja útközben Toniá t . Elér 
oda, ahol az utca meredeken lejteni kezd. Perzsaszőnyeg borítja a macskakövet. Néhány kis utcácska 
tart a mélybe. A szőnyeg végén ott van Mihály. Karosszékben ül, min tha trón lenne. T o n i a 
leereszkedik, akár egy istennő. A nap pont a háta mögött van. Biztosan fénykoszorú öleli. Mihály 
úgy nyújt ja a kezét, mint egy hercegnőnek. Csókolóznak, talán a kereszteződésben, a kút mellett. 
Körülöttük rongyos gyerekcsapat, mint egy mesebeli udvar. 

Mihály kézen fogja. Viszi valahova. Az üres rét közepén egy nyári h in tó áll. Ez az amvágónk, mondja 
Mihály. A sarkain griffek, akár a sárkányok. Tonia azon gondolkodik, hogy vajon elrabolják-e. 
Állítólag rabolnak, úgy hallotta. De legyen. Készen áll. Mihály széles mozdulatokkal megmutat ja 
a mezőt. Itt épít palotát az apám. Ha akarod, lakhatunk ott. 

Lefelé tartanak, Leoenába. Aztán az erdőn át Bochenekékhez. Újra és újra elbújnak, a fák közé, 
egymásnak esnek, csókolóznak. Végre odaérnek. A kocsma előtt konflisok, bricskák, szekerek 
ácsorognak. Tonia arra gondol, csak össze ne fusson valami ismerőssel. Elrejtőznek. Mihály lefoglalta 
a világos szobát. Különleges alkalmakra való. Most csak az övék. Itt senki se látja őket. De Júlia 
asszony ismeri Ton iá t . A lány megkéri, hogy Bochenekné ne szóljon a szüleinek. Csak most az 
egyszer. Könyörög. Egy óra múlva hazamegyek. Júlia asszony a szemöldökét ráncolja. Mi t csinálsz, 
Tonia , tudják a szüleid, hogy itt vagy? Mondd meg neki, hogy ha csak egy ujjal is hozzád ér, holnap 
bekaszlizzák. 
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Mihályt ismerik a Bochenek kocsmában. Kola, a kocsis, jelentőségteljesen rákacsint. Megérkezik 
Kubalski, friss ha la t hoz, ő is üdvözli a fiút. 

Halat esznek. Bigosz is van. Aztán fagyi. A világos szobában gyertyák égnek. Mihály parancsolta, 
hogy gyújtsák meg őket. 

Tonia tágra nyíl t szemekkel nézi. Mihály keze forró, a csókjai tüzesek. Hallgatja, amit a fiú mesél. 
Mihály az első, hivatalos neve. De van egy másik, titkos, a Gábor. Azt titkolja. Kelderári. Nem 

lovári. A nagybátyja a cigánykirály. Egyszer ő is az lesz. Kazánokat gyártanak, jól megélnek belőle. 
Varsó alatt van a gyáruk. Egész Lengyelország tőlük veszi a kazánt. 

Tonia semmit n e m mesél magáról. Miről is mesélhetne, az iskoláról, a védelmi előkészületek 
óráról, vagy arról, hogy jövőre érettségizik. Próbál úgy viselkedni, ahogy szerinte egy felnőtt hölgyhöz 
illik. Pálinkát n e m iszik, csak egy kis likőrt. 

Ugyanakkor valahol legbelül fél is. Hol van, mi lesz most? A reggelinél az anyja varsói balesetekről 
olvasott, ez most eszébe jut. Volt egy történet arról, hogy késsel támadtak rá a Metró mozi gépészére 
a Smocza utcában. Kamaszok egy csapata beverte a gépészfülke üvegét. Amikor a férfi kirohant , 
néhányan rávetet ték magukat, megverték, és egy késsel megsebesítették. A rendőrség letartóztatta az 
egész bandát. Mindenk i t lecsuktak. 

De itt, a Bochenek-kocsmában biztonságos. Ha bármi történik, Júlia asszony értesíti a szüleit és a 
rendőrséget. 

Végül mégis megkérdezi: Mihály, ugye nem bántasz? 
Semmi rosszat n e m csinálok, m o n d j a a fiú, az bare mageripena lenne. T e gádzsi vagy, sej bari, de én 

magunk közül va lónak tekintelek. Magam sem tudom, hol vagyok. Lehet, hogy Tonia kisasszony 
elvarázsolt. Ha az a p á m megtudná, megátkozna. Korbáccsal verne. 

Mihálynak bársonyos az arca, csillogó a haja. Ma kölniillata van, nem szénaszaga. Ujjai f inoman 
érintik a lányt. Jólesik Toniának. Mihály egyetlen mozdulata sem rémíti meg. 

Egyedül ülnek a világos szobában, fagylaltot esznek, likőrt isznak. Egymás szemébe néznek. Mihály 
halkan beszél hozzá, és a haját simogatja. Piav tro mujoro. Úgy hangzik, mint egy varázsige. Tonia 
n e m érti, amit Mihály mond. Kikérdezi. De a fiú nem mindig fordítja le. N e m mondom meg, Tonia, 
piav tro mujoro, találd ki. 

És az mit jelent, hogy tegnap volt a práznikod? 
Csónakot bérelnek, és a Visztulán csónakáznak. Mihály evez, Tonia énekel . 

A Szászkertben, a szökőkútnál 
Egy pasas ott termett egy leánynál 
Ártatlan, akár egy liliom 
Az őneve Cecília. 

Aztán Mihály énekel . Gyönyörű hangja van. Tonia n e m érti ezeket a dalokat, nem tudja őket 
megismételni, de a dallamukat megjegyzi. Ringatják a szívét. Néhányat még ma is dúdol belőlük. 
Aztán a csónak fenekére fekszenek, és az eget nézik. Az áramlat viszi a ladikot. A Visztula ringatja 
őket . A hullámok a csónak alját nyaldossák. És ha felborulna a csónak, és a vízbe esnének, meg-
fulladnának? Akkor legalább itt, együtt, kézen fogva szálljanak le a mélybe. A világ végéig össze-
fonódva feküdnének ot t . Mihály a varázsigéit suttogja. Piav tro mujoro. Me chav trejakha. N e m 
fordít ja le, Tonia így is érti. Megjegyzi a szavakat. A fiú u t án ismétli. 

Toniának lángol az arca a csókoktól. Június hat, a csókok napja. A következő néhány hé tben még 
sokszor találkoznak. A Visztula par t ján. Az Eskapada kávézóban, a Marymont utcában, ahol fánkot 
esznek és kávét isznak, és ahol a C I W F diákjai lopva figyelik őket. Mit csinál itt ez a hölgy egy 
ezüstgombos kabátú fiatalemberrel. Elrabolták? Helyet váltanak, hogy ne menjenek kétszer egymás 
u tán ugyanoda. Mindig a város északi részére mennek. A belvárosban megláthatná őket valaki, 
felismerhetnék Toniá t . El se árulja Mihálynak, hogy hol lakik. Mindig ő megy a fiúhoz Marymontba. 
Tizenötös villamossal. Soha ne menj le, soha ne menj a Rudzka utcára, Tonia, az veszélyes, tanácsolja 
Mihály, rengeteg arra a huligán, ott még Kwiek Mihály se véd meg. 
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A szülők gyanakodni kezdenek. Hova tűnik Tonia egész délutánokra. A lány júliusban beiratkozik 
a Lég- és Gázvédelmi Liga gyakorlatára. A bielany-i mezőkön gyakorlatoznak. Tonia gázálarcban 
mászkál, ő maga készítette vászonból, aktív szénnel. Megszökik az órákról, aztán később visszamegy. 
Mihály a szokott helyen várja, a Zabíocinska utca sarkán. Vagy néha a saját kis területén, ott ahol 
a nagybátyja vagy az apja palotát épít. Az amvágóban, a párnák közt. Elhúzzák a sötétítőt. Senki sem 
zavarja őket. A Kwiekek területére senki se meri betenni a lábát. Álmodják egész életre szóló 
álmukat. Számukra megállt az idő. Nem aggódnak azon, hogy mi lesz ezután. Egyszer úgyis véget ér, 
és kész. Csak tartson minél tovább. 

A 
1 Vugusztusban Tonia Krynicára utazik nyaralni a szüleivel. Mihállyal megbeszélik, hogy 

a vakáció után találkoznak, szeptember elsején, délután. 
Krynicán aztán elkezd nőni Tonia hasa. Az anyja észreveszi, hogy émelyeg. Gyakran hány. 

Komolyan elbeszélget vele. Tonia sír. Választania kell, vagy a gyerek, vagy Mihály. Vagy inkább a 
gyerek Mihály nélkül, vagy se gyerek, se Mihály. Tönkre akarja tenni, el akarja pazarolni az egész 
életét? Vagy el akar menni az ismerős bábához? A gyereket meg akarja menteni , hiszen az az övé és 
Mihályé. Rendben, akkor lesz gyerek, de Toniának meg kell ígérnie, hogy soha többet nem 
találkozik Mihállyal. Becsületszavát kell adnia, a feszületre kell megesküdnie. A szülők mindent 
elintéznek, eltussolnak. Varsóban majd azt mondják, hogy megbetegedett, és gyógyfürdőben 
kúrálják. A oewidrai nyaralóban van, teljes ti tokban. Ősszel már nincsenek ott városi emberek. 
Egyedül, könyvekből tanul az érettségire. 

Levelet ír a barátnőinek, mintha szanatóriumban lenne. Az egyik jelenti, hogy egy nagyon jóképű, 
kinyalt cigányfiú ősz óta ott ácsorog az iskolánál. A tanfelügyelő elkergeti, de visszajön, ott áll egész 
nap, amíg ki nem jön mindenki. Kihívják a rendőrséget, akkor átmegy a túloldalra. Arról pletykálnak, 
hogy cigány herceg. 

Tonia márciusban szül, Varsótól távol, hogy senki meg ne tudja. A fiúcskának fekete haja van. 
A Michai nevet adják neki, ez Tonia kívánsága. A szülők beleegyeznek. Három hónap múlva 
elveszik tőle a gyereket. Majd ha leérettségizik, láthatja. A gyermek az irgalmas nővéreknél van, 
Piasecznóban. A szülők megparancsolják a nővéreknek, hogy nem mutathat ják meg Michaít a 
lánynak, akárhogy is könyörög. Majd ha felnő, lediplomázik, akkor esetleg. 

Mihállyal soha többet nem találkozhat. Meg kell tartania a szavát. Kitűnőre érettségizik. Felveszik 
az orvosira. Hamarosan megkezdi a tanulmányait . 

V^zep tember elsején véget ér a régi világ. Az apja a hadseregben, valahol keleten. Ok 
ketten az anyjával a Marszaíkowska utcai lakásukban ülnek, a hatodikról nézik a házakat, a berepülő 
bombázókat. Tonia észak felé néz. Valahol arra, a messzeségben, Marymont mellett van egy zöld folt, 
a bielany-i erdő. Vajon ott is bombáznak? A faházak hamarabb leégnének. Tonia egy nap átmegy 
cukorért a barátnőjéhez, aki a szomszédos bérházban lakik. A közelben robbannak a bombák. 

Kigyulladt, a hatvankettő, kigyulladt! 
Mindenki menekül, Tonia a másik irányba. Valaki megállítja. 
Az anyám, ott az anyám! 
Eltűnt a két felső emelet, e l tűnt a lakásuk, eltűnt az anyja. 
Tonia egyedül marad. Az unokatestvérei segítenek neki. 
Egyszer, negyvenegyben vagy negyvenkettőben elmegy Piasecznóba, az irgalmas nővérekhez, hogy 

lássa a kis Michaít . A nővér az aj tóban nem engedi be, elzavarja. Ne járkáljon ide. Mi lesz, ha a 
németek megtudják, ha idejönnek. A kis Micha!" állítólag szép, sötét haja és szeme van. Az ilyen 
gyerekeket ajánlatos elrejteni. Az irgalmasoknál több ilyen is van. Tonia kisasszony ne jöjjön ide 
többet. Jó lesz itt Michaínak. Majd a háború után jöhet, már ha egyáltalán valamikor véget ér. 

Aztán jön a megszállás, a felkelés, a tábor. 
Negyvenötben tér vissza. Hol van Mihály, hol van Michai? Úgy érzi, hogy már nem köti a 
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szüleinek tet t eskü. Először a kicsi. Visszaszerzi. Aztán a gyerekkel elmegy Mihályhoz, hogy ő is 
láthassa a fiát. Az apácák csak messziről engedik neki látni a hatéves kisfiút. Itt most árvaház van. 
A háború után sok az árva meg a gettóból kimentett zsidógyerek. Kitalált nevek, átírt papírok. 
Ahhoz, hogy elvihesse a gyereket, túl kell esni a formalitásokon, be kell mutatni az eredeti születési 
anyakönyvi k ivonato t . Tonia messze innen, délen szült. Az ellenállást szervező barátaitól kér 
segítséget. Odautazik, bár ez nagyon veszélyes, a vonatok nem járnak, a buszok is csak nagy ritkán. 
Letartóztatják, kémkedéssel vádolják. A belbiztonsági erők leleplezték a külföldi hírszerzést. 
Nyomozás. A cellában, a kihallgatószobában, a legrosszabb pillanatokban is ezt ismételgeti: Mihály, 
Gábor. A Szászkertben ücsörgő, ár ta t lan Cecíliáról szóló dalt dúdolja, amelyet a csónakban énekelt, 
a Visztulán, harmincnyolcban. 

egyvenkilencben, egy héttel azután, hogy kiszabadult a börtönből, elmegy 
Piasecznóba. Az irgalmas nővérek már nincsenek ott . A népi hatalom már egy évvel korábban 
elvette tőlük az épületet és a gyermekgondozáshoz való jogot. A gyerekeket más árvaházakba vitték, 
főleg a visszaszerzett területekre. Visszadobják Tonia kérelmét. A fiú papírjait megsemmisítették. Ma 
már a neve is más. Sose tudja meg, hogy hol van. N e m kellett volna kezet emelni a népi hatalomra. 

A Zabiociriska utcában, ahol az amvágó állt, már csak fű van. Senki nem hallott a Kwiekekről. 
Valami cigánykirály állítólag az egyik koncentrációs táborban pusztult el. Negyvenháromban, 
állítólag, volt valami lövöldözés Karczewben, cigányok egy ott rejtőzködő csoportja fegyveres 
ellenállást tanúsí tot t , állítólag egy fiatal Kwiek is volt köztük. Állítólag, állítólag, állítólag. 

Csak az ezüstgomb maradt meg Mihály kabátjáról, amelyet végig magánál tartott a háborúban, 
mint valami amule t te t . A felkelés végén elrejtette, meglett. A börtönben szerencsére nem volt nála. 
Most eltemeti oda, ahol a szekér állt. 

Le kell zárni ezt a történetet, férjhez kell menni, gyereket szülni, élni kell. 

^E/zerkilencszázötvenben megszületik anyám. Ötvenháromban Leopold bácsi. Én nyolcvan-
háromban, rögtön a hadiállapot u tán . A szüleim három évvel később elhagyják az országot, és 
külföldön is maradnak. 

Hahó, Nagyi, látsz? Tetszik a történeted? 
A Nagymama ma nem szól egy szót sem. Kilencvenéves. Gyenge a hangja. De biztos vagyok 

benne, hogy m i n d e n t hall és ért. Most én beszélek helyette. Azt mondom el, amit ő akarna 
mondani. Felhatalmazott rá. Látjátok, bólogat. 

Természetesen elmentem oda. Kátránypapírral fedett házikók állnak ott, csapott tetejükből 
kéménycsövek á l lnak ki. Galambdúcok. Helyenként furnérlemezből készült tyúkólak. Mellettük 
villákat és többemeletes lakóparkokat építenek. Itt-ott vannak még fűvel vagy bokrokkal benőtt 
mezők is. És ha ta lmas kockákra emlékeztető panelek. A bielany-i erdő ugyanolyan, csak nincs már 
meg a Bochenek-kocsma, valószínűleg a felkelés után égett le. Gondolás hinta sincs. Sem gőzhajó 
megálló. A Visztula sugárút elvágja egymástól az erdőt és a folyót. A hegyoldalról a tarchomini 
lakótelepet látni. 

Marymontban semmi nyomát n e m találjátok Kwiek cigánykirálynak. Se egy tábla, se egy 
emlékmű. Pedig, min t tudjuk, jópáran voltak. 1937-ben a Lengyel Hadsereg varsói stadionjában 
választásokat ta r to t tak , öt Kiwek-jelölt is volt: Rudolf, Bazyli, Janusz, Michaí és Sergiusz. Kwiek 
Janusz lett a király. Azelőtt pedig Kwiek Dymitr Koszor adta ki magát a lengyel cigányok királyának. 
1930-ban, a Varsó melletti Piastówban II. Kwiek Michaít választották cigánykirállyá. Még 
ugyanabban az é v b e n Kwiek Bazyli is királynak kiáltotta ki magát. Úgyhogy egy darabig két király 
volt. Aztán II. Micha í t megfosztották a trónjától. Egyszer még feltűnt a londoni Hyde Parkban, ahol 
kijelentette, hogy a cigányok Afr ikában kívánnak letelepedni. Többet nem hallottak róla. 
Równéban lett vo lna Kwiek Bazyli ú jabb megkoronázása, de erre már nem került sor. Az 1937-ben 
megválasztott Janusz volt az utolsó cigánykirály. 
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A Nagymama Mihálya vagy a fia, vagy az unokaöccse lehetett II. Kwiek Michaínak. Vagy egy 
másik Kwieknek. Kwiek Rudolf rendelte el a királyi palota építését a bielany-i mezőn. Kwiek Dymitr 
Koszor 1928-ban Marymontban lakott. Kwiek Bazyli úgyszintén, a Maria Kazimiera utca ötvenes 
szám alatt. Ma a Gépjárműgyár táblája lóg ott. Senki sem hallott a cigánykirályról. Az idegeneket 
megugatják a kutyák. A Maria Kazimiera utca ezen részén, legalábbis ránézésre, az összes ház a 
háború után épült. Az ötvenes szám alatt lévő is. 

Kwiek Dymitr Koszor és Bazyli egyébként is sátrakban laktak. 
Ot t , ahol a ZaMocinska utca lejteni kezd, a Kolektorska utca után, lépcső van. A Brochowska 

utca sarkán egy régi kút áll. A mellette lévő üres területet bokrok növik körbe, lehetetlen bejutni. 
Ha a Nagymama itt ásta el a kincsét, akkor lehet, hogy soha senki nem találja meg. Legfeljebb, ha 
luxusvillát építenek ide. 

Látom a Nagyit, ahogy megy le a lépcsőn. Vele együtt, benne megyek én is, mögöttünk süt a nap, 
napernyő van a kezünkben. Mindket tőnk fiatal szívét összetörték. Magam sem tudom, mit akarok, 
mi történik velem. Minek, hova megyek ezen a lépcsőn. De megyek, semmi sem állíthat meg, 
megyek a belső hang után, amely oda akar menni, amely vezet. Az, ami most történik, már örökre az 
enyém lesz, akkor is, ha kitör a háború, vagy ha mindjárt itt a világvége. 

O, hatalmas boldogság, mely borzalommá lesz végül. 
Lent ott van ő, a királyfi, a Visztula hajósa. Kezével eltakarja a szemét. Néz. 
Felismeri a Nagyit, vagy engem, felemelkedik a trónról. 
Magabiztosan lépkedek felé. 
Hét fő van, ezerkilencszázharmincnyolc június hatodika. 
Teli torokból kiáltom: Mihály, Gábor! 

FORDÍTOTTA NÉMETH ORSOLYA 

®Csíkszenthy Csaba 2 0 0 8 
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Kántás Balázs 

ELHALÓ 

Elhaló, csontfehér kiáltás, 
ahogyan a nap keresztülvil lan 
a fagyott égen. 
Jégfény hangja koppan , 
ködasszony fátyla 
remeg az üveghártyás 
tavak felett . 

LÉTEZNI 

Semmit sem értek 
ebből az egész 
érzésviharból, 
be kell, hogy vall jam. 

Neked ta lán azt m o n d a n á m , 
a fejemre hul ló kérdője leke t 
szortírozgatom, hogy ki is hal l j 
valamit a monda ta im közül. 

LÁTVÁNY 

Lásd meg 
meztelenül 
az ismeretlen szót 
aki n e m akarja 
a versedet egyszerien 
magasztossá tenni : 
Akár hiszed, 
akár nem, 
a Költészet mindezt 
rohadtul 
ellenzi 
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TENGERUTAK 

A kézből szerteágazó, 
kék acélpár-utak -

Zöld-izmú óceán , 
sokkarú bálvány, akár egy polip, 
végleges, megron tha ta t l an káosz, 
rendezett t ömeg -
torzarcú táncosok tömege csupán minden, 
ami a k ikö tö t t hajókat körülugrálja 

Egyenként ke l tünk át a lovak sorain, 
sörényük d ró t j á t az őrült szél 
kábelekké f o n t a össze 

A tenger h i r t e len megfiatalodot t 
és megöregedet t 
végleg elfedve a partot 
és egy népnyi frissen t e remte t t embert, 
akik még mind ig porhüvelyük 
színét viselik magukon, 
meztelenül, 
bűn te lenü l 

HOZZÁM ÉRTÉL 

Mikor hozzám értél 
a bőröm többé nem rács volt 
létem és a külső lét között 

a hangszerek mind egyszerre szóltak 
a víz egyszerre forrt és fagyott 

az iszony kizárta magát az a j t ó n 
a falevelek zöldebbre fes te t ték magukat 
a szobám falán függő Byron-kép elmosolyodott 
a szomszédban vonyító kutya felröhögött 

az élet r á jö t t a saját ér te lmére 
a halál a szekrény alá rej tőzött 
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VIZESES 

Mi már 
n e m szólunk egymáshoz, 
n e m is nézünk a másikra, 
csak hagyjuk, hogy vigyen, sodorjon 
valami nyugtalan víz. 

Nyomvona lunk m e n t é n sziklák, színek, 
vízbe nyúló fűzfák -
szemeink üresen exponá ló objektívek, 
ka t togunk csupán, de már nem rögzítünk. 

Csak a csónak rángatózása. 

Ajakbiggyesztés. 
Kivillanó fogsorod, m i n t h a 
valamit mondan i akarnál . 

AZ ÁRNYÉKOD 

lassan kibelez, 
fa lakon át utolér, 
felszürcsöli személyiségünk 
szilánkjait, 
éhes farkas minden t 
elragad, ami még n e m 
porladt semmivé. 

Fekete szamuráj kard vág 
jeges szív roncsaiba. 

Az árnyékod 

koponyám 
át törve agyamban 
rángatódzik, 
benzint robbant , 
helyet te öl, 
aki 
nem én vagyok. 

Az árnyékod. 

Azt sem tudtad, 
hogy létezik. 



Czapáry Veronika 

Anya kacag 

REGÉNYRÉSZLET 

Október 15. 

Ma se hívott fel René. Egész nap ezen pörögtem. Még a buszon is. O t thon , mindenhol, mert én 
mindig azt várom, hogy hívjanak fel a faszik, és nem hívnak fel. N e m kellek nekik. Erről ismét 
eszembe jut az a kétségbeesett és őrült kislány, aki ott ül a széken a telefon mellett órákon át, és 
megrögzötten várja, hogy felhívja az apja, de nem hívja fel. 

Miután Petitől eljöttem, bekapcsoltam az Imádok élni című számot. Először azt hi t tem, nem 
találom meg a neten, miért pont nekem sikerülne, és egyre mélyebbre merültem a kétségbeesésben, 
hogy biztos nem fogom tudni letölteni, de végül megtaláltam. Végtelenítettre kapcsoltam a 
gépemen. Szabadnak éreztem magam és határtalannak. Táncol tam is. Előtte való nap a Petinél 
aludtam, ami jó volt, kicsit összebújtunk, de a Peti reggel kijelentette, hogy önmegtartóztató életet 
él, és mostantól nem fog megbaszni. Megkérdeztem tőle, komolyan gondolta-e, hogy mi már sosem 
fogunk dugni. Mosolygott, és azt mondta, hogy mi már sosem. Ideges lettem, és erre elkezdte 
magyarázni, hogy egy kis pihenésre vágyik, az utóbbi három évet végigkúrta, és ha nem kapott meg 
egy nőt, meghalt. Boldogabb lett? Végül is boldogabb lett, de mégsem. Én Renével akarok dugni, 
mondtam. Büszke voltam magamra, hogy milyen megértő vagyok. 

Vágytam Renére, és haragudtam Petire, hogy nem René. Ál landóan azt álmodtam, hogy vissza-
megyek a Hajókötélbe, és elbúcsúzom a Cili nevű nagyon erotikus pincérnőtől, akiért akkoriban 
mindenki rajongott . 

Aztán megint azon gondolkoztam, hogy mit kellett volna tennem, amit nem tet tem meg, és mit 
nem tettem meg, amit meg kellett volna. Például ott maradhattam volna a Kőlevesben táncolni, 
mondtam is a barátnőmnek, mekkora hülye vagyok, hogy nem tet tem meg, de nagyon finoman 
megkért, ne fárasszam azzal, hogy mit nem tettem meg, amit szerintem meg kellett volna tennem. 
Ebbe belenyugodtam, tényleg lehet, hogy jobb, ha a barátaimat megkímélem ettől. A Hajókötélbe 
végül megérkezett a Peti. Kurva jó pasi, zöldeskék szemű és nagyon jól néz ki. Egy pamlagra ültünk 
a pult mögött, balra Léna, jobbra Peti, Weiszenberg és Arnold velünk szemben. Odajö t t egy színész, 
aki elkezdett üvölteni, hogy nahát , Weiszenberg és Arnold együtt. Minket untatot t a Lénával meg 
a Petivel, és hülyének is néztük. Mit üvöltözik itt. Aztán elkezdte a Lénát bámulni, hát igen, ismét 
gyönyörű volt, rövid, két oldalról felvágott szoknya volt rajta, rózsaszín combfix, fekete csizma és a 
karjáig érő váll sál, szóval nagyon erotikusán nézett ki. Megkérdezte Lénától a színész, ő-e a Karafiáth. 
Léna jól vette a dolgot, nevetni kezdett és az ölembe hajtotta a fejét, aminek nagyon örültem. 

Lénától hazafelé menet minimum ötször elbúcsúztam. Elképzeltem, hogy Renével milyen jó volt 
csókolózni, hosszan és órákon át, hogy mennyire érdekelte a testem, meg hogy nem hív fel az a 
szemét, hát én nem fogok vele szóba állni. Gondol tam, jobb, ha a Petit is beavatom a szenvedéseim 
történetébe. Megkérdeztem tőle, hogy szerinte a Hajókötélben kellett volna-e maradnom tegnap. 
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Azt mondta, neki mindegy, maradhattam volna nyugodtan, csak őt már idegesítette, hogy nem 
tudok dönteni és rám kell várnia. Kíváncsi voltam, meddig bírja a szenvedéseimet, és mondtam 
neki, hogy szerintem ott kellett volna maradnom. De ismét nagyszerűségéről tet t tanúbizonyságot, 
türelmes volt, türelmes a végtelenségig, azon ő sosem izél, mondta, hogy mit kellett volna tennie, 
mert így tör tént és kész. Én mégis, meséltem neki, egész éjszaka vagy ötször azt álmodtam, hogy 
visszamegyek a Hajókötélbe, és elbúcsúzom a Cilitől. Mert megint meg akartam felelni másoknak. 
Nincs elég önbizalmam. Elképzeltem, hogy ölelgeti a derekam a János, a pultos fiú, és ha utána még 
kavarok a Tibivel és a Cilivel is, akkor biztos, hogy kurvának néznek. De végül is mindegy, nem? 
Nézzenek annak. Azt mondta, szerinte nem mindig jó, ha az embert kurvának nézik. Például, amikor 
róla elterjedt, hogy kurva, nagyon gyorsan és sokkal nagyobb részben találták meg az olyan lányok, 
akik csak azt akarják. Aki az élvezetet keresi, megtalálja az élvezetet, mondta, és mélyen a szemembe 
nézett. Másrészt, erősen romlott az esélye az olyan lányoknál, akik komoly kapcsolatot akarnak, mert 
már nem vették be a dumát. 

Imádok élni, imádok élni, imádok nyári estén csillagokra nézni, megkerestem és letöltöttem. Peti 
ismét kedves volt, ölelgettem egy kicsit, há tha meg akar baszni, de nem, és gyönyörű zöld szemeid 
vannak, ugye tudod, mondtam neki, simogattam is egy kicsit, de igazán én sem kívántam, a Renére 
voltam ráindulva, aki szemmel láthatólag elfelejtett, a Peti pedig mondta, csak azért dugni, Viktória, 
mert nincs más, ugye tudod, milyen hülyeség. Most már csak barátok vagyunk, gondoltam magamban, 
és büszke voltam, hogy ezt is el tudom viselni, el tudom nézni neki, satöbbi, és elkezdtem mondogatni, 
hogy mi úgysem tudunk csókolózni. Tudod, hogy a szavaidnak hatásuk van, mondogatta, ha ezt 
ismételgeted mantraszerűen, annak valóságteremtő hatása van. Rábámultam. És akkor betett valami 
cigány zenét, felpattantam és táncolni kezdtünk - hátulról átölelt. 

És a feleségem mindezt hallja, mondta, adok neki egy puszit. És a karcsú ikeás lámpának adott egy 
csókot. A lámpára rá volt írva, hogy feleség, a redőnyre meg, hogy gyerek. És a gyerek is hallja, 
mondtam. 

Közben néztem magunkat a tükörben. Elkezdtük imitálni, hogy baszunk. Üvöl töt tünk, mintha 
elmennénk, ü t á n a azt mondtam, drágám, olyan jó volt, és olyan jó, hogy nem mentél el. Csak két 
óra után. 

Nevetett . 

A hülyeleányok buták, nem tudruik dolgozni, nem lehet hasznukat venni a konyhában, mondta, és különben 
is, ma túl sokat zabáltam, nem mehetek korcsolyázni a barátnőmmel, nem mehetek mégsem, mert meg-
gondolta magát a néni. Miért, kérdezem, nincsen oka, mondja. 

Ha megvonom a vállam, akkor nem érdekli, akkor elenged korcsolyázni a néni, az a baj, hogy tudja, nekem 
ez mennyire fontos. Pánikba esem, többször is megkérdezem, miért nem mehetek korcsolyázni, de tudom 
már, hogy vesztettem, aztán a földhöz vágom a tejes bögrémet, mert tudom, attól kiakad, befutok a 
szobámba és magamra zárom az ajtót, biztos vagyok benne, hogy most megver. De azt gondolom, ha nem 
mehetek korcsolyázni, már mindegy, azt mondja, hagyjál békén, a korcsolyázás témát fejezd be, nem mész 
és kész. A barátnődet felhívhatod, hogy ezentúl nem mész korcsolyázni. Vajon hány kötelet kéne össze-
csavarnom ahhoz, hogy lemászhassak a negyedikről, ha leesnék és nyomorult tolószékes maradnék, az nem 
lenne jó. 

Olyan jó gyorsan menni a jégen, mintha szabad lennék. Lehet, hogy ott van a herceg a jégen, elmesélem, 
hogyan fogunk találkozni, hogyan csókolja meg először a kezem, biztosan megszabadít mindentől, elvisz, 
megnyugtat, megkeressük együtt az anyukámat, mert valahol csak kell lennie, ha a nővéremet már nem is 
találtuk meg. Anyának aranyhaja volt, kedves tudott lenni, együtt kacagtunk naphosszat a mezőn, és 
gesztenyét is szoktunk szedni ősszel. Nem fogom tudni elmondani, milyen volt vele gesztenyét szedni. 
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Szeretek korcsolyázni, szeretem, amikor a ruhámon jégdarabkák vannak és érezni a vizet, a szelet, és 
olyankor az sem bánt, ha elesek, és kék-zöld foltok vannak rajtam, utána újra felállók, és röpít tovább a jég. 
Reggel megmosom a hajam és az arcom, úgy nézek a tükörbe, hogy minden teljesen más lesz, mert ma 
megyek korcsolyázni. De idén már többé nem mehetek, mondja a néni, mert mindent el akar venni tőlem 
szerintem, ami nekem fontos, az eleven emlékeimet is, tudom, a lelkem kell neki. Nagyon örül, amikor 
minden sokkal rosszabb lesz és sikerül elevenen megaláznia. Tévedés, mert nincsen semmi értelme, nincsen 
oka, mondja, jobb, ha nem jársz el többé korcsolyázni. 

Sajnálom, hogy a földdel egyenlő Anya, meg a nővérem is, néha elképzelem, hogy a lelkük a sír fölött lebeg, 
de nem látom őket elevenen, ez elkeserít. Elképzelem, hogy a mennyországban vannak, ott fehérség van és 
fény, arra gondoltam, hogy a nővérem egyszer visszajön, és azt mondja, csak vicc volt az egész, egyszerűen 
besétál az ajtón, de nem jöttek vissza ennyi év után sem. 

A temetés után nem sokkal összegyűlt a család, nem értettem, miről beszélnek, elájultam, bezöldültem és 
felpaskoltak, de már nem éri meg elájulni sem, mert nincsen velem az anyukám. Mostanában azt érzem, 
hogy nem érzek semmit, és ez nagyon tetszik nekem, mert sokkal jobb semmit nem érezni, mint azt a 
nagyon sok fájdalmat, ami Anya után maradt. Pedig szeretném, ha Anya velem jönne a nyárban, felvenné 
a kendőjét, gesztenyét kergetnénk, és futnánk együtt a napsütésben kacagva. 

Szeretnék Anyához menni, átlátszó lenni, rohanni, közben fogni Anya kezét, mert olyan szép olyankor, 
amikor jókedvű, olyan eszméletlen szép. Anyával mindig együtt akar maradni az ő Icinke Picinkéje, és futni 
tovább vele az örökkévalóságig a fényben. 

A buszon, hazafelé az albérletbe, a Renén gondolkodtam, végig az Imádok élni-t dúdoltam és úgy 
éreztem, tényleg imádok élni, boldog voltam, úgy éreztem, a rémálom véget ért, már sosem jön 
vissza, amit gyerekkoromban éreztem. Közben eszembe jutott az anyám, hogy képes volt egy olyan 
nagyszerű lényt, mint én, otthagyni, meghalni, és életemben először éreztem, hogy lenézem. Közben 
állandóan eszembe jutott René, akit próbáltam kitörölni az agyamból. 

Kaptam a francia sráctól is egy sms-t, hogy mikor érek rá. Jules, valami ilyesmi. Mi legyen vele, 
gondoltam. Basszak vele? De én nem akarok kapcsolatot. Végül is szép volt a szeme, há tha jó vele. 
Aztán arra gondoltam, miért ne próbálnék ki minél több gyönyörű lényt a teremtés hálóján, hogy ez 
milyen jó, satöbbi. Csupán szeretetből. 

Másnap elutaztam a gyűlölt gyerekkori városba, Győrbe. Nagyapáék kedvesek voltak, bár kissé 
kiakadtak a spontán vetélésemtől. Azt hazudtam, hogy nőgyógyászra költöt tem az albérletpénzt, 
hogy adjanak még. Nem tudom, hogyan fogok heti hatezerből élni, elég necces lesz, szegény 
barátaim fogják a legjobban megszívni a közös kocsmázások alkalmával. Felhívtam a Terit, lekúrtam 
neki a Renét , persze egyetértett, és megígérte, hogy lejön holnap ő is a Hajókötélbe, nem hagy 
végképp magamra Jules-lel, akinek ugyancsak szidtam a Renét, és eléggé felbasztam az agyam, 
amikor elmesélte, hogy René is a Hajókötélben volt aznap, amikor kerestem, bár előbb, mint mi. 
Aztán René hirtelen küldött egy emailt, amin kissé kiakadtam, és válaszoltam is neki, tulajdon-
képpen elküldtem a picsába: 

„kedves rené 
szerintem te nekem nem vagy a barátom és nem akarlak soha többet látni 
természetesen ha összefutunk köszönök neked, de ennyi 
tegnap én is hajnalig buliztam a hajókötélben és azt ígérted hogy felhívsz de nem hívtál fel 
szerintem te egy szemét pasi vagy aki szereted megalázni a nőket és éreztetni velük a hatalmadat, mármint 
hogy azt akarod azt csinálják amit te mondasz 
te nem vagy művész és ez látszik rajtad 
csak egy kis senki aki uralkodni akar a nőkön 
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az én barátaim betartják az ígéretüket, attól függetlenül nagyon jól éreztem magam tegnap nem akarok olyan 
nyomorult szerencsétlen és buta emberekkel lenni mint te meg a barátaid, például a Szilárd 
akik nem tudnak szeretni és fogalmuk sincs milyen a barátság amit egy nő iránt éreznek 
én a Petinél aludtam - nem feküdtünk le - de ő legalább emberi lénynek tart és tudod mindig betartja amit 
ígér 
örömmel hallom egyik francia barátodtól hogy te is a hajókötélben buliztál tegnap 
nos bulizzál jókat 
DE NÉLKÜLEM 
talk to you never." 

De nem voltam b e n n e biztos, hogy jól tettem. 

