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Hitetek mellé ragasszatok tudományt!

Amikor egy-egy evangélikus iskola tanáraival találkozom, rendszerint „kedves 

kollégáknak” szólítom őket. Ezzel egyrészt azt kérem, hogy engem, a botcsinálta 

tanárt – aki éveken át örömmel tanítottam a fasori gimnáziumban – fogadjanak be 

maguk közé. Másrészt jelezni kívánom, hogy ők a lelkészek közvetlen munkatársai 

lehetnek. Évtizedeken át kevés példa volt erre a kölcsönös nyitásra. Ez a mély árok 

már csak azért is mesterséges képződmény volt, mert korábban az egyházak évszá-

zadokon át iskolafenntartók voltak, és a „templom és iskola” Reményik Sándor által 

ábrázolt összetartozása természetes adottságnak számított. A lelkész és a tanító 

harmonikus együttműködése egy-egy közösség tartópillérét jelentette. Ők osztoztak 

a bajban is. Elég, ha csak arra utalok, hogy az ellenreformáció idején gályára hurcolt 

protestánsok között nemcsak prédikátorok, hanem iskolamesterek is voltak.  

Azon nemzedék tagja vagyok, amely nem járhatott evangélikus iskolába. Em-

lékszem, milyen sokat jelentett ezért annak idején számomra, amikor felfedeztem 

Reményik Sándor egy másik versét, a Ha nem lesz többé iskolánk címűt. Húsz évem 

minden elszántságával mondtam együtt a költővel:

„…esküszünk

Mindenre, ami szent nekünk:

Így, iskolátlanul

Egymásból olyan nemzedéket nevelünk,

Hogy mind az idők végezetéig

Megemlegettetünk.”

Igen, nekünk, evangélikusoknak nem volt iskolánk. (Hogy a fogadalom nyomán 

olyan kiemelkedő nemzedékké váltunk-e, nem tisztem eldönteni. Azt azért tapaszta-

lom, hogy fontosak vagyunk egymásnak, és ez nagyon jó.) Magam nem ismerhettem 

meg, mit jelent az iskolai hittanóra, a tanévkezdő csendesnap. Iskolatáskámba a 

tízórai mellé nem került be az énekeskönyv vagy a Szentírás. Utóbbi egyszer-
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Hitetek mellé ragasszatok tudományt!

egyszer azért velem volt, ám csaknem baj lett belőle. Például amikor a hírhedten 

ateista igazgatóhelyettes rajtakapott, hogy egy barátommal Bibliát lapozgatunk a 

folyosón. Előző nap együtt néztük meg A hetedik pecsét című Bergman-fi lmet, és 

meg akartuk ismerni annak forrásait a Jelenések könyvében. (Talán így ösztönösen 

is megéltük az „egymásból olyan nemzedéket nevelünk” szándékát.) 

A mi tanáraink nem vettek részt egyházi pedagógustalálkozón. A hívő tanárok 

gyakran ellenséges közegben kellett hogy oktassanak. A sportból vett képpel azt 

lehetne mondani, hogy idegen pályán játszottak. Az egyházi iskolákban tanító hívő 

tanárok azonban élvezhetik a hazai pálya előnyeit. Ez azt jelenti, hogy az egyház 

magáénak vallja iskoláit, és a tanárok, diákok sajátjuknak tekintik az egyházat. Egy-

egy félidő, akárcsak a tanóra, itt is 45 percig tart… A kérdésem az, hogy tudunk-e 

élni a hazai pálya előnyével. És persze tudunk-e jó csapatokat toborozni? A kutató 

és alkotó tanárok I. konferenciáját éppen azzal a céllal rendeztük meg 2013. áp-

rilis 23-án a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban, hogy az iskoláinkban 

oktató és a maguk területén maradandót nyújtó pedagógusok megfelelő fórumot 

kapjanak. Ez a kötet az ott elhangzott előadásokat tartalmazza. Örvendetes, hogy 

a tudományos fórummal és a hozzá kapcsolódó konferenciakötettel sikerült ha-

gyományt teremteni.

Reménységünk, hogy a pedagógusok között e kiadvány segítségével is erősödik 

az hálózatosság, amit egyházunk közelmúltban elfogadott stratégiája is hangsú-

lyoz. Bizonyára a lelkészek és az egyháztagok is örömmel állapítják meg, hogy 

iskoláinkban milyen szellemi értékek halmozódtak fel. Természetesnek tartjuk az 

ökumenikus elkötelezettséget, hiszen a szerzők – evangélikus iskolák megbecsült 

oktatójaként – különböző felekezeteket képviselnek.

Köszönet illeti Érfalvy Lívia tanárnőt, hogy a konferencia ötletgazdájaként és szer-

vezőjeként a kötet szerkesztését is vállalta. Ugyancsak megköszönöm Varga Márta 

oktatási osztályvezetőnek és munkatársainak, hogy felkarolták ezt a vállalkozást. 

Bízom benne, hogy ez a kiadvány további elmélyült kutató- és alkotómunkára, va-

lamint az egyházzal való intenzívebb közösségvállalásra bátorítja a pedagógusokat. 

Legyen ez a könyv a maga szellemi gazdagságával sok áldás forrása!

Mindannyiunk számára további biztatás lehet az apostol intése Károli Gáspár 

veretes fordításában: „A hitetek mellé ragasszatok […] tudományt!” (1Pt 1,5)

Fabiny Tamás

püspök
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Elszó

Kötetünk címe − A tudomány vonzásában − némi magyarázatra szorul, hiszen 

egyik fele leleplezi, másik tagja elkendőzi kiadványunk sajátos jellegét. Kezdjük a 

leleplezéssel, a vonzással, hiszen ez a szó jól tükrözi azt a viszonyulást, ami a könyv 

szerzőit − hivatásukat gyakorló gimnáziumi és középiskolai tanárokat − a tudo-

mányhoz fűzi. Olyan pedagógusok írásait rendeztük ugyanis tanulmánykötetbe, 

akik mindennapos oktató-nevelő munkájuk mellett, saját szaktárgyuk tanításán túl 

szűkebb vagy tágabb értelemben véve kutatómunkát is végeznek. A szerzők között 

találunk tudományos fokozattal rendelkezőket, doktoranduszokat és olyan pedagó-

gusokat is, akik elmélyülten foglalkoznak valamilyen szaktudományi témával vagy 

módszertani kérdéssel. Nem tudósok tehát a szó megszokott értelmében, mégis a 

tudomány vonzásában élnek.

A felhalmozott tudásanyag bemutatására a Budapest-Fasori Evangélikus Gimná-

ziumban hagyományteremtő céllal megrendezett kutató tanári konferencián került 

sor 2013. április 23-án, melynek keretében a magyarországi evangélikus iskolákban 

tanító, tudományos munkát is végző tanárok mutatták be kutatási eredménye-

iket. A konferencia valódi tudományközi eszmecsere, konstruktív párbeszéd és 

együttgondolkodás volt a történelemtudomány, az irodalom- és nyelvtudomány, a 

nyelvfilozófia, a természettudomány, a pedagógia, valamint a művészet kérdéseiről. 