A Nagyapa kissé kiakadt, hogy másra költöttem a pénzem, mint amire adta, a húgom viszont egy 
csomó ruhát hozot t nekem, csak az a baj, hogy mindegyik fekete. A húgomnak majdnem minden 
ruhája fekete, n é h a azon röhögtünk, hogy még a bugyija is. Azt mondta , őt nem zavarja, hogy én 
mindenkivel összevissza kúrok, akivel kedvem van, de ő hűséges. Képtelen mással, csak a Zsoltival, 
és már alig várja, hogy terhes legyen. Nem is érdekli más, csak a Zsolti, se új emberek, se új 
barátnők, senki. Unalmasnak tűn t a húgom, persze már menni is akart, neki nincs ideje, még így 
sincs elég ideje, hogy a Zsoltival legyen, nem töltheti itt az egész napját , pedig csak fél órája jött. 
A Mami közölte velem, hogy luxus volt a tizenötezres görögországi utazásom. Győrben egy hülye-
gyerek leült mel lém a buszra és jó étvágyat kívánt, amikor a sült krumplimat ettem, aztán állandóan 
engem bámult, amíg ezt írtam. 

Felhívtam René t , nem vette fel, erre felhívtam Szilárdot, a volt pasimat. Megkérdeztem tőle, 
zavarja-e, hogy é n a Renével kúrok, és mondta, hogy nem. Azt mondta , túldimenzionálom a tegnap 
estét, egyáltalán n incs akkora jelentősége. 

A Sziszi hangja megnyugtatott, úgy tűnik, tudja már kezelni az idegbeteg rohamaimat, nem úgy, 
mint akkor, amikor még jártunk. Próbáltam elmagyarázni neki, mennyire idegesít, hogy nem hív fel. 
Ugyebár a barátaimmal az a helyzet, hogy ők is hívnak engem, meg én is hívom őket, csak ezt 
akartam neki e lmondani . Azt mond ta , szerinte ebben nincs igazam. Hallgattam, nehogy még jobban 
eldurvuljon a konfliktus, végül én szúrtam le, hogy miért nem hív fel sohasem mostanában. Ha 
mindig csak én h ívok valakit, az n e m barátság. 

Végül úgy vá l tunk el, hogy megígérte, majd felhív. A Szilárdba tulajdonképpen még mindig 
szerelmes vagyok. Elbódítanak a szürke szemei. Amik néha kékek. Meg a hosszú haja. Egy hete 
megint lefeküdtünk, és megállapodtunk abban, hogy néha majd lefekszünk, de aztán nem hívott fel, 
hanem én h ív tam fel vagy háromszor. Például tegnapelőtt megkérdeztem tőle, mi a helyzet. Erre ő is 
ugyanezt kérdezte tőlem, meg hogy a városban vagyok-e. Nem, o t thon vagyok, táj a hasam, volt egy 
spontán vetélésem. 

Aztán megint visszahívtam pár óra múlva, de azt mondta, miatta ne menjek be a Hajókötélbe. 

Október 16. 

Ma felhívtam René t , és kiderült, hogy ismét paranoid voltam, és semmi baja nincsen velem. Vissza-
hívtam, és eléggé egyértelműen közöltem vele, hogy jöjjön a Hajókötélbe, mert ha nem jön, 
lefekszem ezzel a Jules-lel. Miért is ne . Bonyolult ezekkel a pasikkal. René hangjából úgy éreztem, 
féltékeny kissé, s e t tő l belém rögzült az a felismerés, hogy esetleg bűnt követek el, előjött a bűn-
tudatom is, de végül rájöttem, mindegy, hogy féltékeny-e vagy sem. 

Aztán kikönyörögtem a Maminál, hogy a vezetékesen visszahívhassam Renét, és mondtam neki, 
hogy az lenne a legjobb, ha lejönne este a Hajókötélbe (szegény Jules - ismét hoppon marad, mert 
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legutóbb a Csacsacsában is ez történt vele, amikor René levett a kezéről), de csak azért mondtam 
ezt, mert nagyon kívánom Renét, és már nagyon szeretnék vele megint baszni. Egy csomót beszéltem 
neki, és ötször megkérdezte, haragszom-e, de természetesen mondtam, hogy nem, aztán arról beszélt, 
hogy a Peti miatt se hívott , mert szerinte nem jó keverni a szeretői viszonyokat. Azaz összeismertetni 
a szeretőimet egymással, vagy együtt bulizni velük, merthogy akkor kivel megyek haza, meg kit is 
kívánok. Én jelenleg őt kívánom a legjobban, mert persze csak vele mennék el, ha választhatnék, 
de ezt nem mondtam neki, nehogy megijedjen, tudom, mennyire fontos számára a függetlenség, úgy 
te t tem magam előtt is, mint aki nem gondol rá, pedig állandóan csak azt akarom, hogy az ő farka 
legyen bennem és csókolózzunk megint órákig, meg simogasson, meg persze én is őt, engem ezzel 
lehet levenni a lábamról. Ha szeret valaki annyira, meg érdekli annyira a testem, hogy csókolgat, 
és hallgatja közben a nyögéseimet. René a melleimet is órákig csókolgatta, és marhára érdekelte, 
ahogyan felizgulok, és ez nekem nagyon jó. Szóval most őt kívánom a legjobban, és legjobban azt 
akarom, hogy ő basszon meg, azóta nem igazán érdekel szexuálisan más, és a Petitől is minimum ezt 
várom el, hogy órákig csókolgasson, ha lefekszem vele, de mivel ő erre képtelen (túl türelmetlen 
ehhez, és nem szerelmes belém), ezért nem fekszem le vele, vagyis lefekszem majd vele természetesen 
(miért ne), de közben Renére vágyom. Ugy meg nincs értelme lefeküdni, szóval nem tudom. 

Abban, hogy érdemes-e a szeretőimet (akikbe időlegesen szerelmes is szoktam lenni, ami vagy 
elmúlik vagy kiújul, satöbbi, de mindenesetre mindig mély szeretetet érzek irántuk, vagy éppen 
gyűlöletet) nem bemutatni egymásnak, nem vagyok biztos, hogy igaza van Renének. 

Szóval, ha René ott lesz, akkor nem hívom le a Petit a Hajókötélbe, ha nagyon u n o m a Jules-t, 
akkor igen, de ott lesz a Teri is, és a Hajókötél mindig jó hely, csak nem tudom mekkora kurvának 
fognak tartani, ha minden nap más csávóval látnak o t t . . . 

Ettől egy kicsit félek, de majd jelzem nekik, hogy nem baszhat meg mindenki. 

A Szilárdnak tegnap új barátnője lett, René azt mondta, vele volt, szóval, amikor felhívtam, az a csaj 
volt nála, és azért nem mondta meg, kivel van. De én ismét zseniálisan megéreztem. A lényeg: 
mindig becsajozik, miután lefekszik velem. Mondtam Renének, hogy én örülök, ha a Sziszinek 
barátnője van és boldog, engem ez nem zavar. És tényleg örömet éreztem, és örültem, hogy ezt meg 
tudtam tenni. 

Anya ma ideges volt, és hiába akart úgy tenni hogy nem, tudtam, mert láttam rajta, hogy ideges. Próbáltam 
vele beszélgetni, de nem hagyta, mindig lerázott, ez rosszul esett, mert szeretek Anyával kacarászni, és jó, 
amikor az arany napsütésben rohangászunk, Anya haja szép és én olyankor mindig azt hiszem, hogy 
szerelmes vagyok belé, szerelmes vagyok Anyába, de szerelmesnek lenni csak a fiúkba lehet, mondták az 
óvodában. 

Ezért jó nőnek lenni, suttogja Anya, mert akkor van az embernek Anyja, és én szeretem An^át. Ha nem 
ideges, halk a hangja, selymes a teste, olyankor kedves velem. Szeretek Anya hangján beszélni és viccelődni. 
Fontos, hogy mindig olyanok jutnak eszébe, amilyenek nekem nem, ez nagyon izgalmas. Például, hogy a 
pára lecsapódik az ablaküvegen, és akkor ott jégvirágok fognak nőni, erre ő hívta fel a figyelmemet. 

Baj csak akkor van vele, amikor korán reggel fel kell kelnem, mert óvodába kell mennem, neki korán kell 
mennie dolgozni, korán kell mennem dolgozni, nem érted, mondja nekem, kelj már fel, és kifejezetten 
ráncigál, fél perc alatt kihúz az ágyból. Olyan durva, én azt érzem, nem bírom ezt elviselni, és keresem a 
nővéremet mindenhol a lakásban, meg a szörnyeket is, az álmos takarómat, de mégsem aludhatok, mert az 
óvodában elsőnek kell lennem. Ott topogunk az ajtóban, hogy kinyisson az óvoda, és őnagyon ideges, oda 
kell érnem a munkahelyemre, oda kell érnem, és akkor nem érdekli semmi. 

Azt gondolja, ki akarok vele szúrni, direkt, hogy nem keltem fel, és tudom, hogy olyankor ellenségnek 
tekint. 
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Anyának a teste is szép, kedves és jó, ahogyan táncol, az is furcsán elképesztő, a megképződő kör a legjobb 
bennünk. Anya teste ilyenkor jó, úgy érzem, van benne tényleg energia, amely csak Anyára jellemző, és én 
szép vagyok. Hiszek benne, mert annyira szeretem Anyát, nem szeretném, ha ideges lenne, olyan jó lenne, 
ha Anya is hinne minden ilyenben. Anya hangja szép és lágyan szól hozzám, tényleg a kettőnk között 
megképződő teret szeretem a legjobban, mert ott olyan jó. 

Olyan lágyan szól a dallam kettőnk között, jó elaludni végre, csak aludnék el örökre, suttogja a fülembe 
Anya. Anya ne kívánj ilyet, kérlek, sírok és könyörögni kezdek megint, nagy cseppekben hullanak a 
könnyeim, Anya, te fontos vagy nekem, de már nem figyel rám, látom, és megint sírni kezdek, most azért, 
mert neki nem fontos, hogy nekem fontos. 

Éjszaka olyan élesek a fények, ha Apa mellett alszom, akkor főleg, és kellően kedvesek a reggelek. Anya 
hangja komolyan engem annyira elvarázsol, nem is értem, miért. Tényleg, teljesen elhiszem, hogy 
Anya szerethet, mert Anyának a hangja is lágy, meg szerethet is, és nem mindig ideges. 

Anya mindig mást mond, ez a legidegesítőbb benne, hogy sosem lehet kiszámítani. Ha hazatérünk és 
kinyitjuk az ablakokat, nekünk teljesen jó lesz, mondja Anya, és ezek azok a délutánok, amikor senkinek 
sem kell megfelelni. Ugrándozok és örülök, hogy nem kell senkinek megfelelni, mert néha elfáradok. 
Anyával a legjobb ruhákat tervezni, mert olyankor kinyílik, és minden jó lesz, a világoskék a kedvenc színe. 
Gyakran elszürkül a tekintete, és olyankor nekem is köd ül az agyamra. 

Anyát nem lehet visszahozni. 

Az is eszembe jutott , hogy René meglehetősen jól reagált a hisztijeimre. Egyáltalán nem volt 
kiakadva azon, hogy hívogattam, és eszembe jutott, hogy nyilván azért, mert jó n ő vagyok. Há t 
persze, ő nem az apám, aki otthagyott, és állandóan megalázott, és már nem az van, mint gyerek-
koromban. Nyilván meg akar kúrni, jól, sokszor és nyilván szeret, nyilván kell neki, nyilván kell 
neki egy jó nő. 

A Nagyapáék jövő hé ten jönnek a pszichológusomhoz, elmondják a bánatukat velem kapcsolatban, 
hogy költöm a pénzüket, és nem vagyok rájuk tekintettel. A Nagyapa a spontán vetélésemből meg 
a váltakozó fiúimból arra következtetett, hogy én erkölcstelen vagyok, de ezt nekem nem merte 
mondani, csak a Maminak. Ezt én fél füllel hallottam, mire azt mondta nekem, hogy ezt a mostani 
kormányra értette, de én tudom, hogy rám. Aztán a Mami elmondta, hogy kiakadt a spontán 
vetélésemtől, holott örülhetne, hogy e lment a baba. Azért elég szörnyű volt vérezni, úgy éreztem, 
kivérzek magamból mindent . Ha az egy gyerek volt, akkor az ultrahangos felvételen babadarabokat 
látni, az orvos fehér gumikesztyűjén pedig vércafatokat. 

Amikor megjöttem Győrből, a Peti azt mondta, unja ezt a témát , mert a Xénia annyit mesélt már 
neki arról, hogy milyen szörnyű egy abortusz. Aztán megnéztem a bútorokat Odet tnél , és jónak 
találtam őket, két gyönyörű szekrényt, négy faragott széket és egy kanapét nekem adott nyolcezerért. 
Metaxával kínált. Megjött a barátnője, de unalmasak lettek. Csajos dolgokról beszélgettek, és közben 
felhívott a Peti, amíg ot t voltam, erre közölték velem, mennyire bunkó ez a Peti, meg mennyire szét 
van esve, milyen szomorú, hogy nem érti meg a spontán abortuszomat és ezen viccelődik. Mondtam 
nekik, nem vártam el tőle, hogy megértse, és tudtam, hogy n e m fogja megérteni, szóval semmi baj. 
De ők kiakadtak ezen. Aztán az Odet t muta to t t ruhákat, és elárulta a turkáló helyét is, ahol 500 
forintért tök jó ruhák vannak. 
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Tomas Venclova 

MINDEN ÉLŐ ANYJA 

Eltűnt az angyal, magukra maradtak 
a férfi és a nő. Lement a nap , 
visszhang verődöt t szakadékfalaknak, 
még felragyogott a hegyvonulat . 
Istenre val lot t minden, ami t kaptak: 
durva bőrruha, ember-arculat , 
apadó meder, patak váj ta ka t lan , 
bogáncs, tövises bozót, j á rha ta t lan . 

A kéz nehezen boldogult a kővel , 
szomjúság volt , mag sohasem elég, 
tenyér kapátó l kérgesült idővel, 
talp repedezett , görbült a derék. 
Ádám vadászott, győzte még erővel, 
de hogy ne vesztegesse idejét , 
a tegnapi vadat kezessé te t te , 
sátrához szokjon, megszelídítette. 

Holdciklusoknak engedelmeskedve 
az alázatos test várta sorát. 
Jó volt hozzá az Úr. T e h e r b e esve 
megszülte kíntik között két fiát. 
Ékes szavú a kisebb, fürge elme. 
De százszor kedvesebb ama gálád 
elsőszülött. N e m téveszthetők össze: 
halált csak egyikük hozott a földre. 

A verset kéziratból közöljük. A vers eredeti címe: „Gyrtijii Motina". 
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A törzs szapora. A ha lá l se rémes. 
Á m e mondat sokszor torkára forr. 
Porckopás, fájó, eszméletvesztéses. 
M á r álma sincs Éden folyóiról. 
Felhőből pár csepp: ta laj alig érez 
nedvességet. H a j l o n g minden bokor , 
a porförgeteg súlya nyomja , megdől; 
kegyet len számum tör be délkeletről. 

Ö v é : a háztartás. A férfié: a nyájak. 
Virradat ig a szállás szegletén 
csillag világol, aprócska szilánk csak, 
a t i l to t t kertből egy a tomnyi fény; 
a n ő ezt nézi - már h í j á n a társnak, 
ki t e lvet t tőle az isteni kény; 
m i n d e n t veszített, semmit sem veszített: 
örök, akár a Tudás Fája, így lett. 

A mindenség az O méhéb en ért meg. 
O táplá l ta köldökzsinóron át 
Messalinát , Jeanne d 'Arco t , és a KZ-
b e n a lányt, ki feláldozta magát 
társnőjéér t . Es azt is, ki egy részeg 
éjszakán fogant leánymagzatát , 
bár szíve vert még, szemeteskukába 
dob ta , és nem volt lelkifurdalása. 

S O az, akitől elsimul az örvény, 
miál ta l felszakadtak horgonyok, 
O , ak inek szentélyeit be tö l tvén 
bol t ív alatt millió mécs lobog, 
kit katedrális-kapu dicsőí tvén 
zeng, az Anya, aki m a j d szülni fog, 
és é l t e tő leheletével á tha t 
barokk belsőket, íves gótikákat.* 

FORDÍTOTTA HALASI ZOLTÁN 

* Az utolsó versszakban a Szűzanya = Stella Maris. Bizonyos hagyomány szerint azonos a Szent Szófiával (Bölcsességgel), 
aki esztétikai és építészeti szempontból a világmindenség kezdetén áll. 
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Galin Tihanov 

Vajon a modern irodalomelmélet 
miért Közép- és Kelet-Európából ered? 

ÉS MA MIÉRT HALOTT? 

A 
1 21. század kezdetén, úgy tűnik, el-

jutottunk arra a pont ra , hogy fel- és elismerjük: az 
irodalomelmélet min t különálló kutatási ág ki-
hunyt. Még az e lméle t legelszántabb hívei is azzal 
vannak elfoglalva, hogy a kiúttalan válság mérté-
kéről képet alkossanak.1 Visszatekintve megálla-
píthatjuk: az irodalomelmélet mintegy nyolcvan 
évig létezett, a t tó l kezdve, hogy az 1910-es évek 
végén megfogant , egészen az 1990-es évek ele-
jéig. A tudományág kezdetét az orosz formalis-
ták tevékenysége jelezte. Wolfgang Iser 1980-as 
években végrehaj to t t fordulata, melynek során a 
befogadáselmélet és az olvasás fenomenológiája 
helyett az iránt kezdett érdeklődni, amit „irodal-
mi antropológiának" nevezett, már előrevetítette 
az önmagában ve t t irodalomelmélet végét, s ezt 
Jurij Lotman 1993-ban bekövetkezett halála csak 
megerősítette. Mindenesetre a szemiotikát már 
maga Lotman is egyre inkább egyetemes kultúra-
elméletként fogta föl, mintsem szűken vett iroda-
lomelméletként.2 

Az előbbi időha tá r ma közmegegyezésnek ör-
vend: valóban az orosz formalisták voltak az el-
sők, akik az i rodalmat az elméleti vizsgálódás kü-
lönálló terepének tekintették, és munkásságuk 
során eltávolodtak az esztétikától, a szociológiá-

Galin Tihanov professzor (Queen Mary, University of Lon-
don) 2012. március 22-től 26-ig nyilvános előadás- és szemi-
náriumsorozatot tart az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kul-
túratudományi Intézetében. A projekt az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
valósul meg (a támogatás száma TÁMOP 4.2.1/B-09/1/ 
KMR-2010-0003). A részletekről érdeklődni lehet a scheib-
ner.tamas@btk.elte.hu e-mail címen. Az itt közölt tanul-
mány eredeti megjelenési helye: Common Knowledge, 10.1 
(Winter 2004): 61-81. 

tói, a pszichológiától és a történettudománytól , 
és inkább a nyelvtudományból merítettek. Né-
metországban ugyan már korábban történtek kí-
sérletek a művészet önálló megközelítésére, ezek 
azonban inkább a zene és a vizuális művészetek 
mintsem az irodalom iránt érdeklődtek. Hein-
r ich Wölffl in á lma a nevek nélkül i művészet-
történet-írásról Oszip Brik feltevésében élt to-
vább, miszerint ha Puskin nem létezett volna, a 
Jevgenyij Anyegin saját magát írta volna meg.3 

Wölfflin újításának olyan befolyása volt, hogy 
amikor Oskar Walzel az irodalom tanulmányozá-
sát a kultúrtörténet akkoriban uralkodó keretei-
től meg akarta szabadítani, képtelen volt ellen-
állni a művészettörténet csábításának. Walzel, 
amikor a különféle művészeti ágak egymást „köl-
csönösen megvilágító" elméletét vezette elő, a 
társadalom- és kultúrtörténet csapdáját csak úgy 
tudta elkerülni, hogy közben a művészettörté-
net-írásban bevett eszköznek számító fogalmakat 
(mint például a „stílus") erőltetett az irodalom 
tanulmányozása esetében is.4 Ezzel szemben az 
orosz formalisták az irodalmat csakis az „irodalmi-
ság" fogalmai szerint voltak haj landóak tárgyalni. 
Az „irodalmiságot" olyan vonásnak vélték, mely 
feltételezésük vagy reményeik szerint képes meg-
ragadni mindazt, ami az irodalmit megkülönböz-
teti. Azzal, hogy — különösen működésük első 
szakaszában - az irodalmi „eszközre" irányították 
figyelmüket, a formalisták az irodalmat annak 
eszközeire csupaszították, melyeket nem képes az 
erkölcs, a vallás vagy a politika ellenőrizni, és 
nem lehet kizárólag utóbbiak függvényében tár-
gyalni. 

A másik időhatárt, az 1990-es évek elejét a fi-
lozófia és a kultúraelmélet területén végbement 
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fejleményekre tekintet tel jelöltem ki. Az 1910-es 
években az irodalomtudomány azzal a törekvéssel 
jelentkezett, hogy függetlenítse magát a filozófia 
iránymutató diskurzusától (jóllehet az irodalom-
tudomány még nem ritkán ekkor is taktikai szö-
vetségre lépett az esztétikával). De az 1970-es 
évektől kezdve és különösen az 1980-as években 
az irodalomelmélet újra a filozófia irányába tájé-
kozódott, ezúttal a dekonstrukció erőteljes hatása 
következtében. Nietzsche és Heidegger gondol-
kodásában gyökerező gondolatokat felkarolva a 
dekonstrukció új kutatási irányt mutatott , mely 
számára az irodalom csak egy volt a számos vizsgá-
lati tárgy közül. Az irodalomról való gondolkodás 
és írás így elvesztette különleges és egyedi élét, és 
a szépirodalmi, valamint a nem-szépirodalmi 
szövegek közti határvonal, melyet a formalisták 
és utódaik komolyan védelmeztek, átjárhatóvá és 
esetenként jelentéktelenné vált. Ehhez hasonló-
an a feminizmus, a posztkolonializmus és az új 
historizmus is sokkal többet jelentett , mint szép-
irodalmi szövegek olvasását: kultúraelméleti stra-
tégiák voltak, melyektől számos irodalomelméle-
ti gondolkodó igyekezett távolságot tartani, attól 
félvén, hogy e módszerek a G eiste sgeschichte szel-
lemét idézik meg. Ezzel együtt az 1970-es évekre, 
különösen a tartui iskola írásaiban, világos jelei 
mutatkoztak annak , hogy az irodalomelmélet 
(a szemiotikával egyre merészebb szövetségre 
lépve) megkísérli majd általános kultúraelmélet-
té avatni saját magát, még akkor is, ha ennek si-
kere értelemszerűen magának az irodalomelmé-
letnek a felszámolásához vezet. 

Ez az alapja abbéli feltevésemnek, hogy az 
1990-es évek eleje a bölcsészettudomány önálló 
ágazataként felfogott irodalomelmélet elnyújtott 
haldoklásának utolsó felvonását jelenti. Az, hogy 
Lotman és Iser felhagyott az irodalomelmélet 
művelésével, és ehelyett az előbbi a kultúraelmé-
let formájaként felfogott szemiotika kutatása felé 
fordult, az utóbbi pedig elkalandozott a filozófiai 
antropológia területére, a tudományág megren-
dült egészségét jelezte, és azt, hogy már aligha ké-
pes belsőleg megújulni. Ezeknek az átalakulások-
nak legfőbb oka az irodalom és fogyasztásának 
megváltozott státusa a posztindusztriális társa-
dalomban, mely egyre inkább globalizálódik, és 
a szakadatlan információáramlástól, valamint a 
képeken nyugvó kommunikációtól függ. Az el-
múlt két évtizedben a szabadidő eltöltésének 
módja is drámaian megváltozott, különösen a te-

hetős Nyugaton: a személytelen és mediatizált, de 
kereskedelmileg sikeres szórakoztatási formák el-
terjedése a magányos olvasás tapasztalatát még 
inkább kihívás elé állítja. Az olvasásnak továbbá 
versenyeznie kell olyan információforrásokkal is, 
melyek az érzékek tágabb körére hatnak egyszer-
re, és oly módon tálalják anyagaikat, amit ma 
könnyen befogadhatónak („fogyasztó-barátnak") 
szokás gondolni. Az „irodalmi műalkotás" (Ro-
man Ingarden könyvének címe egyszerre elavult 
és nosztalgikus) többé nincs különleges státussal 
felruházva; csupán egy a sok árucikk közül, me-
lyek a figyelmünkért versengenek a kulturális 
piacon. 

Kronotoposz 

Ha felismertük, hogy az irodalomelmélet passé, 
történeti vizsgálódás tárgyává tehet jük, megis-
merhetjük alakulásának mozgásirányát, és fel-
mérhetjük, hogy vajon mennyire kultúrafüggő 
jelenséggel ál lunk szemben. Ennek a résznek a 
kulcsfogalma ezért a kronotoposz lesz. Állí tá-
som meglehetősen egyszerű: úgy vélem, a mo-
dern irodalomelmélet a két világháború között 
született, mégpedig Kelet- és Közép-Európában 
- Oroszországban, Csehországban, Magyarorszá-
gon és Lengyelországban egy sor kulturális meg-
határozottság és intézményes tényező egybeesésé-
nek következményeképpen.5 

Mielőtt ez utóbbiak bemutatásába fognék, rö-
viden összegeznem kell, hogyan járult hozzá Ke-
let- és Közép-Európa az irodalomelmélet későbbi 
alakulásfolyamataihoz, melynek mértékét nehéz 
volna eltúlozni.6 Az irodalomelmélet második 
„aranykorának", az 1960-as és 1970-es évek új-
nak vélt felismerései aligha tekinthetők többnek, 
mint a két világháború közti időszakban Kelet- és 
Közép-Európában körvonalazott témák, problé-
mák és megoldások részletesebb kidolgozásainak, 
változatainak. A francia strukturalizmus (még ha 
esetenként vonakodik is elismerni elődeit), le-
gyen bármilyen kifinomult, természetesen Ferdi-
nand de Saussure munkásságának köszönheti lé-
tét, ám az orosz formalizmus és a prágai nyelvész-
kör eredményeire is támaszkodott,7 s merített a 
fonológia elveit az 1930-as években kidolgozó 
Nyikolaj Trubeckoj és Roman Jakobson művei-
ből.8 A narratológia - bár későbbi változatai 
(így Claude Lévi-Strauss, Algirdas J. Greimas, 
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Claude Bremond, Gérard Genette, Eberhard 
Lämmert, Dorrit C o h n vagy Mieke Bal felfogása) 
közt jelentős különbségek érzékelhetők - soha-
sem függetlenítette magát Vlagyimir Propp örök-
ségétől, akinek A mese morfológiája c ímű műve 
már 1928-ban megjelent.9 Az 1970-es évek euró-
pai befogadáselméletének előzményeit a prágai 
nyelvészkör írásaiban ismerhetjük fel, s itt külö-
nösen Felix Vodickára gondolhatunk, aki megle-
hetősen szabadon kölcsönzött gondolatokat In-
gardentől.10 Végül a marxista irodalomelmélet 
későbbi virágkorára jelentős hatással volt Lukács 
György 1930-as évekbeli munkássága. 

Másfelől azonban az is nyilvánvaló, hogy a mo-
dern irodalomelméletnek vannak áramlatai, me-
lyek távolabb esnek a kelet- és közép-európai el-
mélet hatásától. Különösen jó példa erre a her-
meneutika, melyet a német szellemtudományok 
már jó ideje alkalmaztak, mielőtt E. D. Hirsch az 
Egyesült Államokban az irodalomelmélet szolgá-
latába állította volna. Németországban a her-
meneutika lassabban vált irodalomelméletté, mi-
vel mindig is túlnyúlt az irodalom és az irodal-
miság tárgyán. A német teológiába és filozófiába 
mély gyökereket eresztő hermeneutika (különö-
sen Hans-Georg Gadamer által gyakorolt formá-
jában) a kultúrafilozófia és a kultúrtörténet státu-
sával bírt - ez olyan művekre is áll (mint például 
Wilhelm Dilthey Élmény és költészet c ímű műve), 
melyekben az irodalmi elemzés nagyobb mérté-
ket öltött. Csupán Hans Robert Jauss kutatásai-
nak és Peter Szondi irodalomról ( főként Höl-
derlinről) szóló műveinek köszönhető, hogy a né-
met hermeneutika külön irodalomelméleti arcu-
lattal rendelkezik.11 

Más szóval, az irodalomelmélet felfutását az a 
folyamat határozta meg, mely során a monolit i-
kus filozófiai megközelítésmódok az első világhá-
ború ideje táján felbomlottak és módosultak. Bár 
a hermeneutika nem vált irodalomelméletté az 
1920-as és 1930-as évek során, más filozófiai pa-
radigmák átalakultak, s olyan elméleti megköze-
lítésmódok létrejöttéhez járultak hozzá, melyek 
alkalmasabbak az irodalom tanulmányozására. Ez 
a fajta átalakulás a modern irodalomelmélet ki-
alakulásának egyik legfontosabb útját jelenti. 
Legkiválóbb példáját kétségkívül az az 1920-as és 
1930-as években végbement folyamat szolgáltat-
ja, mely során a marxizmust az irodalom értelme-
zésére alkalmazták, s itt elsősorban a magyar és 
zsidó Lukács György munkássága emelendő ki. 

De éppígy említhető az a mód, ahogyan Ingar-
den, a lengyel gondolkodó nagyjából ugyanekkor 
keletkezett írásaiban átalakít ja a husserli filozó-
fiát, alkalmassá téve a fenomenológiát az irodal-
mi mű tanulmányozására.12 

Egy másik vetület, mellyel foglalkoznunk kell a 
modern irodalomelmélet születését tárgyalva, az 
orosz formalisták és a prágai nyelvészkör együttes 
- és néhány évig a két csoportosulást össze is kö-
t ő - erőfeszítései. Az irodalomelmélet 1920-as és 
1930-as évek Oroszországában és Csehszlovákiá-
jában másképp lépett színre, mint ahogyan Lukács 
és Ingarden kapcsán bemutattam. Az orosz és a 
csehszlovák elmélet eredete egyrészt a pozitiviz-
mussal szembeni növekvő elégedetlenséghez köt-
hető, másrészt - és ez a fontosabb — ahhoz az 
igényhez kapcsolható, hogy az elmélet szembe-
nézzen a szépírás friss és radikálisan új módjaival 
(vagyis az orosz avantgárd futurista közegében és 
a főként szürrealista csehszlovák irodalmi kör-
nyezetben születő művekkel), ezeket értelmezni 
tudja, és ezáltal támogassa. Vagyis az irodalomról 
való gondolkodás a 20. század elején jelentős 
mértékben megváltozott, aminek oka egyrészt 
magában az irodalomban keresendő, másrészt a 
kontinentális filozófia néhány fontos metadis-
kurzusának átalakulásában, szertehasadásában. 
E két tényező elválasztása természetesen csak a 
megértést szolgáló elvonatkoztatás, de céljaink-
nak megfelel, ráadásul nagy mértékben igazolható. 

ielőtt belemerülnék e két forga-
tókönyv elemzésébe, szeretnék egyvalamit hang-
súlyozni elbeszélésemben. A négy említet t eset 
közül három (az orosz formalistáké, a prágai nyel-
vészköré és Roman Ingardené) olyan helyzethez 
kötődik, melyben egy szélsőséges történelmi ese-
mény után újjáéledt az alkotói szabadság. Cseh-
szlovákiában és Lengyelországban (ha Horthy 
Magyarországán nem is) a két világháború közöt-
ti évek - az Osztrák-Magyar Monarchia felbom-
lását követően - egyfajta második nemzeti ébre-
dés időszakaként je l lemezhetők. Fontos meg-
jegyezni, hogy az orosz formalizmus és — még 
nyíl tabban - a prágai nyelvészkör szorosan kap-
csolódott az új politikai identitást feltételező új 
állam létrehozásának folyamatához; és volt vala-
mi neoromantikus büszkeség azokban, akik a vál-
tozások élcsapatához tartozónak vélték magukat. 
Jakobson és Brik szoros szövetsége Majakovszkij-
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jal, és néhány formalista közeledése a LEF-hez és 
annak Le/, majd Novij Lef címen megjelenő fo-
lyóiratához vitathatatlan bizonyítékát nyújt ja 
ennek. Mi több, feltűnő, hogy az orosz formalis-
ták és a prágai nyelvészkör tagjai tudományos 
műveikben egyaránt megszólítanak kiemelkedő 
politikusokat. A prágai nyelvészkör 1930-ban 
Masaryk elnököt nyolcvanadik születésnapja al-
kalmából egy Masaryk és a nyelv című kötettel 
lepte meg, melyben olyan szerzők adták közre írá-
saikat, mint Jakobson és Jan Mukarovsky. 1924-
ben a formalisták cikksorozatot jelentettek meg 
Lenin nyelvéről és stílusáról.13 Bár úgy tűnhet , ez 
utóbbi gesztus pusztán gyakorlati célokat szolgált, 
ha nem egyenesen ironikusnak vagy cinikusnak 
minősítjük, a formalisták érdeklődése a konst-
ruktivizmus, a tényirodalom, és más baloldali 
művészeti mozgalmak iránt sokkal több volt, 
mint a lojalitás külsődleges bemutatása vagy tak-
tikai előnyök reményében kiötlött ügyes húzás.14 

Végül is az érett formalizmus két legnagyobb ha-
tású és legtöbb újdonságot hozó elméleti műve 
— Jurij Tinyanov Az irodalmi fejlődésről (1927) és 
Borisz Echenbaum Irodalom és az irodalom min-
dennapisága (1927) - egyaránt a Na literatumom 
posztu, a szélsőségesen baloldali RAPP folyóiratá-
nak oldalain jelent meg. (Eichenbaum cikke be-
jelentette eltávolodását a formalizmustól az iro-
dalmi szociológia felé, amiért egyaránt kritika ér-
te más formalisták, így Viktor Sklovszkij és - ami 
talán meglepőbb - saját ortodox marxista tanít-
ványai részéről.) 

Az oroszországi formalisták és a csehszlovákiai 
prágai nyelvészkör tagjainak politikai hatalom-
hoz való hozzáállását érdemes tehát annak fényé-
ben átértékelni, hogy igen élénken közreműköd-
tek a két újonnan megalapított állam kulturális 
feladatainak és tennivalóinak végrehajtásában." 
Mindemellett azonban a politikai környezet ala-
kító erejét nem szabad túlhangsúlyozni. A mo-
dern irodalomelmélet azon a metszésponton fej-
lődött ki, ahol a nemzeti lelkesedés és az egynyel-
vűségen és a helyi bezárkózáson túllépő kulturális 
kozmopolitizmus találkozott. Néhány éven át az 
orosz formalisták tevékenységüket egy meglehe-
tősen mozgékony közegben fejtették ki, és erényt 
kovácsoltak a városi és az emigráns orosz kultúra 
közötti eszmecserébéíl. A formalisták legtehetsé-
gesebb nagykövetei közé tartozott berlini tartóz-
kodása idején Sklovszkij, és a Csehszlovákiában 
élő Jakobson.16 Ugyanennyire fontos, hogy a for-

malizmus alapjait olyan, gyakran zsidó kutatók 
rakták le, akiket több kulturális hagyomány ita-
tott át, és jól érezték magukat mind Moszkva, 
mind a birodalmi Szentpétervár etnikai és kultu-
rális sokféleségében: többek közt Jakobson, Brik, 
Echenbaum és a (francia származású) lengyel 
nyelvész, Baudouin de Courtenay. Jakobson kü-
lönösen fontos példa: Oroszországból Csehszlo-
vákiába tör ténő áttelepülése központi jelentő-
ségű a prágai nyelvészkör nemzetközivé válása 
szempontjából, s ugyanez m o n d h a t ó el Jakob-
son Pjotr Bogatirjovval és a Bécsben letelepe-
dett orosz emigráns Nyikolaj Trubeckojjal való 
együttműködéséről. Jakobson kapcsolatot tartott 
továbbá Tinyanovval is, aki Oroszországban ma-
radt ugyan, de szintén bekapcsolódott a prágai 
nyelvészkör tevékenységébe." A kör munkássága 
tehát egy olyan környezetben bontakozott ki, 
mely a szűken vett nacionalista megfontolásokat 
idejétmúltnak tekintette. íme, egy beszédes példa 
az egyik kortárs visszaemlékezéséből: „A kört jól 
jellemzi a találkozók nyelve. Ritkán lehetett ak-
centus nélküli cseh szót hallani. Még azok is, akik 
a csehen kívül alig tanultak meg más nyelven be-
szélni, egy idő után furcsa kiejtést szedtek fel. A 
külföldi vendégek tovább fokozták e nyelvi kava-
rodást. Volt például egy Dániából érkezett ven-
dégelőadó. Franciául vagy németül , esetleg egy 
szláv nyelven kényszerült beszélni, s ezt természe-
tesen akcentussal tette."18 Azt is felidézhetjük, 
hogy Jakobson, Trubeckoj és Bogatirjov legalább 
két nyelven írtak, csakúgy mint Lukács és In-
garden, akik az anyanyelvük, a magyar, illetve a 
lengyel mellett a németet is használták. Lukács 
maga több mint két évtizedet töl tött hazájától tá-
vol, Bécsben, Berlinben és Moszkvában.19 

I_-/ukács, Jakobson, Trubeckoj, Boga-
tirjov és Sklovszkij, sőt René Wellek élettörténe-
te is arra a felismerésre vezethet bennünket , hogy 
szembenézzünk az idegenben eltöltött évek és az 
emigráció óriási jelentőségével a modern iroda-
lomelmélet kelet- és közép-európai megszületése 
szempontjából. Az idegen országban való hosszas 
tartózkodás vagy az ottani végleges letelepedés a 
heterotopia és többnyelvűség különösen feltűnő 
eseteinek tekinthetők. A drasztikus történelmi 
változások a kényszerű helyváltoztatás traumáját 
hozták magukkal, de ugyanakkor azt a termékeny 
bizonytalanságot is, mely egynél több nyelv hasz-
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nálatának kényszeréből, illetve abból adódik, 
hogy az egyénnek több kultúrában kel le t t élnie.20 

Ez a mintázat a második világháború után, az 
1950-es évektől az 1970-es évekig ismét termé-
kenynek bizonyult, amikor is az elmélet központ-
ja fokozatosan á t tevődöt t Franciaországba, a 
francia nyelvű gondolkodók közé: a román-zsidó 
Lucien Goldmann, a litván születésű Algirdas 
Greimas, és - egy másik emigrációs hul lám tete-
jén - Tzvetan Todorov és Julia Kristeva jelentős 
mértékben gazdagította a szemiotikát, a nana-
tológiát, a strukturalizmust, a posztstrukturaliz-
must, a marxista irodalomelméletet, a pszichoa-
nalízist és a feminizmust. Az ő munkásságuk tes-
tesíti meg mindazt a lehetőséget, melyet később 
Edward Said „utazó elméletként" ünnepe l t (Lu-
kács Történelem és osztálytudat című művének ha-
tását elemezve): „Az elmélet értelme [. . . ] az uta-
zás, az, hogy mindig meghaladja saját határait, 
hogy emigráljon, hogy mindörökre idegenben 
maradjon."21 

Ugyanakkor kulturális státusát t ek in tve az exi-
lium és az emigráció az 1920-as és 1930-as évek-
ben különbözött a második világháborút követő 
hasonló tapasztalattól. Míg a párizsi értelmiségi 
színtérre érkezők (Greimas, Todorov, Kristeva) 
f ranc ia egyetemeken szerezték dok to r i fokoza-
tukat , az 1920-as és 1930-as években tevékeny 
nemzedék kiemelkedő alakjai hazájukban és saját 
kulturális közegükben tanultak és értek be. (A ki-
vétel Jakobson, aki Csehszlovákiában szerzett dok-
torátust.) Ennek megfelelően, míg Greimasról, 
Todorovról, Kristeváról, és - bár előbbieknél ki-
sebb mértékben - Goldmann-ról is bá t ran állít-
ható, hogy kulturálisan asszimilálódtak, Lukács, Ja-
kobson, Bogatirjov és Trubeckoj pályafutásuk egyik 
legtermékenyebb időszakában nem m e n t e k ilyen 
messzire a befogadó kultúra átvételében. Inkább 
menekültek, min tsem véglegesen berendezkedő 
kivándorlók lévén egy nyíltan heterokulturális 
környezetben merül tek el, és ami enné l is lénye-
gesebb, fontosnak tartották, hogy megőrizzenek 
egy teljesen kétnyelvű értelmiségi létezést. 

A 
1 V gondolkodók személyes körülmé-

nyei idegenben mintegy a legdrámaibb és legin-
kább felismerhető megjelenésmódjai azon mé-
lyebb strukturális okoknak, melyek az irodalom-
elmélet irányvételét meghatározták, de csupán az 
exiliumban élőket figyelembe véve o lyan kiemel-

kedő gondolkodókat hagynánk ki a képből, mint 
Ingarden, Mukarovsky és Vodicka. Ennél átfo-
góbb koncepciót kell kidolgoznunk, olyat, mely 
megmagyarázza, milyenek voltak azok a körülmé-
nyek, melyek egyszerre alakították az idegenben 
élők és az ú jonnan alakult független államokban 
o t thon maradók munkásságát. Noha ezek az or-
szágok függetlenségüket az Osztrák-Magyar Mo-
narchiával szemben nyerték el (Lengyelország 
ezen kívül Német- és Oroszországtól), a nemzeti 
büszkeség és az új államokért végzett lelkes mun-
kálkodás egyáltalán nem jelentette a német kul-
turális vonzáskörből való kilépést. Prágában a né-
met egyetem tovább működött; a magyar és len-
gyel társadalmi élet legkülönfélébb területein a 
Németországban tanult értelmiségiek továbbra is 
vezető szerepkört töl töt tek be. Nem szűntek meg 
a német újságok és kétnyelvű kiadványok sem, 
melyeket szabadon terjesztettek. A német nyelvű 
magyar napilap, a Pester Lloyd, melyben Lukács 
fiatalemberként számos szöveget publikált, nyolc 
évtizeden át jelent meg Budapesten az 1850-es 
évektől a második világháborúig. Biztosabb tala-
jon állva, és a fiatal független államok támogatá-
sát élvezve a cseh és a lengyel értelmiség a német 
kulturális jelenlétet kevesebb aggodalommal fi-
gyelte. Csehszlovákiában a prágai nyelvészkör tá-
vol tartotta magát a németellenes purizmus szűk-
látókörűségétől; elismerte továbbá az önálló szlo-
vák nyelv létét, noha az alkotmány egyetlen 
„csehszlovák" nemzetről és nyelvről ejtett szót.22 

N e m véletlen, hogy a nyelvészet és az irodalom-
elmélet új kezdeményezései Prágában bukkantak 
fel, s nem Pozsonyban, hiszen előbbi tudományos 
közössége kevésbé tartott attól, hogy a cseh kiszo-
rítja vagy beolvasztja a szlovák nyelvet. Saját ere-
jében jobban megerősítve, és szilárdabb társadal-
mi helyzetéből adódóan a cseh tudományosság 
kedvezőbb helyzetben volt ahhoz, hogy közvetít-
sen saját öröksége és az európai, így a német gon-
dolkodás új fejleményei között. A cseh-német 
párbeszéd megújuló fogalomkészletéről árulkodik 
az az első világháborút követő vita, mely a kisebb 
közép-európai nemzetá l lamoknak a jövőbeli 
európai politikában betöl tendő szerepéről szólt. 
Míg Németország szerette volna elérni, hogy ezek 
az államok német kulturális fennhatóság és né-
met stratégiai célok alá rendelődjenek, azok in-
kább arra készültek, hogy a német örökségre há-
mot vetve kihasználják annak húzóerejét, és or-
szágaikat modern, előretekintő és teljesen függet-
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len államokká alakítsák. Friedrich Naumann 
Mitteleuropa (1915) és Tomás Masaryk Az új 
Európa (1918) című műve e nagyon különböző 
nézetek minden bizonnyal legvilágosabb meg-
nyilvánulásainak tekinthetők.23 

Csehszlovákia, Lengyelország és (bár más poli-
tikai okokból) Magyarország így élénk figyelem-
mel követte a német szellemi fejleményeket (a 
prágai nyelvészkör az oroszt is), de ezt összehan-
golták saját független politikai létük gyakorlatias 
megközelítésmódjával. Az első világháború után 
Csehszlovákia, Lengyelország és Magyarország 
kulturális identitása megegyezett abban, hogy — a 
német örökségnek köszönhetően - többet jelen-
tettek bezárkózó nemzetállamoknál, de önma-
gukban nem voltak birodalmak. Kettős státusuk 
azt jelentette, hogy a kulturális találkozás tapasz-
talata és a többnyelvűség ezekben az országokban 
magától értetődőnek számított. Nem érezték ma-
gukat sem túlságosan közel (Horthy Magyaror-
szágát leszámítva) a német (és az orosz) kultúrá-
hoz, sem túlságosan távol tőlük - és ez a kulturális 
helyzet minden jel szerint kedvező volt a nyelvről 
és a szövegről való gondolkodás új irányba terelé-
se szempontjából. Az a lehetőség, hogy az ember 
„elidegenítse" saját magától a szentként tisztelt és 
természetesnek látott anyanyelvi irodalmat an-
nak idegen nyelvű elemzése révén vagy azáltal, 
hogy egy másik kultúra fénytörésében szemléli, 
hatalmas jelentőséggel bír a modern irodalomel-
mélet kialakulása szempontjából. Jellemző, hogy 
Fritz Mauthner emlékirataiban a nyelvfilozófia és 
a nyelvpszichológia iránti érdeklődését Prága 
első világháború előtti többnyelvűségével ma-
gyarázta: „El sem tudom képzelni, hogy Ausztria 
egy szláv tartományában született zsidó miként 
kerülheti el, hogy nyelvészettel foglalkozzon; hi-
szen egyszerre nem kevesebb, mint három nyel-
vet kell elsajátítania", a németet , a csehet és a 
hébert.24 Az sem véletlen továbbá, hogy az első 
összehasonlító irodalomtörténeti folyóiratot, az 
Acta Litterarum Comparationist (1877-1890) a 
multikulturális Kolozsvárt szerkesztették.25 

A kultúrák közötti mozgás folyamata azonban 
az egyes országokban különböző mértéket öltött . 
Magyarországon (ahol erős volt a populista, ro-
mán-, szlovák- és zsidóellenes áramlat) monolo-
gikus és soviniszta irányzatok akadályozták érvé-
nyesülését, csakúgy, mint Lengyelországban a 
Piisudski-rezsim alatt. Az irodalom elméleti kisa-
játítása nem jelentett mást, mint túllépni annak 

(és az olvasó) nemzeti beágyazottságán, olyan 
külső pozíciót felvéve, ahonnan az irodalom el-
vont törvényein el lehet gondolkodni. Ez nem 
mindig volt kivitelezhető nem demokratikus po-
litikai környezetben. Jakobson A prágai nyelvész-
kor előfeltevéseiről (1934) szóló cikkében nem 
minden eszményítés nélkül mutatta be a két vi-
lágháború közötti cseh és közép-európai intellek-
tuális életet, miközben tudomást sem vett a tér-
ségben folyó kiélezett (és sokszor összetűzéshez 
vagy elnyomáshoz vezető) kulturális versengésről: 

Csehszlovákia különféle kultúrák találkozási p o n t j á n 
fekszik és a tör ténelem folyamán sajátlagos kulturális 
jellemvonásait | . . . ] azoknak az áramlatoknak a kreatív 
egyesítéséből nyerte, melyek némi távolságra voltak 
egymástól. A cseh művészet és társadalmi ideológia 
vonzereje tör ténetének legtermékenyebb időszakai-
ban a különféle, gyakran egymással szemben haladó 
irányzatok mesteri egyesítéséből ered.26 

Nehézségek közepette és a törekvéseket kevéssé 
támogató politikai körülmények által hátrál tatva 
bár, de Közép-Európa ekkor egy olyan szubkonti-
nensre emlékeztetett, mely saját, jóllehet némi-
leg magába zárkózó kultúrával rendelkezik. (A 
prágai nyelvészkör munkásságát, talán a szlavista 
kutatókat leszámítva, egészen az 1960-as évekig 
kevesen ismerték Európában.) És az uralkodó nyu-
gati filozófiai hagyományok impulzusait felszínes 
tiszteletlenség, ugyanakkor félénkség és önmegta-
gadás nélkül itt lehetett irányuktól eltéríteni és át-
alakítani. 

Első forgatókönyv: 
a filozófia átalakítása 
A modern irodalomelmélet Közép-Európában ki-
alakult formájának és a filozófia irányadó meta-
diskurzusainak viszonyáról szóló fenti következ-
tetés Lukács és Ingarden munkásságára is alkal-
mazható; talán jobban, mint bárki máséra. Kez-
detben mindket ten úgy tervezték, hogy majd a 
kontinentális filozófia diskurzusába kapcsolód-
nak be, de mindketten azon kapták magukat, 
hogy irodalomelméletet és esztétikát írnak. (Az 
irodalomelméletnek sohasem sikerült függetlení-
tenie magát teljesen az esztétikától, amint ez épp-
úgy látszik Mukaíovsky művein az 1930-as évek 
közepétől, mint Lukács és Ingarden írásain.)27 In-
garden, amikor A?: irodalmi műalkotást írta Lem-
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bergben, az előszóban jellemző módon úgy fogal-
mazott, hogy „[vizsgálódásaimnak [...] bármeny-
nyire is az irodalmi mű, illetve műalkotás a fő té-
mája, a végső motívumok, melyek e téma feldol-
gozására ösztönöztek, általános filozófiai termé-
szetűek, s messze túlmennek ezen a speciális té-
mán."28 Ingarden vizsgálódásainak vezércsillaga a 
fenomenológia volt, de Husserl feltevéseit kri-
tikus módon sajátította át és megváltoztatta 
azokat. Am iko r olyan filozófiai metadiskurzusok 
fokozatos felbomlásáról értekezünk, mint a feno-
menológia vagy a marxizmus, fontos, hogy felis-
merjük azok különféle nyomait az utóbb elfoga-
dottá vált irodalomelméleti és/vagy esztétikai 
narratívákban. A fenomenológia jelentősége kör-
nyezetről környezetre változott. Hatása Ingarden 
esetében ugyan elsődleges fontosságú volt, az 
orosz formalizmust tekintve azonban - bár Gus-
tav Shpet közvetí tő szerepet töl töt t be a német 
fenomenológia és a formalisták közt - már kisebb 
és kevésbé rendszeres hatásról beszélhetünk. A 
prágai nyelvészkör esetében sem volt különöseb-
ben erős a fenomenológia befolyása.29 Mindkét 
iskola esetében Jakobson tek in the tő az egyértel-
mű kivételnek.30 A verselésről és a ritmusról al-
kotott elmélete mögött a „poétikai idő" mint „el-
várási idő" (Erwartungszeit) fenomenológiai fel-
fogása húzódik, mely fogalom a fenomenológia és 
az alaklélektan (Gestaltpsychologie) műhelyében 
formálódott.31 

I—/ukácsra és Ingardenre visszatérve, 
egyikőjük sem tartotta magát egész életén keresz-
tül az irodalomelmélet képviselőjének. Termé-
szetes módon az a szellemi hagyomány, melyet a 
múlt század első két évtizedében a maga ma-
gyar-zsidó-német környezetében Lukács örökölt 
vagy elsajátított , az esztétika és a kultúrfilozófia 
tradíciója volt . Az irodalomelméletre, s különö-
sen a műfaj- és regényelméletre azért irányult ké-
sőbb, az 1930-as években a figyelme, s azért hatá-
rozta meg akkor iban saját magát irodalomelméle-
ti gondolkodóként, mert csalódnia kellett abbeli 
reményében, hogy képes lesz a művészetet elhe-
lyezni egy tágabb filozófiai keretben. Lukács pá-
lyafutásának kezdeti szakasza - amikor is azzal kí-
sérletezett, hogy beilleszkedjen a rendszeres, fő-
ként neokant iánus kultúr- és művészetfilozófia 
heidelbergi közegébe - keserű illúzióvesztéshez 
vezetett, ami a világpolgári német tudományos 

hagyományt illeti. Felhagyott a rendszeres mű-
vészetfilozófia megírására irányuló kísérletei-
vel (melyhez később, az 1960-as években visz-
szatért, immár marxista szemüveggel), s inkább 
az irodalom társadalmi vetületeire irányította fi-
gyelmét.®2 

Mind Lukács, mind Ingarden arra törekedett a 
maga módján, hogy elszakadjon a neokantiánus 
művészetfilozófiától. Ingarden ezt a husserliánus 
megközelítésmód átvételével és módosításával 
oldotta meg, mely lehetővé tette, hogy az irodal-
mi műalkotásról szóló eszmefuttatásába beemelje 
a „megjelenített tárgyak" rétegét, melyet szerin-
te a neokantiánusok nem hangsúlyoztak eléggé. 
Lukács más utat választott. A műfajról szóló ko-
rábbi munkájára támaszkodott, mindenekelőt t 
A modern drámafejlődésének történeté re. 1910-ben 
írt egy cikket az irodalomtörténet elméletéről, 
melyben felvetette, bár óvatosan, a forma társa-
dalmi természetének kérdését. Világos azonban, 
hogy Lukács legjelentősebb hozzájárulása az iro-
dalomelmélethez, vagyis a realizmusról és a re-
gényről szóló 1930-as években kidolgozott elgon-
dolása már az után keletkezett, hogy eljegyezte 
magát a marxizmussal, melyet meglehetősen új-
szerűnek számító felfogásban további „konkreti-
zációra" szoruló filozófiai metadiskurzusnak te-
kintett. Történelem és osztálytudat (1923) című 
műve a marxizmus olyan felfogásának alapjait 
fektette le, mely az egyetemesebb és kultúraalapú 
megközelítésekkel összeegyeztethető volt, és amely 
megkérdőjelezte a nyers materializmust. Lukács 
marxizmusának e „revizionista" vonása az, mely 
képessé tette arra, hogy a 19. századi polgári re-
gény klasszikus példáit mint az új (vagyis szocia-
lista és proletár) regény mintái t mutassa fel, me-
lyeket utóbbiaknak fölül kell múlniuk. A realiz-
musról és a regényről szóló írásai, melyek jórészt 
moszkvai tartózkodása alatt születtek, az iroda-
lomelmélet olyan területére vezették, melyet 
egy kibontakozó nemzetközi diskurzus teremtett 
meg, s amelyen korábban nemigen mozgott. Ezt a 
területet a prágai nyelvészkör realizmusról szóló 
visszatérő eszmefuttatásai teremtették meg, leg-
kivált Jakobson 192l-es cikke, A realizmusról a 
művészetben,33 de hozzájárult alakításához az 
1930-as években lassan kifulladóban lévő orosz 
formalizmus (mindenekelőtt Sklovszkij, aki nyíl-
tan és a sorok közt egyaránt polemizált Lukács-
csal), illetve Mihail Bahtyin több fajsúlyos vála-
sza Lukács elméletére, melyek ugyan akkoriban 
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nem jelenhettek meg, de nem maradtak teljesen 
ismeretlenek sem.'4 

Lukács regényelméletét John Neubauer találó 
szavaival élve a kulturális, a társadalmi és - tehet-
jük hozzá - a módszertani „otthontalanság felira-
taként" is lehet olvasni. '5 Ahogy Lukács barátja, 
Mihail Lifsic visszaemlékszik, az 1920-as évek vé-
gén és az 1930-as évek elején Moszkvában a sztá-
linista ortodoxia azt jelentette, hogy rendkívül 
nehéz volt olyan nem szentesített tudományága-
kat önálló kutatási ágként népszerűsíteni, mint a 
marxista esztétika, nem beszélve az irodalomel-
méletről. '6 Lukács realizmusról és a történelmi 
regényről szóló cikkeivel az irodalomelmélet a 
baloldalon is biztosabb talajra lelt és elismertté 
vált: a vizsgálódás elfogadott módjává vált, me-
lyet a politikai célszerűség szintjét meghaladva 
nemzetközi szinten lehetett űzni. Lukács realiz-
mus-felfogása több volt, mint a baloldal 1930-as 
években vívott politikai küzdelmeiben alkalma-
zott fegyver: a Történelem és osztálytudatban fősze-
repet kapó hegeli totalitás fogalmára is választ 
je lente t t . Lukács továbbá válaszolt a lényeg és 
a felszín neokantiánus szembeállítására, illetve a 
forma és az élet összeegyeztetésével próbálkozó 
Lebensphilosophie erőtlen kísérleteire, mely utób-
bi kérdés kezdettől igen-igen foglalkoztatta a ma-
gyar gondolkodót. A realizmus iránt megmutat-
kozó szenvedélyes érdeklődése egy olyan irodalmi 
forma iránti lelkesedés volt, mely érvényteleníti 
saját magát (Engels szerint ez paradox módon 
kreatív tett) annak érdekében, hogy hódoljon az 
élet gazdagsága és ereje előtt . A realizmus azt 
az eszményi helyzetet kínálja fel, amikor az író 
nem utánozza a valóságot, de nem is távolodik el 
attól. Amennyiben a realisztikus mű önként fel-
adja egyediségét és jelentőségét az áttetszőség ér-
dekében, akkor a realizmus tétje nem más, mint a 
kultúra és az élet összeegyeztetése. 

Második forgatókönyv: 
az irodalom megújítása 
Miután röviden megvizsgáltuk, milyen szerepet 
játszott a filozófiai metadiskurzusok felbomlasz-
tása és átalakítása, második feltevésünk vagy for-
gatókönyvünk felé fordulhatunk, miszerint a 
modern irodalomelmélet az irodalomban végbe-
ment nagyarányú változásokra és az irodalom tár-
sadalmi relevanciájára adott válasz eredménye-

kén t jött létre Kelet- és Közép-Európában. Ma 
már közismert, hogy az orosz formalisták és a prá-
gai nyelvészkör történetében milyen fontos szere-
pet játszott az irodalomelmélet és a szépirodalom 
közötti szoros összefüggés. Ezért megengedhetem 
magamnak, hogy minden különösebb előkészítés 
nélkül egy makacs félreértésre irányítsam figyel-
memet . ' 7 A szóban forgó időszak kutatóinál 
szokásossá vált annak megállapítása, hogy mind 
az orosz formalizmus, mind a prágai nyelvészkör az 
avantgárd formakísérletek nyomán született, me-
lyek tudományos magyarázatot igényeltek. Azt 
azonban nem hangsúlyozzák kellőképpen, hogy e 
két csoport programja és eszméi a romantikus iro-
dalmi és kritikai hagyomány emblematikus témá-
ihoz nyúlnak vissza. Oroszországban a szimbolis-
ták metrum és verstan iránti fokozott érdeklődése 
jelentheti a közvetítő szálat. Miként azt Jakobson 
Krisztyina Pomorszkával folytatott beszélgetései 
során felidézte, Andre j Belij „gondolata, misze-
rint az elemzés közvetlen tárgya a verselés, kitö-
rölhetetlen nyomot hagyott bennem." ' 8 Ennél is 
fontosahb, hogy Jakobson egy a romantika ha-
gyományában álló orosz kutató, Fjodor Buslajev 
kapcsán feljegyezte, hogy a fiatal formalistákra 
örökítette nem egy központi gondolatát és elvét: 

Az a hagyomány, mely a nyelv tanulmányozását az iro-
daloméval fonta össze a Moszkvai Egyetemen alakult 
ki a 18. században, és a múlt század egyik legjelentő-
sebb szlavistája, Fjodor Ivanovics Buslajev (1818-
1897), különösen nagy híve volt. A romant ika hagyo-
mányozta rá azt a gondolatot, miszerint a nyelvészet és 
az irodalom tanulmányozása közt szoros kapcsolat van, 
akár az írásbeliséget, akár a szóbeliséget tekintjük.39 

Ennek a felismerésnek a fényében jobban érthet-
jük Jakobson és Mukarovsky Saussure-kritikáját, 
és különösen szinkrónia és diakrónia szembeállí-
tását. Számolva azzal a lehetőséggel, hogy a nyelv 
és az irodalom elterjedésük és elsajátításuk folya-
mata során tör ténet i változáson mennek keresz-
tül, a prágai nyelvészkör tagjai a termék és funk-
ció, az azonosság és változás dialektikus néző-
pontjából igyekeztek magyarázni a nyelvet, ezál-
tal felelevenítve és részletesebben kidolgozva 
Wilhelm von Humboldt felfogását a nyelvről, 
mely mindig egyaránt ergon és energeia. Ezt az el-
méleti batyut a romantikától „vehették kölcsön", 
és csak az tehet te relevánssá, hogy ezzel párhuza-
mosan a romantikus költészettel és prózával fog-
lalkoztak.40 A legfontosabb formalisták tanulmá-

2000 Cfr 85 



nyainak jelentős része Puskinról és Lermontovról 
szól, míg a prágai nyelvészkör tagjai a romantikus 
Karel Hynek M á c h á t (aki Mukarovsky és Ja-
kobson fontos c ikkeinek tárgya) és Karel Erbent 
fedezték fel újra.41 Egy másik cseh romantikus 
költő, Milota Zdirad Polák (bár ma kismesternek 
tartják) Mukarovsky érdeklődését kel te t te fel, 
aki egy 1934-ben közreadott nagyszabású érteke-
zésben elemezte A természet fensége c ímű költe-
ményét.42 Ez a romant iká t illető folyamatos ér-
deklődés mind az orosz, mind a csehszlovák gon-
dolkodók részéről, ta lán a romantika, illetve a 
formalisták és a prágai nyelvészkör által nagy 
becsben tartott avantgárd közti lényegbevágó 
kapcsolaton alapul. A gyakran közvetett és ezért 
észrevétlenül maradó összefüggés a modern iroda-
lomelmélet és a romantikus művészet és kultúr-
filozófia programja között az irodalomról szóló 
modern német diskurzus eredetében is megfigyel-
hető , melyet olyan romantikusok irodalmi ter-
méséből eredő impulzusok formáltak, min t No-
valis és E. T. A. H o f f m a n n . A két áramlat - a ha-
zai és a német (i l letve angol) romant ika hagyo-
mánya - látványos módon kapcsolódott össze 
Oroszországban, ahol az autonóm műalkotás for-
malista eszméjének alapja Viktor Zsirmunszkij 
hathatós közvetítése révén teremtődött meg. A 
német romantikában való jártassága és minde-
nekfelett a köl temények kompozíciójáról szóló 
korai munkája (1921) segített előkészíteni a tere-
pet a formalista vizsgálódás számára még az azt 
megelőző években, hogy a romantika összeha-
sonlító története (Byron, Puskin) iránti érdeklő-
dését elkezdték volna nem eléggé radikális volta 
miat t bírálni a formalistákhoz tartozó korábbi 
kollégái.43 

A romantika és a modern irodalomelmélet kö-
zötti belső kapcsolat továbbá megint csak a kelet-
és közép-európai nemzet i és a kozmopolita ten-
denciák dialektikájára világít rá. Történeti leg 
ezekben az országokban a romantika vált azzá a 
korszakká, mely irodalmi szövegekkel lát ta el az 
ú j nemzeti kánont . Semmilyen más irodalmi 
mozgalom nem volt képes a helyi büszkeség, a 
nemzeti lelkesedés és az egyetemes emberi érté-
kek jobb együttesét előállítani. A romantikus 
irodalom jelentősége itt kétrétű volt: egyrészt a 
nemzeti függetlenség és egyediség erényeit hir-
dette, másrészt az időtől és helytől független örök 
emberi szenvedélyek iránti érdeklődést táplálta. 
A romantikus szöveg így a legjobb korai iroda-

lomelméleti kísérletekben benne rej lő alapvető 
paradoxonnal rokonítható. A paradoxont egyet-
len körmondatban meg lehet fogalmazni. Az iro-
dalomról magáról lehet ugyan gondolkodni és el-
méleteket alkotni, túllépve a nemzeti korláto-
kon, azonban magának az irodalomnak mint az 
elmélet tárgyának a jelentőségét az adta és adja, 
hogy olyan szövegeket elemzünk, amelyek azért 
kanonizálódtak, mert nemzeti szempontból je-
lentősnek tetszettek; a kanonizáció folyamata 
olyan gyakorlat eredménye, mely gyakran össze-
függ a nemzetállam megteremtésével, sőt mintá-
ját voltaképpen követi. 

Vonatkoztatási rendszerek 

A modern irodalomelmélet romantikus háttere, 
i l letve az a körülmény, hogy Kelet- és Közép-
Európában a nemzeti irodalmi kánonok szöveg-
forrásaként a romantika kiemelkedő szerepet tölt 
és töl töt t be, a modern irodalomelmélet felemel-
kedését tekintve igen fontos intézményes ténye-
zők kérdéséhez vezet el bennünket. Az irodalom-
ról való gondolkodás történetét úgy is el lehet be-
szélni, mint az arra te t t kísérletek történetét , 
hogy megragadják változó vonatkoztatási rend-
szereit. „Vonatkoztatási rendszeren" (a fogalom 
Foucault-tól származik), az egy adott társadalom-
ban egy meghatározott időben legelterjedtebb 
irodalomfogyasztási módot értem. Minden adott 
rendszert vagy módot társadalmi és intézményes 
tényezők formálnak, melyek hajlamosak egymás-
sal összeütközve és versengve működni. Úgy tű-
nik számomra, hogy az irodalomelmélet mint 
a u t o n ó m diskurzus felemelkedésének feltétele 
egy, az irodalom (igen specifikus) társadalmi rele-
vanciájáról alkotott meggyőződés volt. Azt a je-
lenséget, hogy az irodalomról szigorúan elméleti 
fogalmakkal, a társadalmi és politikai megfonto-
lásoktól és küzdelmektől lényegileg elválasztva 
kezdtek el értekezni, úgy jelenítették meg mint 
ami egyszerűen válasz arra a kelet-európai hagyo-
mányban nagy múlttal rendelkező gyakorlatra, 
mely az irodalmat a politikai élet természetéről és 
a társadalom kívánatos értékeiről szóló közéleti 
viták legfontosabb szólamaként dicsőítette. Az 
irodalomelmélet úgy jelent meg, mint ami hatá-
rozottan szakít még az irodalom relevanciájának 
fogalmával is. Érdemes azonban ezt az önrepre-
zentációt közelebbről is megvizsgálni. 
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Kelet-Európában a társadalmi szónoklatként 
és a nemzet hangjaként felfogott irodalom kivé-
teles megbecsültsége hozzájárult tanulmányozá-
sának kezdeti intézményesítéséhez. Egyetemi szin-
ten Oroszországban az elsó' orosz irodalom pro-
fesszorátust 1835-ben alapították (bár át tekintő 
kurzusok már korábban is léteztek).44 Összeha-
sonlításképp, az első angol irodalommal foglal-
kozó chairt Angliában csak 1852-ben hozták létre 
(a University College London intézményrend-
szerén belül), a Harvardon pedig egészen 1876-ig 
várni kellett egy hasonló kinevezésre. Oxfordban 
1894 előtt nem létezett angol tanszék; Cambridge-
ben 1916-ot megelőzően nem lehetett első (un-
dergraduate) diplomát szerezni angol irodalom-
ból.45 Az irodalomról szóló angol nyelvű diskur-
zusokat némileg más vonatkoztatási rendszerek 
határozták meg, mint a kelet-európaiakat: míg az 
irodalom társadalmi értékéről mindkét esetben 
meg voltak győződve, az angol irodalomra kez-
dettől fogva kevésbé a nemzetépítés eszközeként 
vagy a politikai befolyásolás egyik csatornájaként 
tekintettek, sokkal inkább olyan gyakorlatként, 
mely hozzájárul a társadalom jólétéhez az egyén 
életminőségének emelése által.46 A tárgyalt idő-
szakban I. A. Richards gyakorlati kritikája érvé-
nyesült, mely inkább pedagógia, mintsem elmé-
leti program. N o h a Richards az orosz formalis-
tákhoz hasonlóan keményen ragaszkodott ahhoz, 
hogy az életrajztól meg kell szabadítani a kritikát, 
illetve hogy a szerző és a szöveg kapcsolatát fel 
kell számolni, általános elvei sokkal nagyobb 
mértékben különböztek a formalistákétól, mint 
azt általában hiszik.47 A Richardsot érdeklő köl-
tői szinesztézia állítólag minden emberi érzéket 
megmozgat és hozzájárul ahhoz, hogy „más embe-
ri lényekkel bensőséges kapcsolatot" alakítson ki 
az ember.48 Richards még akkor sem fogadta el a 
„poétikai funkció" fogalmát, mely elválasztja az 
irodalmat más diskurzusoktól, miután csatlako-
zott a Harvard oktatói karához és Jakobson hatást 
gyakorolt rá. A különféle gyakorlatok és diskur-
zusok haszonelvűség alapján tör ténő felcserél-
hetőségének benthami felfogása köszön vissza 
Richards abbéli javaslatában, hogy engedjünk „a 
magaslati hegymászás csábításának", hiszen az az 
ösztönző erő, melyet ezáltal nyerhetünk, nem kü-
lönbözik alapvetően attól, amit másfajta tevé-
kenység során szerezhetünk.4g 

Mivel az irodalom gyakorlati értékét széles 
körű meggyőződés övezte - bármennyire eltérően 

is értelmezték ezt az értéket a 20. század elején 
Kelet-Európában és Nyugaton - sok kelet-euró-
pai számára rendkívül fontos változásnak tűnt , 
hogy az irodalomról egyszeriben a puszta irodal-
miság nézőpontjából kezdtek el értekezni. Ez elfe-
dett egy egyébként nyilvánvaló folytonosságot. 
Az irodalomelmélet gyakorlata valójában az iro-
dalom relevanciájába vetet t h i t egy újabb meg-
je lenésmódja volt, csak éppen az addigiaktól 
nagyon eltérő öltözetben és nagyon eltérő törté-
neti körülmények közepette. Az irodalomelmélet 
- talán itt az ideje, hogy összegezzünk - egy, az 
irodalom új vonatkoztatási rendszerének eredmé-
nyeként, annak fogalmi termékeként jött létre 
egy adott pillanatban és apadt el egy másik idő-
szakban. Mint ahogy különféle vonatkoztatási 
rendszerek léteznek, úgy az egyes rendszereket és 
váltakozásukat különféle fogalmak szerint lehet 
értelmezni. A fogalomképzés új formája megbíz-
hatóan, bár sokszor késve jelzi annak az új vonat-
koztatási rendszernek az eljövetelét, melynek ter-
mékeként kialakul. így annak ellenére, hogy a 
20. századi vonatkoztatási rendszerek közt számos 
(bár rejtett) kapcsolat és átfedés van, azt mond-
hatjuk, hogy az irodalomelmélet egy átmenet fo-
galmi terméke: azé az á tmeneté , mely az irodal-
mat a társadalmi és politikai gyakorlatban betöl-
tött szerepéért elismerő vonatkoztatási rendszer-
ből az irodalmat elsősorban művészi minőségéért 
értékelő vonatkoztatási rendszerhez vezetett. Az 
irodalomelmélet azonban csak az egyik ilyen fo-
galomképzési módot jelentette, még ha valószí-
nűleg a legreprezentatívabbat és legérdekesebbet 
is: a művészeti vonatkoztatási rendszer (szemben 
a társadalmi és politikai vonatkoztatási rendszer-
rel) már jóval az irodalomelmélet hetvenéves vi-
rágzása előtt készen állt. E rendszer ugyanis a 18. 
század utolsó negyedében jelentkezett, a művé-
szetnek a polgári piacon megváltozott státusára 
adott válaszként. Első fontos, bár önel lentmon-
dásos, és nem mindig következetes megnyilvánu-
lásai a romantikusok műveiben keresendő (en-
nek köszönhető, hogy a modern irodalomelmé-
lészek műveiben a romantika jelentős, bár gyak-
ran nehezen meghatározható szerepet játszik); az 
esztéticizmus és a l'art pour l'art éveiben folyta-
tódott, egészen a második világháborút köve tő 
első évtizedekig; az amerikai új kritika jelentet te 
csúcspontját, és kongatta meg egyszersmind a lé-
lekharangot fölötte. Az irodalomelmélet halála 
újból á tmenetet jelez, ezúttal egy harmadik vo-
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natkoztatási rendszerbe, melyben az irodalmat 
egyre kevésbé a társadalmi és politikai súlya, s 
nem annyira esztétikai egyedisége miatt ismerik 
el, hanem egy sokkal visszafogottabb vonatkozta-
tási rendszerben az alapján értékelik, mit jelent-
het a gyakorlati tapasztalat vagy a szórakoztatás 
vagy a lelki terápia szempontjából. 

A 
A V különféle vonatkoztatási rend-

szerek természetesen minden időszakban párhu-
zamosan hozzáférhetők. Ahelyet t , hogy elkülö-
nülnének egymástól, változatos formában köl-
csönösen ha tnak a másikra és versengenek egy-
mással. E versengés jele az orosz formalista iskola 
belső megosztottsága: az Opojaz csoporttal, mely 
határozottabban ragaszkodott ahhoz, hogy az iro-
dalmat csakis irodaimisága alapján ítélje meg, és 
a moszkvai nyelvészkörrel, melynek tagjait bizo-
nyos mértékig a szó művészetének társadalmi as-
pektusai is foglalkoztatták.50 A rendszerek egyet-
len cikken belüli egymásba kapcsolódásának és 
versengésének jó példáját nyújt ja Jakobson 
1919-es írása A művészeti propaganda feladatairól, 
melyben marxista beszédmódot és érveket hasz-
nál a formalisták és futuristák tevékenységének 
elismertetése érdekében.51 A vonatkoztatási rend-
szerek együttműködése bizonyos fokig azoknak a 
küzdelmeknek az értelmezésekor is segítségünkre 
lehet, melyeket a formalisták és a prágai nyel-
vészkör tagjai vívtak a társadalmi és kulturális 
tőke elosztásáért az új államokban. Talán említe-
nem sem kell, hogy a társadalmi és politikai vo-
natkoztatási rendszert e se t enkén t erőszakkal 
helyezték az esztétikai vonatkoztatási rendszer 
fölébe, mely végzetes következményekkel jár t 
az irodalomelmélet számára Oroszországban. Az 
1960-as években megint a há rom rendszer össze-
tett átfedését figyelhetjük meg: az irodalomnak 
újból az irodalmiságra alapozó értékelése; az iro-
dalom kimagasló befolyása a párizsi és a prágai 
egyetemek, va lamint a Berkeley társadalmi és po-
litikai vitáiban; és végül az irodalom személyes 
fogyasztásába való visszavonulás, mely azt egyfaj-
ta menekülési útvonalnak tar t ja szemben a kom-
munikáció egyre mediatizáltabb formáival és a 
szabadidőtöltés módjainak növekvő mértékű áru-
cikké válásával. Ma az irodalmat mint tapaszta-
latforrást és szórakoztatási formát igazoló vonat-
koztatási rendszer átfedésben van a nemrégiben 
átalakított társadalmi és politikai vonatkoztatási 

rendszerrel, melyet mi sem mutat jobban, mint az 
a küzdelem, amely „reprezentatív" nemzeti és 
egyetemes kánonok kialakításáért folyik. Amit 
különösen fontos észben tartanunk, amikor egy 
irodalmat vagy irodalmi kultúrát tanulmányo-
zunk, hogy bár a különféle vonatkoztatási rendsze-
rek mindig együtt élnek, az egyik - szembeszökő 
vagy kevésbé nyilvánvaló módon - rendre elő-
térbe kerül: mint az elegy elsődleges összetevője. 