Ezzel el is érkeztünk a cím elleplező jellegéhez, hiszen A tudomány vonzásában 

című kötet az előzménynek tekinthető tudományközi konferencia természetéből 

adódóan több tudományág területéről ölel fel írásokat. Ennek szellemében válo-

gattunk egymás mellé eltérő módszertani alapokon nyugvó − az irodalomtörténeti 

vagy épp irodalomelméleti-poétikai megközelítést előnyben részesítő − irodalom-

tudományi szövegeket, a különböző történelmi és egyháztörténeti korszakokba 

betekintést nyújtó tanulmányokat, nyelvészeti, zeneelméleti, gyógypedagógiai, 

művészeti témát feldolgozó munkákat, valamint a természettudomány elméleti és 

módszertani kérdéseit boncolgató írásokat. 
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Elszó

A sokszínűség meghatározó eleme kiadványunknak, így reményeink szerint 

nemcsak a tudományos életet gazdagító, hanem a középiskolai tanítási gyakorlat-

ban is hasznosítható könyvsorozat első kötetét tartja kezében az olvasó. Az Opera 

scholarum sorozatcímmel ugyanis arra utalunk, hogy az időközben vándorkon-

ferenciává váló kezdeményezés második állomásának anyagából a közeljövőben 

újabb tanulmánykötet kiadását tervezzük, ezzel is felmutatva azt az értéket, amit 

az evangélikus oktatás hazánkban képvisel.

Érfalvy Lívia

szerkesztő
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Hajnóczi Eszter

Az utópia megjelenése a . századi 

itáliai irodalomban

Az állam mint idea már az ókori görög filozófusokat, mint például Platónt és Arisz-

totelészt is foglalkoztatta. Az utópia fogalma és magának az utópisztikus irodalom-

nak mint műfajnak a megteremtése azonban elsősorban Morus Tamás nevéhez 

fűződik, s az 1516-ban latin nyelven megírt Utópiájával hozható összefüggésbe. 

Nemcsak azért, mert Morus Tamás művéből számos elemet átvesznek az itáliai 

szerzők, hanem azért is, mert az Utópia itáliai megjelenése az e témával is foglal-

kozó szerzőnek, írónak és nyomdásznak, Anton Francesco Doninak1 köszönhető.

A Morus Tamás által megírt Utópia előtt úgynevezett „népi utópiákról” is tu-

dunk az angol irodalomban, mint például a Cokaygne országa, a Fiatalok országa, 

a Szegény ember mennyországa stb. A 16. századi Cokaygne országa egy csaknem 

kétszáz soros vers, amely az e világi, földi édenkertet mutatja be. Cokaygne valójá-

ban az a hely, ahol minden kívánság valóra válik, egy meseország, ahol nemcsak a 

semmittevés és a falánkság uralkodik, hanem ugyanakkor ez a béke és a társadalmi 

igazság földje is.2

A következőkben arra keresem a választ, hogy a 16. századi itáliai szerzők a 

történelmi és a vallási változások következtében milyen városokat képzelnek el, 

és a városok társadalma hogyan épül fel. Milyen, a valóságtól eltérő társadalmi 

rendszereket írnak le, és milyen elképzelések foglalkoztatják őket? 

Azokat a 16. századi itáliai szerzőket, akik a fent említett témákkal foglalkoznak, 

vagyis utópisztikus elképzeléseket írnak le, az olasz történész, Delio Cantimori így 

határozza meg: „…olyan társadalmi reformok terveinek és programjainak kivite-

lezői, melyek a magántulajdon hagyományos intézményének kritikáján alapsza-

nak”,3 vagyis a történész szerint ezek a szerzők leginkább a társadalom kérdésével 

 1 Doni 1548.
 2 Morton 1969.
 3 Cantimori 1943, 15. o.
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foglalkoznak, azokat képzelik el utópisztikus módon, ám e társadalmi reformok 

megvalósíthatóságában kételkednek. Ugyanakkor majd látni fogjuk, hogy a társa-

dalom működésének kérdésén túl maga a város elhelyezkedése, felépítése is témája 

az általunk elemzett szerzőknek. 

Az 1500-as évek második felében az utópiával foglalkozó szerzők egy csoportba 

sorolhatók, mint például a fabrianói Mambrino Roseo, a chersói Francesco Patrizi, 

Ludovico Agostini és Anton Francesco Doni – és a nem itáliai, hanem spanyol 

származású Antonio de Guevara is. 

Mielőtt rátérnék eme szerzőknek az utópisztikus városról alkotott elképzelése-

ire, fontosnak tartom megemlíteni, hogy már a 15. században Francesco Patrizi 

(1413–1494), aki Gaeta püspöke és Foligno városának kormányzója volt, foglalkozott 

a témával, ám ő egy valóságos, megvalósítható társadalom képét írja le műveiben, 

a De discorsi del reverendo monsignor Francesco Partizi senese vescovo gaiettano 

sopra alle cose appartenenti ad una città libera, e famiglia nobile és a De istitu-

tione Reipublicae libri novem (1465–1471), valamint a De regno et regio istitutione 

(1481–84) című írásokban. Az első művében arról ír, miként működhetne jól egy 

város kormányzása, illetve maga a szabad város. Szerinte egy igazságos hercegnek 

kellene a várost kormányoznia, akire az emberek hallgatnak. Patrizi szabad vá-

rosában a kézműveseket tartja a társadalom legfontosabb rétegének, szerinte őket 

kell megbecsülni, mint ahogy írja: „le oneste fatiche tendono la città abbondante”,4 

vagyis az ő megbecsült erőfeszítéseik teszik termékennyé a várost. A nők végzik a 

házimunkát, a férfi ak pedig a nehezebb fi zikai munkákat. Partizi szerint bátorítani 

kell az okosakat a tanulmányaikban, és el kell küldeni az ostobákat. Fontosnak tartja 

az egészséges életmódot, a futást és más testgyakorlatokat, amelyek edzésben tartják 

a szervezetet. Kiemeli ezenkívül a várost irányító herceg tulajdonságait: erélyesnek, 

igazságosnak, mértékletesnek kell lennie, ügyesnek a sakkban, emellett kerülnie 

kell a hazugságot, az irigységet és a kapzsiságot. Fontos, hogy a herceg keresztény 

legyen, „il principe non deve qualifi carsi per la forma fi sica, ma per l’origine legale 

del suo titolo”,5 vagyis nem a fi zikai adottságai révén kell kiválónak lennie, hanem 

az általa viselt cím törvényes eredete miatt. 

Patrizi a De istitutione Reipublicae libri novem című, IV. Sixtus pápának ajánlott 

politikai traktátusában nemcsak a művészetekről ír, hanem vitruviusi, pliniusi hi-

vatkozásokat is felhasznál saját elképzelt városának megépítésére és megerősítésére. 