A modern irodalomelmélet ezért nevezhető 
azon vonatkoztatási rendszer termékének, mely 
az irodalmat vélt eredetiségére hivatkozva érté-
keli. Ez a rendszer azért a két világháború közötti 
Közép- és Kelet-Európában jelentkezett, mert a 
történeti feltételek akkor és ott bizonyultak erre 
a legkedvezőbbnek. E feltételeket három pont-
ban lehetne összefoglalni. Először is a négy ország 
(Oroszország, Magyarország, Lengyelország, Cseh-
szlovákia) egyikében sem volt erős hazai filozófiai 
hagyomány, mely meggátolhatta volna a bevett 
filozófiai diskurzusok célzatos módosítását és át-
alakítását irodalomelméletté. Az értelmiség ezek-
ben az országokban az első világháború után 
többnyire német-osztrák eredetű filozófiai hitel-
ből élt; és e négy országból származó értelmiségiek 
játszották a legélénkebb szerepet a hagyományos 
német filozófia elterelésében az esztétika és az 
irodalomelmélet irányába. Másodszor, mivel az el-
ső világháború előtt (akkorra márkihunyt) biro-
dalmak részeit képezték (vagy maguk is birodal-
mak voltak, mint Oroszország), mind a négy or-
szágban természetes volt a többnyelvűség és a 
heterotopia (exilium), mely — néha keserű etni-
kai konfliktusok árán vagy formájában - fájdal-
masan kedvező környezetet biztosított a termé-
szetesnek tekintett anyanyelvtől és hazai hagyo-
mánytól elvonatkoztatott irodalomról való gon-
dolkodáshoz. Harmadszor, mind a négy országban 
az elidegenedés és az azonosulás egyedi keveréké-
ről beszélhetünk az időszakot jellemző nemzetál-
lam-alapítás viszonylatában. Ez a kettősség árul-
kodó az örökölt és az új vonatkoztatási rendszerek 
viszonyáról, melyek alapján az irodalmat meg-
ítélték és fogyasztották. 

Csupán e történeti feltételek egybeesésének 
köszönhető, hogy az avantgárd irodalmi gyakor-
latai — melyek nem korlátozódtak Kelet- és Kö-
zép-Európára - éppen ezekben az országokban 
követelték meg és idézték elő irodalomelméleti 
magyarázatok kidolgozását. A közép- és kelet-euró-
pai irodalmi kultúra központi szerepe tehát, mint 
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minden nagy kulturális eredmény, a mélyebb struk-
turális alakulásfolyamatok és megjósolhatatlan 
véletlenek együttes működésének köszönhető. 
Azzal, ha szétszálazzuk mindezt, se nem kisebbít-

jük, se nem hiteltelenít jük mindazok tevékeny 
ségét, akik az irodalomelméletet életre hívták. 
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Bazsányi Sándor - Wessetényi-Garay Andor 

„...a birodalom valamennyi építőmunkását../' 

DARVAST LÁSZLÓ: AZ ELSŐ ÉPÍTKEZÉS 

BS: 

H a valamely szokatlanul dús szövésű írásműre 
bukkanunk, k ö n n y e n felébredhet b e n n ü n k , ön-
tudatos olvasókban az elemi vágy annak tetemes 
értelme iránt. Márpedig Darvasi László „kínai 
novellája", A? első építkezés, amely egyúttal A (o-
jangi kutyavadászok c ímű kötetszerkezet legelső 
téglája, igencsak dús szövésű írásmű. Ráadásul te-
temes értelemmel kecsegtető szépirodalmi para-
bolának tűnik - és az is. Kecsegtető.1 

Talán megkockáztathatjuk az ál talánosító állí-
tást, hogy a parabolák leginkább a mesékre, pon-
tosabban a mesékben működő rendre vonatkozó 
igényünket, a fe lnőt t olvasó gyermeki lélekrészét 
szolgálják. Még ha ez a szolgálat sokszor túlságo-
san rendhagyónak bizonyul is. Még h a nem is 
minden parabola jár ugyanarra a srófra. Mert hi-
szen, ha vesszük az e lemző bátorságot , a műfaj 
— mondjuk, legalább, miért ne... - három nagyobb 
típusát tudjuk megkülönböztetni: (1) azt a para-
bolaformát, amelyiknek nyilvánvaló az értelme 
(gondoljunk például Sánta Ferenc moralista me-
séjére, A? ütődik pecsétre); (2) azt, amelyik mód-
szeresen elrejti, ezoterikusán magába t i tkol ja üze-
ne té t (ahogyan m o n d j u k a buddhista vagy kab-

1 BS finom iróniájának persze létezik egy rendkívül durva, 
igazságtalanul szűklelkű szövegvariánsa. Eszerint a csá-
szár álmodik valamiről, majd valahogyan kiválaszt vala-
kit a megépítésére, aki — fausti egyezséget kötve - el is 
kezd építeni valamit, amit azonban nem fejez be. Akár-
csak egy Magyarországról, szinte tetszőlegesen, átemelt 
építéstörténet. Ha n e m is lehet a novella minden egyes 
fordulatához kauzális értelemmel közelíteni, annyi azért 
tagadhatatlan, hogy Borges és Kafka nyomán olyasfajta 
retorikai kaput nyit Darvasi az építészetre, amely mögött 
irizáló szépségű szótestként jelenik meg az architektúra. 

balista tantörténetekre emlékeztető Borges-pél-
dázatokban tapasztalhatjuk); valamint (3) azt, 
amelyiknek nincs semmiféle megragadható értel-
me, nyilvánvaló vagy rejtett üzenete (miként 
Kafka jó néhány írásának). Az utóbbi típus pedig 
még két további altípusra bontható: (a) arra a pa-
rabolaformára, amelyik egészen egyszerűen csak 
szép, de híján van bármiféle értelemnek; és (b) 
arra, amelyik ugyan értelem-nélküli, ámde éppen 
ebben az értelem-nélküliségben keresendő az ér-
telme, és persze a szépsége. Es míg az előbbi válto-
zatot leginkább világszerűség nélküli s így sikerü-
letlen parabolának nevezhetnénk, addig az utób-
bit világszerű voltában sikerültnek. Mert gondol-
junk csak Kafka egyik kései remekére, Az odúra 
(a német cím egyébként többjelentésű: Der Bau), 
amelynek hőséről nem tudunk meg semmi bizo-
nyosat, még csak azt sem, hogy miféle élőlény, 
ember-e vagy állat, ámde világa, módszeresen fel-
építet t odúbirodalma egyértelműen belakható -
és n e m csupán a bizonytalan kilétű én-elbeszélő, 
de az olvasó számára is. Elég csupán felidézni az 
elbeszélés centripetális erejű nyitányát: „Beren-
deztem az odút, és úgy látszik, jól sikerült. Kívül-
ről tulajdonképpen csak egy nagy lyuk látható, ez 
azonban valójában sehová sem vezet, már né-
hány lépés után természetes, szilárd kőzet zárja el 
az u ta t . . . " Az elzárt utat azonban Kafka (elbeszé-
lő hőse) megnyitja, hiszen működőképes világot 
teremt a föld alatti építkezés során. 

Kérdés, Darvasi építkezésnovelláját melyik pa-
rabolatípushoz rendelhetnénk. 

A 
x V Krisztus előtti harmadik század-

ban élt Han Fej-ce nevét viselő könyvben olvas-
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hatjuk a tantörténetet a Csou fejedelem ostorá-
nak nyelét három évig festegető idegenről, aki 
végül így szól az alkotás közönséges volta miatt 
háborgó megbízójához: „ - Építtess egy tízlábnyi 
magas falat, s vágass belé egy nyolc láb magas ab-
lakot. Aztán egy napfelkeltekor helyezd el ott az 
ostornyelet, és akkor tekintsd meg!" A kérést tel-
jesítő Csou előtt pedig az ostornyél „teljesen át-
változik sárkányokká, kígyókká, madarakká, vad-
állatokká, kocsikká, lovakká", a „világ tízezer 
dolgává". Ugyanakkor a megvilágosodott feje-
delem elégedettsége ellenére a csodás készít-
ménynek „gyakorlati haszna . . . éppen annyi volt, 
mint bármely egyszerű, sima lakkal bevont ostor-
nyélnek". 

No de milyen építészetközeli, vagy legalábbis 
nem építészetidegen szellemi „haszonnal" ke-
csegteti a mindenféle (ha nem is tízezerféle) szép-
séggel felvértezett Darvasi-szöveg azt a lelkes és 
bizakodó olvasót, aki még arra sem volna rest, 
hogy a maga eszközeivel akár „tízlábnyi magas fa-
lat" emeljen, mégpedig „nyolc láb magas ablak-
kal" - csak hogy ott, a bőséggel bezúduló fényben 
csodálhassa a pároldalnyi próza-miniatúrát?" Va-
jon miként egyesül a kétszeresen is építkezéselvű 
novellában az építőművészet klasszikus hármas 
követelménye, a szépség (venustas), a szilárdság 
(firmitas) és a hasznosság (utilitas)?'" Hiszen Az 

első építkezés címet viselő szöveg egyrészt tényleg 
valamiféle „első építkezésről" szól, másrészt maga 
is a kötetépítmény „első" építőelemének tekint-
hető. Többszörösen hangsúlyossá válik hát a no-
velláskötet mívesen megmunkált nyitószövege, 
annak tömény szépségű - ráadásul sárkányos -
nyitóképe, bőkezűen, némiképp talán öncélúan 
feldíszített alapköve: „Amikor az idős álomvigyá-
zó felkelti a császárt, az égben őrjöngő sárkány a 
csillagok fényét fosztogatja." Az álmában megza-
vart császár, miután egyenesen belenéz „az álom-
vigyázó üres szemgödrébe", azonnal halálba küldi 
őt. A hóhér viszont csakis úgy hajlandó elvágni 
díszes tőrével a halálraítélt nyakát, hogy előtte 
„hosszan beszél a drágakövekkel kivert markolat-
ról". Az uralkodó pedig nem mást, mint „egy ki-
rálypáviánt fojtogatva gondolja át megszakított 
álmának részleteit". Álom, halál, beszéd, szép-
ség... - a Darvasi-prózára jellemző metaforikus 
árukapcsolások gyakori elemei. Mely költői té-
mákat ezúttal látványosan megkoronázza, vagy 
ha tetszik, zárókőként összefogja a császár által ál-
modott építkezés motívuma, sőt szimbóluma. 
Mely szimbolikus csúcsmotívumot szerzőnk bcísé-
gesen feldíszíti a tőle megszokott (és elvárható) 
nyelvi ékességekkel, például olyan középfokú jel-
zőkkel - „nagyobb", „lebilincselőbb", „szebb", 
„félelmetesebb"... - , amelyek a méricskélő ha-

" Ez az 'építész(et)közeli szellemi haszon' leginkább az 
építészeti írás mezsgyéjén jelentkezik. Az építészeti 
próza egyik legitim és széles körben művelt formája a 
házakat ágensekként, azaz érző, gondolkodó és cselek-
vő lényekként lépteti fel, nagyon gyakran pedig inper-
szonalizálja őket. Ebben a beszédmodorban a ház me-
sél, elárulja titkait; a tér hívogat és magába szív, eltaszít 
vagy várakozásra késztet; megtorpant, vagy eltávolít; 
megakaszt, esetleg közelebb hoz. A nyílások tájat kere-
teznek, az ablakok a panorámára tekintenek; a ház per-
beszédbe elegyedik tájjal és természettel, illeszkedik, 
alkalmazkodik és tapintatosan simul környezetéhez. 
A kritikus saját érzeti tapasztalatait vetíti ilyenkor egy 
tünékeny téri szituációba, retorikai fogásokkal tudósí-
tana egy élményről, amelyben azonban korántsem egy-
értelmű a történések és a szándékok hierarchiája. Az 
épület szövegszerű újrateremtése helyett érzetek fordí-
tódnak egy mindent átfogó tervezői akarat logikussá 
érlelt térköltészeti következményévé. A végeredmény 
rendszerint furcsa, az ekphraszisz és az illuminált mélta-
tás határán álló próza, amelynek nem csak valószerűsé-
ge bizonytalan, hanem esztétikai értéke is kérdéses. De 
éppily giccses, helyenként pedig férceit nyelvi köntös-
ben jelennek meg építészek érzetei, megfigyelései és 
szándékai, amelyek pedig az adott forma inspirációja-
ként, netán formai geneziseként szolgáltak. Deyan 

Sudjic távolságtartó cinizmussal olvassa Dániel Libes-
kind érzetbeszámolóját a Ground Zero nyertes pálya-
művét inspiráló pillanatokról, miközben a hellyel, a 
múlttal, a történelemmel és a sorssal kapcsolatos érze-
tek hitelessége - amelyek megszövegezése persze majd-
hogynem lehetetlen - nem csak Libeskind esetében 
megkérdőjelezhetetlen. Darvasi retorikája, a kínai tör-
ténetek 'kínaisága', vagyis érzelemdús példázatossága 
azonban esztétikai érintkezési felület lesz az építészet és 
a róla szóló beszéd között: szófukar verbalitása okán 
képes felitatni azt a giccset, amely rendre eláztat egy-
egy térmegszemélyesítő szöveget. Kicsit egyszerűbben: 
Darvasi novellájának szépelgés nélküli esztétikuma 
olyasfajta lehetőségtér, amelyet az építészeti szövegek 
eddig a legritkább esetben tudtak elfoglalni. 

111 Meglepően teherbíró hármasság ez, kellően masszív és 
kikezdhetetlen kritériumrendszerként választaná el 
napjainkig az építészetet attól, ami nem építészet. Vit-
ruvius hármassága - amely vertikális analógiaként 
csatlakozik a dór-jón-korinthoszi, férfi-nő-szűz, e rő-
szépség-bölcsesség fogalombokraihoz, továbbá hori-
zontális analógiaként illeszkedik az arisztokrata—pol-
gár-katona és középület-lakóépület-védművek tri-
chotómiáihoz - kellően stabil és kiegyensúlyozott 
értékkívánalomként tűnhet fel. Csakhogy ez nagyon 
nincs így. Az építészetteória közel fél évszázadnyi törté-
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sonlítás másik oldalán is jócskán fokozzák a lát-
ványt, illetve annak nyelvi beágyazottságát; pél-
dául valamely alkalmi alliterációval: „... félelme-
tesebb, mint azok a labirintusok, melyeknek mé-
lyén szomorú szörnyek lakoznak." (kiemelések: 
BS) Nem is beszélve a császár álomlátását övező, 
annak fényét emelő további részletekről: a t e tőn 
kopogó esőről, az udvaron gyakorló tőrdobálóról, 
a tea gőzéről, a nevető szájból kiforduló kacsahús-
ról... Vagy éppen a Borges-féle kínai enciklopé-
dia eklektikus taxonómiájára emlékeztető felso-
rolások ötletszerű szekvenciáiról: „A császár te-
kintetének erejével óvja a kisfiút, álmokat, mada-
rakat és csúszómászókat nem enged a közelébe." 
(kiemelések: BS) De gondolhatunk akár a filozo-
fikus súlyú és költői mélységű oxymoronokra is; 
például: „Nem mondhat igazat, és nem mondha t 
hazugságot sem." 

Mintha olyan díszletjellegű szövegépület eme-
lődne előttünk, amelynek síkszerű ornamentiká-
ja mögött n e m érzékelnénk magát a be járha tó 
teret.IV 

Ahogyan a kínai császár megálmodott épülete 
sem képzelhető el valóságos térszerkezetként, mi-
vel csakis nyelvi alakzatokban létezik. 

Egyfelől a császár álomképének valóra váltása, 
megépítése a történetben „soha nem fejezhető 
be", másfelől a „világ legkülönösebb építményé-
nek" végtelen építéstörténete sem válik az olva-
sás során térszerű képzetté, félbehagyott voltában 
is elképzelhető épületszerűséggé. Az „első építke-
zés" folyamata nem lép be az olvasó elméjébe. II-

nete olvasható akár a szépséghez, a tartóssághoz, de a 
célszerűséghez fűzött lábjegyzetként is. 

lv Kulcsértelmezés ez BS részéről, jóllehet az ornamen-
talitást kevéssé bírálatként, elszenvedendő teherként 
- wölfflini kategóriával: a mélység vagy a térbeliség 
hiányaként —, mint inkább szecessziós ornamentika-
kultúraként, organikus mustraként vélem olvasni. Es 
talán nem ez az egyetlen oka a szecesszió-allúzióknak. 
Akár azért, mert a távol-keletei képzőművészet hatása 
kikerülhetetlen az előző fin de siécle-ö n, akár azért, mert 
ez az időszak a stílus-inspirációk területén is egybeesik 
a szecesszió virágzásával, de élet és halál, tragikum és 
tudás - gondolva itt a majomtetemet simogató császár 
majdhogynem parodisztikus képére, az egyes sorsok 
csaknem mosolyt fakasztó (értelmezhetetlen) végzet-
szerűségére, de leginkább szépség-túlcsordulására -
egyaránt (csak reménykedhetem, hogy nem viselkedek 
mérnökelefántként az irodalom porcelánboltjában) 
Csáth Géza Anyagyilkosságát idézi. Problematikusabb-
nak vélem ugyanakkor BS oxymoronját, a „díszletjelle-
gű szövegépület" fordulatát. Függetlenül attól, hogy fo-

letve az olvasó nem lép be, nem tud belépni, az 
„első építkezés" fiktív terébe és idejébe, csupán 
elidőzik a novella függönyszerű látványa előtt. És 
így bizony az építészet egyik fontos igazsága óha-
tatlanul átváltozik az építésről szóló szépirodalmi 
beszéd saját igazságává: „A tervek betűi mindig 
előbb szikráznak, mint az építőmunkások kör-
mei." Ráadásul Az első építkezés című novella „be-
tűi", aprólékosan kidolgozott retorikus alakzatai 
nem is annyira az építkezés története előtt, mint 
inkább helyett „szikráznak". A novella „betűinek" 
jelentős százaléka csupán előkészíti, helyettesíti 
vagy elfedi az építkezés tulajdonképpeni folyama-
tát. Mintha sejtelmes fátyollal, vagy netán dúsan 
szövött kárpittal takarnák előlünk, felcsigázott 
olvasók elől a nem mindennapi vállalkozás törté-
netét. Miáltal az építkezés előkészítésének törté-
nete voltaképpen a késleltetés retorikai alakzatá-
vá válik. De maga az építkezés is villámgyorsan 
beletorkollik abba a hatványozott bizonytalan-
ságba, amely látványosan meghatározza a „kínai 
novella" enigmatikus befejezését: 

A császár úgy véli, boldogan hal meg, mert övé a világ leg-
különösebb építménye. Éppen csak annyi az építmény tit-
ka, hogy most már mindig építeni fogják, de soha nem fe-
jezhetik be. Ta lán igaza van a császárnak. A m mégsem 
minden a tervei szerint történik. Mert azon a napon, ami-
kor az uralkodó az égnek adja a lelkét, az ifjú mérnök fel-
hagy az építkezés irányításával. Elmegy. Elszökik, mene-
kül, nem lehet tudni pontosan, miféle szándék vezérli a 
tettét. Lojang városában látják utoljára. 

(kiemelések: BS) 

lyamatos kapálózásom ellenére magam is rendkívül 
inspiratívnak, mi több, már-már félrevezetően megter-
mékenyítőnek tartom a szövegépítmény metaforáját, 
módfelett kétélű azt még a díszletjelleggel is kiegészíteni. 
A fordulat kevéssé irodalmi, mint inkább építészeti 
szempontból problematikus. Ha ugyanis létezik a mo-
dernista ízléssel pallérozott építészetkritikának meg-
semmisítő fordulata, akkor az nem más, mint a díszlet-
jelleg, vagy a Patyomkin-homlokzat: eltérő retorikai 
alakzatok egyugyanazon lényegnélküliség és az építé-
szeten kívüli anyagszerűtlenség megfogalmazására. A 
díszletjelleg nem pusztán túlhalmozott ornamentika, 
hanem helynélküliség is. Sőt: atektonikus provizóri-
kusság és akcidentalitás. Kritikai szitokszó, amely - ta-
lán egyértelmű - a további diskurzus igénye nélkül 
emeli ki a tárgyat az építészeti beszédhelyzetekből, 
de függeszti fel státusát, legitimitását is. Építészetböl-
cseleti bunkó - mit bunkó, egyenest cölöpverő ez - , 
amellyel agyagba döngölhető még a legjobban 'meg-
csinált', de a Bauhaus és a modernizmus esztétikai hori-
zontján túl eső ház is. 
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Az építkezés, illetve az építész sorsának bizonyos-
sága hí ján maradt Darvasi-szöveg egyetlen belső 
bizonyossága: a stílusa, jellegzetesen ceremoniális 
beszéd- és ábrázolásmódja. A késleltető és céloz-
gató körülbeszélés retorikája. Mely retorikus su-
galmazásnyaláb viszont túlnyúlik az adott novella 
határán, illetve átnyúlik más „kínai novellákba", 
például A Csín Akadémia közleménye az áruló mér-
nökről című írásba, vagy mondjuk Az örök élet titká-
ba, amelynek egyik megjegyzése szerint „a fensé-
ges úr a feleslegessé váló síremlék nagyságával is a 
halál hiábavalóságát akarja illusztrálni az emberi-
ségnek" — miközben „bizonyos abban, hogy Han 
Csüng, Hszü-fu, de leginkább mégis az öreg Lu 
egy napon a kezébe adja az örök élet elixírjét". De 
gondolhatunk akár a Sang császár és a könyv című 
parabola tájképfestőjére is, aki az uralkodó paran-
csára olyan könyvet fest, amely „az egész világot 
ábrázolja". Az épületbe, emlékműbe, festménybe, 
könyvbe, álomba vagy bármiféle csodaszerbe ve-
tett „bizonyosság" persze örökre függőben, ponto-
sabban állandó szövegfüggésben marad. És nem-
csak a Darvasi-könyv szövegeinek, hanem más 
szerzők, többek között az épületparabolákban bő-
velkedő Borges szövegeinek függésében is. Na-
gyon úgy tűnik, hogy az értelmezés érdekében 
e lőbb-utóbb valamiféle léptékváltást kellene 
alkalmaznunk, egyrészt a tágabb kötetszerkezet, 
másrészt a parabolikus irodalmi párhuzamok se-
gítségével. De mi van akkor, ha olvasóként még-
iscsak itt és most, Az első építkezés című novella 
világán belül kívánjuk jól érezni magunkat , az-
az világszerűnek vagy épületszerűnek érezni a szö-
veget? Akkor bizony kénytelenek vagyunk el-
időzni a késleltetés retorikájának gyönyörködte-
tő alakzatainál. 

A jövőbeli építészt, pontosabban annak szüleit 
olyan szabályozott rituálé szerint jelölik ki, mint 
mondjuk a dalai lámát. Jóllehet a kiválasztás, 
majd később a nevelés ceremóniái ugyanúgy szö-
vegornamensekké változnak, mint a tragikus vé-
get ért „álomvigyázó" vagy a korábbi „áruló épí-
tész" történetei. Ráadásul az immár felnevelt s így 
kész építész saját tör ténete is csak oda torkollik, 
ahova az elődjéé, a változatos ismétlésekben bő-
velkedő Darvasi-próza egyik (fentebb már hosz-
szabban idézett) sejtelmes(kedő) retorikai alak-
zatába: „...Elmegy. Elszökik, menekül, nem lehet 
tudni pontosan, miféle szándék vezérli a tettét. 
Lojang városában látják utoljára." Mindenesetre, 
az olvasó gyönyörködtetése végett, a szökés előtt 

még bőven esik szó az „emberi élet ér telméről" , 
a „bűnről", a „szépről", a „jóról", a „boldogtalan-
ságról" - csak éppen az építés mikéntjéről nem 
tudunk meg túl sokat. Nem érzékeljük a logikai 
kapcsolódást az építkezést övező szempontok és 
részletek (sárkány, bohóc, majomte tem. . . ) , vala-
mint az építkezés részletekben szűkölködő ténye 
között - noha az alábbi mondat viszonyszavai 
min tha éppen erre utalnának: „Elmondja neki 
[tudniillik a császár az ifjú építésznek], hogy kivá-
lasztott, mert életében nem találkozhatott a bűn-
nel, így azt sem tudhat ja , mi a szép és mi a jó, mi az 
igaz és mi a hamis, vagyis tökéletesen alkalmassá 
vált arra, hogy megtervezze minden idők legkülö-
nösebb építményét." (kiemelések: BS) A logi-
kusságot mímelő, túlságosan egyenes vonalveze-
tésű („mert" - „így" — „vagyis") mondatszerkezet-
re következik az alábbi kifejtett tüköralakzat, 
amely egyfelől a császár gondolatát folytatja, 
másfelől viszont újabb retorikai ornamenssel bó-
dítja az olvasót: „Ha elvállalja a feladatot, egyet-
len dolgot ismer meg a földi javak mérhetetlen, 
előle eddig gondosan eltitkolt gazdagságából. Tu-
dása erről a dologról kimerítő és teljességgel ala-
pos lesz. Am ha nem vállalja a mérnöki munkát, 
mehet isten hírével, bántódása nem esik, s élhet 
úgy, akár a többi ember, mindent megismerhet, 
amire csak a kedve tartja, ám tudása, ismeretei 
felszínesek és nyugtalanítóak lesznek." (kiemelé-
sek: BS) Ama bizonyos „egyetlen dolog" pedig 
nem volna más, mint a „boldogtalanság" - tudjuk 
meg az „ölében heverő majomtetemet" simogató 
császártól. Nagyon úgy fest, hogy Darvasi „kínai 
novelláiban" - így Az első építkezésben is - a kora-
beli taoista vagy buddhista példázatok retorizált 
bölcsessége átváltozik egyfajta bölcselkedő reto-
rikává. Más szóval az egykori többdimenziós szö-
vegteret felváltja a bölcsesség hiányát álcázó szö-
vegsík, amelyen tehát még a legsúlyosabb eszmék 
(például a „boldogtalanság") is csak díszítőelem-
nek bizonyulnak (mint amilyen a császár „ölében 
heverő majomtetem") . 

Mindeközben, vagyis az eszméket és érzéki ké-
peket egymás mellé rendelő prózabeszéd közepet-
te az építkezés egyre inkább valamiféle szelle-
mi(nek tűnő) minőséggé alakul, amelynek jóval 
több köze van az álmokhoz, az eszmékhez, a nagy 
szavakhoz, mint magához az építéshez, a meg-
munkálandó anyaghoz, a kivitelezett formához. 
Hiszen itt még az építet t elemekről is csak annyi-
ban eshet szó, amennyiben retorikusán kapcso-
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l a tba hozha tók v a l a m e l y magvas eszméve l ; így 
például a „ b o l d o g t a l a n s á g " e s z m é j e egyenesen 
„beköltözik a f a l a k repedése ibe , az u t a k köveibe , 
a tornyok h a r a n g j a i b a és a föld m é l y é b e fú r t jára-
tokba" . Az „e l ső é p í t k e z é s " ügye b i z o n y megreked 
az á lom és a v a l ó s á g közöt t , és így t é n y l e g csak „a 
te rvek betűi ( . . . ) sz ikráznak" D a r v a s i nove l l á j á -
b a n . Mert míg az é p í t é s z e t b e n az á l o m tevrajzzá, 
m a j d (jó e s e t b e n ) é p ü l e t t é válik, a d d i g i t t m ind -
végig m e g m a r a d u n k az álomszerű t e r v megvaló-
s í t h a t a t l a n s á g á n a k — továbbra is — á l o m s z e r ű kö-
zegében. Sőt m é g az t is v é l h e t n é n k , h o g y Darvasi 
é p í t k e z é s n o v e l l á j á n a k ö t le te u g y a n ú g y csak ö t le t 
m a r a d , m i n t a h o g y a n a császár á l m a - á lom. 
Márped ig az i r o d a l m i szöveg t ö b b k e l l e n e , hogy 
legyen, min t v a l a m e l y kósza ö t l e t r e t o r i k u s - m e -
c h a n i k u s s z í n r e v i t e l e . M i k é n t egy é p ü l e t sem le-
h e t pusztán v a l a m e l y részegítő á l o m k é p mater iá -
l i s -mechan ikus m e g h o s s z a b b í t á s a . A k á r m e n n y i -
re is az e l l e n k e z ő j é r ő l igyekszik m e g g y ő z n i min-
k e t az „első é p í t k e z é s " mézes t o r k ú e lbeszélője . 
M e r t például P a u l V a l é r y szókra t ikus dia lógusá-
n a k építésze n a g y o n m á s k é n t v é l e k e d i k á lom és 

v Térnélküliség és ornamentalitás: keretbe záródó értel-
mezés, amelynek végül a labirintus metaforája lesz a 
vasalata. A térredukció újabb lépése, transzformáció 
síkból vonallá egy olyan konstruktum ürügyén, amely 
ugyan testszerű, á m mégiscsak felületre rajzolt. Lehet-
séges falai ellenére spaciológiai hatása csekély: térél-
mény helyett az időt megtörő linearitása marad. A la-
birintusban ugyanis értelmét veszíti a tér, vonallá pré-
selődik a felület, egyérzetűvé válik a tapasztalat. Az út-
vesztő matematikai-logikai feladványával szemben a 
labirintus gyakran valós középpont és elágazások nél-
küli vonaltér: benne a leanderként kígyózó út irányí-
tott. Belső térbeliségénél fontosabb a honnan és a 
hová kérdése, a bejárat előtti és a kijárata utáni állapo-
tok eltérő tapasztalata. A labirintus végigjárása az ön-
magunkba felejtett idő megidézése: nem az exteriőr, ha-
nem az általa felnyitott antropológiai enteriőrök - vagy 
divatosabban: belső tájak - érzeti felderítése válik hang-
súlyossá. Akárcsak olvasás közben, könyvvel a kézben. 

Leginkább az új digitális és interaktív médiát foglal-
koztatja az a kérdés, hogy milyen struktúrák mentén 
szerveződik a kíber-tér, hogyan lehet - n e m csak a me-
taforák szintjén - átélhetővé tenni azt a helyzetet, ami-
kor a világhálón vagyunk, esetleg telefonálunk. És tűn-
jék bár műfaj-idegennek a felvetés, de éppígy a fizikai 
térfoglalás problémaköréhez simul az a korántsem egy-
értelműen megválaszolható kérdés, hogy hol is vagyunk 
olvasás közben. Rengeteget évődünk BS-sel ezekben az 
esszékben azon, hogy milyen téralakzatok feleltethetők 
meg egy-egy szövegnek, mennyiben tekinthető egy re-
gény építménynek. A szöveg és az építészet metafori-
kus azonosságán túl találhatók-e konkrétabb, szilár-
dabb kapcsolódási pontok? Ügy vélem, igen. Kamaszos 

ép í tésze t v i szonyáró l : „ C s í n j á n b á n o k az á l m o k -
ka l , úgy tervezek, m i n t h a k i v i t e l e z n é k . M á r s o h a 
n e m b á m u l o m l e l k e m f o r m á t l a n t e r é b e n azokat a 
képze le tbe l i é p ü l e t e k e t , ame lyek úgy viszonyla-
n a k a valódi é p ü l e t e k h e z , m i n t a k i m é r á k és ször-
n y e k a valóságos á l l a tokhoz . A m i t g o n d o l o k , 
m e g v a l ó s í t h a t ó . . . " M á r p e d i g a n o v e l l a b e l i csá-
szár é p p e n h o g y m e g s z á l l o t t a n „ b á m u l j a " á lmá-
n a k jócskán „ f o r m á t l a n te ré t" , a n n a k „képzele t -
b e l i épü l e t é t " és „k i mérá i t " , azazhogy „szomorú 
szörnyei t " . M i n d a z o n á l t a l az á l m o d ó császár á l t a l 
f o g l a l k o z t a t o t t é p í t é s z n e k n e m á l m o d n i k e l l e n e , 
h a n e m először t e rvezn i , m a j d a z u t á n ép í t en i . 
D a r v a s i n á l v i s z o n t a t e rvezés és az é p í t é s ugyan -
úgy - á lomszerű m a r a d . Az á l o m s z e r ű s é g v é d j e -
g y e pedig: a r e n d h a g y ó p a r a b o l a b ő b e s z é d ű r e t o -
r i k á j a . 

A z é r t e lmé t ö n m a g á b a záró, sőt t e m e t ő n o v e l -
la — m i n t t é rbe l i sége t sz imuláló szövegsík - n e m 
is a n n y i r a épü le t sze rű , m i n t i n k á b b l ab i r in tus je l -
l egű , és így t a l á n l e g i n k á b b Borges v é g t e l e n ú t -
vesz tő ihez ( k i j á r a t n é l k ü l i l ab i r i n tu sa ihoz ) h a -
s o n l í t ó ' De e s z ü n k b e idézhet i Da rvas i „k ína i n o -

nagyotmondással - kétkezeseink talán legfőbb tézise-
ként - a könyv, az olvasás maga a labirintus. Lineáris, 
tér nélküli, időben zajló, de kontemplativ élmény, 
amelyben nem lehet eltévedni, amelyben nincsenek 
leágazások, választásként átélhető helyzetek, miközben 
a dolog a puszta léte okán is eltérő terekbe torkollik, 
vezet, módosult tapasztalatokat köt össze. Másképpen 
lépünk ki, mint ahogyan beléptünk oda, legyen szó 
akár könyvről, akár labirintusról. A labirintus talán az 
egyetlen építészeti szerveződés, amelynek egyidejűsé-
géről, térbeli minőségéről beszélni felesleges: linea-
ritása az olvasás egyenes-idejűségével azonos. Ha nem 
lennének könyveink, valószínű, hogy labirintusokat 
építenénk a máshol-lét szimulakrumaként. Az építé-
szet és az irodalom, pontosabban az építészet és a könyv 
legfőbb kapcsolatának, mi több, a kettő azonosságának 
nem csak metaforikus, hanem konkrét érzeti, tapaszta-
lati szerkezetének vélem a labirintust. 

Egyik alakzatról sem tudni, hová vezet, még szabá-
lyaik betartása, de felrúgása is hasonló tengelyek men-
tén történhet. A falak és a történet átláthatósága, a 
műfaj jellege: Darvasi-féle míves padlóornamentika, 
esetleg erdőként fölénk boruló Esterházy-opus, netán 
tüskés sövényből szőtt Pynchon-rengeteg. 

Az időben lezajló tapasztalat, a térnélküli máshol-lét 
egyik műfajban sem kecsegtet a helyszerűség élményé-
vel: mindössze a labirintusfalak között, vagy a sorokon 
futó tekintet munkáját rendezi párhuzamba. Sem a 
könyv, sem a labirintus nem hely, sosem is voltak azok: 
minden forduló — lapozás - előtt fraktálszerűen azo-
nos, akár homokként pergő betűk képe fogad. A labi-
rintusban és a könyvben is ugyanott vagyunk, érzeteink 
azonban máshova kötődnek. 
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vellája" akár Kafka rendhagyó paraboláit is, első-
sorban talán A Kínai Fal építését, vagy éppen A vá-
ros címerét. Kafka szövegei ugyanakkor nem csak 
mímelik a logikusságot, mint A lojangi kutyavadá-
szok nyitódarabja, de logikusak is.vl Saját belső 
logikával, abszurd világszerűséggel rendelkeznek. 
Nincsenek elkötelezve valamely rejtett vagy kül-
ső (transzcendens) értelemnek, lévén látható és 
belső értelmük van; amennyiben ezeknek az írá-
soknak tényleg rendhagyó működésükben rejlik 
az értelmük. Az adott Kafka-szövegek működé-
sén belül pedig kiválóan működnek az ábrázolt 
építkezések. Még ha A város címeré ben nem is a 
vágyott „bábeli torony" épül, hanem csupán a gi-
gantikus épület hiányának tartós környezete, a 
„munkásváros". Még ha maguk az építők is hama-
rosan „felismerik az égbe nyúló torony értelmet-
lenségét". Ha már egyszer „az egész vállalkozás lé-
nyege az a gondolat, hogy égig érő torony épül-
jön". Ha már egyszer megszületett a bábeli épít-
kezés képtelen „gondolata". Vagy nézzük A Kínai 
Fal építésének alábbi részletét, amelyben szépen 
megmutatkozik az építésről szóló szöveg különös 
épületjellege, a nem-logikus ügymenetről szóló 
szöveg saját belső logikája, nevezetesen hogy mi-
ként lehet elbeszélőként (és olvasóként) megba-
rátkozni a szakaszos és hézagos falépítés jócskán 
abszurdnak ható, ám tulajdonképpen, ha jól meg-
gondoljuk, illetve figyelmesen olvassuk, mégis-
csak működő munkahipotézisével: 

S ezért nem megy majd sehogyan sem a megvesztegethetet-
len szemlélő fejébe, hogy ha a vezetőség komolyan akarja, 
miért ne tudta volna azokat a nehézségeket is leküzdeni, 
amelyek az összefüggő falépítés elé tornyosulnak. Marad 
tehát az a következtetés, hogy a vezetőség szándéka a rész-
építkezés volt. De a részépítkezés szükségmegoldás, nem 
célravezető. Marad a következtetés, hogy a vezetőség vala-
mi célszerűtlent akart. - Különös következtetés! - Ez két-
ségtelen, ám mégis van valami jogosultsága. 