Városának alakja lehet kör, négyszög vagy akár nyolcszög is, a legfontosabb, hogy 

a benne élők számára megfelelő legyen. A városon belül megtalálhatók magán- és 

 4 Patrizi 1465, 10. o.
 5 Patrizi 1465–1471, 130. o.
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hivatali épületek is, de arról, hogy miként néz ki a város egésze, nincs leírás. Ami 

a társadalmat illeti, ellentmond Platónnak, és kiemeli a család, a házasság és a 

magántulajdon fontosságát. Ugyanakkor Platónnal egyetértve fontosnak tartja a 

gyereknevelést. Művében a városi társadalom működésének alapja a törvényesség, 

a törvényeket a polgárok beleegyezésével fogadják el, az észszerűség hangsúlyozá-

sával. Két különböző feladattal megbízott konzul van, az egyik a katonai feladatokat 

végzi, a másik a szenátust, az őröket és a magisztrátust felügyeli. 

Patrizi 15. századi társadalmát egy századdal később újra felhasználják, illetve 

továbbgondolják. Itt kell megemlítenünk az inkvizítor és császári tanácsos Antonio 

de Guevara (1480–1544) Mondoñedo püspökének művét is, az 1527-ben megje-

lent Istituzione del principe christianót. A spanyol nyelvű könyv toszkán nyelven, 

Mambrino Roseo fordításában jelent meg Velencében, 1544-ben. Guevara művében 

inkább egyfajta galateóval, viselkedéstannal találkozunk, mint egy város, illetve 

társadalom leírásával. A tökéletes, kifogástalan küllemű és jellemű herceg mellett 

a hercegnő és gyermekeik is megjelennek, sőt a hercegnőnek és gyermekeiknek a 

herceghez hasonlóan tökéletesnek, példás életűnek kell lenniük, ezért Guevara fon-

tosnak tartja a gyerekek nevelését. A spanyol püspök szerint egy város csak abban 

az esetben működik jól, ha annak vezetője igaz keresztényként, tőle elvárhatóan 

viselkedik. A herceg jellemzésén túl Guevara előtérbe helyezi a család intézményét, 

ahol az embereket szeretet veszi körül, mint ahogy írja is: „…è più utile un animale 

brutto nella repubblica che un huomo senza sentimento. […] c’è anima senza corpo, 

ma non c’è corpo senza anima”, vagyis: „…egy köztársaságban/államban sokkal több 

haszna van egy lelkes, vagyis egy (lélekkel rendelkező) állatnak, mint egy érzelem 

nélküli embernek. […] van lélek test nélkül, de nincs test lélek nélkül.”6

Öt év múlva jelent meg szintén Velencében Mambrino Roseónak a Ga ra man-

tok dicsérete című műve (1549), amelyben a ga ra man tok életét és életmódját írja 

le. A történet Nagy Sándor érkezésével kezdődik, aki látogatást tesz náluk. A ga ra-

man tok legidősebb lakója mutatja be Nagy Sándornak, hogy miként élnek. Eszerint 

minden lakó egyféleképpen öltözik, nincs magántulajdon, és nincsenek fegyverek. 

A ga ra man tok élete hét törvényen alapszik, amelyet mindenkinek be kell tartani: 

1. Tilos új törvényeket hozni a már meglévőkön kívül. 2. Mindenkinek több mint 

két istent kell imádnia. 3. Mindenkinek ugyanúgy kell öltöznie, nincs megkülön-

böztetés a férfi ak és a nők között. 4. Egy asszony sem maradhat saját férjével a 

harmadik gyermek születése után. 5. Mindenkinek mindig igazat kell mondania. 

6. Mindenkinek ugyanannyit kell örökölnie. 7. Minden nő csak 40 évig, minden 

férfi  50 évig élhet, aki tovább él, azt feláldozzák az isteneknek.

 6 Guevara 1544, 4. o.
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Meglehetősen bizarr a Roseo által elképzelt garamantok élete. Történetileg a 

garamantok népe Nubia nyugati részén lakott. Az ókorban a civilizációtól legtávo-

labb eső vidéknek tartották, extremi Garamantes, mondta Vergilius (Ecl., VIII, 44). 

Roseo egy egyszerű társadalmat képzel el, amely egyenlőségen alapul, s ahol a 

platóni közös tulajdon kerül előtérbe, ami érinti a nőket és a gyerekeket is. Ezenkívül 

– annak ellenére, hogy ő fordította le Guevara művét – nála inkább a politeizmus 

dominál a kereszténységgel szemben. Csak Roseo társadalomleírásánál jelenik meg 

az emberi élet hosszának meghatározása, ugyanakkor egyáltalán nem ír a városról 

alkotott elképzeléséről.

1552-ben szintén Velencében jelent meg Anton Francesco Doni I Mondi celesti, 

terrestri et infernali degli Accademici Pellegrini című műve. Doninak e munkája 

hűen tükrözi a klasszikus írók művein alapuló műveltségét. Ide tartozik Platón, 

Arisztotelész, Szent Ágoston, Szent Bonaventura, Dante, valamint a kortárs Morus 

Tamás.

Doni az I Mondi című művében különböző világokat mutat be, amelyeket az 

Accademia dei Pellegrini tagjaival jár be. A teljes mű leírása a szereplők között zajló 

dialógus formájában történik. Összesen hét világ jelenik meg a műben: a Kicsi, a 

Nagy, az Elképzelt, a Vegyes, a Nevetséges, a Bölcs és a Balga s végül a Hatalmas világ.

Doni a „Bölcs és a Balga világ” során írja le a saját elképzelt városát és annak 

társadalmát. A történet azzal kezdődik, hogy két isten, Jupiter és Momus megérke-

zik az akadémiára, s mintha ennek tagjai lennének, kézen fogják Donit (Saviót), és 

elvezetik a még mindenki által ismeretlen Újvilágba. Újvilágban szabályos csillag 

alakú a város, amelyet kör alakú fal vesz körül. A város közepén templom áll, ami 

szintén kör alakú, és kupola fedi. A templomnak 100 ajtaja van a csillagformának 

megfelelően, a városnak 100 kapuja van, a várost a templommal egyenes utak kötik 

össze. Miközben a két isten Donival beszélget, lerajzolják neki a várost.

Minden utcában két, egymást kiegészítő mesterséget találunk: az egyik olda-

lon a cipészek, a másik oldalon a tímárműhelyek vannak, a szabókkal szemben a 

szövőműhelyek, a fűszerárusokkal szemben pedig az orvosokat találjuk. Vagyis a 

várost mesterségek szerint utcákra, városrészekre osztotta, ami átláthatóbbá tette 

a városszerkezetet. Két utcában vendéglők sorakoznak, ahol mindenki ugyanazt 

és ugyanannyit ehet. A különféle fogásokat az erre a feladatra kijelölt szakácsok 

főzik. Minden utcának van egy-egy papja, aki az utca rendjét felügyeli és az ott 

lakók lelkigondozását látja el. Ezt a 100 papot a legidősebb pap, a főpap ellenőrzi, 

aki egyben a város államfője is.

Ami az öltözködést illeti, mindenki egyforma szabású ruhát visel, csupán a szí-

nek tesznek köztük különbséget, amelyek az életkor szerint változnak: fehér ruhát 

viselnek tízéves korig, zöldet húszéves korig, kéket harmincéves korig, vöröset 
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negyvenéves korig, e kor felett pedig mindenki fekete színű ruhát visel. A betegeket, 

időseket a Morus-féle Utópiában – és ahogy majd látni fogjuk, Ludovico Agostini La 

Repubblica immaginariájában – leírtakhoz hasonlóan ápolják. A gyerekek, a család, 

az asszonyok és a betegen született gyerekek kérdésében – ezzel szemben – teljes 

egészében Platón Államát veszi példának. Doninál a társadalom nem családokból 

áll, elképzelése szerint nincsen család, ezért a gyerekek sem családban nőnek fel, 

hanem a közösség neveli őket. Az egészséges gyerekek születésük után valamilyen 

mesterséget tanulnak, a beteg vagy valamilyen testi hibával született gyerekeket 

viszont egy kútba dobják, vagyis megszabadulnak tőlük. Ez utóbbi szintén egy 

platóni gondolat átvétele. Ezenkívül a városban nem használnak pénzt, és a papok 

irányítják a várost.

Ebben az utópisztikus városban élők értenek a zenéhez és a művészetekhez. 

A munka elvégzése után lehetőségük van zenével foglalkozni.

Ami a vallás kérdését illeti, a városban élők vallása nem hasonlít a katolikus val-

láshoz, inkább egyfajta közös ünneplés és egyéni meditáció. A vallás ugyanakkor 

jelentős szerepet tölt be a városlakók életében, mert minden reggel templomba 

mennek, mielőtt elkezdik a munkát.

1551-ben írta meg, de csak két év múlva jelent meg a chersói Francesco Patrizi 

Città felice, azaz Boldog város című munkája. Patrizi (aki természetesen nem azonos 

a fentebb megidézett humanistával) nemcsak a platóni, hanem az arisztotelészi esz-

ményeket is felhasználta, ugyanakkor bizonyos kérdésekben eredeti gondolatokat is 

megfogalmazott. Patrizinál az állam formája köztársaság, csak az arisztokráciának 

van közös tulajdona, emellett hangsúlyt fektet a család intézményére, sőt szerinte 

ez a város alapja. Városának vezetését idős, tudós emberekre bízza. Hat kategóriára 

osztja városának társadalmát: parasztokra, kézművesekre, kereskedőkre, harcosok-

ra, tisztségviselőkre és papokra. Az első három kategóriába tartozókat (parasztok, 

kézművesek, kereskedők) az jellemzi, hogy nem sajátjuk az erény, állandóan dolgoz-

nak, és örökre boldogtalanok, míg a másik három képes erényesen és nyugodtan 

élni, ők a boldogok, az ő feladatuk az első három csoport életét kormányozni.

Patrizi a városát hegyes, köves területre helyezi, amelyet erős falak vesznek körül. 

Ezenkívül megemlíti a tengert, a vizet mint a város szempontjából fontos tényezőt. 

Ugyanakkor semmi pontosabbat nem tudunk meg e város szerkezetéről.

Tulajdonképpen Patrizi városa szinte csak címében szól egy boldog városról, 

hiszen elképzelt társadalmának nem minden tagja részesülhet a boldogságban, kü-

lönböző társadalmi kategóriákba tartoznak, vagyis a társadalmi igazságtalanságok 

meghatározzák az utópisztikus város lakóinak életét.  

Ludovico Agostini pesarói ügyvéd munkája, a La repubblica immaginaria 

(A képzeletbeli köztársaság) 1575-ben, Velencében jelent meg, feltehetőleg az el-

kutatoi.indb   17kutatoi.indb   17 2014.08.12.   13:26:052014.08.12.   13:26:05



Hajnóczi Eszter

18

lenreformáció és a trienti zsinat hatására. Ez a mű tekinthető az első poszttrienti 

utópisztikus városleírásnak és az ellenreformáció ideális köztársaságának is. A mű 

címét Luigi Firpo adta utólag, eredetileg egy hosszabb értekezés részeként Dialoghi 

dell’Infi nito címen jelent meg. Agostini is a dialógus formáját választja, az egyik 

szereplő Végtelen (Infi nito), aki az isteni bölcsességet személyesíti meg, a másik 

Véges, azaz Agostini (Finito), aki pedig az emberi tudást. Agostini számára az 

elsődleges kérdés, amit meg kell oldani a tökéletes köztársaságban, az egészség 

problémája; ide tartozik a higiénia, az élelmiszerek, az urbanizáció és a gazdaság 

kérdésének megoldása is. A másodlagos kérdés a város elhelyezkedése, ehhez 

Agostini annyit fűz hozzá, hogy városának termékeny legyen a földje, területe 

legyen tágas, levegője legyen egészséges, elhelyezkedése pedig dombos vidéken 

legyen. A város formájáról közelebbit nem ír, viszont elgondolása szerint jó lenne, 

ha a város egy erődítményre hasonlítana, vizekben gazdag területre épülne, és 

malmokkal rendelkezne. 

Arisztotelész után Agostini az első itáliai szerző, aki külön kitér épületeinek 

felépítésére. Minden háznak van pincéje, és csatornázva van az épület, a házakhoz 

kert vagy udvar tartozik.

A házakban a parasztok a házak alsó szintjén, a nemesek a felső szinten élnek. 

Amennyiben valaki saját házat szeretne építeni, csak saját vagyonból teheti meg, 

miután egyeztetett a város építészével. Az új háznak illeszkednie kell a már meg-

lévő városképbe.

Agostini városának kereskedelme a piacon zajlik, mindent az állam ellenőriz, 

mint például a termékek árát, mennyiségét és minőségét; mindez a városlakók 

egészségének védelmét szolgálja. Emellett külön határozat szól az étkezésről és a 

pihenésről is. Napi kétszer egy fogást ehetnek az idősek, a felnőttek viszont csak 

egyszer ehetnek. Ami a pihenést illeti, nem lehet 7 óránál többet aludni, azt is csak 

éjszaka. A városlakók számára egy mechanikus szerkezet jelzi az evés és a pihenés 

idejét, a fennmaradó időben tilos a városban járkálni. 

Az egészségügyi ellátást minden kerületben a sebészek és gyógyszerészek látják el.

A társadalom parasztokból, kereskedőkből és nemesekből tevődik össze. A köz-

társaság az arisztokrácián alapul. A város rendjét a bírók és hatósági személyek 

biztosítják, az első ilyen hatósági személy a herceg, akinek csak reprezentatív fel-

adatai vannak. A többi hatóság: a tizenkét főből álló szenátus, tizenkét főből álló 

ügyvédi kar, tizenkét fő van a törvényszékben, hat ember felügyeli a kereskedelmet, 

és hat ember ellenőrzi az egészségügyet, az orvosi ellátást.