Kafka prózáját éppen ezek a „különös következté-
sek" igazolják, adják meg létezése „jogosultságát". 

Ráadásul a Kínai Fal építéséről szóló novella bel-
ső tükre, vagyis A császár üzenetének útvesztőjel-
legű parabolája a végtelenített palotában bolyon-
gó követről ugyanúgy nem kínál megoldást, mint 
A perbe foglalt példázat a ki- és megismerhetet-
len épülethez fogható törvény kapuja előtt vára-
kozó emberről, illetve a kapu titokzatos szándékú 
őréről. 

Nos, Darvasi építkezésnovellája olyan kaput 
nyit előttünk, amelyen ugyan belépünk, ámde 
nem igazán érzékeljük, hol vagyunk, milyen ter-
mészetű épületben vagy útvesztőben bolyon-
gunk. Úgy is mondhatnánk, hogy Darvasi - vi-
gyázat, túlfogalmazások következnek! - nem az 
egzisztencialista Kafka, hanem az ornamentalista 
Borges útját járja. Amennyiben például az argen-
tin szerző egyik misztikus novellájában, A palota 
parabolájában a kínai császár azért vágatja le (nem 
az „álomvigyázó", hanem) a köl tő fejét, mert an-
nak nyelvi alkotása elrabolta tőle a palotáját, 
mintegy szövegsíkká préselte az épített teret, lé-
vén „teljes egészében és minden legapróbb részle-
tével tartalmazta a roppant palotát, minden híres 
porcelánjával egyetemben, az alkonyatok fényeit 
és árnyait és minden boldog vagy boldogtalan 
percét a végeérhetetlen múlt idők óta benne la-
kott ha landók, istenek és sárkányok minden 
dicsőséges dinasztiáinak". Alom, épület, útvesz-
tő, könyv, ha lá l . . . - a metafor ikus l áncban 
bármely tag felcserélhető s így helyettesíthető bár-
mely taggal. Mégpedig büntet lenül - ahogyan a 
Borges-féle poétika Darvasi-féle alkalmazásában 
tapasztalhatjuk. Ugyanakkor más dolog beszélni 
egy képtelen épület összetett szépségéről, és me-
gint más dolog ábrázolni azt, vagyis benépesíteni 
figurákkal, cselekvésekkel és sorsokkal, illetve 
- s ő t ! - megteremteni az épület szövegszerű 
párhuzamát, a térábrázolás saját terét. Ahogyan 
Kafka tette A kastélyban, amely talán nem is 
annyira egy különös épület neve (persze az is), 
mint inkább egy félbehagyott architektúrájú könyv 
címe. 

v l Szerintem efféle logikát csak mi keresünk. A motívu-
mok montázsjellege, egymás mellé rendeltsége kizárja 
az efféle rációt: Lautréamont szépsége ez szecessziós 
tablón megörökítve. Ha nem tűnne méltatlannak a 

történet, a logika és az esztétikum háromdimenziós te-
rében elhelyezni ezt a szöveget, akkor A? első építkezés 
bizonyára nem a logika síkjára illeszkedne. De erről 
már idejekorán tudósít az első mondat is. 
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WGA: 

Csak hogy túlessem a nehezén: Darvasi László sző-
vegnonszensze,1 Az első építkezés című megkapóan 
szép2 novella éppúgy bátorítja, mint ahogy el is lehe-
tetleníti az építészes olvasást. Nem attól kell félnünk, 
hogy a rendkívül enigmatikus,3 középpontosan tükrö-
ződő szerkezetként, néhol rekurzív alakzatként meg-
jelenő írásokat esetleg összeroppantaná a túlértelme-
zés, és talán attól sem, hogy ezek az erős olvasatok 
netán megrágalmaznák a szövegeket, mégis, még ak-
kor is zavarba ejtő kihívás egy mesehőshöz illeszked-
ni, ha fel sem merül: Darvasi a novellában szereplő 
mérnök elhelyezésével, a valóságtól való elszakított-
ságával esetleg osztaná azt az általános evidencianél-
küliséget, amely jellemzi a bölcsészetek és az építészet 
kapcsolatát. Ma az építész nem társadalmi hős; nem 
főszereplője filmeknek, nem képvisel irodalmi beszé-
det. Talán sértettségen, az elveszett pozíció feletti 
sajnálkozáson alapuló, de nem feltétlen helytelen ta-
pasztalat, hogy léte nem kulturális axióma, hangja 
nem igazi szólam. 

N em könnyű elképzelni Darvasi 
hősét, jóllehet pici t ámponto t azért nyújt a 
könyv. A kötet nyitónovellájában a mérnök az 
áruló Van Minget követve jut el Lojangba, akit 
korábban egy szerkezet repített el a császár udva-
rából. Vang Ming szökése könnyed szállal köti 
mindkettejük személyét Daidaloszhoz, a félig va-
lós, félig mitológiai szobrász alakjához. Az athéni 
kézművesek ősatyja - aki művészi féltékenység-
ből veti le unokaöccsét, Thaioszt az Akropolisz-
ról - fordulatos életével és találmányaival majd-
hogynem tipizálható ősalak: a tevékeny kéz ere-
jére támaszkodó, szerelő, csináló építész archetí-
pusa. Kapcsolata az anyaggal közvetlen: egyedül 

1 Nagyon úgy tűnik, hogy ez nem is annyira értékelő, 
mint inkább leíró szóösszetétel, hogy „szöveg", meg 
hogy „nonszensz", legalábbis így együtt, hogy tehát a 
két külön szó jelentése bájosan összegeződik valamely 
vadonatúj - egyelőre még csak rejtélyes sugallatú - je-
lentéssé. 

2 Ez meg itt olyan dicsérő jelző, amely csupán bevezeti az 
„éppúgy ( . . . ) , mint ahogy" logikájú gondolatot; mely 
gondolat viszont leginkább az építészetkritikus zavará-
ról árulkodik: mit is mondhatna a novelláról. Látni 
fogjuk, W G A éppenséggel a novella kapcsán fog be-
szélni az építészfigura alakváltozásairól. 

5 Milyen tapintatos, már-már enigmatikusan tapintatos 
jelző. 

építi Ar iadné táncterét Krétán, mint ahogy egye-
dül szerkeszti meg ugyanitt a fatehenet, amelyben 
elrejtőzve végül beteljesedhet Pasziphaé — Poszei-
dón bikája iránt érzett - szerelme. 

Alapve tően különbözik tőle az építészek má-
sik ősatyja, a talán már életében is is tenként 
tisztelt Imhotep. Az írásban legelőször megneve-
zett építész az első monumentális kőalkotás, 
Dzsószer lépcsős piramisának építője. És még több: 
a Bölcs mondások könyvének szerzője, tudós, főpap 
és orvos; alakja Aszklépiosz figurájában él to-
vább a görög mitológiában. Imhotep kapcsolata 
az anyaggal elméleti, alakja a gondolkodó épí-
tész őse. 

Mindket te jüktől e l térő személyiség Hirám, 
Salamon templomának építője. Kézműves ha-
gyományokat követ, ám készségei kevéssé a 
nagy komplexumok emelésére, mint - a temp-
lom előtti álló bronztengerre gondolva - inkább 
azok díszítésére, a kiegészítők elhelyezésére pre-
desztinálja. 

Arisztotelész és Vitruvius trichotómiáihoz il-
leszkedve tehát: három archetípus. 

Eltérő készségeiket az elméletben, a gyakorlat-
ban és a részletekben kibontakoztató Imhotep, 
Daidalosz és a 'designer' Hirám napjainkig nyo-
mon követhe tő karakterek: Peter Esisenman, 
Sámuel Mockbee vagy Carlo Scarpa, Magyaror-
szágon pedig Janáky István, Ferencz István és 
Basa Péter figurái illeszkednek árnyékukra. 

^ D a r v a s i mérnöke a tökéletes felsza-
badultságban, tudás nélkül n ő fel. Olyan léthely-
zetben, amelytől a napi gyakorlatban korrumpá-
lódó művész egyre távolabb esik. Jótól és rossztól, 
helytelentől és helyestől mentes állapota szük-
ségképp mag nélküli: munkájának nincs vége, de 
igazán eleje sincs. Az enigmatikus ház építését a 
császár még álmában elkezdi, a mérnök pusztán 
formát adna az ideának, amely azonban nem az 
övé.4 N e m képes befejezni azt, aminek nem isme-
ri eredetét; ha nem tudja mi a kezdet, azt sem tud-
hat ja mi a vég. Márpedig egy háznak - a rajzzal el-
lentétben - van végállapota, létezik egy olyan 
pillanata, amikor befejezettnek tekinthető. A róla 

4 Hanem a császáré, a császárt álmodtató elbeszélőé, az 
elbeszélőt beszéltető szerzőé, a szerzőt játszó Darvasié... 
Nem tudjuk nem érezni a többszörös - úgymond - épí-
tésakarást (Wille zum Bauen). 
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készíthető rajzok száma persze végtelen. A hófe-
hér papíron meghúzott első vonal esztétikailag 
értelmezhető egészek sorozatát indítja el, míg-
nem az utolsó fehér pötty is telítődvén, a rajz 
megszűnteti saját dologiságát, és önmagát össze-
roppantva válik szénfeketévé tömődő monolit-
tá.5 A rajzolás - gyönyörű paradoxonként - képes 
felszámolni a rajzot, a tervezés viszont nem képes 
felszámolni a házat - legfeljebb csak használóinak 
személyiségét. Egy ház a puszta léte okán is képvi-
sel valamiféle ideát, ennek azonban szükségképp 
hiányában lesz az ideáról készített rajz, mialatt 
végigjárja a hófehértől a koromfeketéig sülő vo-
nalak csaknem végtelen átmenetét . Egy ház 'túl-
csináltsága' ezért sohasem technikai, netán orna-
mentális, hanem stilisztikai; redukciója - akár a 
kérdések sora, amely a hiányzó maghoz vezetne -
az elszabadulás folyamata: úgy építeni, mint egy 
barokk mester? Netán mint Makovecz Imre? 
Esetleg mint egy mai parasztember? Mit tenne a 
mérnök, ha ő lenne Bazsányi Sándor,6 esetleg 
Nádas Péter, végül pedig mit, ha önmaga? Ö n -
azonosságának hiánya okán Darvasi mérnöke 
nem teszi - nem teheti - fel ezeket a kérdéseket, 
hiszen nincs műveltsége, kusza formák eddig nem 
korrumpálták ízlését, tudása a világról éppoly 
csekély, mint önmagáról, de ami a fontosabb: ön-
maga azonos a világgal; énképzetének hiányában 
háza is csak monumentális, bábeli torzó lehet.7 

Akárcsak Friedrich Dürrenmatt Minótaurosza: ő 
sem tudja mi az élet és mi a halál. Miközben sze-
retnénk h inn i - és Makovecz Imre vallja is - : a jó 
építészet megváltoztat. A jó építészet mássá tesz. 
A jó építészet, Bruno Taut üvegkupoláira, Paul 

1 Vajon létezik ilyen építészeti rajz? Mert például irodal-
mi szöveg igen: Esterházy Péter egyoldalas kézírásmá-
solata, kultikus szöveggobelinje Ottlik Géza Iskola já-
rói. De Malevics fehér alapra festett fekete négyzete 
mögé is nyugodtan képzelhetnénk fekete alapot. (Most 
nem beszélve a nyelvi művészet metaforikus síkon 
megszülető látványairól, mondjuk József Attila korai 
versének fekete falak között létező átlátszó oroszlánjá-
ról...) Ezeknél a rendhagyó alkotásoknál tényleg csak 
az a lényeg, a szándékolt lényeg, amit látunk: a monok-
róm felület. 

6 Jaj, csak ő ne legyen; nem járna jól a mérnök! Nem 
mintha így, Darvasi novellájában, túlságosan jól járna. 

' Ugyanakkor karakter nélkül nincs semmi az irodalom-
ban (amely maga az óhatatlan karakteradás): sem épü-
let, sem történet, sem emberi figura, sem más. Vagy ha 
van is karakter-nélküliség, akkor az nagyon karaktere-
sen van - mint Musilnál vagy Beckettnél. 

Scherbaart elragadtatott költeményeire gondol-
va, fiziológiailag is átalakít bennünket . 

A 
1 Vz örök élet titka, az örök ház titka; 

vajon mi olvasható a végső könyvben, mi látható 
az utolsó festményen, milyen lehet az utolsó ház, 
a végső építmény, az abszolút építészet? A? első 
építkezés című novella mérnök hőse nem keve-
sebbre vállalkozik, minthogy a boldogtalanság 
megtapasztalásáért cserében megépítse a császár 
álmában megjelent építményt. Egy falakból, hi-
dakból és alagutakból szerkesztett, a boldogtalan-
ság köveiből tapasztott házat, amely méltó párja a 
mauzóleumnak, a sivatagi sírépítményeknek és 
Szemirámisz függőkertjének. Amelyet éppoly ké-
zenfekvő lenne a Nagy Fallal azonosítanunk, és 
amelyet éppily kézenfekvő lenne akár labirintus-
ként, akár Bábel tornyaként is olvasnunk. Létez-
nek bizonyos alapfunkciók, amelyek nem is fel-
tétlenül építészetiek: inkább kulturális műtermé-
kek. Út , fal, kapu, torony, híd, és kút - esetleg 
alagút. Ezek a műtárgyak - és ettől válik igazán 
érthetővé, Darvasi miért mérnöknek, és nem épí-
tésznek tartja hősét8 — azonban rendre túlmutat-
nak önmagukon. Gyakran mitológiai kontextus-
ba helyezkedve az itt és az ott, a fenn és a lenn, a 
különböző világok közötti határvonalat teszik 
láthatóvá, fizikailag megélhetővé - akár azáltal, 
hogy kapcsolatot teremtenek az egyes kozmoszok 
között, akár azáltal, hogy meghatározzák, akár pe-
dig azáltal, hogy feladattá, netán élménnyé eme-
lik a belépés aktusait. Ezért aztán minden falon 
nyílik valahol egy kapu, egy kapu pedig szükség-
képp csatlakozik zárt falak láncához. Egy út szük-
ségképp vezet valahova; egy séta a h ídon - akár-
csak a magányos kontempláció egy torony tete-
jén - pedig a térváltás legelemibb fizikai tapaszta-
lata. A császár mérnöke a térjárás ősérzeteit vetíti 
formává,9 amikor házát falakból, hidakból, tor-
nyokból és alagutakból szerkeszti. 

s Es valóban. Hiszen mondunk olyat, hogy a 'lélek mér-
nöke', de olyat már nem, hogy a 'lélek építésze'. És be-
szélünk ugyan 'testépítésről', de nem nevezünk senkit a 
'test mérnökének'. Noha például az orvost nyugodtan 
becézhetnénk így - Platón Szókratésze nyomán, aki a 
Gorgiaszban a testre vonatkozó tekhnék legmagasabb 
rendű formájának tekinti az orvoslást, amely tehát 
mintegy beteljesíti az alacsonyabb rendű tekhnítészek, a 
szakács és a tornatanár távlatos küldetését. 

" A „térjárás ősképzeteinek" álombeli alapformáiban - a 
pszichoanalitikus Ludwig Binswanger nézeteit elemző 
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Az abszolútumot építi a mérnök, a végső, meg-
ismételhetetlen, ezért befejezhetet len alkotást. 
A novella csábítása a reálissá tet t elképzelhetet-
len, az utolsó - és egyben első - ház receptúrája. 
Darvasi inspiratív szövegnonszensze az elképzel-
hetetlent firtatja: milyen lehet az építészet „a ha-
lál óráján" - ahogy ezt Janáky István a Lepkeház 
munkájának elveszítésekor felveti akár a szem-
lélő, akár az építészet halálának óráján? Aldo 
Rossi Modenái temetőjében (1971-1978) a Hol-
tak háza valóban a halál építészete, amely azon-
ban nem metaforikus vagy plasztikus formaként 
köthető az elmúláshoz, esetleg az organikus épí-
tésdrámához. A halál építészete Rossi számára 
tisztán építészeti probléma, ez pedig a befejezet-
lenség: félbehagyott a holtak háza is.10 A halál-
kocka nyitott; ablak nélküli nyílásai üresen, 
mondhatni vakon merednek a semmibe, eső és 
levegő szabadon járja: fenn nincsen tető, benn 
nincsen fal. Hiányzik a kémény is, mint ahogy 
hiányzanak mindazon elemek, amelyektől ház-
ként ismerjük fel a téglák vakolt halmazát. 

Rossi költői látomása azonban mégsem vála-
szol a kérdésre, hogy mi feleltethető meg az abszo-
lút tárgynak, az építészet hagyományát felszámo-
ló építészeti cselekedetnek, Malevics Fehér ala-
pon fekete négyzetével felérő gesztusnak. Vagyis: 
milyen lenne az építészet utáni építészet? 

Ha Vitruvius őskunyhója egy ideáltípus, egy 
ősmag, stílusok előt t i szövetség táj és építmény 
között, akkor a végső ház nem más, min t e szövet-
ség felrúgása.11 Pontosabban annak az állapotnak 
a kőbe faragott emléke, amikor még nem volt 
szükség efféle egyezségre, hisz nem létezett az el-
lentét, amelynek békítésére szükség lett volna. 

Michel Foucault szerint - a szabadságra ítélt „egziszten-
cia lényegi irányultságai" mutatkoznak meg, úgymint 
„a felemelkedés és az alábukás vertikális dimenziói", 
amelyeket persze kiegészíthetünk a szétszóródás (előre, 
hátra, jobbra, balra) horizontális dimenzióval is. 

10 Az irodalomban a halál tematikusan többnyire befejez: 
Ivan Iljics halála; Halál Velencében; Szeretve mind a vér-
padig... Es még A per is milyen befejezettnek tűnik 
Josef K. halálával. Noha mondjuk A kastély éppen út-
vesztőjellege miatt válik befejezetlenné. Mely útvesz-
tőjelleg meg egyenesen személyiségbomlasztóvá tere-
bélyesedik A tulajdonságok nélküli ember szintúgy befe-
jezetlen szövegépítményében. 

11 Mintha itt valamiféle konceptualista építészetről volna 
szó. Es míg egykoron Duchamp a nem retinális gyönyö-
röket szolgáló képzőművészetről beszélt, addig most 
WGA a nem lakozó embert szolgáló építészetről elmél-
kedik. 

Alombéli helyzet ez,12 nem véletlen, hogy a csá-
szárnak is álmában rémlenek fel a különös - és fe-
lette talányos - építmény körvonalai. 

1 ^ e folytassuk a kérdésekkel: tehát 
mi maradna azután, hogy megszűnne az építészet? 
Eltűnnének a terek? Eltűnnének a testek? Alig-
ha. Az építészeti gondolkodás máig legnagyobb, 
önmagával szemben felhalmozott deficitje, hogy 
képtelen kezelni a természethez fűződő viszonyá-
nak kettősségét.13 Nyomasztó egyfelől az a beke-
belező közelség, amely az architektúra legitimitá-
sát, autonómiáját is felfüggeszti, amikor az építé-
szeti térbeliség és testiség egyidejű minőségei t 
— egyébként helyesen - a hegyből és a barlangból 
eredeztetve voltaképp elmossa a természet és az 
építészet közötti határt. Miközben — egyfelől — 
tényleg az építészet komplex tértesti minősége az, 
amely megkülönbözteti a test nélküli tértől vagy 
a tér nélküli testtől, vagyis a barlangtól és a hegy-
től. De éppily nyomasztó az esztétikai és morfo-
lógiai távolság, amely a természeti és a városi táj 
— legyen szó lakótelepekről vagy hegyeket elborí-
tó favelákról - között feszül. Ebben a szcenárióban 
az építészet a természet antitéziseként, diabolikus 
valamiként jelenik meg, és ez állandó feladattal 
látja el azokat, akik a megbomlott viszony helyre-
állításán, átértelmezésén, netán új ráhangolásán 
fáradoznak. Az építészet fontosságának relativi-
zálására tett kísérletek tehát egyszerre jelentkez-
nek azokkal a törekvésekkel, amelyek új szövet-
ségeket keresve, helyrebillenthetik azt az egyen-
súlyt, amely bizonyára létezett még - mikor is? -
legkésőbb tán Vitruvius őskunyhóit szerkesztő 
ősépítők idején.14 

Lehet, hogy a császár sem a végső, hanem az 

12 Vagy éppen a teoretikus, spekulatív elmejáték tere -
egyfajta okfejtegető szerecsenmosdatás, legalábbis az 
építészeti szempontból „rendkívül enigmatikus" Dar-
vasi-féle „szövegnonszensz" vonatkozásában. 

13 Mint a művészet általában. Mely kettősség szépen 
megmutatkozik például Kant természetirányult és He-
gel természetpocskondiázó esztétikáiban. Ellenben a 
kurrens környezetesztétika vagy testesztétika kitünte-
tett tárgya lesz az építészet, amely tehát a természet vo-
natkozásában próbál teret biztosítani a test igényeinek 
és lehetőségeinek, feladatainak és gyönyöreinek. 

14 Talán ilyen „új szövetség" köttetik az építészeti regio-
nalizmus valamiféle ökováltozatában, vagy éppen 
Christian Norberg-Schulz Genius locijának nagy hatá-
sú „tér"-értelmezésében. 
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első, a természettel kötött szövetség jegyében ala-
kított házat látja álmában.15 Lehet tehát, hogy 
nem a végső, hanem a legelső építményt kell ke-
resnünk; azt a gesztust, amely építészetként jelen-
het meg a térben, viszont ha ez igaz, a mérnök 
alapvetően érti félre uralkodója kérését.16 A leg-
első, térszervező vagy helyteremtő gesztus ugyan-
is a fogalmi gondolkodásra való képességből ered-
ne. (Mely képességgel a mérnök miért is rendel-
kezne?) Az absztrakciók terében érlelt első gesz-
tus, amely különbözik a természet összes egyéb 
alakulatától: a tájba húzott első egyenes, a fenn-
síkra karcolt és ábrába záródó árok, a virágos me-
zőn először felégetett négyzet alakú gyepű jelen-
tené azt az első beavatkozást, amit építészetnek 
nevezhetünk, és építészként elvégezhetünk. A 
császár háza ennél határozottan bonyolultabb: 
hosszában ível a folyókon, alagutat váj a síksá-
gon, feltölti a völgyeket, kettészeli a hegyeket. 
Falai vastagok, alaprajza akár egy alak-háttér já-
ték; elcserélődik rajta tömör és üres, kinn és 
benn. Anyaga kettő: kő és levegő. Bejárata nincs, 
tájba, álomba és szavakba írt absztrakció. A mér-
nök, anélkül, hogy tudná, tán Pilinszky Egyenes 
labirintusát építi. '7 

Talányos, hogyan lehet építészként Darvasi 
László novellájához viszonyulni.18 A lojangi kutya-
vadászokban megírt történetek közé tartozna a 
tér, ahol a lakók mindig elsírják magukat; a ház, 
amelynek tulajdonosai érzelmeikben megnyo-
morítottak; a lakás, ahol a szeretők egymást meg-
gyűlölik; a szoba ahol az alvó vágyakkal álmodik; 
az üres ház, amely összeomoltában elcseréli lakói ' 

15 Mindenesetre W G A így látja, mert így akarja látni azt, 
amit lát, és ami nem feltétlenül Darvasi szövege. En 
meg mondjuk nem így látom azt, amit látok, tudniillik 
Darvasi szövegét. De lehet, hogy azt, amit meg W G A 
lát, én is hasonlóképpen látom, függetlenül Darvasi 
szövegétől. 

16 Vagy W G A érti félre a császár álmát, a császár - Kafka 
rendhagyó tantörténetére (A császár üzenete) utalva -
helyesen sosem megfejthető álomképét. Persze a Dar-
vasi-féle ornamentalista orientalizmusba, habzékony 
szövegmisztikába ez is bőven belefér: hogy így értsük 
félre az egyik hős álmát. 

17 Esetleg Petri György „körülírt zuhanását", a lépcsőt, 
amelyet jó esetben nem mellőzni, hanem használni 
szokás, de amelyről bölcselkedni is lehet, vagy éppen 
- ha úgy jön ki a lépés - verset írni. 

18 Láthattuk: úgy, ahogyan W G A tette, jótékonyan kö-
rülbeszélve, módjával túlértelmezve. No nem ádázul 
túlgondolva a novellát, csak éppen építészként túlte-
kintve rajta. 

nak sorsát is. Jóllehet az utóbbi kivételével nem is 
rajzasztalon modellezhető épületpillanatok ezek, 
egy építész mégsem tervez(het)i házaiba a pusztu-
lást; a szép öregedést talán, de a pusztulást semmi-
képp.19 Képzettségéből hiányzik a tudás szomorú-
sága, a bizonyosság boldogtalansága, hogy házai 
előbb-utóbb porrá enyésznek. Az építész optimis-
ta: már két darab egymásra helyezett tégla is ap-
rócska győzelem a gravitáción, mely győzelem-
nek - úgy tűnik - alternatívája sem merülhet fel. 
Minden építész életét átszövi a törékeny eviden-
ciába vetett hit: hogy a házak állnak, nem pedig 
omlanak. Bemutathatják a szerkezetek a bennük 
dolgozó erőket, ám ez mégsem jelenti azt, hogy az 
építmény a gravitáció elleni küzdelemről mesél-
ne, vagy megjelenítené azt. Épp ellenkezőleg: a 
ház puszta léte - mondhatni ontológiai szükség-
szerűségként is - a gravitáció eltagadása, sikeres 
kísérlet arra, hogy elemelje ember t a földtől. 
Miközben az építészet és a nehézkedés küzdelme 
- akár a számítógép nyelve — egyesekből és nul-
lákból áll. Évezredek óta húzódó háború, amely-
ben jóval több a vereség, mint a győzelem. A beau-
vais-i katedrális monumentális épülettorzója pél-
dául a gravitáció ellen vívott küzdelem egyik ku-
darcemléke: formája mégsem - mint ahogy ko-
rábban sem - a bukás mibenlétére, annak valódi 
okára, hanem a nagyítás határaira hívja fel a fi-
gyelmet. Tanulsága nem építészeti, legfeljebb is-
meretelméleti: bábeli hagyományba illeszkedő 
példázat akaratról, nagyravágyásról és alkotóerő-
ről. Akárcsak a legtöbb építéstörténet: William 
Golding A torony című regényében Stilbury dé-
kánja hiába építi fel őrült álomlátomását, az égbe 
fúródó tornyot; tettének jutalma nem dicsőség, 
emléke pedig nem a térbe vésett mű, hanem az 
apátság felett bizonytalanul billenő, bármely pil-
lanatban lesújtani készülő kőkalapács. Teremtő-
je ellen forduló, önpusztuló fegyverré válik Gol-
dingnál a ház, amely ismételten felhívja a figyel-
met Bábelre. Amit ha be nem is fejeztek, de jól 
megépít(h)ettek. 

í ^ á b e l példázata, a történet által kép-
viselt parabola rendkívül ismert. Építésekor -

19 Igen, ezt egy építésznek - szakmaetikai okokból - ki kell 
mondania. Mint ahogyan az élet-, és nem öngyilkos-
ságpárti Goethének is magyarázattal kellett ellátnia 
híres Werther-regényét: „Férfi légy, és ne járj utamon!" 
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ama bizonyos utolsó eló'tti napon - nem léteznek 
még nyelvek; de éppígy nincs stílus és díszítmény, 
forma és ornamens; éppígy nincs műépítészet, 
mint ahogy n incsenek építészek sem. Nyelv, for-
ma és stílus egy és önazonos. Bábel előtt a kifeje-
zés egyszerre művészi és verbális, a köznyelv egy-
szerre építészeti és érzéki-plasztikai. A bábeli 
utolsó nap n e m csak a nyelveket hozza el, hanem 
a formát és a fordítást is: nem csak beszédek kö-
zött, hanem a művészetről a szóra, és onnan visz-
sza. Ugyanezen a napon azonban valami más is 
történik. N o h a a népek szétszélednek, egy páran 
mégis ott maradnak. Közös nyelvet alakítanak 
körből és derékszögből, formából és falból, pillér-
ből és gerendából, és arra szövetkeznek, hogy be-
fejezik a tornyot. Mert ugyanezen a napon szület-
nek meg az első építészek is. 

Bábel - meséje? metaforája? története? legen-
dája? - éppúgy tudósít a népek szétszóratásáról és 
a nyelvek születéséről, mint ahogy tudósít a krea-
tivitás zabolázhatatlanságáról, és értesít az építé-
szet születéséről is. Bábel ugyanis nem építészeti 
tett. Egy olyan formálási paradicsom, alkotói 
édenkert emlékműve, amely stílus, művészet és 
építészet előtti építészetet hoz létre, ahol a stílus-
műveltséget - elfeledett , a szavakkal közösen elő-
adott, de mégiscsak nyelv előtti beszédként - a 
kéz önkéntelen munkája helyettesíti . Bábel az 
utolsó nagy, m i n d e n t átfogó és m i n d e n t elren-
dező esztétikai szövetség egy olyan pillanatban, 
amikor még esztétika, a szépről való beszéd sem 
létezhet. A szép törvényét a kéz beszéli, de szóla-

ma megkülönböztethetetlen a szavakétól. Az 
utolsó napon nemcsak a beszéd szűnik meg, hogy 
átadja helyét a nyelveknek, hanem a szép belső, 
ösztönös tudása is elvész, hogy átadja helyét az íz-
lésnek és a diszkussziónak.20 Vagyis: elválik a szó a 
kéztől. Bábel építőit megbonthatatlan, megma-
gyarázhatatlan és a következő naptól már átörö-
kí thetet len formatudás vezeti, és ennek eredmé-
nyét felesleges szépnek hívni, esztétikával jelle-
mezni. Bábel az építész nélküli tiszta építészet 
emlékműve. 

A kortárs magyar építészet gondolkodásrend-
jében időről időre felmerül Bábel problémája, 
amit - különösen Árkádiával ütköztetve - elősze-
retettel zárunk a kultúra és a civilizáció, a hely és 
a kor, a tér és az idő, a tudomány és a művészet el-
lentétalakzataiba. Miközben elfeledjük: az építé-
szek nélküli építés eme remekműve szükségképp 
képviselt olyasfajta esztétikai abszolútumot, amely 
mindent - tehát nyelveket, ízlést, szépséget, díszt 
és stílust - önmagába olvasztó teljességként eleve 
az esztétikum felett állt. A császár a Bábel előtti, 
proto-esztétikai fennsík magányába vezeti el a mér-
nököt, amikor elzárja előle a tudást jóról és rossz-
ról, szépről és igazról, bűnről és hamisról.21 

Bábel22 az első ház, és egyben az utolsó is. Bá-
bellal megszűnik az egység, amely az embereket 
együtt tartja, de születik egy szövetség, amely to-
vábbépíti a tornyot. 

Az építész Káin leszármazottja, Hénoch lakója 
és Bábel örököse: minden csomópontjával a tor-
nyot folytatja. 
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Margócsy István 

Hogyan írjunk „modern" regényt? 

TEÓRIA ÉS PRAXIS DILEMMÁI - JÓSIKA MIKLÓS REGÉNYEIBEN, 
KÜLÖNÖSEN M UTOLSÓ BÁTORIB/KU 

Ha én akkor ővele elfutok, most én volnék a realista írók céhmeste-
re: mert erotikus láng, szatír véna és luxuriosus fantázia bennem is 
volt annyi, mint azokban; de nem használtam - azért, mert magyar 
közönségnek írtam. 

Jókai Mór1 

M ikor az 1830-as évektől kezdődő-
en Jósika Miklós regényei megjelentek s országo-
san szenzációs sikert arattak, komoly vita bonta-
kozott ki arról, hogyan is lehet, kell, szabad re-
gényt írni, vagyis arról, mit is engedhet meg ma-
gának egy író a regények kalandos világában -
mik az erkölcsi és ízlésbéli határai annak az élet-
világnak, amely még megjeleníthető, s melyek 
azok a jelenségek, amelyeket - ha persze isme-
rünk is az életből, a valóságból - nem engedhe-
tünk be az esztétika világába (csak a legfontosabb 
kérdést emelve ki: mit kezdjen a művész a gonosz-
nak, a rossznak, a bűnnek jelenségével - mennyit 
engedhet meg magának a gonosz ábrázolása so-
rán, s vajon a művek világában kell-e az erkölcsi 
gonoszt a művészet eszközeivel minősítenie, azaz 
„büntetnie"!). A nagy jelszavak a romantikus sza-
badság korlátlanságáról mintegy magától értető-
dő természetességgel hangzottak el (pl. Toldy Fe-
renctől: „a regény a legtágabb szabadsággal festi 
az életet", s ugyanígy a vele élesen szembenálló 
vitapartnertől is: „a genienek semmi tekintetben 
theoriákat szabni nem lehet. A genie maga-ma-
gának teremt theoriát, s épen ez által tűnik ki va-
lódi becse")2 - ám maguk a műleírások, a kriti-
kákban megfogalmazódott fenntartások vagy elő-
írások e feltételezett szabadságnak nagyon szigorú 
korlátokat (is) szabtak: a műfajok és műalkotások 
dekóruma, azaz a jelenségek bemutatásának er-
kölcsi és esztétikai méltóságrendje, elrendezési 
előírás-szerkezete, a tiltásoknak kimondott vagy 
csak érzékeltetett határvonása, a sérthetetlennek 
tekintet t illendőség érvényesítésének stratégiája 
lépten-nyomon felbukkan, s ellene mond a kor-
látlan szabadság ideológiájának. Hiába hirdette a 

romantikus mozgalom és művészet önideológiája 
a határátlépés mindenek felett való voltát („a 
'romantikus' a szabadon teremtő művész szino-
nimája"; „az új irány egyik jellemző vonása a mű-
fajok határainak elmosása"; „a romantikus művész 
nem érzi magára kötelezőnek a meglévő művé-
szi hagyományokat"; a művészt „semmiféle társa-
dalmi kötöttrégnek nem szabad befolyásolnia, a 
zsen i az erkölcsi normáktól is szabad" stb.) ,3 a kor-
látok, melyek ellen a romantikusok lázadtak, a 
műalkotásokból és az esztétikából nem tűntek el, 
csak épp eltolódtak - máshol (meglehet, a múlt 
felől nézve: igencsak távolra kitolva) húzódtak 
meg, s mind az alkotók, mind az értelmezők folya-
matosan küszködtek velük: a konkrét eseteket il-
letően akkor is érvényesítették őket, amikor pe-
dig az általánosságok szintjén hősként léptek fel 
velük szemben. S mindezt megfordítva is szemlél-
hetjük: voltak olyan szerzők, akik teoretikus nyi-
latkozataikban vagy műveiknek önigazoló leírá-
saiban inkább behúzódtak volna a biztosnak lát-
szó korlátok közé, ám műveik cselekményeiben 
és jellemzéseiben rendre megsértették a - régi 
vagy új, klasszicizáló vagy modern - elvárások de-
kórumát. A maga korában Jósika és regényírása 
szinte iskolapélda-szerű látványossággal mutatja 
fel ennek az egyszerre teoretikus és alkotó művé-
szi dilemmának feszítettségét (és persze megold-
hatatlanságát) — talán ezért is érdemes az ő mára 
már nyilván olvashatatlanná vált életművén 
szemléltetni a problémát: hiszen a kérdés és a régi 
vita egyszerre szemlélteti azt is, hogy a mai ká-
nonból kiavult, de hajdan nagyjelentőségű mű-
vek is mennyi nem avult problémával kellett, 
hogy szembenézzenek; hogy a régi, történetileg 
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garantált s ezért osztatlannak tekin te t t irodalmi 
sikert is mennyi kétely s töprengés hozta létre s 
vet te körül, valamint azt is, hogy azok az ábrázo-
lás-elvi megfontolások, melyek még a posztmo-
dern kor végtelennek állított szabadságában is 
rengeteg dekórum-kérdést vetnek fel (gondol-
junk csak az utolsó Nádas Péter-regény határátlé-
pései kapcsán4 vagy a Hermann Ni t sch művésze-
te révén5 kibontakozó vitákra), mi lyen mélyen 
gyökereznek az irodalom történetében, s milyen 
szenvedélyes előtörténetre tek in the tnek vissza. 