Ami a nevelést illeti, minden 14. életévét betöltött fi atalnak választania kell 

egy mesterséget, utána vagy a hét szabad művészetből választ egyet, vagy katona, 

kereskedő vagy kézműves lesz. 
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Agostini művében megtiltja lakóinak a szórakozást, a játékot és a táncot. Sze-

rinte ezek ellentétesek a keresztény normákkal. A város lakóinak vallása a tör-

ténelmi katolicizmuson alapul. A polgároknak mindennap, mielőtt munkába 

mennek, meg kell hallgatniuk a misét, napközben egy harang jelzi az imádkozás 

idejét, amelyet az elhunytak lelki üdvéért kell elvégezni. Minden mesterségnek 

van egy védőszentje. A város egyházi hierarchiájának élén a püspök áll, aki a 

herceg mellett foglal helyet.

A fentiekben olyan szempontok alapján próbáltam bemutatni az utópisztikus 

városokról és társadalmakról szóló műveket, mint a városok elhelyezkedése, szer-

kezete, felépítése, a városlakók életkörülményei, a városi társadalmak működése, 

a gyereknevelés és iskoláztatás, a család kérdése, a munka és foglalkozások meg-

jelenése, a betegek ellátása és az egészséghez való viszonyulás, a tulajdon kérdése, 

a vallás szerepe.

E szempontok alapján elmondható, hogy a felsorolt művek közül Ludovico 

Agostiniében jelenik meg a legrészletesebben az utópisztikus város és annak tár-

sadalma. Ilyen alapos leírással találkozhatunk Arisztotelész és Morus Tamás mű-

veiben is. E három szerző leírásában hasonlóságot találunk a város elhelyezkedé-

sére, a város erődítésére, az utcákra és a házak különböző típusaira vonatkozóan. 

Arisztotelész a Kr. e. 5. századi városépítész, Hippodamosz nevéhez kapcsolódó 

merőleges utcarendszert veszi mintául a város leírásában. Morus csak az utcák irá-

nyát határozza meg, és kiépítésüknél fontosnak tartja a szélirányt. Morus művében 

a házak háromemeletesek és lapos tetejűek, anyaguk kő vagy tégla. Két bejáratuk 

van, az egyik az utcáról, a másik a kertről nyílik. Megemlíti a templomot is mint a 

város szakrális épületét.

Megjegyezzük, hogy Doni művében is megjelenik városának, Újvilágnak a leírása, 

de nála a házak elrendezéséről, felépítéséről nem tudunk meg részleteket. Ezzel 

szemben részletesen leírja utópisztikus városának szakrális épületét, a templomot, 

amellyel az említett itáliai szerzők műveiben nem találkozunk. 

Az államformák közül a legtöbb szerző a köztársaság eszményét találja a leg-

elfogadhatóbbnak, ugyanakkor a papságnak, illetve a vallásnak – azon belül is 

inkább egyfajta kereszténységnek – is nagy szerepet tulajdonítanak. A politeizmus 

ugyanúgy megjelenik, mint a teokrácia.

A legtöbb utópisztikus város irányításának alapját egy tökéletes jellemű és külső 

megjelenésű férfi , a herceg személyében látják, akinek példaértékű az élete minden 

városlakó számára, mint ahogy a sienai Patrizi és Guevara írja. A város irányítá-

sát Doni művében a papok, Patrizi da Cherso munkájában a katonák, Platónnál 

a fi lozófusok és az őrök, Arisztotelésznél pedig a katonák, a papok és a hatósági 

személyek látják el.
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Valamennyi utópisztikus társadalomban megjelenik a munka, amely a hivatali, 

adminisztratív teendők mellett a kereskedelemre, a földművelésre, a betegek ellá-

tására, a védelemre és az új generáció nevelésére is kiterjed. 

Míg Platón a hét szabad művészet ismereteinek elsajátítására, a zenei és testi/

fi zikai képzésre helyezi a hangsúlyt, addig Morus a földek megművelését tartja 

fontosnak. Ami az elvégzendő munkákat illeti, Arisztotelész és Morus művében a 

rabszolgák végzik a nehezebb munkákat, a sienai Patrizi műve esetén a városi tár-

sadalomban megoszlanak a feladatok: a házimunkát a nők végzik, míg a nehezebb 

feladatokat a férfi ak látják el. 

A nevelés kérdése valamennyi utópisztikus városi társadalom leírásánál meg-

jelenik, mindegyik szerző fontosnak tartja, s általában a város legidősebb tagjaira 

bízzák vagy a papok látják el.

Morus az Utópiában kiemeli a betegek gyógyításának és a tehetetlenek ellátá-

sának fontosságát, hozzá hasonlóan képzeli el városát Agostini is, aki nemcsak 

ebben gondolkodik Morushoz hasonlóan, hanem a család kérdésében is. A család 

fontossága Arisztotelész művében és Francesco Patrizi da Siena munkájában is 

előfordul. Véleményük szerint egy jól kormányzott városállam alapja a család. 

Ám emellett vannak olyan szerzők is, mint például Platón és Doni, akik nemcsak 

a család, hanem a házasság hasznát is tagadják.

Ami az öltözködést illeti, Platón, Arisztotelész, Patrizi da Siena, Guevara, Patrizi 

da Cherso és Agostini városában teljesen indiff erens, milyen ruhát viselnek a polgá-

rok. Mások, mint Morus és Doni, fontosnak tartják a külső megjelenést, műveikben 

az emberek életkoruk és nemük szerint öltözködnek, illetve mindenki egyaránt 

fehér ruhát visel.

Ami az egészséges életmódot és szórakozást illeti, van olyan utópisztikus vá-

rosi társadalom, ahol elő van írva a rendszeres futás és az egészséges táplálkozás, 

máshol ellenőrzik az élelmiszerek minőségét, vagyis kiemelt hangsúlyt fektetnek a 

táplálkozásra. Meg van szabva a pihenés és az étkezés ideje, és van olyan elképzelés 

is, ahol egyenesen tilos bármiféle szórakozás. 

A részletesebb elemzés és az egymással való összehasonlítás után összességében 

elmondható, hogy a 16. századi itáliai szerzők utópisztikus városainak és társadal-

mainak egyike sem valósítható meg. Vagyis a művekben megjelenő társadalom képe 

csupán az adott kor kritikájaként, bírálataként értelmezhető.
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Schesaeus és barátai a . századi 

irodalmi alkotások szövegeiben

Az egymás mellett élő vagy egymással kapcsolatban álló szerzők élményvilága a 

közös múlt, az életükön átívelő nagyobb horderejű események miatt több ponton 

illeszkedhet egymáshoz. A különböző szövegeik között így reminiszcencia, esetleg 

azonosság mutatható ki. Christianus Schesaeus ránk maradt alkotásaiban átvett 

idézetek, teóriák fordulnak elő, illetve több helyen hordoznak olyan képet, tágabb 

gondolatot, amely elevenen kapcsolódik egy-egy kortárs hasonló tárgykörben szü-

letett szövegéhez. A beszélők érintkezése, valóságismerete, az általuk használt ki-

fejezésmód többé-kevésbé jól körülhatárolható jegyeket visel magán. A tanulmány 

kísérlet arra, hogy több műfajban született szövegek jellegzetes motívumait (például 

haza-, ellenségkép, házasság, szimbolika stb.) és érintkezés során kimutatható 

jelenlétét vizsgálja szász–magyar–német vonatkozásban, szem előtt tartva azt a 

kommunikációs közeget és megnyilvánulási módot, amelyben Schesaeus mozgott. 

A 16. század politikai viszonyai jól ismertek: a török seregektől való félelem, 

illetve a zűrzavaros időszak kedvezett a wittenbergi egyetemről elinduló vallási 

tanok terjedésének. Jelen tanulmányban eltekintek a részletesebb háttérelemzéstől, 

csupán egy-egy ponton utalok azokra a történésekre, amelyek Schesaeus és kortár-

sai alkotói világát és gondolkodásmódját jelentősen befolyásolták. Így olyan költői 

képek, motívumok és témák kerülnek előtérbe, amelyek a kölcsönhatás révén szász 

költőnknek és más kortársainak műveiben szintén kimutathatók. 

Joggal mondhatjuk, hogy a Querela Hungariae toposz, a fortuna említése vagy a 

Türckengebietek jelenléte az akkori mindennapokban evidens. Christianus Schesaeus 

antik tanulmányainak elvégzését követően korai költeményében, a Historia Annae 

Kendiaeban szintén hivatkozik fortuna szerepére. Az állandó bizonytalanságban 

 1 A tanulmány megjelent: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban. Előadások a 

VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27.) Szerk. Gábor 

Csilla – Korondi Ágnes – Luff y Katalin – Tóth Zsombor – Balogh F. András. Egyetemi Műhely 

Kiadó – Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2013. 507–515. o.
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élő emberek számára pedig vigasztalást jelentettek azok a könyörgések, amelyek-

nek központi témája a töröktől való megszabadítás. Hasonló tárgykörben született 

elemzések bőséggel állnak rendelkezésünkre. Korai tanulmányai során Valentin 

Wagner és Leonard Stöckel környezetében megismeri a görög-római klasszikuso-

kat. Cicero, Vergilius vagy az istenek említése a kortársakhoz hasonló humanista 

szellemiséget mutat, amely olykor kötetekbe írt alkalmi köszöntőversekben is kife-

jeződik. Ezek közül még alig ismert Túróczi Márton Proclus Diadochus De Sphaera 

című kötete, amelyben az égi övekről szóló költemény mellett Wagner több alkalmi 

verse is szerepel, s benne Schesaeus eddig fi gyelmen kívül hagyott tizennégy soros, 

humanista jegyeket hordozó üdvözlete is, amelyet 1556-os wittenbergi tartózkodása 

ideje alatt írt. A wittenbergi reformációval szinte egy időben terjedt el az itthoni 

költészetben az úgynevezett Luther-tisztelet vagy Luther-dicséret motívuma. Ettől 

Schesaeus sem mentes. A kisszebeni származású Sréter Kristóf leírásából tudjuk, 

hogy bányavárosiak kedvenc éneke az Élj, óh élj, én jó Lutherem kezdetű dal volt. 

Erről maga Dévai Bíró Mátyás szól a legnagyobb csodálattal, de Szegedi Gergely is 

ezt írja: „Amaz egy ember, Luther, ki kegyességére és kitűnő műveltségére nézve 

egyaránt tiszteletre méltó…”2 Szkhárosi Horváth András a 2. zsoltárba fűzi szemé-

lyét. Tinódi Török Bálint és Nádasdy udvarában énekli bele Luthert a Kurfi rstnek 

megfogása című, schmalkaldeni háborúról szóló históriába. Schesaeus pedig azzal 

fejezi ki kettős tiszteletét, hogy Dévait nevezi a magyar Luthernek:

„Excellens etiam Devay pietate Mathias

Dicendi valuit tanta ubertate, Lutheri

Ungarici ut vulgo praeclarum nomen haberet.”3

Ám nemcsak Luther személyének említése vált a század során népszerűvé, a zsol-

tárparafrázisok és -feldolgozások megjelenése is nagyban segítette a tanok terjedését. 

Luther fellépésével gyorsan terjedt a Zsoltárok könyvének és az Ótestamentumnak a 

fordítása. E szövegek fokozott irodalmi érdeklődést váltottak ki, hiszen Luther zsoltá-

raihoz hozzá lehetett férni. Megzenésítésük elkezdte kitölteni azt a légüres teret, amely 

a latin liturgia fokozatos eltávolításával járt. Másrészt köztudottá vált, hogy Luthert 

a 46. zsoltár ihlette meg az Ein feste Burg című szabad parafrázisának megírásakor, 

így ezt a módszert alkalmazta Nicolaus Selnecker is. Őt egyrészt zsoltárosként és a 

Formula Concordiae meghatározó teológusaként ismerjük, de nem szabad felednünk 

azt sem, hogy baráti kapcsolatot ápolt Schesaeussal, aki 1556-tól volt Wittenbergben. 

Ha az 1535-ös évet elfogadjuk Schesaeus születési dátumának, akkor 21 éves ifj úként 

 2 Payr 1930, 12–13. o.
 3 Uo. 14. o.
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találkozott az 1550-től ott tanuló, majd tanító Selneckerrel. Az erdélyi szász növen-

dék ekkor ismerhette meg az 1556-ban még csak 26 éves Selneckert, tehát a csekély 

korkülönbség és az együtt töltött időszak megalapozhatták a későbbi kapcsolatot. 

Évtizedek múltán emlékező sorokat írtak egymásnak. Egy újabb keltezésű tanulmány 

bemutatja Selnecker ellenségképeit a zsoltárokban, amelyek kétfélék lehetnek: testiek 

és lelkiek. A testiek az egyházra vonatkoztak, a lelkiek pedig az egyénre. Selnecker 

felfogásában az ellenségek azok a csoportok – törökök, pápisták, rajongók, racionalis-

ták, anabaptisták –, akiket az ortodox lutheránusok megvetettek, és akik a 16. század 

második felében kezdtek megerősödni. A fi zikai veszedelem, mint például a pestis és 

a dögvész is ellenségként jelent meg. A trópusteremtés Selnecker 51. zsoltárában jól 

látható, nála tematikus képek jelennek meg, például a vér és Krisztus sebei.4 A ha-

lálos kór képe feltűnik a kortárs erdélyi szász szerzők írásaiban is, említenünk lehet 

Johann Sommer Zur Zeit der Pestilenz című írását vagy Sebastian Pauschner orvosi 

tanácsokat tartalmazó kis könyvét 1530-ból, amelyet Szebenben adtak ki. Továbbá 

megemlíthető Balsarati (Vitus Johannes) De remediis prophylacticis című könyve.5 

Schesaeusra hasonló ellenségek vártak a valóságban, mint ahogyan azt a zsoltárpa-

rafrázisában megemlíti (lásd Franciscus Csonka kiadását6).