I s m e r e t e s , hogy Jósika Miklós, írói 
szándéka és vallomása szerint, va lamennyi regé-
nyével, a magyarázó elő- vagy utószók tanúsága 
szerint,6 oly erkölcsi példázatot kívánt nyújtani, 
mely egyrészt a magasrendű és fenségesen tiszta 
erkölcsi értékek kétségbevonhatatlanságát akar-
ta szemléltetni, másrészt azonban elsősorban a 
nevelés fontosságát emelte ki, azt hangsúlyozván, 
hogy ezekhez az értékekhez a nevelés vagy önne-
velés révén el vagy vissza lehet jutni: vagy pozití-
ve, mint pl. az Abafi ismert esetében, ahol a zül-
lött alkoholizmustól a derék, magán- és közéleté-
ben feddhetetlen állampolgári státuszig vezető 
jellemfejlődés lehetőségét akarta bizonyítani, 
vagy negatíve, min t A? utolsó Bátori c ímű regé-
nyében, ahol Bátori Gábor fejedelem jellemének 
n e m tagadható erkölcstelenségét és dicstelensé-
gét úgy állítja be, min t a helytelen nevelésnek és 
a rossz környezeti hatásoknak következményét; s 
mindezt egy oly rendíthetetlenül magabiztos er-
kölcstan nevében teszi, mely öröknek, változha-
tat lannak és mindenü t t és mindenkor érvényes-
nek tekinti az értékek platóni ideáinak jelenvaló-
ságát.7 Amint az Abafi regény előszava írja („Egy 
lélekrajzot adok itt az olvasó kezébe. Célzása ko-
moly, s oda megy ki, hogy erős akarattal minden 
aljast le lehet győzni, hogy a tökély ú t j a nehéz, 
számtalan visszaesések vannak a megszokott rossz-
ra: de végre lelki erő diadalt nyer, ha tud akar-
ni."), ugyanúgy hangsúlyozza a Bátori-regény is, 
hogy „Célja emellett történetünknek megmutat-
ni, hogy a legkiválóbb, legszebb tehetségek, fo-
nák nevelés által elaljasodnak; hogy a honszere-
tet a rénynek s erőnek legmagasabb csodáit képes 
előállítani; végre, hogy a rény a legvadabb, legke-
gyetlenebb emberrel szemközt önmagát soha meg 
n e m cáfolja; s hatalma kimérhetetleniil nagyobb, 
elhatározottabb, kivívóbb bármi testi, anyagi erő-

nél." A regények világának értékszerkezete min-
den esetben kétirányúságot mutat: egyrészt a 
„reális" történelmi és társadalmi világ aktuális er-
kölcstelenségét és bűnösségét nemcsak hogy tu-
domásul veszik, h a n e m egyenesen azt tekintik a 
regény-világ alap-meghatározójául (akár oly nyílt 
megfogalmazásban is, mint a következő: „.. . jobb 
véleménynyel valánk olvasóink iránt, mint hogy 
az emberi természet eltéréseit és szélsőségeit egész 
undokságukban mertük volna lapjainkra följe-
gyezni..."), s a bűn mindenüt t való jelenlétét fö-
lös mennyiségű eseményben, kalandban és el-
mélkedésben engedik érvényesülni; másrészt az 
ál landó mérceként alkalmazott, s a narrátori 
kommentárokban nyíltan propagált erkölcsössé-
get a kiemelkedő, ritka személyiségeknek mint-
egy isteni kegyelmi adottságaként kezelik - Jósi-
ka világrendje szerint vannak ugyanis olyan kü-
lönleges figurák is a világban, akiknek erkölcsös-
sége a világ leginkább magától értetődő dolga-
ként mutattatik be, akiknek erkölcsi fensége 
érintetlenül és érinthetet lenül áll a világ általá-
nos meghatározottságával szemben, ám akiknek 
erényes kívülállása a regény-világ többi szereplő-
je számára éppen ezért vagy irreálisként vagy 
transzcendens „szentségként" hat (a Bátori-re-
gény főhősnője emiatt 'Coelesta' azaz 'égi, meny-
nyei' jelentésű nevet visel, kinek erénye oly ma-
gasrendű, hogy a bűnös világgal, a bűnös férfival 
való kiábrándító találkozását, azaz megcsalatását 
maga a narrátor is csak fantasztikus — és paradox -
hiperbolával tudja érzékeltetni: „képzeljünk egy 
angyalt, ki mennyét vesztette, s érteni fogjuk né-
mileg Coelesta helyzetét"). S mindez, a regények 
ideológiája szerint tökéletesen rendben is lenne: 
a regények világában zajló nagy kalandsorozat 
ezen ideológia vagy pedagógiai eszme szerint úgy 
is felfogható lenne, min t a jó és gonosz erkölcsi 
értékeinek szakadatlan küzdelme - mintegy misz-
térium-játékszerűen tüntetve fel a bűnnek és az 
erénynek (vagy ahogy Jósika mondaná: a „rény-
nek") a világát, ahogy azt annyi romantikus esz-
tétika és regény nyomán megszoktuk, az erény-
nek diadalát hozván ki győztesnek.8 

I ósika regényeit - kivált a szerzői nyi-
latkozatok útmutatásait vévén figyelembe - lehet 
így is olvasni;9 s feltételezhető, hogy korabeli im-
pozáns, egyszerre hivatalos és népszerű elismerése 
javarészt ily olvasási tendenciának volt köszön-
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hető. Felidézhetjük, hogy az Abafi oly viharosan 
rokonszenvező fogadtatásban részesült, melynek 
nemcsak értékállítása, hanem retorikája is ha-
gyományozódott, s a felhangzott köszöntő formu-
la szállóigeként épült be az irodalomtörténetbe 
(„Uraim, le a kalapokkal!" — e szavakkal kezdő-
dött Szontagh rajongó kritikája), de az sem feled-
hető, hogy Az utolsó Bátori 1837-ben e lnyer te 
a Tudós Társaság nagydíját is!, s Toldy Ferenc 
nagyon részletes és alapos erkölcsi és esztétikai 
elemzéssel járult hozzá a regény elismertetésé-
hez.10 E siker (s kivált teoretikus indoklása) azt 
bizonyíthatja számunkra, hogy a magyar olvasó-
közönségben a tizenkilencedik század első felé-
ben még roppant erősen élt az az olvasói gyakor-
lat, mely az erkölcsi példázatosságnak erkölcstani 
és történelmi heroikusságát igényelte és termelte 
újjá, s a műalkotásoktól elvárt ún. költői igazság-
tétel és a hittételként tisztelt transzcendens 
gondviselés kategóriáit analógiás módon, jófor-
mán közvetlenül helyezte egymás mellé (amint a 
korszak egyik legalaposabb esztétikai elemzése ki 
is mondja ezt az elvárást: „A művészet, azon kí-
vül, hogy az indulatokat leleplezi, az emberi cse-
lekvények szövevényes tekercsét lefejti, a föllép-
tetett személyeknek, némelly kényes helyzetek, s 
veszélyes körülmények közti magaviseletét leraj-
zolja; azon nyereséget is nyújtja, hogy emberi lé-
tünk törvényeinek megismerésére vezet: mert 
felmutatja a gondviselés mindenhova kiterjedő 
hatalmának részrehajlatlan megdíjazását, és fo-
galmat támaszt bennünk, a mindent mozgató és 
kormányozó szellemi erőről.")." 

Ugyanakkor azonban azt is látnunk kell, hogy 
Jósika regényei e nagyszabású, mind általános 
esztétikai, mind nemzetnevelői szempontból 
gáncstalannak tekintett elvárásnak csak részlege-
sen voltak megfeleltethetők — a regények világá-
ban oly sok rész-elem mond ellen a célkitűzések-
nek, hogy az jó pár esetben meggyengíti, ellehe-
tetleníti, sőt szinte ellenkezőjére is fordítja az 
egész mű olvasatának példázatosságát, s a roman-
tikus regényirodalom erkölcs-nélküli kalandossá-
gának, ha tetszik, a bűn átesztétizálásának oly do-
minanciáját mutatja, hogy az olvasót szinte za-
varba ejti: nem hiába korholta már a nagyon ko-
rai recepció is, a hatalmas elismerések mellett is, 
a korban kiküszöbölhetetlen követelménynek te-
kintett ún. erkölcsi igazságszolgáltatás elmaradá-
sát (ahogy Szontagh Gusztáv rögtön a legelső 
megnyilatkozások között felrója a Zólyomi című 

regény kapcsán, hogy megengedhetetlen az a re-
génylezárás, melynek során a gonosz főhős „bün-
tetlen marad, midőn az erény szenved...",12 vagy 
ahogy pl. Toldy Ferenc, aki pedig a regény „esz-
méjét" helyesen, azaz a szerzői intenció értelmé-
ben fogta fel (azaz kiolvasta a műből a nagy tanul-
ságot, miszerint „az indulatok hatalmát ha nem 
fékezed... áldozatául esel belső ellenségednek"), 
a Bátori-regény egészének kapcsán mégis megfo-
galmazza szigorú kifogását, miszerint e regényben 
nem jó a poétái igazságnak a „kiszolgáltatása", hi-
szen az utolsó nagy je lenetben ahelyett, hogy az 
erkölcstelen Bátori megszégyenülését látnók, an-
nak derekasságát mél ta that juk („egy keservesen 
bűnhődő, keble martalékja helyett egy nagy em-
bert látunk, csudálunk").13 A korabeli kritika hi-
vatalos élvonala nagyon nehezményezte, hogy 
Jósika szinte dúskál az erkölcstelen és erotikus ka-
landok leírásában, s ha a meghatározónak tekin-
tett erkölcsi értékek elosztásában nem is engedi 
magát megtéveszteni, nemcsak a végső igazság 
látványos kiosztásával késlekedik néha, hanem 
az erények dicsőítő leírását is a bűnökkel (vagy a 
devianciával) szembesítve sokkal kevésbé hagy-
ja érvényesülni. Szontagh a kritikáiban mind a 
maga általánosságában felveti ezt a kérdést, mi-
kor kifogásolja, hogy Jósika általában „valódi vi-
lágot akar rajzolni, n e m költöttet", holot t a mű-
vészet célja más, erkölcsileg magasabb kell, hogy 
legyen („Mi nem csak a valódiságot keressük, s 
még kevésbé rút és rossz valódiságot, hanem a 
mindennapiság nyomorúságából ki akarunk emel-
tetni, s szellemi örömöket éldelni az örökös szép-
ség, jóság és igazság verőfényes magasságain. A 
költészetnek ez oknál fogva a végesben az örököt 
kell mindenkor kitüntetnie. . .") ,1 4 mind pedig az 
egyes eseteket súlyosan kárhoztatja: A könnyelmű-
ek frivolsága kapcsán pl. megemlíti, hogy a könyv 
„Abafi nemes érzésű íróját illy hozzá nem illő 
ösvényen találja...", ugyanis a regényben túlteng 
a mindenképpen kerii lendőnek ítélt „gyöngéd-
telenség s betyárság" esztétikai minősége15 - de 
bizonyára minden, romantikán és realizmuson 
(vagy naturalizmuson) is edzett olvasó is megle-
pődnék akkor, ha pl. az Akarat és hajlam c ímű re-
gény elképesztő bűnhalmazát végigolvasná: felté-
telezésem szerint nemigen található még egy 
ilyen magyar regény, melyben ily sűrűségben, tö-
ménységben és változatosságban kerülnének elő 
a bűn és bűnözés világának legszélsőségesebb ese-
ményei (éhínség-éhhalál, gyújtogatás, többszörös 
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gyilkosság, zsarolás, csalás, uzsora-üzletek, csábí-
tás, házasságtörés, álnéven folytatot t bűnöző élet, 
pénzhamisítás, okirathamisítás, rablás bűnszö-
vetkezetben, zsarolással kikényszerített nemi vi-
szony stb. — az esetek többségében a főszereplő nő 
által elkövetve!) — ugyanakkor olvasásszocioló-
giai szempontból nézve aligha t ek in the tő vélet-
lennek, hogy épp ez a regény volt a legelső ma-
gyar tárca-regény, mely újságban, folytatásokban 
került a közönség elé, az üzleti siker reményében, 
s az üzleti remény beteljesítéseként!16 

Jósika e regény előszavában nyí l tan szembe is 
szegül Szontagh idealizáló elvárásaival valamint 
azzal az á l ta lános tiltással, mely szerint „a bor-
zasztó - végha tá ra az indulatosnak, mellyet a 
mívésznek á t lépni nem szabad, mert undorító 
lenne",17 s bőven merít a tárgyi és erkölcsi undor 
tartományából, ám - váratlan m ó d o n - épp a 
„valóságból" mer í te t t tapasztalatok „igazságával" 
legitimálja az elképesztő bűnök meglepő túlten-
gését: „ha színei sötétebbek szokottnál, annak 
egyszerű oka az: mikép czélja ott ta lá lni az eleven-
re, hol az életben is a színezet sötétebb" - „e törté-
net, mellyben minden igaz, m i n d e n az életből 
van merítve, m i n d e n megtörtént . . . néha a való-
ság is hihetetlen lehet" (sőt, e té ren azt is felidéz-
hetjük, hogy A könnyelműek c. regényének vad 
szélsőségeiért olyannyira vállalja a felelősséget, 
hogy - megengedvén a megengedendőket - tár-
saságilag még elnézést is kér eljárásáért: „azon egy 
két, talán borzasztó jelenetért, melly sértőleg hat-
na a gyengébb idegűekre, bocsánatot kérek"). Jó-
sika a Bátori-regényben is bőven tálalja a végle-
tes indulatokat és a belőlük következő gazember-
ségeket - a szemléletes és érzéki leírásokban és je-
lenetekben a fejedelem Bátori Gábor , akinek 
folytonos nőcsábászatából következő súlyos er-
kölcsi kilengései akár az erőszaktevésig, a nőrab-
lásig, sőt a gyilkosságig is ter jedhetnek, valamint 
a Bátori szolgálatában álló született és hivatásos 
intrikus és gonosztevő Dimon (akiről a regény 
legvégén persze kiderül, hogy a fejedelemnek tör-
vénytelen fél testvére - aki így akár maga lehet-
ne a címben kijelölt „utolsó Bátori" is!) rendre 
olyan igazolatlan, büntetlen és jóvátétel nélkül 
maradó tetteket haj tanak végre, melyek messze 
meghaladják az összes, a magyar reformkorban 
uralkodó, prózát illető, többé-kevésbé bieder-
meier erkölcsi és esztétikai konvenc ió határait 
(ezért is t ek in the tő következetesnek Toldy súlyos 
ítélete, mely a folyamatosan és kizárólag a bűnben 

létező és működő Dimon ábrázolását kifogásolta, 
mondván: az az alak „erkölcsi lehetetlenség").18 

Továbbá az is kiemelendő: Jósika az erkölcs/ 
bűn ábrázolási konvencióinak provokálása mel-
lett még egy konvencióval is állandóan összeüt-
közésbe kerül: ez pedig az erotika megjelenítésé-
nek dekóruma — ismeretes, hogy e korszakban a 
nemi érintkezés ábrázolásának tilalma oly erős 
volt, hogy a leírások a távoli vágyakozás mellett 
legfeljebb a tartózkodóan és szűziesen elcsattanó 
csók megtörténtét rögzíthették (csak illusztráció-
ként idézném fel pl. Vörösmarty Szép Ilonkájából 
a szerelmi történéseknek tökéletes erotika-men-
tességét vagy a Kisfaludy Sándor által írott szerel-
mi rege-sorozatnak minden tekintetben eufe-
misztikus ábrázolási stratégiáját és elhallgatási 
trükkjeit);19 a szerelmi indulatok feltüntetésekor 
szépnek, azaz a művészet számára megengedhető-
nek csak a testietlenített megjelenítések számí-
tottak - ahogy a teoretikus nyíltan ki is mondta: 
„A testi érzeményeket és indúlatokat egyedül a poé-
zis bájos ha ta lma szépíti és szabadítja meg a föld 
porából s köteleiből a maga gyönyörű ideál-világa 
által. A szerelemben is az úgy nevezett Plátói sze-
relem szép, melly nem egyébb a poétái szerelem-
nél, s még szebb a keresztény vallás által megúsz-
ták és megszentelt poétái szerelem..."20 (egy má-
sik teoretikus nagyon hasonló bemutatás-rendet 
követel meg: ő e téren az „erkölcsi kegyet" várja 
el, „melly csak az égi, ideális asszonyi alakok tu-
lajdona", s nem más, mint „a lélek tökéletes tisz-
taságának kifejezése, mellyben a lelki szeretet 
közé az érzékiség legkisebb indúlatja sem elegye-
dett").21 Ezzel szemben a Jósika-regényekben a 
férfi-nő kapcsolatok folyamatosan a nyílt szexua-
litás terén (is) zajlanak, s a regények narrátora 
egyáltalán nem hagyja magát a platonikus vágya-
kozás ábrázolás-konvenciójától korlátozni: egy-
részt oly szenvedéllyel írja le a női testi szépséget, 
mely a korabeli ízlés-horizonton alighanem sok-
szorosan átlépte a bujaság tiltott határait (pl. 
„...Rózsi tagjai olly gömbölyűk, olly idomosak, 
hogy a vért forrásba hozzák. 0 az enyém lesz..."; 
„. . .s a nyiladozó vállból szabadulva emelkedé-
nek hattyúkeblének halmai, patyolatingétől még 
gerjesztőhbé varázsolva; leoldá fehér szoknyáját; 
szabályteljes tagjainak mindegyike el vala ingétől 
födve, s mégis látható. . ." ; „keble majdnem egé-
szen nyitva állott, két ében halmocskát tüntetve 
elő, simábbat a bársonynál" stb. ); másrészt a ta-
lálkozások leírásánál szokatlanul érzéki testi 
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érintkezéseket is hajlandó részletezni (pl.: „. . . té-
gedet én, a szerető hölgy csókolnálak! Lelkem 
szállna ajkaimra, s engem a csók círültté tenne, 
talán életem e csókban olvadna fel. . ."; „O talán 
odaolvad, talán lángra gyúl könnyelmű nőkarok 
közt, talán hosszú szomjjal szívja fűszeres csókjai-
kat, talán odahal az élvezet édességébe; szíve do-
bogni, idegei rángani, szemei lobogni fognak..."; 
s még a legtisztábbnak állított hölgy esetében is 
túlságosan erotikusra sikeredik a leírás: „élvezet 
neme volt e szemekkel találkozni.. . egy teljes szá-
jacska, mely a csókot látszott feltalálni.. ."); har-
madrészt pedig regényeinek cselekményét - akár 
a történelemben játszódnak, akár nem, folyama-
tosan a nyíltan szexuális kapcsolatok hálójában 
képzeli el: a Zólyomi-regény főhősének pl. szabá-
lyos háreme van, ahová a nőket rablás révén 
gyűjti be; Abafinak, aki több nővel tart fenn fo-
lyamatosan udvarló és intim viszonyt, szinte 
anarchista, szabad szerelmet hirdető és vállaló, 
önálló, asszony-szeretője (is) van (akinek sajátos-
ságát így jellemzi a narrátor: „a név, erény, szemé-
rem nélküli Izidora", aki öntudatosan akár fu tó 
kaland vállalására is késznek mutatkozik: „»Elég 
boldog vagyok, ha éltednek egy óráját tehetem 
szerencséssé!« - A lovag hevülni kezdett, s ölébe 
húzván a csinos amazont, kinek arca lángolt, for-
rón olvadtak össze ajkaik."); a Bátori-regény fő-
hőse, Gábor fejedelem pedig, amikor éppen nem 
a regény főhősnőjének, az angyali tisztaságú szűz 
Coelestának udvarol álnéven (akinél, Toldy sza-
vaival szólván „semmi sem lehet szebb, nem er-
kölcsibb, nem lélekemelőbb s megnyugtatóbb") 
- a történelmi leírásoknak megfelelően - folya-
matosan vad szexuális kicsapongások közt viszi 
életét („már minden szégyent, minden figyelmet 
feledve, a legelvetemültebb kicsapongásokra 
mutata kedvet, sőt szenvedélyt"), s gerjedelmé-
ben a megkívánt férjes asszony erőszakos meghó-
dítási kísérletétől sem riad vissza, az elfoglalt 
Szeben városában a szász asszonyokat szexuálisan 
is kihasználja és megalázza (a Fejedelmi tréfák c. 
fejezetben!); s végezetül felidézhető A könnyel-
műek c. kalandregény szélsőségesen frivol törté-
nete is, melyben Jósika egy „könnyelmű" nőcsá-
bász erdélyi gróf pórul járását írja le: mivel e csa-
podár nőcsábász hős („aki u tán gerjengtek az 
asszonyok") az amerikai őserdőben elcsábított 
egy néger asszonyt, ennek engesztelhetetlen férje 
bosszúból viszonozza a gesztust, s némi késleltetés 
után Erdélyben (!) ő fogja majd a gróf szenvedé-

lyes asszonyával elhálni a nászt — minek követ-
keztében kis mulatt grófi gyermek fog megszület-
ni stb. 

S a történetek „erkölcstelen" tematikájának és 
viszonyainak kiegészítéseként kiemelendő: a le-
írásokban Jósika nagyon csábítóan és kihívóan 
részletezett szerelmi jeleneteket is konstruál, s oly 
erotikus retorikával él, mely folyamatosan a testi-
ség és érzékiség állandó jelenlétét és sorsdöntő 
jellegét hangsúlyozza, akár még azon szende szü-
zek részéről is, kiknek a korabeli erkölcsi-esztéti-
kai konvenció értelmében nem lett volna szabad, 
hogy fogalmuk s elképzelésük legyen az erotika 
birodalmáról (csak néhány példát idéznék: a 
hölgy a férfi jelenlétében érzé, „hogy van az élet 
hallhatatlan, néma, csak érezhető ígéretei sorá-
ban egy ismeretlen gyönyör kehely..."; a férfivel 
való viszony hatására a nő radikálisan átalakul: „a 
milly tartózkodó, a milly vissza igéző volt, ha 
helytelen merészséget sejte mint leány: olly oda-
olvadó, lángoló, szenvedélyes tuda lenni, mint 
nő..."; a szenvedélyes találkán a felébredt érzéki-
ség akár az öntudatlanság határára is sodorhatja a 
nőt: „.. .szép ruganyos karjait, mellyekről a bő öl-
töny visszaömlött, kerítette az ifjú nyaka körűi, s 
úgy tetszett, mintha forró ajkai, emelkedőbb keb-
le s megszaggatott lehellete valami varázsnak en-
gedne, s odahalna ezen eszméletlen ölelésbe.. ."). 
Ráadásul e regények beállításában az erotikus im-
pulzusok oly ellenállhatatlan intenzitással mű-
ködhetnek, hogy legyőzhetik a racionális erkölcsi 
okoskodás ellenerejét is, s jelenlétük a legtisztább 
és fellengzőhh szüzet is komoly zavarodottságba 
kergetheti (amint Bátori szép választottjának er-
kölcsi dilemmájáról, mely az érzéki vonzódás és az 
erényes bölcsesség között feszül, olvashatjuk: 
„képzete az erényről, helyesről oly szent, oly fel-
lengő volt, hogy bizonyos megszégyenülés ve-
gyült lelkébe legnemesebb elhatározásai közben; 
minden árnyéklatát asszonyisága gyöngédebb 
ömlengéseinek, mint gyöngeséget, kárhoztatá 
magában"); akár oly határig fokozva az ellentéte-
ket, hogy a hölgy, mikor erotikus szerelmének le-
győzhetetlenségét belátja s tudatosítja, egészen 
önmaga érzékiségének megvetéséig is el juthat: 
„A világnak nincs nyomorúbb teremtménye egy 
hölgynél. Szívünk e gyenge, e szenvedélyes szirt, 
melyen minden nőerény széjjelzúzatik. . . . Oh , 
atyám, taní ts az utálatot fékezni, mely keblemben 
önmagam ellen emelkedik." Sőt, mindezek bete-
tőzéseként, azt is számba kell vennünk, ami új-
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fent az erkölcsi igazságszolgáltatás konvenciójá-
nak mellőzését képviseli: Jósika regényeiben az 
elcsábított nők többsége nem neheztel elcsábít -
tatásáért (legyenek akár háremhölgyek - „az 
öt-hat leányka mind vígak voltak" akár elha-
gyott szeretők: a háremből kidobott Orzse pl. „az-
óta is mindig a szép török basáról álmodozik..."), 
s ha megvetik is a csábító erkölcsiségét (illetve 
erkölcstelenségét), ha erkölcsiségük magasren-
dűségében engedelmeskednek is az erény és a tár-
sadalom aszketikus parancsának, a férfi testi szép-
ségét és sugárzó varázslatosságát mindvégig bá-
mulattal kísérik, s erotikus dominanciáját elfo-
gadják (pl. a Zólyomi által kihasznált nők egyike 
a kaland végén is lelkesen nyilatkozik, mivel „a 
legszebb férfiat pillantá meg, kit valaha látott — 
férfiat a szó teljes értelmében", a másika pedig a 
kárhoztatott, bűnös botrány közepén is úgy látja, 
hogy „Zólyomi lángba borúit arczczal állt előtte. 
Szép és hódí tó volt haragjában. ... Iréné még 
most is imádásig szerette..."). Jósikának ez a ki-
vételesen merész és kihívó gesztusa, melynek 
alapján regényeiben elválasztja egymástól az er-
kölcsi tanítást (azaz a szűzi erény dicséretét) és az 
erotikus vonzalmak megjelenítését és ábrázolá-
sát, alighanem páratlan a reformkori magyar iro-
dalomban - meg is kapta meg érte a kritika erő-
teljes kifogását is: Szontagh szerint az erotikus ka-
land ábrázolása már önmagában is méltatlan egy 
komoly szerzőhöz, s az esztétikai vétkek mellett a 
társadalmi erkölcsi illem megsértésében, s kivált 
a női erény veszélyeztetésében is elmarasztalható, 
hiszen - amint mondja - „ezen már magában si-
kamlós történet , a munkát a nőnemnek nem igen 
ajánlja. . ." s „a magyar nőnemnek okot szolgáltat 
literatúránktól elidegenedésre.. ."22 

1 - ^ e mindezek mellett alighanem a 
legerőteljesebb ábrázolás-elvi feszültséget Jósika 
és a korabeli erkölcsi-dekórumbéli elvárás-rend-
szer között az uralkodó bemutatásának problémá-
ja hordozhatta. A m a nagyhatású kijelentés, mely 
a reformkori magyar liberalizmus egyik leghitele-
sebb alakjától, Vörösmarty Mihálytól származik, 
azaz a király iránti hűségnyilatkozat (a Fóti dal 
sorait idézve: „A legelső magyar ember a király..." 
Illusztrációként vö. Kisfaludy Sándor versét az 
1822-es Aurorából: „A Nemzetnek teste a Nép, / 
Feje annak a Király, / A nemzettest erős és ép, / 
Virág- s gyümölcskorban áll, / Míg azt ősi törvé-

nyinek / Erős lelke élteti; — / Idő s világ vészeinek 
/ Dühe meg nem döntheti . / Tartsd meg, Isten! 
Fejdelmünknek, / Nemzetünknek, Törvényünk-
nek / Háromágú kötelét! / Egy testté váltt lé-
telét!" Kisfaludy Sándor: Magyar Nemzeti Ének 
[1821]. In uő: Minden Munkái. Kiadta: Angyal 
Dávid. II. köt. 1892. 14.), a korszak epikus műve-
iben - s nemcsak az eposzokban!23 - kétségbe-
vonhatat lan igényt jelentett be az uralkodó sze-
mélyének gáncstalan, s mind politikailag mind 
erkölcsileg pozitív bemutatására, s előírta, hogy 
az uralkodó heroikus ábrázolása mentes legyen 
minden kifogásolható mozzanattól - gondoljunk 
csak a korszak eposzainak sokszor megénekelt 
magasztos vezéralakjaira Árpádtól kezdve Boton-
don keresztül Szent Istvánig vagy Lászlóig. Árpád 
ábrázolásának esetében pl. kiemelkedő fontossá-
gú Toldy Ferenc érvelése a Zalán futása kapcsán: 
ő a vezértől elvileg tagadja meg a szerelemnek a 
lehetőségét is - hiszen akkor, úgymond, nem len-
ne alkalma vezéri fenségét kifejtenie, mivel „a 
szerelem a legbotránkoztatóbb dualismust hoz-
ná-be lelkébe": „Tagadhatatlan, hogy a szerelmes 
Árpád igen interesszáns jelenség volna; s hogy fe-
lette sok romántos és meglepő situatiokat szolgál-
tathatna. Igen! de más költeményben, ebben 
semmikép sem. ... (Árpád) charaktere olly tulaj-
don, olly magában elvégzett, olly egy-czélra töre-
kedő, hogy lehetetlen volna más szenvedelmek-
kel felruházni a nélkül, hogy maga a charakter-
nek egysége ne szenvedjen"24. S mindennek ter-
mészetesen szélesebb körű teoretikus igazolása is 
megszületett; egyrészt a legnagyobb általánosság-
ban is felhangzik a követelés, miszerint az epiká-
ban „a fenség múlhatatlanul szükséges postulá-
tum",25 vagyis hogy a regénynek is elsődleges fel-
adata az idealizálás lenne: „ . . . vagy valamelly hős-
nek és az ezzel ellenkező sorsnak küzdését terjeszti 
elő, és ekkor a hősi költeményhez közelít, vagy a 
régi és újabb idők nagy s dicső személyeit ideáli-
sáivá s psychologiai észrevételekkel adja elő. . .";26 

másrészt, poétikailag kifejtettebben, az a - klasz-
szicista eredetű - elvárás fogalmazódik meg, mi-
szerint az epikus művektől, így a regényektől is 
megkövetelhető egy oly klasszicizáló felosztás, 
mely szerint a különböző társadalmi csoportok és 
osztályok képviselői mind az előre meghatározott 
erkölcsi méltóság-rendet képviseljék, s az ehhez 
rendelt erkölcsi szabályrendszernek megfelelően 
viselkedjenek: „megkívántatik a személytől, hogy 
szellemi műveltségre nézve, a születés-adta rang 
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körén felül emelkedjék", továbbá: „itt válfalat 
nem a születés von, hanem a magas ranghoz illő 
műveltség és érzelemmód egész köre...").27 A ki-
rályok felmagasztosításának általános igényétől 
legfeljebb a komikus rendbe sorolható Mátyás ki-
rály anekdoták feldolgozásai maradhattak távol28 

- de ezek sem teljesen zavartalanul: Jósikának az 
a regénye, mely Mátyást választotta főhőséül, épp 
azzal nyerte el a kritika javallását, hogy „Mátyást 
mint derék lovagot mutatja",29 vagyis eltért a Má-
tyás- ábrázolások gyakori, komikusan „alantas" 
konvenciójától - amely viszont nem egyszer igen 
éles bírálatban részesült, épp az uralkodó szemé-
lyének tiszteletlen bemutatása okán (Berzsenyi 
Dániel pl. már azt is nehezményezte, ha egy darab 
Mátyást ártatlan, familiáris körben könnyed 
hangulatban, nem pedig heroikusan szerepeltet-
te: „Valóban, az egész dolog oly színű, mintha 
Mátyás királyt a csutora ragadná az egekbe! De 
ezenfelül is úgy érzem, éppen nem illendő az ily 
nagy férfiakat ilyformán felléptetni. Mert ámbár, 
valamint minden valódi nagy ember, úgy ezen 
nagy királyunk is igen szende szellemű volt 
ugyan, de mégis annak csak oly szendeséget kell 
tulajdonítanunk, mely az ő nagyságával és iránta 
való tiszteletünkkel egyező legyen, annyival is in-
kább, mivel az ősimádó keleti ivadék most is haj-
landóbb imádni, s nem kacagni őseit").'0 Az ural-
kodó tiszteletteljes bemutatásának igénye oly 
erősen élt a korban, hogy jóformán senki nem 
merészelt szakítani vele - a radikális konven-
ció-megtagadásra majd csak jó pár év múlva, Pe-
tőfi szatirikus királyverseiben, valamint azon - de 
még akkor is csak magánlevélben, nem pedig 
publikációban kifejtett - nyilatkozatában került 
sor, miszerint királyról nem szabad pozitíve írni 
(„Csak királyt ne végy hősödnek, még Mátyást 
se. Ez is király volt, s egyik kutya, másik eb. Ha 
már a szabadság eszméit nem olthatjuk szabadon 
a népbe, legalább a szolgaság képeit ne tartsuk a 
szeme elé, mégpedig a szolgaságnak a költészet 
színeivel kellemessé, vonzóvá festett képeit .")" -
s azt se felejtsük el, hogy e nézetrendszer nyilvá-
nosságra kerülése 1848-ban hatalmas politikai 
botrányt okozott, s Petőfi irodalmi és politikai nép-
szerűségének egy csapásra véget vetett! 