Egy 1579-es keltezésű levél7 olvasása során kaphatunk választ arra, hogy Nicolaus 

Selnecker és Christian Schesaeus a távolból is tiszteletteljes viszonyban álltak egy-

mással: a medgyesi lutheránus lelkész személyes fejlődésére és teológiai világára 

nagy hatással volt a német tudós.

„A tisztelendő és csodálatos férfinak, Christianus Schesaeusnak, az Erdélyben 

található medgyesi egyház lelkipásztorának, úrnak, barátjának és becsülendő 

testvérének Nicolaus Selneccer, lipcsei lelkipásztor8

Leveled igen kedves volt nekem, ó Schesaeus, tisztelendő férfiú. […] akkor azt 

vettem észre, hogy nem fejtettem ki neked némely munkámat. Kevesen vannak a 

bajtársak a csatasorban, ahogy írod. Nincsenek Lutherjeink vagy Philippusaink.9 

Az Isten Fia vezesse és védje a megmaradtakat. Minden más elkorcsosul. Engem 

pedig megvigasztalt kegyes gondolatsorod és töprengésed, mely a 90. zsoltárról 

szólt, ezért szívből hálás vagyok neked, és teljesen úgy ítélem, hogy ugyanezt kell 

hirdetni Krisztus egyházában, kiváltképp, amikor a bűnök példája, az ötödik, a 

hatodik és hetedikként leírtaké (ahogy a görögök a hírről, a pusztító háborúról 

 4 De Vries é. n., 1–3., 4–13. o.
 5 Balsarati 1564.
 6 Schesaeus 1979.
 7 Uo. 481. o.
 8 A levél eredetileg latin nyelvű.
 9 Philipp Melanchthonra gondol.
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beszélnek) körbevesz sok mindent, és mindenkit, tudniillik az egyes embert is 

bűnbánatra kell buzdítani. Ahogy te figyelmeztettél engem, hogy folytassam mű-

veimben, úgy én is figyelmeztetlek téged, ó, igen kedves Schesaeusom, hogy foly-

tasd az ördög ellen, az antitrinitáriusok ellen,10 Epicuros és az ezekhez hasonlók 

ellen harcod […]. Engem mint Aristarchost11 kiválasztottál […].12 Habár egymástól 

igen messze vagyunk, mégis hitemet ígérem neked, és lelkem állhatatosságát.”

A következőkben anyagi támogatásáról biztosítja Schesaeust, s üdvözli, hogy Bá-

thori Kristóf urat, a híres fejedelmet és erdélyi vajdát választotta patrónusának. 

Elköszönés, zárás következik a századvégi misszilis kötelező formuláival: „Kelt: 

Lipcse, 1579. november 10-én.”

Az idézett levélből is kiderül, hogy a teológiai vonal végig lutheránus marad. Amikor 

Schesaeus részt vesz a szász evangélikus egyház munkálataiban és a zsinati tanács-

kozásokon, akkor a Stancaro-féle veszélyforrás már jelen van Erdélyben. Matthias 

Heblerrel együtt dolgozik, így az általa kiadott hitelvekkel egyetért. Amikor Melius 

válaszol Hebler Confessiójára,13 ugyan hitelvi kérdésekben és nem szemtől szemben 

zajló párbeszédben, mégis szembekerül az egykori iskolatárssal, Melius Juhász Péterrel. 

A szembenálló felek a hitelveik között feszülő különbségek megvitatására kérdezz-fele-

lek formában a korábbi kĳelentés visszacitálásával igyekeznek bizonyítani az igazukat.

A korabeli alkotások vizsgálata során a tisztán epikus műveken kívül elbeszélő rész-

leteket líraiakkal keverő, változatos válfajokkal találkozunk. Epithalamiumokban, 

epicediumokban, de főként a panegyricusokban jelentkezik ez a kétlakiság: érzelmi 

hatást keltő, dicsőítő vagy elsirató célzatuk folytán a lírához, elbeszélő részeik mi-

att az epikához állnak közelebb. Az ilyen alkotások közül Johann Sommer Clades 

Moldavica14 című, tizenöt elégiából álló ciklusa érdemel leginkább fi gyelmet. Ebben 

a társadalmi és vallási reformokkal kísérletező Heraklides moldvai vajda uralmát 

és bukását örökítette meg, 1561 és 1565 között ugyanis az ő szolgálatában állott, 

ugyanakkor a moldvai téma hatott Schesaeusra. Az erdélyi szász költők szerepvál-

lalása egyszerre mutatott politikai és vallási fellépést a török és a Habsburgok által 

uralt világban. Világképüket a humanista antik fi lozófi ai képzés formálta, amire 

keresztény teológia épült. 

A század nagy eseményeiről, Dózsa György 1514-es parasztháborújáról olvasha-

tunk korabeli tudósítást Taurinus István15 tollából, aki Váradi Ferenc humanista 

 10 Szentháromság-tagadók.
 11 Görög matematikus és csillagász.
 12 A szöveg itt homályos – itt tribuornak kellene lennie.
 13 Hebler 1561. 
 14 Sommer 1572.
 15 Eredeti nevén: Stieröxel.
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körének tagja Adrianus Wolphardussal és a medgyesi Székely Ferenccel együtt. 

1519-ben halt meg Szebenben. Stauromachiáját (Keresztes háború) tekinthetjük az 

első fennmaradt magyar tárgyú hőskölteménynek, amelyben Kolozsvárt épp olyan 

véres színtérnek tünteti fel, mint Temesvárt.16 Művét Janus Pannonius nyomán, de 

nemesi szellemben írta. Helyenként mégis hangot ad Dózsa jogos kifakadásainak, 

a nép elkeseredett dühének és szenvedésének.17 Kolozsváron sokáig és váltakozó 

szerencsével folytak a harcok. Ezért őrizték a városi levéltárban később Dózsa vas-

koronáját.18 A műre mintegy előzményként tekinthetünk több évtizeddel azelőtt, 

hogy Schesaeus belefogott volna a Ruinae Pannonicae megírásába.