Ám Jósika regényei e téren is mintha kettős já-
tékot űznének: egyrészt fenntartják a királyság 
érinthetetlen tekintélyét, s igénylik is, hogy e te-
kintélytiszteletet a regény egész világa is tükrözze: 
első regényében, a Zólyomiban pl. a rendcsináló, 

mindentudó és mindenható fejedelem Bátori Ist-
ván úgy tűnik fel, mint igazi szakrális uralkodó: 
„A ki közel érte a fejedelmet, boldog volt, ha csak 
egy ujjával hozzá érhete t t . . . A fejedelemnek a 
köz hódolás és a szeretet illy egyes zajos kiömlése 
egy könnyet csalt a szemébe - örömkönnyet, a fe-
jedelmi jóság és bölcseség szép jutalomdíját" 
(ugyanez a szemléletet viszi végig szinte hibátla-
nul pl. A csehek Magyarországon vagy II. Rákóczi 
Ferenc c. regényeiben);'2 másrészt azonban több 
esetben szinte sportot űznek abból, hogy a király 
személyének gyarlóságait, erkölcseinek kétértel-
műségeit vagy belpolitikai zsarnokságának vét-
keit is az olvasó elé tárják s bírálják. Az Abafi-re-
gény első felében Báthori Zsigmond fejedelem 
őrjöngő és kiszámíthatatlan egyeduralmát (illet-
ve a gonosz tanácsadó gátlástalanul érvényesülő 
befolyását) láthatjuk, Az utolsó Bátoriban Gábor 
fejedelem („Erdély fiatal zsarnoka, kiben ritka el-
lentéte volt a legszebb férfitulajdonoknak a legal-
jasabb szenvedélyekkel") szélsőséges dúlása nyer 
részletező elemzést (csak néhány példa: „az első 
nyilvános gonoszság el volt követve. Bátori min-
dent feledve, föllépett a legféktelenebb önkény-
nek útjára"; vagy: „az aljasodás fokain nem lépett 
már lefelé, ő rohant") ," egy későbbi regényében 
pedig, a Sziklarózsában eljut odáig, hogy Apafi 
Mihály fejedelemről a következőképpen nyilat-
kozik: „A fejedelmi székben hígeszű, iszákos, jóra, 
gonoszra haj tható, jellemtelen férfiú ül t . . . " . Jósi-
kának mint közéleti gondolkodónak s mint re-
gényírónak, úgy látszik, az absztrakt állampolgári 
bűn ábrázolása mellett komoly erkölcsi-politikai 
problémája volt a nemzet megtestesítőjeként fel-
fogott fejedelmek erkölcstelensége is — ábrázolá-
sában folyamatosan keveredett a leleplező politi-
kai felháborodás igénye (pl. Abafi Olivér, mikor 
kemény kritikát mond az ország állapotáról or-
szággyűlési felszólalásában, szinte felmutat ja a re-
publikánus politikai beszédmód teljes tárházát!) 
a hatalom iránti alattvalói hűség elkötelezett 
affirmativitásával, s a király által megtestesített 
nemzeti autonómia mindenek felettiségének kép-
viseletével. S a feszítő dilemmát remek, furfangos 
írói gesztussal oldotta meg: úgy szerkeszti meg tör-
téneteit, hogy e rossz és elítélendő fejedelmek ki-
zárólag belpolitikáikig és magánerkölcsileg tűn-
hessenek fel gonoszként, abban a pillanatban 
azonban, midőn külsó' támadás éri az országot, 
azaz a nemzet autonómiája kerül veszélybe, ezek 
az uralkodók visszanyerik méltóságukat, s teljes 
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magasztos heroikusságukban fognak tündökölni 
-Jósika ennek biztosítása végett mindig gondos-
kodik külső háborús fenyegetésről és hadviselés-
ről. Így a vad zsarnok Báthori Zsigmond a tatár 
betörés hatására, a honvédő ha rc segítségével, 
hőssé nemesül („...megérkezett végre Báthori, 
győzedelmeinek fényétől dicsőítve; az erdélyiek, 
méltánylói a hős s vitézi te t teknek, a múltat fe-
ledve, kétszerezett figyelemmel és hódolattal 
fogadák ifjú fejedelmöket"), aki elcítt a hajdan 
züllött s „ellenzéki" Abafinak meghódolása ma-
gasztos értelmet és feloldozást nyer (ő, aki elébb 
keményen meg merte bírálni a zsarnokot, néhány 
fejezettel késeibb már így beszél a fejedelemhez: 
„Oly szép, oly nagyszerű hivatás ezerek sorsára 
ügyelni, ezereket boldogítani, hogy nagyságod-
nak lelke e szép pályán, melyre Isten jeleié, meg 
fogja azon nyugodalmat lelni, melyet óhajt!"); a 
Bátori-regényben az erkölcsileg nagyon élesen el-
ítélt Bátori G á b o r pedig még elődjénél is maga-
sabbra emelkedik: az ellenséggel vívott csatában 
szentté magasztosul (épp szerelmi konkurense és 
politikai ellenfele, a szász Szerafin fogja kimonda-
ni a nagy igét az Oláhországgal vit t háború kap-
csán: „Bátori az ember - Bátori a fejedelem, két 
ember. Ki őt a gömbölyök fellege közt, rohanó se-
reghomlokán látja, elragadtatik: ő — Isten akkor!"). 

t i ké t szempont, azaz a tekintélytisz-
telet és a leleplezés igénye e regényekben sokszor 
keveredik, s n e m kevés cselekmény-szervezésbéli 
anomáliát okoz: a narrátor az ellentmondásokat 
általában pusztán a fejedelem megfejthetetlen lé-
lektani rejtélyeként vagy nevelési-környezeti hi-
bájaként tünte t i fel (pl. a feszültséget, mely az 
Ecsedi álnevű derék lovag és a kicsapongó fejede-
lem Bátori G á b o r fejedelem identifikációjában 
rejlik, Jósika úgy magyarázza vagy enyhíti, hogy 
Bátori „természetes" erkölcstelenségét generális 
férfi-mentegetéssel, a test-lélek dualizmusának 
feloldhatatlanságával intézi el, azt állítván, hogy 
a könnyű nők esetében „szíve ta lán nem vett 
részt e viszonyokban, de annál nagyobbat érzé-
kei", s a szűzies udvarlás indokaként azt hozván 
fel, hogy „ott a lélek szeret. .. . Coelesta, oh, az 
egészen más"; továbbá a nyilvánosan űzött nőcsá-
bászat kapcsán persze azt is megemlíti , hogy „bi-
zonyosan lehet állítani, hogy inkább ő volt az el-
csábított, mint a két asszony"); mindezt azonban 
olyan magyarázattal írja felül, mely rendre azt az 

egyszerre erkölcsi és esztétikai előírást mozgósítja 
s hagyja érvényesülni, mely a nemzet érdekében 
félretesz minden más magánérdekű lelkiséget és 
lelkizést - ha az ország megítélése vagy veszélyez-
tetése forog kockán, akkor minden magáner-
kölcsi fenntartás okafogyottá válik. Ugyanakkor 
azonban az érték-állítás keveredése e regényben 
még tovább is hat: a szűz Coelesta ugyanis, aki-
nek a romlott fejedelem ártatlanul, Ecsedi álné-
ven udvarol, a Bátorival viszályban álló brassói 
bíró leánya, azaz a fejedelemmel éppen harcban 
álló - bár persze az Erdély-ország részét képező — 
szász nemzet tagja (emiatt - mai szemmel nézve 
kissé groteszk módon - , mikor a fejedelem elra-
boltatja a nőt, négyszemközti találkozásukkor 
nem is szerelmi szemrehányás vagy veszekedés, 
hanem nemzet-politikai vita alakul ki köztük!), s 
így vonzalma kétszeres próbatételnek van alávet-
ve: azt a csaló férfit kell megmentenie, aki apjá-
nak és városának vesztére tör; s az az indoklás, mi-
szerint ő „ nem a fejedelmet, nem Erdélynek urát, 
nem Bátorit, hanem önszemélyét - Ecsedit szere-
ti", ott kap furcsa fénytörést, hogy a fejedelem ép-
pen magánemberként csalta meg őt, raboltatta 
el, s éppen magánemberként alkalmaz más nők-
kel szemben csábítást és erőszakot: Coelesta hite, 
vagyis a narrátor kommentárja azonban azon ala-
pul, hogy Ecsedi mint Ecsedi soha nem volna ké-
pes hazudni — azaz ismét éles, igaz, az eddigivel 
éppen szembeszegülő megkülönböztetés vonatik 
a magánemberi és államférfiúi tartás megítélhe-
tősége közé (a regény meglepő javaslata a lehet-
séges megoldásra nagyon erős paradoxont rejt 
magában: Coelesta még Bátori életében Ecsedi 
özvegyeként óha j t ja magát viselni). A tökélete-
sen kibékíthetetlen helyzetet a regény befejező 
jelenete oldja meg — tökéletesen paradox módon: 
a fejedelem, miután a leány atyja elesett a csatá-
ban, felséges győztesként a nyilvánosság előtt há-
zasságot kínál a nőnek, aki ezt büszkén visszauta-
sítja, s kezét az eddig passzívan szenvedő ifjú szász 
lovagnak nyújtja. íme, a fejedelem megdicsőül -
és pórul jár; a leány megdicsőül - s nem a boldog-
ságot nyeri el - a szembenálló kibékíthetetlen ér-
tékszempontok miatt a jelenet olyannyira meg-
oldhatatlanra alakul, hogy csak félbe szakadhat, 
nagyszabású narrátori trükk közbeiktatásával: az 
aktuális török fenyegetés hadi hírének hirtelen 
érkeztére a fejedelemnek oly gyorsan kell távoz-
nia a helyszínről, hogy még szóbeli választ sem 
adhat Coelesta nyilatkozatára. A szereplők a ma-
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guk értéktartományában, íme, gáncstalanul ki-
teljesedtek - a jelenet további bonyolítására, a 
cselekmény végig vitt kibontására tehát nincsen 
is szükség... 

E kettősség a Jósika regényeiben uralkodó ér-
tékszemlélet feloldhatatlanul ellentmondásos 
jellegére utal - egyrészt az hirdettetik, hogy a 
nemzetileg vagy univerzálisan elfogadott affir-
mativ értékek uralomra jutását, a birodalmi s er-
kölcsi tekintély-rendszer működtetését semmi 
nem gátolhatja (erre irányul a Jósika-féle nevelé-
si regénynek pedagógiai célkitűzése), másrészt 
azonban a felvázolt helyzetek a szereplők „öntör-
vényűsége" révén oly bonyolultra sikerülnek, az 
egyes képviselt egyéni és közösségi értékek oly 
élesen kerülnek szembe egymással, hogy ezeket az 
értékeket csak a szituációk erőszakos, mondhat-
nók: hatalmi jellegű felülírásával lehet képvise-
lethez juttatni (az ilyen eseteknek szinte iskola-
példáját láthatjuk az Abafi történetének vége 
felé: a nemes Olivér, kinek életét a szenvedélyes, 
törvényen kívüli hölgy, saját életét feláldozván, 
megmentette, a hölgy halálos ágyán házasságot 
ajánl a nőnek, aki így kapcsolatuk legitimálásá-
nak boldog reményében halhat meg —s mindezek 
után Olivér teljesen nyíltan, minden zavar nél-
kül kijelenti, hogy mindez csak színjáték volt a 
haldokló kedvéért, a közeli halál biztos tudatá-
ban: egy ilyen nőt, akiről az mondható el, hogy 
„keveset gondol e mindenben sajátságos teremtés 
azzal, mit róla mondanak vagy hisznek...", szere-
tőként tartani lehet persze, de elvenni lehetetlen 
- feleségül azt kell elvenni, akit a társadalmi il-
lem vagy a fejedelmi parancs előír). 

T ósika, úgy látom, első regényeivel 
gátlástalan kalandregényíróként kívánt érvénye-
sülni (a legfontosabb példa: az Abafit is zavartala-
nul lehet pusztán erotikus kalandregényként ol-
vasni!), s csak a hivatalos recepció kívánalmai-

nak engedvén hagyta regényeiben a történelmi 
didaxis affirmativ pozitivitását kizárólagos ura-
lomra jutni: s bár sokszor nyilatkozott nagyon el-
utasítóan a kritikáról, úgy látszik, mégis folyama-
tosan alkalmazkodni kívánt a korszakban előírt 
nagy erkölcsi és ábrázoláselvi követelményekhez 
- hatalmas sikert aratván a kanonizáló hivatalos-
ság előtt a történelmi tekintély-értékek hangsú-
lyozásával, s ugyanakkor ugyanígy hatalmas si-
kert aratván az olvasóközönség előtt is az érzéki 
kalandosság erkölcstelen titokzatosságának fo-
lyamatos képviseletével. A korszak hivatalos, 
preskriptív irodalmi törekvéseinek egyik legfon-
tosabb mozzanataként értékelhető a heroikus 
nemzeti történelem iránti érdeklődés felkeltése 
(elméleti alaptételként is megfogalmazódott, 
hogy „a történeti regények tárgya, viszony s har-
mónia tekintetében, elsőbbséggel bír a nem tör-
téneti felett" '4 , s gyakorlati téren is a történet i-
ség preferálását figyelhetjük meg: a Kisfaludy 
Társaság, rögtön megalakulása után, a népszerű 
költői pályázatokat mind hősi témára, pl. I. Béla, 
1. Géza királyok, Árpád fejedelem jelentőségének 
bizonyítására vagy illusztrálására írja ki) ," minek 
következtében Toldy Ferenc nem hiába buzdítot-
ta levelében Jósikát is arra, hogy a jelenkori ka-
landos témák feldolgozása helyett inkább nagy 
történelmi hősökről (Zrínyiről, Rákócziról stb.) 
írjon regényt ' 6 -Jósika megírta ezeket is (hogy az-
tán elnyerhesse majd az irodalomtörténész gene-
ralizáló besorolását: Jósika történeti regényíró-
nak született"!'7), de még ezekbe is vissza-vissza-
csempészte fantáziájának nem-kanonizálható, 
határsértő szélsőségeit; az is igaz persze, hogy az 
irodalomtörténeti kanonizáció már a tizenki-
lencedik század közepére úgy rögzítette Jósika 
pozícióját, mint a történeti példázatosság alap-
esetét, s a didaxisnak e l len tmondó regényeit va-
lamint regényeinek el lentmondásait egyszerűen 
kitudta a tovább hagyományozandó kánon kere-
tei közül.'8 
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5. Vö. pl. Főidényi F. László és Radnóti Sándor éles po-
lémiáját Hermann Nitsch és Rudolf Schwarzkogler 
művészetéről: Holmi, 1993. okt.-nov. 

6. Jósika regényei közül jelen dolgozatban a következők-
re voltam figyelemmel (a továbbiakban a forrásokra 
külön nem hivatkozom): Abafi. 1836.; Zólyomi. 
1836.; A könnyelműek. 1837.; A? utolsó Bátori 1837.; 
A csehek Magyarországon. 1839.; Zrínyi, aköltó'. 1843.; 
Akarat és hajlam. 1846.; Egy két-emeletes ház Pesten 
1847.; II. Rákóczi Ferenc. 1847-1852.; Sziklarózsa. 
1864. - E regényeknek a 19. században több kiadásuk 
is forgott; újabban csak az Abafit - mint a magyar sza-
kos egyetemi tananyag ajánlott olvasmányát — szok-
ták időnként kiadni; megemlítendő azonban, hogy a 
közelmúltban kivételként megjelent Az utolsó Bátori 
is. (S. a. r.: Gere Zsolt) Széphalom Könyvműhely, 
2004.), s egy nagy antológia közli az Egy két-emeletes 
ház Pesten-t is: (Szalai Anna szerk.:) Magyar elbeszélők 
19. század. I. köt. (Magyar remekírók) Szépirodalmi, 
1976. 168-384. - Jósika regényírásáról az újabb iroda-
lomtörténet-írásból alapvető Hites Sándor ki tűnő 
könyve: Még dadogtak, amikor ff megszólalt. Jósika 
Miklós és a történelmi regény. Universitas kiadó, 
2007. E könyvnek azon fejezete, mely Az utolsó 
Bátori-t tárgyalja, egészen más szempontok alapján 
közelít a regényhez. 

7. Ld. Jósika véleményét az irodalom példázatosságáról 
az Abafi függelékeként közölt Egy-két szó az erkölcsi 
hatásról, s költői igazságtételről mint toldalék c. elmélke-
désben: „Ha a rény eleven, igéző színekkel festetik, s 
annak megkedveltetése által az olvasó követésre buz-
díttatik: akkor az erkölcsi hatás egyenes. - Ha egy go-
nosztevőt állítunk elő, s ennek élet- s világszerű rajzát 
adhatjuk, s ezáltal a gonosz ellen undorodást idézhe-
tünk elő: akkor a hatás fordított." - Hasonlóan A 
könnyelműek előszavában: „jelen munkában az olva-
sót a könnyelműség és csábítás veszélyeire s gyászos 
életre-ható következéseire akarom figyelmeztetni". 

8. Az ily példázatos igazságszolgáltatás legnagyobb hatá-
sú megvalósítása Jósikának alighanem A csehek Ma-
gyarországon (Korrajz I. Mátyás király idejéből) törté-
netében sikerült: az igazságos Mátyás hű lovagja, 
Zokoli Mihály (= Elemér, a sas) fizikailag és erkölcsi-
leg (istenítéletként) is legyőzi ellenfelét, Komoróczit, 
a veszedelmes kényurat, aki „természetesen" Mátyás 
politikai ellenségei közé tartozik! - E regény előszava 
mondja ki talán a legnyíltabban az erkölcsi példáza-
tosság elvét: „Ha az olvasó, könyvemet átolvasván, 
mondja: hét évet éltem Mátyás korában, láttam azt a 
tróntól a kunyhóig ( . . . ) - munkám czéljához közelít. 
De ha a lelkes ifjú felkiált: mint eme férfiú, oly eltö-
kélt szilárd akarok lenni, tettben s erőben ... férfiú le-
szek, mint ő! ( . . . ) - akkor a regény czélt ért!" - Az ily 
példázatos olvasás problematikussága persze már e 
korban is felmerült - s éppen a Jósika példaképeként 
emlegetett Walter Scott számára: „...a szerző azon a 
véleményen van, hogy egy fennkölt erényűnek és ne-
mes lelkűnek ábrázolt regényalak éppenséggel nem 
nyer, hanem voltaképpen veszít a magasztosságából, 
ha az író azzal próbálja jutalmazni erényét, hogy mu-
landó, e világi elégtétellel ajándékozza meg könyvé-

ben. A Gondviselés korántsem ezzel szokta kárpótol-
ni szenvedéseikért az erényeseket, és fölöttébb káros 
arra tanítani az ifjúságot, márpedig az ilyen regényes 
történetek olvasói többnyire fiatalok, hogy a helyes 
és erényes életvitel természetszerűleg együtt jár vá-
gyaink beteljesülésével, avagy megfelelőképpen jutal-
maztatik reményeink valóra válásával. Röviden te-
hát, ha egy erényes és önzetlen regényhős világi gaz-
dagságot, hírnevet és rangot nyer a könyvben ( . . . ) , 
az olvasó azt fogja mondani bizonyára, hogy íme, az 
Erény elnyeré méltó jutalmát. Ámde vessünk csak 
egyetlen pillantást is a való életre, s láthatjuk, hogy az 
önzetlenség vagy éppen a szenvedélyeknek feláldozá-
sa az elvek oltárán fölöttébb ritkán jutalmaztatik ek-
képpen.. ." Ld.: Walter Scott: Ivanhoe (1817). Előszó 
(1830). Ford.: Bart István. Európa, 1993. 18. Meg-
jegyzendő, hogy ez a kései előszó a könyv 1829-es ma-
gyar fordításába természetszerűleg nem kerülhetett be. 

9. Ld. a húsz évvel későbbi történeti méltatás általánosí-
tását: „Jósika regényei, értem a legjelesebbeket ... 
rendesen egy-egy erkölcsi tételt állítnak szem elé s 
érzékítenek meg". Erdélyi János: Egy századnegyed a 
magyar szépirodalomból (1856). In uő: Irodalmi tanul-
mányok és pályaképek. S. a. r. T. Erdélyi Ilona. Akadé-
miai, 1991. 220-221. 

10. Jósika sikerét és elismertségét látványosan mutatja, 
hogy az 1841-ben megjelent Nemzeti Almanach című 
terjedelmes antológia (szerk.: Vajda Péter) első köte-
tét hat rézmetszet nyitja meg, melyek az egy-két évvel 
azelőtt megjelent A csehek Magyarországon című re-
gény egy-egy jelenetét idézik fel és illusztrálják. 

11. Gondol Dániel: Regény és dráma párhuzamban. In 
A Kisfaludy Társaság Évlapjai, 1840/1841. II. 55-220. 
Az idézet: 57. 

12. Tomay (=Szontagh) Zólyomiról, Figyelmező, 1837. I. 
(18. szám) 143-144- - A kifogás oly erősen élt, hogy 
húsz év (1856) múlva újra felhangzott: „második regé-
nyével már esztétikai eretnekség bűnébe esett Jósika, 
midőn Zólyomiban a költői igazságszolgáltatást elmu-
lasztá, úgy akarván a világot és embert rajzolni, amint 
van". Ld.: Erdélyi János i. m. 220-221. 

13. D. Schedel Ferencz: Az utolsó Bátori. In: Figyelmező, 
1837. II. (22, 23, 24. szám). Az idézet: 374-

14- Id. helyen 
15. Tornay (=Szontagh) A könnyelműekről, Figyelmező, 

1837. I. (20. szám) 150-164. 
16. Az Akarat és hajlam 1844-45-ben jelent meg a Buda-

pesti Híradó hasábjain, miután a szerkesztő Dessewffy 
Emil nyílt levélben szólította fel Jósikát a közreműkö-
désre. - Az irodalomtörténet-írás elegáns dekórum-
követelésére jellemző az a csúsztatás, melyet Jósika 
monográfusa követ el, mikor e regény kapcsán azt írja: 
„a magyar közönség a romanticzisták bűnhalmozásait 
a társadalmi regény-irodalomban hidegséggel fogad-
ta...", holott részletesen elemzi az újság-közlés sike-
rét, valamint azt is megemlíti, hogy a szintén rettene-
tes „bűnhalmozó" könyv, az Egy két-emeletes ház Pes-
ten (1847), „jól jövedelmező mű - a rendkívüli nép-
szerűségnek örvendő műfaj keretén belül". Ld. Szaák 
Lujza: Báró Jósika Miklós élete és munkái. 1891. 167., 172. 

17. Bitnitz Lajos: A magyar nyelvbeli előadás tudománya. 
1827. 97. 

18. D. Schedel Ferencz: i. m. 375. 
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19. A tiltás erősségének érzékeltetésére megemlíthető 
még, hogy Arany János még félszázaddal később is 
csak kéziratban hagyja majd azt a nagyon érzéki epizó-
dot, amely Toldinak Eszterrel, Kázmér király szerető-
jével való kalandját festi. Ld.: Arany János: Daliás 
idők. Első dolgozat. (1853) Hatodik ének, 20-39. vsz., 
kivált 30-37. vsz. - E kérdés kapcsán ld. Dávidházi 
Péter tanulmányait: Az idegen nő testének varázsa. Az 
érzékiség határátlépései Arany költészetében. Alföld, 
1998. 11. 89-103., valamint Egy testrész hűlt helye, 
avagy erotika és elfojtás az irodalomtörténetben. In: Élet 
és Irodalom, 2004. márc. 19., 17. 

20. Almási Balogh Sámuel: A Poézis ideája. Tudományos 
Gyűjtemény, 1827. 11.15-44. Az idézet „A Poézis tár-
gyai" c. fejezetből: 37. (kiemelés az eredetiben) 

21. Bitnitz Lajos: A magyar nyelvbeli előadás tudománya. 
1827,92-93. 

22. Tornay (=Szontagh) Zólyomiról Figyelmező, 1837. I. 
(18. szám) 143—144-; Uő: A könnyelműekről, Figyel-
mező, 1837. 1. (20. szám) 155. 

23. Megjegyzendő, hogy az 1830-as években, habár kelet-
keztek még szép számban eposzok, a hivatalosságra 
törő epika-értelmezések már elsősorban a regényeket 
célozták meg (ha persze leírásaikban a két nagyon kü-
lönböző műfaj kategóriái gyakran keverednek is!). 
Ld. pl. Toldy állítását: „Az epost, a kor, természeténél 
fogva egy keletkező románliteraturára cserélte fel." 
Toldy Ferencz: Visszatekintés literaturánkra 1830-36. 
Figyelmező, 1837. 1-2. 44. 

24- Toldy Ferenc: Aesthetikai Levelek Vörösmarty Mihály 
epieus munkájiról. In: Tudományos Gyűjtemény, 1826. 
7. 73-111.; 8. 105-127. 1827. 3. 65.112., 5. 71-100. 
Az idézet: 1826/8. 103-104 . - I t t említhető meg,hogy 
Toldy a nem-vezérlő hősök (pl. itt Ete) esetében ter-
mészetesen megengedi a szerelem jelenlétét, de ekkor 
is hangsúlyozza a közösségi elkötelezettség elsődleges-
ségét: „A szerelem benne mindég olly eleven, minden 
tetteibe vegyül; de még is mindég úgy, hogy hátra 
hagyja hol a nemzet java kívánja; s elébb meg nem 
nyugszik szerelmében, míg hősi kötelességeit be nem töl-
ti. Így öregbíti hősének érdemét a költő; s azért részvé-
tünk mindég teljes mértékben kíséri". Uitt 105. - S az 
ellenpélda: Toldy az ellenség, azaz Zalán bemutatásá-
nak esetében helyesli, hogy alantas szerelmes volta 
bekerült az ábrázolásba: „O buja is - s igen okirá-
nyosan; de szerelmét, mint leventéhez illik, nem ol-
talmazza; helyesen, mert benne nem a szent és erős 
láng lobog, melly hőssé tehetné." Uitt 110. 

25. Bajza József: A regény-költészetről. Eredeti cím: A ro-
mán költésről. (1833) In uő: Összegyűjtött munkái 
4. köt. (S. a. r.: Badics Ferenc). 1900. 115. - Illusztrá-
cióul ismét Toldynak Arpád-jellemzése: „de most fel-
lép Árpád hasonlíthatatlan erejében, méltóságában, s 
azon nyugalommal, melyet képzésünk olyan férfiakra 
szokott ruházni, kiket az ég küldöttjeinek tartunk". 
Id. helyen 1826.7.91. 

26. Bitnitz Lajos: A magyar nyelvbeli előadás tudománya. 
1827. A Román c. fejezetben: 414. 

27. Gondol Dániel: Regény és dráma párhuzamban. In 
A Kisfaludy Társaság Évlapjai, 1840/1841. 76. - Az 
persze feltűnő, hogy Gondol itt intő példaként azt 
hozza fel, hogy egy szolga ne akarjon hercegnőt, s egy 
hercegnő ne akarjon szolgát, mert ily viszony nevetsé-

ges lenne - : azt viszont nem említi, hogy herceg se kí-
vánjon meg szolgálólányt... 

Az ily illő dekórum megtartásának igénye oly erős 
volt Jósikánál, hogy húsz évvel később is foglalkozik 
vele írói röpiratában: „...keserűen hatott reánk, mi-
kor egy novellában a szerző Zrínyi Ilonát - a férjéhezi 
forró, áldozatteljes ragaszkodás ezen imádandó példá-
nyát - oly hozzá nem illő szerepben lépteti föl. E re-
gényben Ilona férjét, ki minden hibái mellett a 
legkitűnőbb történeti alakok egyike, olyan próbának 
teszi ki, minőkkel Koczebue (sic!) vígjátékaiban talál-
kozunk." (Jósika Miklós:) Regény és regényitészet. Irta 
Eszther sat. szerzője. 1858. 52. 

28. A királyábrázolás dekórumának súlyos dilemmáiról és 
speciális (szerelmi kalandokat érintő) eseteiről ld. ta-
nulmányomat: A király mulat. Fejedelmi csábítás a 
magyar romantikában. In: 2000, 2004. 9. 56-72. 

29. Gondol: i. m. 91. (Jósika e regénye e tanulmányban 
kitüntetett elemzést nyert - több, mint tíz lapon csak 
vele foglalkozik a szerző, míg a többi Jósika regényt 
épp csak érinti; a Bátori-regényről s Bátori fejedelem-
ről éppen nem ejt szót!) - Itt említhető meg Jósika 
nyilatkozata is e regényről (Toldynak írt leveléből), 
mely szerint „Czélom, azokkal, kik eddig csak bámul-
ták Mátyást, őt meg is szerettetni, még pedig úgy, 
hogy ez nem csalódás eredménye, hanem valóságé le-
gyen." Idézi Hites Sándor: i. m. 87. 

30. Berzsenyi Dániel: Bírálatok (1832). II. Aurora, hazai 
almanach. A j álkirály. Vígjáték egy felvonásban Ko-
vács Páltól. In uő: Összes Művei, 1978. 263-264. 

31. Petőfi levele Aranyhoz. 1847. febr. 23. 
32. Rákóczi ábrázolásának szélsőségesen heroizáló straté-

giájában elsődleges szerepet játszik, hogy a fejedelem 
életrajzilag letagadhatatlan szeretője, a lengyel grófnő 
e regényben mint szűzies védangyal lép fel Rákóczi 
mellett, az önfeláldozó, erotikus érdek nélküli szeretet 
megtestesüléseként! 

33. Talán egy korabeli ellenpélda megvilágíthatja Jósika 
gesztusának kihívó voltát: amikor Mednyánszky Ala-
jos egy Vérlakoma című elbeszélésében ugyanerről a 
Báthori Gáborról ugyanígy megírja, hogy „alacsony 
zsugoriság", „kegyetlenség", „durva s kegyetlen, min-
den honi s egyes szabadságjogokat megvető, török ba-
sai önkényesúralkodás", valamint „köz illendőséget 
túlmúló undok érzési gyönyörködtetés" jellemezte, 
akkor nem mulasztja el megjegyezni (Habsburg-auli-
kusságának megfelelően), hogy Báthori trónbitorló 
volt, hiszen Erdély trónja II. Rudolf császárt illette 
volna - tehát a fejedelemnek nemzet-képviselő imá-
gója nem illette meg. Ld.: Mednyánszky Alajos: El-
beszéllések, regék s legendák a magyar előkorból. Szaba-
don fordították Nyitske Alajos s Szebeny Pál nevelők. 
Pesten, 1832. II. köt. 87-91. (A német eredeti kötet 
1829-ben jelent meg.) 

34- Gondol Dániel: i. m. 75. 
35. A Kisfaludy Társaság költészeti pályázati kiírásai-

nak témaajánlatai: 1838: I. Béla (13 pályamű); 1839: 
1. Géza (33 pályamű); 1840: Árpád (30 pályamű) - a 
magas számadatok mutatják a történeti téma kijelölé-
sének népszerű voltát! 

36. Toldy 1837-ben írott levelét idézi Hites Sándor: i. m. 
66. 

37. Erdélyi János i. m. 220-221. 
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38. Jósika kanonizációjának eljárása lényegében megis-
métlődött Kemény Zsigmond esetében is: az ő nem-
történeti regényeinek elismerése (vagy újrafelfedezé-
se) csak a huszadik század utolsó harmadában történt 
meg! Holott azt is idézhetnénk, hogy maga Kemény 
ugyanolyan elismeréssel nyilatkozott Jósika nem-tör-
téneti regényeiről is, mint a történeti példázatokról. 
Ld. 1845-ben írott levelét Jósikához: „Aztán alapta-

lan fecsegés históriai regényeidnek magasztalása je-
lenkorunkból merített műveidnek rovására. Mindkét 
nemben hű jellem- és korfestő vagy s mester az esemé-
nyek szövésében. ... A mi hibáid vannak - hisz fol-
toktól semmi munka nem ment - azok bizonyára nem 
mutatkoznak erősebb mértékben Az élet utaiban, 
Akarat és hajlamban, mint Bátoriban, Abafiban.. ." 
hK 1909. 440. 

®Cs ikszen thy Csaba 2008 

®Csíkszen thy Csaba 2008 
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TiUmann, J. A. 

A tenger távlata 

MAGYAR TÉRKÉPZETEK AZ EURÓPAI TÉRTÖRTÉNET KONTEXTUSÁBAN 

A 
X V térről úgy véljük, hogy maga a 

változatlanság. Adva van és lesz, ahogy mindig is 
volt. Mindannak ellenére, amit a téridő összefüg-
géséről és relativitásáról tudunk, konkrétan és 
képletesen. Ugy vagyunk vele, mint a naplemen-
tével: tudjuk, hogy nem a Nap megy le, hanem 
mi fordulunk el tőle. Ennek ellenére nem tudunk 
eltekinteni attól a nyilvánvaló ténytől, hogy nap 
mint nap lemenni látszik a nyugati horizonton. 

A tér persze an und für sich majdhogynem vál-
tozatlan, legalábbis é let időnkben a kozmikus 
változás — az időnként felbukkanó kométáktól el-
tekintve — nem igazán érzékletes. A térről alko-
tott elképzeléseink annál inkább alá vannak vet-
ve az időnek; mindannak, amit tapasztalataink 
és ismereteink alapján konstruálunk. Személyes 
történetünk tekintetében nem kevésbé, mint a 
kultúra kollektív szövedékére nézve. A személyi-
séglélektan újabb felismerései e tekintetben egy-
értelműek: 

Bizonyos életkor után kialakul a környezet téri helyze-
tét folyamatosan reprezentáló mentális struktúra, a 
mentális térkép ( . . . ) Az emocionális hatások a gravi-
tációs vonzáshoz hasonlóan torzítják a teret. A felnőtt 
ember intellektuális ismeretei és interpretációi adják 
meg az euklidészi szabályoknak engedelmeskedő for-
máját. Mentálistérkép-mechanizmusa azonban nem 
tükrözi, h a n e m generálja, konstruálja a tevékenység 
referenciakereteit.1 

A személyes térélmény „kollektíven létrehozott 
és átélt realitás. A térészlelés fejlődését, a világ-
ban való eligazodás képességét a kollektív élmé-
nyekbe^ való részesedés iránya és mértéke hatá-
rozza meg."2 

A térfelfogás kulturális meghatározottsága az 

antropológiában már régóta ismeretes; Dürk-
heim megfogalmazása szerint: 

A tér nem az a homályos és meghatározatlan közeg, 
aminek Kant képzelte ( . . . ) mivel az ugyanabban a ci-
vilizációban élő emberek ugyanolyan módon képzelik 
el a teret, az érzelmi ér tékeknek és a belőlük fakadó kü-
lönbségtételeknek is közöseknek kell lenniük; ez pedig 
csaknem szükségszerűen azt feltételezi, hogy társadal-
mi eredetűek.3 

Az újabb pszichológiai kutatások kimutatták, 
hogy a tér „emberi kapcsolatokkal van kitöltve. 
Kommunikatív és imaginativ kapcsolatok háló-
zata. A térérzékelés nemcsak korai, preverbális 
élményeinknek, de a térről való tudásunknak is 
ki van szolgáltatva. A térrcíl való tudás megvál-
toztatja a térélményt".4 

A tenger távlata 

A térre irányuló tudományos érdeklődés is jelzi, 
hogy jelenünk a tér kora (Foucault), amelyben a 
földi terek globális összetartozása, „a közeli és 
a távoli, az egymás melletti és a szétszóródott"5 

mindennapi tapasztalattá vált. A spatial tum, a 
kultúrakutatásban bekövetkezett téri fordulat6 

nyomán nyilvánvalóvá vált a kultúrák térkon-
cepcióinak különbözése és történetisége.7 „A tér 
- írja Michel Serres tudományfilozófus - a kul-
túra terméke, a tör ténelem terméke, és talán 
nem is csak a geometriáé, hanem a teológiáké és 
a politikáé".8 

A tértörténet alapművének számító Concepts 
of Space című könyvében Max Jammer megálla-
pítja, hogy „Philontól Newton koráig és még ké-
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sőbb is a metafizika és a tulajdonképpeni fizika 
mellett a teológia bizonyul fontos tényezőnek a 
fizikai térelméletek kialakításában."9 A newtoni 
tér koncepciójának eredete a judaizmus gondol-
kodása Istenről; mindenütt jelenvalósága a tér 
(mákom), amit Jammer az első század palesztinai 
zsidóságából eredeztet.10 

Az univerzális tér elgondolása ebben a korszak-
ban Philon írásai mellett Tarszoszi Pál Efezusiak-
nak írt levelében is megjelenik: „Adja meg nek-
tek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy (. . .) fel 
tudjátok fogni ( . . . ) , mi a szélesség és a hosszúság, 
a magasság és a mélység..." (3,18—19) A farizeus 
képzettségű szerzőnek ezekben a Xrisztosz egyete-
mességéről szóló sorai nemcsak a judaizmus teo-
lógiájának, h a n e m a hellénizmus kultúrájában 
jártas írástudó ismereteiről is tanúskodnak.1 1 

A hellenizmus világában a tenger távlata, tá-
gas tere az egész mediterráneum tapasztalata. 
Mondhatni az oikosz, a lakott világ aföld(ek) közti 
tenger (Meaóyeioq OáXaooa) övezetében él. A 
Földközi-tenger görögök lakta keleti medencéje a 
Föld legtagoltabb partvidéke, ahol a tenger „egy 
főre eső" tekintetbevételének lehetősége egye-
dülálló. A tenger a görög gondolkodás számára 
nemcsak a medi tác ió távlata, h a n e m „a megis-
merés láthatatlan mértéke" (Szolón) is, ami min-
dent összetart.12 A görög filozófia ebben a tágas-
ságban honos: „Minden irányban a végtelenség 
tárul elébe." (Lucretius).13 

A hellenizmus világa fokozatosan alakult át -
Keleten görög, Nyugaton latin keresztény uni-
verzummá. A középkori kereszténység világa 
nem tagolódott nemzeti kulturális terekre, az 
„Egyház és a klerikus elit intellektualizmusa ( . . . ) 
nem ismert 'régióhatárokat'".14 A középkori min-
denség tere univerzális. 

Egységesként f e l fogha tó mindenségről akkor beszél-
he tünk - írja T a t á r György - , ha e mindenség vala-
mennyi ténye egyet len nyelv út ján le í rható , azaz ha 
ugyanegy beszéd be já rha t j a minden tá já t . Ez annyit je-
lent, hogy létezik egy, a mindenkori szemlélőnél hatal-
masabb, átfogóbb tapasztalat, amely a szemlélő számá-
ra tájékozódási p o n t k é n t szolgál afelől, hogy e min-
denség mely részén és mikor tartózkodik. '3 

A térben való eligazodás, a tájolás és a közlekedés 
egy ilyen univerzalitásban egyszerre konkrét és 
képletes érvényű. így a görög ill. a la t in koiné gya-
korlatilag is l ehe tővé tette a benne élő számára, 
hogy bejárhatja minden táját.'6 

A középkori keresztény univerzalitás tágassága 
ma is megtapasztalható valamelyest egy grego-
rián ének vagy a gótikus polifónia valamely re-
mekműve hallatán. 

Koraújkori térforradalom 

Számos különböző tényező hatására 1500 körül a 
középkori univerzalitás, a kereszténység egyete-
mes kulturális tere bomlásnak indul, egy térforra-
dalom (Carl Schmit t ) veszi kezdetét: „Egy térfor-
radalomhoz több szükséges, mint partra szállni 
egy ismeretlen vidéken. Ehhez a térfogalmaknak 
az ember létezését minden fokon és területen 
megragadó változása szükséges. A 16. és 17. szá-
zad roppant korfordulója mutat ja , mit jelent ez. 
E korforduló évszázadaiban az európai emberiség 
egyidejűleg alkotó szelleme minden területén új 
térfogalmat alakított ki."17 Az új térfogalom ki-
alakulásában főként a „nagy földrajzi felfedezé-
sek", az arisztotelészi térfelfogás egyeduralmának 
megszűnése,18 és írás sokszorosítható médiumá-
nak feltalálása játszott kulcsszerepet. 

Az új földrészek felfedezése nem egyszerűen 
újabb tájékok megismerését, az addig ismert tér-
ségen túlra jutást je lentet te , hanem ténylege-
sen egy új világ tapasztalatát: azt, hogy az ember 
nem egy a síkon, hanem egy bolygó, egy gömb 
felszínén él. 

Az ember tör ténelme során először került a kezébem, 
min t egy golyó, az egész, valódi földgömb. Az, hogy a 
Föld egy gömb volna, egy középkori ember, de még 
Mar t in Luther számára is, nevetséges, komolyan n e m 
veendő képzelgés volt. Most a Föld gömbalakja kézzel-
fogható ténnyé, kikerülhetet len tapasztalattá és vitat-
ha ta t lan tudományos igazsággá vált.19 

Olyannyira, hogy holland hajósok már a 16. szá-
zadban földgömböket vittek magukkal.20 

A középkori kozmosz eróziójával egész Európa 
veszít univerzalisztikus tágasságából, ugyanakkor 
tengerrel rendelkező térségei - főként hajósai, 
kereskedői, hivatalnokai révén - közvetlen (a 
velük kapcsolatban lévők pedig valamelyest köz-
vetet t) tapasztalatokat szereznek a világtengerek 
távlatáról, a földi tér valóságos távolságairól. így 
e népek nyelveinek közegében kialakuló kulturá-
lis tereknek kezdettől fogva része a globális táv-
lat, függetlenül az ország méretétől, illetve az 
adott nyelvet beszélő népesség számától. (A vi-
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szonylag kis lélekszámú portugálok vagy hollan-
dok éppúgy globális dimenzióban mozognak és 
gondolkodnak, mint az angolok vagy a franciák.) 

A latin kereszténység univerzális terében kü-
lönböző nyelvű kulturális terek bontakoznak ki, 
válnak egyre sűrűbbé és sajátszerűbbé. Kezdetét 
veszi a modern sokféleség gazdagságságának ki-
bontakozása, a „kollektív" individualitás és iden-
titás kialakulása. E folyamat legfőbb előmozdító-
ja és hordozója az ekkor kialakuló nemzeti nyelvű 
irodalom és könyvnyomtatás. A nyomtatás egy-
úttal az „elképzelt közösség", a modern nemzet ki-
alakulásával jár.21 Az írás sokszorosított médiu-
mát McLuhan a Gutenberg-galaxis ban a „nacio-
nalizmus építőmesterének" nevezi. „A nyomtatás 
( . . . ) létrehozta a modern nacionalizmus unifor-
mizált és centralizált erőit."22 Ez azonban koránt-
sem egyik napról a másikra ment végbe, hosszan 
tartott , s csak a 19. században, a nacionalizmusok 
korában vált teljessé. A latin sokáig őrizte vezetcí 
szerepét, a nemzeti nyelvű írásbeliség fokozato-
san alakult ki, és nem feltétlenül jelentett sajá-
tos, új kultúrát; 1 700-ig a nyomtatot t könyvek 
túlnyomó része antik és középkori mű.2 ' 

E tekintetben Európa nyugati és keleti részé-
nek fejlődése közt nincs lényegi különbség; leg-
feljebb annyi, hogy később veszi kezdetét és las-
sabban megy végbe. Ugyanakkor az új világ „fel-
fedezése", és nyomában a Föld globális terének 
kialakulásával járó térforradalom Kelet-Európa 
tengerrel nem rendelkező térségét alig érinti.24 

A középkori univerzum bomlása itt is végbemegy, 
de ezzel egyidejűleg nem történik meg, miként a 
nyugati népek esetében, a kirajzás a világtenge-
rekre és a többi földrészre, mint ahogy nem megy 
végbe a globális földi tér tapasztalatának a kiala-
kuló nemzeti kulturális terekbe tör ténő integrá-
lása sem. 

S mind szűkebb lőn a szűk határ 

A 18. és 19. század fordulóján azonban Kelet-
Európában is felfedeznek - Nyugat-Európai min-
tára - egy új földet: a környező territóriumot, a ha-
zai földet. A territorialitás kérdését elemző nagy 
munkájukban Deleuze és Guattari azt állapítják 
meg, hogy a romantikában „egy új csatakiáltás 
hangzik fel: a föld, a territórium és a föld. A ro-
mantikával a művész feladja jogos igényét az uni-
verzalitásra és teremtő helyzetét: territorializálja 

magát, belép egy territoriális szövedékbe."25 A ro-
mantikus művészek e törekvésükben nem marad-
nak egyedül, közönségük, az imaginárius közösség 
követi őket. (S persze azért is szavaltak és szaval-
nak ma is annyit a földről [talajról, gyökérről, 
sat.], mert híján vannak a tengernek, a világtenger 
távlatának.)26 

Az imagináció nemcsak a közösséggel kapcso-
latban virágzik fel. Kelet-Európában a nemzetál-
lamok kialakulásának ideje a romantika korsza-
kára esik, s így a nemzeti identitás megkonstruá-
lásában a romantikus képzetek és fantazmák meg-
határozó szerepet játszanak.27 

A territórium, a hazai föld meghatározott terü-
let, ezért nemcsak elvont általánosságként, ha-
nem konkrét körvonalaiban is a nemzeti térkép-
zetek részévé válik. „A modern állampolgár a 
fejében hordja a határokat." 28 A földnek ez a fel-
értékelődése különösen kontrasztos akkor, ha a 
középkori keresztény filozófia földről alkotott fel-
fogásával vetjük össze: „Az érzékelhető valóság 
egészét alkotó négy elemre vonatkozó bevett el-
mélet a 'földre' a legnehezebb és a legalul elhe-
lyezkedő elem szerepét osztotta, s a legkevésbé 
szellemi természetűnek tartotta. — írja Ivan Illich 
- Az egész hold alatti világ a ' talaj ' része melyen a 
bölcsességszeretcí embernek idegennek kell érez-
nie magát."29 

A föld romantikus kultusza a hely szellemének, 
az adott földterület lokális Genius-át isteníti. Ez 
a keresztény univerzum felbomlásának utolsó fá-
zisa, amikor a tér pogány istenekkel népesül be. 
A keresztény képzetvilág, nyelvhasználat, rítus és 
retorika a Nagy Névszókra, az imaginárius közös-
ség nemzeti áhí tatának tárgyaira tevődik át. A 
föld és a hozzá fűződő kapcsolat válik szakrálissá 
(„...szent Haza!"; „...szent földére...").30 Isten he-
lyett a nemzetek isteneinek zengenek himnuszo-
kat (vö. Kölcsey: Hymnus). 

A nemzeti mitománia szószólói szerint persze 
ez nem a kereszténység megcsúfolása, hanem ma-
gasrendű szellemi művelet. így például egy ókor-
tudós nemrég Kölcsey kapcsán arról értekezett, 
hogy, „a haza szeretetét a filozófiai gondolat, a 
vallási világkép magaslatába emelte.. ."31 Mi sem 
jellemzőbb a nemzeti korlátoltság képzetvilágára, 
mint hogy a tágasság vég nélküli dimenzióit sa-
ját kisszerűségének szűkösségéhez akarja szabni. 
Mert ama magaslatokon sokkal inkább a határta-
lan tűnik szembe. S végképp nem számít senki 
hazája, hisz a filozófusnak, miként Seneca írja: 
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„hazája az tér, amely a legmagasabhat és a min-
denséget a saját kerületébe foglalja b e . . . ( . . . ) 
N e m egy zúg számára születtem, hazám ez az egész 
világ".32 

Az imaginárius közösség kultuszához a kleriku-
sok sem jelentéktelen mértékben járultak hozzá. 
(Pl. a nagy karriert befutott „Magyarok Istene" ki-
fejezés egy 18. századi katolikus pap kreációja.)33 

Tenger hiányában, a hazai föld kultuszát űzve, 
világlátás híján (a kiil-világba utazás gyakorlati 
lehetetlensége folytán)34 Kelet-Európa kulturális 
tereire egyre inkább a beszűkültség válik jellem-
zővé: „S mind szűkebb lőn a szűk határ" (Arany: 
Az utolsó magyar). A 19. században kibontakozó 
kelet-európai irodalmakban a szűkösség tapaszta-
lata, és az ebből eredő arány vesztés toposzai jut-
nak szóhoz.35 így például Vörösmarty Mihálynak 
a nemzeti áhitat rituálisan ismételt imaformu-
lájáva avanzsált költeménye azt hangoztatja, 
hogy „A nagy világon e kívül / Nincsen számodra 
hely". Ami végtelenül kelet-európai, súlyosan 
korlátolt, színtiszta pogány gondolat.36 

Az idő (kerék) tere 

A romantikus révületek irodalmi hozadékának 
terjedése - más társadalmi-politikai eseményeket 
és tényezőket felerősítve - az amúgy is szűk határ 
további beszűkülésére vezetett. A kelet-európai 
eszmevilág legátfogóbb elemzője, Bibó István sze-
rint „a legtöbb közép- és kelet-európai n é p nem-
zeti eszmevilága a sorozatos történelmi katasztró-
fák és zsákutcák hatására mindjobban összeszű-
kült, és súlyos közösségi hisztériákba bonyoló-
dott."37 A „hisztériák" kialakulása és a beszűkülés 
közti összefüggéseket azóta a pszichológia részle-
tekbe menően feltárta. Általános érvényű felis-
merés, hogy „pszichopatológiai ál lapotokban a 
szorongás jelentősen torzítja a tér percepcióját, 
befolyásolja a térre irányuló információszerzést, a 
téri szignálok integrációját, az explorációs tevé-
kenységet.38 Különösen erős a térérzékelés torzu-
lása depresszió esetén: „depressziós betegnél - írja 
Hermann Imre - a térbeli kisebbítéssel találko-
zunk, ( . . . ) magának a térnek a jellege is megváltozik, 
a tér összeszűkültebb lesz" (H. I. kiemelései)3 9 

A Kelet-Európai kultúrákra jellemző beszű-
ktiltségből és depresszióból eredő arányvesztés, a 
kisszerűség magától ér tetődő mivolta, és közössé-
gi szintű kultiválásának hatása megváltozott kul-

turális és politikai körülmények között is érvé-
nyesül. Ez a közelmúltban számszerűen is érzékle-
tessé vált a budapesti Műcsarnok közelében 
2004-ben felállított Időkerék kapcsán. Az Időké-
rék egy homokórát foglal magába, mely egy év 
alatt pereg le. Tervezője, Herner János elmondá-
sa szerint: „Előzetes felmérés során megkérdez-
tünk száz külföldit és száz magyart (építészeket, 
idegenforgalmi szakembereket) arról, hogy a 
nyolcméteres átmérő sok-e vagy kevés. Döbbe-
netes eredmény született: a száz külföldi közül ki-
lencvenhét azt kérdezte, miért ilyen kicsi. A száz 
magyar közül ki lencvenket tő meg azt, miért ilyen 
nagy."40 

Ahhoz, hogy egy monumentum megfelelően 
tudja megjeleníteni az idő múlásának jelentősé-
gét, monumentál isnak kell lennie. Ilyen mére-
tekkel azonban majdhogynem észrevehetetlenül 
beleolvad környezetébe, és nagyon közel kell 
menni hozzá, hogy a há t té r ne zavarja meg szem-
lélését. Ahhoz, hogy hatása megfeleljen a benne 
rejlő szándéknak, más nagyságrendben kellett 
volna megvalósítani. (Átmérőjének hozzávető-
legesen az út túlsó oldalán álló házsor homlokzati 
magasságával egyezőnek, mintegy 20-30 méte-
resnek kellene lennie.) 

E világ határain túlra 

Manapság magyarok százezrei találkoznak évszám 
a tengerrel, utaznak távoli tájakra és mozognak a 
hálózatok világában. Ugyanakkor továbbra is 
nagy számban élnek olyanok, akiknek korlátolt 
elképzeléseik vannak a térről, sőt még zártabb, 
még beszűkültebb világra vágyódnak. Ez utób-
biak fenntartásában és felerősítésében nem kis 
érdemei vannak az ún. elitnek, akikről — az élete 
nagy részét Londonban tö l tő — Határ Győző mél-
tán állapította meg, hogy a provincialitástól nem 
látják a világot.41 

A zártság és korlátoltság kultúrájának előmoz-
dítása te rén kivált érdemdúsak az olyan veze-
tők, akik „nemzeti" elszigeteltségre törekszenek; 
akik szerint „az ország a saját tengelye körül fo-
rog".42 Egy ország ui. n e m kerék, és nem is pör-
gettyű. N e m forog, nincs tengelye. (Akinek ten-
gely körül forognak a gondolatai, ott más problé-
mák is vannak.) 

A technológiai, mediális és más egyéb fejlemé-
nyeknek köszönhetően az országok, térségek és 
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he lyek izolálására és to t á l i s u ra lására i r ányu ló tö -
rekvések k u d a r c r a v a n n a k í té lve . A vi lág há lóza -
tai o l y a n t e r e k e t , és ezál ta l o l y a n szabadságlehe-
tőségeke t h o z t a k létre, a m e l y e k k o r á b b a n i sme-
r e t l e n e k v o l t a k . I lyen a h á l ó z a t i á r amlások te re , 
mely — m i n t M a n u e l C a s t e l l s í r ja - „ p á r h u z a m o -
san létezik a he lyek t e r é v e l , ( . . . ) a v i láge l i t a 
m e g h a t á r o z ó t e v é k e n y s é g e k b e n az e lőbb i r e tá -
maszkod ik , mive l ez a t é r h a t é k o n y a b b , és segít-
ségével ki l e h e t v o n u l n i a h e l y h e z k ö t ö t t tá rsa-
d a l m i és po l i t ika i e l l enőrzés vi lágából" . 4 3 

Az egyre i n k á b b g lobá l i ssá a l aku ló v i l á g b a n 
azok a k u l t ú r á k fognak f e n n m a r a d n i , ame lyek ké -
pesek a tágasság szemlé le t é t , a fö ld i f o l y a m a t o k a t 
i n t eg rá ln i , és univerzál issá t u d n a k válni . 4 4 E h h e z 

m i n d i g k e l l ő k o n t e m p l a t i v t a p a s z t a l a t o t k í n á l a 
t e n g e r , a m e l y Fr iedr ich Ratzel - a m o d e r n geo-
gráf ia egyik a l ap í tó a ty ja - szer int „ t ö r e t l e n sík-
k é n t o l y a n tágas p i l l an tás t tesz l e h e t ő v é , ami re 
e g y é b k é n t a f ö l d ö n n i n c s m ó d . ( . . . ) U g y a n egy 
nagy s ík fö ld is ugyano lyan tágas k ö r k ö r ö s ki lá tás t 
n y ú j t , m i n t a t enger , á m sosem jár azzal a mélyre-
h a t ó b e n y o m á s s a l , mive l a t á j é k h í j á n v a n az 
a n y a g és a szín egységének, és a t ö k é l e t e s sík a szá-
r az fö ldön k ü l ö n b e n is r i tka . Az e g y h a n g ú sztyep-
p é k e n és s i v a t a g o k b a n r i t k á n t á m a d az e m b e r n e k 
o l y a n b e n y o m á s a , m i n t D a r w i n n a k , a k i - a Föld 
k ö r ü l h a j ó z á s a során - a Mage l l án - szo ros vég nél-
kül i ö b l e i l á t t á n úgy foga lmazo t t : mintha e világ 
határain túlra vezetnének."45 
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A 2000 TARTALOMJEGYZÉKE 

Mmx 

TARSADALOM, POLITIKA 

BARABÁS ANDRÁS Mert bűnösök vagyunk mi 
(Bojtár Endre 70) május 17 S z . B(RÓ ZOLTÁN 

BENHABIB, SEYLA Kozmopolitizmus és demokrácia: 
vonzások és ellentétek SZILÁGYI ÁKOS 

(ford. Bojtár Péter) március 3 
BERKES T A M Á S Patoíka és Cerny nemzetkritikai 

öröksége január 17 
BODÓ BÉLA Héjjas Iván október 9 SZÜTS MIKLÓS 

BOJTÁR ENDRE Pogány bűnök - keresztény 
kegyelem s zeptember 14 TAYLOR, CHARLES 

CASANOVA, JÓSÉ A vallás helye a szekuláris 
Európában (ford. 
Verebics Éva Petra) szeptember 3 

THERBORN, G Ö R A N 

CASE, HOLLY A 'zsidókérdés' és az erdélyi 
kérdés összefonódása 
(ford. Bojtár Péter) júl.-aug. 15 

TÖRÖK ANDRÁS 

TRENCSÉNYI BALÁZS 

CHAKRABARTY, DIPESH A történelem klímájáról, 
négy tételben VARGA MÁTYÁS 

(ford. Bojtár Péter) február 3 WAGNER, RICHARD 

CHWIN, STEFAN Zbigniew Herbert és az aranygyapjú 
(ford. Mihályi Zsuzsa) január 28 WINTER, LEON DE 

CZEGLÉDI ANDRÁS 6000 leütés (Bojtár Endre 70) május 14 
ÉBLI GÁBOR Kísérleti laboratóriumtól 

a kulturális turizmusig április 12 
W O O D , GRAEME 

ELSTORF, NICK Saint Juss (Bojtár Endre 70) május 18 WORLDSEND, LORD 

ESTERHÁZY PÉTER Egy nagy hetven 
(Bojtár Endre 70) május 3 

HORVÁTH IVÁN Apafeldolgozás 
(Bojtár Endre 70) május 16 

JUDT, TONY Derűs alkony (Doku-mentés, 
ford. Barabás András) június 26 VERSEK 

KÁLMÁN C . GYÖRGY A rossz művészetről 
(Bojtár Endre 70) május 25 ACZÉL GÉZA 

SUTHERLAND, STUART A téves benyomás 
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A szótáríró pontossága 
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Az okos zsidók 
(ford. Nádori Lídia) 
Geokozmetika 
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Kedves Mr. Szilágyi 
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Török gyerek megvágva 
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a totalitarizmus utáni korszakban: 
a cseh ellenzék, a nemzet és 
a demokratikus jövő 
(ford. Tamás Ábel) január 3 
Korrupció és politika február 20 

LUCKE, ALBRECHT VON AZ egyenlőtlenség propagandája 
(ford. Verebics Éva Petra) nowmber 23 
Milyenek a litván évszakok? 
(Bojtár Endre 70) május 5 
S Anglia fényre derűi. . . 
(ford. Nagy Mónika Zsuzsanna) június 8 

MINOGUE, KENNETH Erkölcs és a szolgalélek 
(ford. Nagy Mónika Zsuzsanna) október 3 
Egyenlőség (ford. 
Tamás Ábel) november 10 

KEMÉNY MÁRIA 

KLAUS, VÁCLAV 

KOPECEK, MICHAL 

LENGYEL LÁSZLÓ 

MARGÓCSY ISTVÁN 

MIKES, GEORGE 

PARIS, RAINER 

BOGDANOV, VASZILIJ (ford. Bogdán László) 
BOITO, ARRIGO (ford. Takács Zsuzsa) 
BORBÉLY SZILÁRD 

BRAUN, VOLKER (ford. Mohácsi Árpád) 
BUKOWSKI, CHARLES (ford. Pálos Máté, 
Györe Borbála) 
DANTE ALIGHIERI (ford. Nádasdy Ádám) 
EVELLEI KATA 

FERENCZ GYŐZŐ 

G . ISTVÁN LÁSZLÓ 

G . ISTVÁN LÁSZLÓ 

GRASS, GÜNTER (ford. Tatár Sándor) 
GYÖRE BALÁZS 

HERBERT, ZBIGNIEW (ford. Körner Gábor) 
HORKAY-HÖRCHER FERENC 

IERONIM, IOÁNA (ford. Szabó T. A n n a ) 
K. KA BAI LÓRÁNT 

május 27 
április 23 

június 16 

november 12 

február 14 

június 3 
december 3 
november 8 

március 32 
december 16 

február 58 
október 50 

május 51 
november 50 

február 41 

december 29 
február 29 
február 34 

április 33 
május 57 

október 57 
március 29 
február 55 
január 37 

február 36 
június 52 
április 61 
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KIRÁLY LEVENTE december 26 SCSERBAK, JURIJ Mi a szerelem? 
KOVÁCS A N D R Á S FERENC október 30 (ford. Bojtár Anna) május 38 
LACKFI JÁNOS január 63 TOLNAI O T T Ó Rothadt márvány júl.-aug. 92 
MESTYÁN Á D Á M júl.-aug. 40 WINTERSON, JEANETTE Az oroszlán, az unikornis 
MEZŐSI MIKLÓS június 65 és én (ford. Vástyán Rita) február 37 
NYILAS ATILLA október 37 
PETRENCE SÁNDOR március 43 
SAJÓ LÁSZLÓ január 40 TANULMANY, PUBLICISZTIKA 
SCHEIN G Á B O R júl.-aug. 35 
STEINHERR, LUDWIG (ford. Schiff Júlia) április 63 ANDREESCU, GABRIEL A jóga a kommunizmusban 
STOLCZ Á D Á M június 68 (ford. Gagyi Ágnes) november 66 
SZÁLINGER BALÁZS április 51 APOR PÉTER Az Agitátorok és a páncélvonat december 63 
SZÁNTÓ T . G Á B O R március 54 BALOGH BEATRIX A Marshall-terv következményei 
SZLENGEL, WTADYSLAW (ford. Halasi Zoltán) november 57 a gyengeség ideológiája május 63 
SZLUKOVÉNYI KATALIN október 48 BÁN ZSÓFIA A turul és a dínó június 71 
SZOLCSÁNYI Á K O S szeptember 50 BARABÁS A N D R Á S Nálunk nem lesz Bábel október 70 
SZÖLLŐSI M Á T Y Á S december 45 BAZSÁNYI SÁNDOR Kép - leírás - szépirodalom március 73 
TÁBOR Á D Á M júl.-aug. 28 HERCZOG N O É M I Don Juan védőbeszéde júl.-aug. 42 
TAKÁCS ZSUZSA december 24 IGNÁCZ Á D Á M - A gépzene gyökerei: Russolo 
TANDORI DEZSŐ február 43 KERTÉSZ GERGELY technikai utópiája január 70 

május 33 KOMORÓCZY G É Z A Az ókori Elő-Ázsia a pesti 
szeptember 28 egyetemen: nemzeti célok 

VILLÁNYI LÁSZLÓ június 56 vagy tudományos kutatás december 61 
WAGNER, JAN (ford. Tatár Sándor) szeptember 45 KOVAI MELINDA „Egyelőre legyen magácskának is elég, 

és a BM-ecskének is elég" szeptember 53 
LÉDERER PÁL .. .jöttek, s kivonszolták az utcára, 

PRÓZA hogy kopaszra ny írj ák... júl. —aug. 54 
MARGÓCSY DÁNIEL A teve feje júl.-aug. 97 

AMBRUS JUDIT Isten mattja március 56 MARGÓCSY ISTVÁN Csaplár Vilmos / Hitler lánya 
BÁN ZOLTÁN ANDRÁS A barátság fonala április 35 (Margindliák) március 65 
BÁN ZSÓFIA Las Meninas május 54 Weöres Sándor: 
CARVER, RAYMOND Csak beszólok a csajoknak, hogy el- Negyedik szimfónia december 48 

húzunk (ford. Barabás András) március 46 PETROVIC, VLADIMÍR A halál etnopolitikája 
CHÁVEZ, MIGUEL A N T O N I O C s i l l a g p o r . n ó (ford. Radics Viktória) júl.-aug. 87 

(ford. Kertes Gábor) január 57 RIPA, YANNICK A köztársasági nők „tisztulást hozó" 
DARVASI LÁSZLÓ Jeruzsálemi történetek január 44 kopaszra nyírása a spanyol polgár-

Júdás június 41 háború során (ford. Léderer Pál) júl.-aug. 76 
DRNDIÓ, D A S A K i s m i s k a ú r STANDEISKY ÉVA Klára április 67 

(ford. Radics Viktória) október 34 SZILÁGYI Á K O S A zűrzavar neve (Doku-mentés) október 60 
GERŐCS PÉTER L e c s ó k o l o m o z o t t október 53 SZVÁK GYULA A „korlátlan" cári hatalom 
GYŐRI ORSOLYA N o v e l l á k február 46 korlátai Moszkóviában január 65 
HÁZI ESZTER Hogyan lettem nagylány? júl.-aug. 37 TÓTH-BARBALICS ISTVÁN, IFJ. Hallomások február 63 
HUELLE, PAWEL B i c i k l i p o s t a TRUBECKOJ, NYIKOLAJ Bábel tornya és a nyelvek 

(ford. Németh Orsolya) júl.-aug. 29 összezavarása (Doku-mentés, 
JÁSZBERÉNYI SÁNDOR Valami a szakmáról március 34 ford. Ijgyártó Judit) október 68 

Profi gyilkosok november 63 ÚJLAKY ISTVÁN Niké magyar december 62 
KOCHAN, MAREK Ballada a jólelkű telepi türhőről VALIUNAS, A L G I S Harcoljunk-e a királyért és a hazáért? 

(ford. Pálfalvi Lajos) december 18 (ford. Kőrös László) szeptember 69 
KOLOZSI LÁSZLÓ A barbárok betörése szeptember 50 * * * A Hays-kódex 
MILOSEVITS PÉTER A h e g y v a r á z s december 33 (ford. Barabás András) február 64 
MÓRICZ ZSIGMOND A nap árnyéka (részlet * * * A bácskai magyarok részleges 

az Erdély trilógiából) szeptember 16 kitelepítéséről (Doku-mentés, 
MUNRO, ALICE Boldog lelkek tánca ford. Radics Viktória júl.-aug. 90 

(ford. Tárnok Attila) június 58 * * * Azért ez a Kassák... (Vas István 
NAZARENKO, MIHAIL Nagyorrú és a Faun (ford. és Déry Tibor Kassákról) április 68 

Tempfli Péter Oszipovics) november 39 * * * Magyar humor a Marshall-tervről május 64 
NYERGES GÁBOR Á D Á M S z i r á n ó é s a r e n e s z á n s z 

terminátor waterloo-i 
sziránózása október 41 KÉPEK 

PETRUSEVSZKAJA, LJUDMILA Találós mesék 
(ford. Kisbali Anna) április 53 DR. RADOS T A M Á S január 

SCHWEBLIN, SAMANTA A télapó ma nálunk alszik VANCSÓ ZOLTÁN február 
(ford. Kertes Gábor) szeptember 47 DR. NAGY MIKLÓS március 

C* 2000 



V Á L I DEZSŐ április KEREKES G Á B O R 

Képek a budapesti Lónyay utca 17-ről május BALASSA LÁSZLÓ 
H O R K A Y ISTVÁN június S Z Ü T S MIKLÓS 

JÁSZBERÉNYI S Á N D O R július-augusztus K Á N A I T A M Á S 

szeptember 
október 

november 
december 

A 2000 TARTALOMJEGYZEKE 

Mmxi 

TARSADALOM, POLITIKA 

A S S M A N N , ALEIDA 

B ( R Ó BÉLA 

B O L G Á R DÁNIEL 

C S Á N Y I VILMOS 

Én itt vagyok, te hol vagy? 
(ford. Verebics Éva Petra) 
„A meg nem gondolt gondolat. 

május 10 
."április 3 

november 3 

C S O N T O S ERIKA 

D É N E S IVÁN ZOLTÁN 

D Y S O N , FREEMAN 

A hatalom mindennapjai 
Kísérletekkel alátámasztott 
hiedelmek 
GM-game I. 
GM-game II. 
Újjáépítés és alapítás 
Honnan tudjuk? (ford. 
Nagy Mónika Zsuzsanna) 

FE ISCHMIDT MARO.IT A magyar állampolgárság 
k iterjesztésének összefüggése 
a magyar nacionalizmus 
mai dinamikájával 
Salzburg 
(ford. Bán Zoltán András) 
Mi tartja egyben a magyar 
társadalmat? 
Jedwabne, 1941. július 10. 
(ford. Korner Gábor) 
Szerkesztői üzenet 
Félreértések és csalódások 
A történelem nyomai 
(interjú, készítette és ford. 
Laczó Ferenc) 
Mit példáznak a vadász-
gyűjtögető népek? 
Levélféle Romsics Ignáchoz 
a Bethlen-konszolidációról 
Keserű konszolidáció (I. rész) decern her 25 
Interjú (ford. Bojtár Péter) október 21 

PONORL THEWREWK JÓZSEF S a j t ó s z a b a d s á g február 5 

PREWITT, KENNETH Amikor a szociális egyenlőtlenségek 
és demográfiai különbségek 
találkoznak (ford. Gát i Tibor) június 3 

G A U C K , JOACHIM 

G O M R Á R C S A B A 

J A N O W S K I , MACIEJ 

JÓZSEF A T T I L A 

KENDE PÉTER 

K N I G G E , V O L K H A R D 

LÉDERER PÁL 

LENGYEL LÁSZLÓ 

M O M M S E N , H A N S 

március 15 
február 11 
március 3 

szeptember 22 

május 20 

június 14 

október 3 

június 20 

március 18 
január 3 

szeptember 3 

október 9 

júl.-aug. 20 

január 5 

RLBÁRY MÁRTON Jom Kippur Rosenzweig 
RJABCSUK, MIKOLA Az ukrán Péntek és az 

orosz Robinson (ford. 
Nagy Mónika Zsuzsanna) 

STANDEISKY ÉVA Kudarcos demokratizálódás 
SZILÁGYI Á K O S A d e m o k r á c i a 

konszolidálhatatlansága 
SZILÁGYI-GÁL MIHÁLY A többség kettőssége 
TRENCSÉNYI BALÁZS Totális vagy plurális 

nemzetfelfogás? 

november 14 

április 10 
júl.-aug. 3 

december 3 
május 7 

május 3 

VENCLOVA, T O M A S „ M e g f u l l a d o k " 

(ford. Bojtár Endre) február 3 
Az agitátor kézikönyve december 26 
Tiltakozás a sajtószabadság 
megsértése ellen júl.-aug. 4 
Változatok kommunikációra 
és információátadásra május 22 

VERSEK 

A R A N Y J Á N O S 

A Y H A N G Ö K H A N 

BENN, GOTTFRIED (ford. Mohácsi Árpád) 
BERTÓK LÁSZLÓ 

BORBÉLY SZILÁRD 

BURNS, ROBERT (ford. Horváth Viktor, Imreh 
András, Lázár Júlia, Mesterházi Mónika, Molnár 
Krisztina Rita, Szlukovényi Katalin, Vörös István 
CLIFF, WILLIAM (ford. Lackfi János) 
EVELLEI K A T A 

FERENCZ G Y Ő Z Ő 

G . ISTVÁN L Á S Z L Ó 

GYÖRE BORI 

GYÓRI LÁSZLÓ 

K Á N T O R Z S O L T 

KAZOVSZKIJ, EL 

K. KABAI L Ó R Á N T 

KRUSOVSZKY D É N E S 

KRÜGER, MICHAEL (ford. Schiff Júlia) 
LÁZÁRY RENÉ S Á N D O R 

LÖVÉTEI LÁZÁR L Á S Z L Ó 

MAHFÚZ, NAGÍB (ford. Boda Magdolna) 
NICK, DAGMAR (ford. Schiff Júlia) 
PAYER IMRE 

S A J Ó LÁSZLÓ 

SZÁLINGER B A L Á Z S 

SZLUKOVÉNYI K A T A L I N 

SZOLCSÁNYI Á K O S 

T Á B O R Á D Á M 

T A N T O R I D E Z S Ő 

T A T Á R S Á N D O R 

TÉREY J Á N O S 

V A R G A M Á T Y Á S 

VENCLOVA, TOMAS (ford. Halasi Zoltán) 

december 3 
május 45 

november 55 
júl.-aug. 30 
júl.-aug. 38 

) december 62 
április 45 

szeptember 47 
szeptember 37 

április 38 
június 52 

október 43 
december 60 

május 31 
március 51 
február 47 
június 54 
június 34 
január 30 

november 50 
február 49 
október 57 

április 22 
november 31 

június 50 
november 47 
december 54 

május 43 
december 45 

január 17 
november 52 

január 40 
október 31 
február 38 
március 48 
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VERESS M Á T É 

ZALÁN TIBOR 

PRÓZA, DRAMA 

február 56 
júl.—aug. 48 

február 58 

DARVASI LÁSZLÓ 

DREFF JÁNOS 

H A A S , W O L F 

HALASI ZOLTÁN 

H O R V Á T H LILI 

BÁN ZSÓFIA A fotográfia rövid története 
COELHO, OLIVERIO Szun Vu (Sun-Woo) 

(ford. Kertes Gábor) április 40 
A tökéletes novella szeptember 42 
Ennyi ideig nem lebeg 
egy pihe december 56 
Kontármunka november 32 
Salzburgi beszéd 
(ford. Bán Zoltán András) október 4 
Katlan március 35 
Dusehubka november 22 
Novellák április 26 

KONDROTAS, SAULIUS T. A fordítás igazi arca 
(ford. Bojtár Péter) január 41 

KUKORELLY ENDRE Leigázva júl.-aug. 43 
MAETERLINCK, MAURICE A termeszek állama 

(ford. Szlochányi Károly) június 22 
MARSÉ, JUAN Bravo főhadnagy 

(ford. Imrei Andrea) május 41 
MENASSE, RÓBERT Egy ínséges tél vége 

(ford. Tatár Sándor) október 49 
Mítosz, CZESIAW Kutyus az útszélen 

(ford. Bojtár Endre) szeptember 50 
NÁDASDY ÁDÁM Maga széttaposott karalábé! január 32 
NYAKLJAJEU, ULADZIMIR A S á r k á n y 

(ford. Korner Gábor) júl.—aug. 50 
NYERGES GÁBOR ÁDÁM S z i r á n ó és a c i p o l l a i 

oligarcha disznósága április 49 
PÁLMA, FÉLIX J. Belső terek 

(ford. Imrei Andrea) február 42 
PUSKIN, ALEKSZANDR Lakoma pestis idején 
SZERGEJEVICS (ford. Térey János) júl.-aug. 31 
RUDNICKI, JANUSZ A cseh kutya halála; A libegőn 

(ford. Hermann Péter) december 47 
október 32 

január 36 
május 34 

március 53 
június 56 

február 52 
június 37 
január 20 

SCHEIN GÁBOR Megölni, akit szeretünk 
S H A W , GEORGE BERNARD P y g m a l i o n ( rész le t , 

ford. Hevesi Sándor, Mészöly 
Dezső, Nádasdy Ádám) 

SPIRÓ GYÖRGY A k é t i g a z g a t ó k 

SZCZYGIEL, MÁRIUSZ Művesepecsenye (ford. Bojtár 
Endre, Pálfalvi Lajos) 

T O R M A MÁRIA H é t c s a p á s r a 

V A R G H A MÁRK PÉTER N o v e l l á k 

WLTKOWSKI, MlCHAt Talált (ford. Pálfalvi Lajos) 
ZALÁN TIBOR Törött madár 

TANULMANY, PUBLICISZTIKA 

ANDERSON, PERRY Haladástól a katasztrófáig (ford. 
Nagy Mónika Zsuzsanna) november 65 

BÁN DÁVID „Miért tartja rondának a pályaudvart? 
Hiszen a pályaudvar szép!" júl.—aug. 97 

BECK ANDRÁS Nihil és Csömör május 62 
BOJTÁR ENDRE Mítosz, mitológia és „mitológia" 

Közép- és Kelet-Európában, 
I. rész január 44 

CZEGLÉDI ANDRÁS 

CSÁNYI VILMOS 

C S O N T O S ERIKA 

DÉNES IVÁN ZOLTÁN 

DULL KRISZTINA 

H Ó M A N BÁLINT 

KODRA BÉLA 

M Á R T O N LÁSZLÓ 

MESSMANN STEFAN 

MORRIS, ERRŐL 

N A G Y A N D R Á S 

ROSS, ALEX 

SCHULLER A N D R Á S 

SZABARI VERA 

SZÉKELY JÚLIA 

T A K Á C S RÓBERT 

T A K Á C S TIBOR 

TALLIS, RAYMOND 

TARCSAY ZOLTÁN 

TILLMANN J. A . 

UJLAKY ISTVÁN 

V O I G T VILMOS 
* * * 

* * * 
* * * 

Mítosz, mitológia és „mitológia" 
Közép- és Kelet-Európában, 
II. rész február 63 
Loránd november 76 
Csak interpretációk? december 69 
E-mail május 76 
E-mail május 73 
Hóman Bálint és Szekfű Gyula 
kapcsolata, 1913-1946 január 63 
Mi köze egy szépségisten-
nőnek a szépséghez? szeptember 56 
Nemzeti egység január 64 
E-mail április 75 
Befelé van-e a kifelé? 
(Doku-mentés) április 52 
Szépségverseny Datongban júl.-aug. 75 
Mi volt előbb, a tyúk 
vagy a tojás? 
(ford. Bojtár Péter) júl.-aug. 62 
Megbízhatatlan számok június 61 
Egy rejtőzködő motívum 
(ford. Barabás András) júl.-aug. 90 
A komolyzenei giccsről, 
avagy a giccses klasszikusról október 60 
A szociológia hazai 
történetének 1960 és 
1987 közötti recepciója április 59 
„Alhatnék, de kitartok" november 75 
Beavatás, utasítás 
és számonkérés március 61 
Kép, szöveg, képzelet júl.-aug. 54 
A még nem ismert 
(ford.Bojtár Péter) november 59 
A fantazmicitás illuzóricitása 
a hallucinatóricitás 
imaganiáricitásában április 60 
A vakfolt hosszú árnya június 73 
Polykratés gyűrűje október 71 
Rokon húrokon júl.-aug. 80 
A humor helye március 62 
Kierkegaard-anekdoták június 62 
Loki csúfolkodása 
(részlet az Eddából, 
ford. Tandori Dezső) szeptember 58 
A terrorizmus valódi ideológiai 
gyökere: a darwinizmus 
és a materializmus november 60 

KEPEK 

PRIBIL A N D R Á S 

MÉSZÖLY BEATRIX JOURDAN 

MOHÁCSI BÉLA 

BELORUSETS, EVGENIA 

KISS-KUNTLER ÁRPÁD 

SZUTS MIKLÓS 

BOUREL, B R U N O 

VASS G E R G Ő 

ZNAMENÁK ISTVÁN 

LANDTHALLER JUDIT 

MÜLLER LÁSZLÓ 

január 
február 
március 

április 
május 
június 

július-augusztus 
szeptember 

október 
november 
december 
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E SZÁMUNK SZERZŐI 

Bazsányi Sándor (1969) kritikus, esztéta 

Beck, Ulrich (1944) német szociológus 

Berezyna, Olga lengyel író 

Czapáry Veronika (1975) író, kutató, irodalomszervező 

Csíkszenthy Csaba (1974) közgazdász, fotográfus 

Kántás Balázs (1987) költő, műfordító, szerkesztő 

Lengyel László (1950) politológus 

Margócsy István (1949) irodalomtörténész, kritikus 

Nova Eszter a Pénzügykutató Zrt. tudományos munkatársa 

Szálinger Balázs (1979) költő 

Tihanov, Galin (1964) bolgár irodalomtörténész, University of London 

Tillmann, J. A. (1957) filozófus, esszéíró, szerkesztő 

Venclova, Tomas (1937) litván költő, író, műfordító 

Wesselényi-Garay Andor (1969) építészmérnök 

Zalán Tibor (1954) író, költő 

'Csíkszenthy Csaba 
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