A korszak jelentékeny gyűjteménye az ún. Zrínyi-album, a De Sigetho, Hungariae 

propugnaculo…19 volt, amely Forgách Imrének, a szigetvári hős vejének költségén 

jelent meg. Ebben a szigetvári Zrínyi Miklósról szóló latin költeményeket gyűjtötték 

egybe a gyász és megemlékezés jegyében, a heroizmus dicséretére. Legtöbbjét Wit-

tenbergben tanuló magyar diákok írták. Ilyen szöveg Szikszai Hellopoeus Bálint20 

debreceni lelkész egyik epikus verse,21 amelyben a hős maga beszéli el az ostrom 

történetét. A Zrínyi-album versfüzére a „kereszténység védőbástyája” eszmének Szi-

getvárra alkalmazásával, Zrínyinek végzetes eposzi hőssé formálásával s a szigetvári 

eseménynek magyar győzelemként való értékelésével eposzi rangra emelte a sziget-

vári történetet, fontos szerepet töltve be a magyar eposz előtörténetében. Schesaeus 

számára a Ruinae Pannonicae hozta meg a hírnevet. Teljes címe: Ruinae Pannonicae 

libri quatuor, continentes statum reipublicae et religionis. A mű az 1540 és 1571 közötti 

erdélyi és magyarországi eseményeket foglalta hexameterbe. Az 1571-es wittenbergi 

kiadásban Báthory István fejedelemnek szóló dedikációt találunk, amelyben a szerző 

arról ír, hogy az igazság feltárásának őszinte szándéka vezette őt. Ezekben a sorokban 

idézi Cicerónak a történetíróval szemben felállított követelményét: „Ne quid falsi 

dicere audeat, et ne quid veri non audeat.” Vagyis: semmi valótlant ne merészeljen 

írni, és semmit, ami igaz, ne hallgasson el. Biztosítja a fejedelmet, hogy ő maga is így 

 16 „Ezért az udvarbeliek hangos sokasága közepett, lopva kellett átfutnom némely könyveket, és a 

maradék éjszakai órácskák alatt, kormos lámpa mellett jegyezgettem egyet-mást, a kĳegyzéseket 

rendbe szedtem, úgy dolgoztam fel a rendbeszedetteket. Midőn azután e munkámat – melyet 

Stauromachiának, Paraszti háborúnak neveztem el – már majdnem bevégeztem, az én főtisztelendő 

uram, Várdai Ferenc, a derék gyulafehérvári püspök úr váratlanul püspöki helynökké nevezett ki 

a gyulafehérvári egyházhoz; más nem közönséges papi tisztségekkel is megbízott, és én követtem 

hívását.” Taurinus 1972.
 17 Lásd pl. Balogh 1996, 14. o.
 18 Múzsák fellegvára, 240–241. o.
 19 A Magyarországot védelmező Szigetvárról. Wittenberg, 1587.
 20 1575.
 21 Zrinyus, de se, ad proceres Ungariae [Zrínyi önmagáról, a magyar nemesekhez].
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fog eljárni az írás során.22 Kétségtelen, hogy Schesaeus támaszkodott Tinódi Lantos 

Sebestyén Eger vár viadaljáról való ének és Egri históriának summája című munkáira 

a negyedik könyv megírásakor, de más forrásokat is fi gyelembe vett. Zsámboki János23 

históriás énekének egy rövidített, latin nyelvű fordítását is kezébe vette, Ferdinánd-

nak készítette elő. Tudósítani kívánta a távol élő olvasókat. Zsámboki mellett Csabai 

Mátyás,24 a kálvinista iskolamester hatása is érezhető. Ő a Dobó család szolgálatában 

állt, s az 1552-es események után két ízben is járt az egri várban.25 Eger ostromának 

történetét Csabai két változatban írta meg: az első kiadás Encomium servatae Agriae 

Anno MDLII címmel 1555-ben jelent meg Kolozsvárott, a másik 1556-ban Witten-

bergben készült, Encomium arcis Agriae mirabiliter ac vere divinitus servantae anno 

Domini MDLI, amikor Schesaeus ugyanitt tanult az egyetemen.

Schesaeus szoros kapcsolatban állt a korszak neves történetírójával, Forgách Ferenc-

cel, ezért a Ruinae Pannonicae első, 1571-es wittenbergi kiadásának a végére a címlap 

hátsó felén egy hozzá intézett negyvenhárom soros verset helyezett el. Valószínű, 

hogy ismerte Forgách Ferenc készülő történeti munkáját, a Magyar Históriát, amely 

az 1540 és 1572 közötti időszakot öleli fel, bár Forgách műve először csupán 1788-

ban jelent meg nyomtatásban. Schesaeus a Ruinae Pannonicae írása során személyes 

értesülésekre is támaszkodhatott, bár Tinódi krónikája és az ő munkája között feltűnő 

a párhuzam.26 Mindezek ellenére Schesaeus magas szintű humanista műveltségével 

és fogalmazásával túlszárnyalja Tinódi vaskos és darabos beszédét. Tudjuk a szász 

költőről, hogy Habsburg Ferdinándot pártolta, ám nem valószínű, hogy ezért kapta a 

„császári koszorús költő” címet. Az egyetértés és összefogás Schesaeusnál inkább egy, 

a későbbiekben Zrínyi Miklósnál is föltűnő központi hatalom megteremtése utáni 

igényként fogalmazódik meg. Szamosközy István és Forgách Ferenc történeti munká-

ival összevetve megállapítható, hogy a krónikás hitelességével igyekezett megbízható, 

hiteles forrást hátrahagyni, bár nem volt történetíró.27 Érdemes inkább arra helyezni a 

hangsúlyt, hogy saját nézőpontjának pozitív feltüntetésével kell számolnunk írásainak 

értelmezésekor. Különösen fontos ez akkor, ha előzetes intencióját fi gyelembe véve 

kortárs szerzőktől származó alkotásokat helyezünk mellé. A Balassi Menyhárt-féle 

 22 Bitay 1979.
 23 Zsámboki a humanista irodalom egyik legnagyobb hazai képviselője a 16. század derekán. Német, 

francia és olasz egyetemeken tanult, közel húsz évig élt külföldön. Amikor 1564-ben letelepedett 

Bécsben, már nagy hírű tudós volt. Mint udvari történetíró és orvos Bécsben élt haláláig. Szöveg-

gyűjtemény a régi magyar irodalomból, 1: 503–504. o.
 24 Lkös 2008.
 25 Csiffáry 1983.
 26 További szakirodalom: „Jó Dobó miatt  sok terekök vesznek”; illetve Lkös 2004.
 27 Csiffáry 1983, 162–164. o.
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összeesküvésről való tudósítás nemcsak a Ruinae Pannonicae lapjain tér vissza, az 

esetről drámajáték is született Comoedia Balassa Menyhárt árultatásáról címmel. 

A teljesség igénye nélkül ez újabb kapcsolódási pont Schesaeus történeti munkájához. 

Az események menetével kapcsolatosan Schesaeus felfogását a következő módon 

rekonstruálhatjuk: az egyes emberek cselekedetei ezek, akik a maguk elhatározása-

iból, a maguk céljait követve cselekednek, helyes tetteikért jutalmat nyernek, bűnös 

cselekedeteikért bűnhődnek. Ők is, az ország is. A szász költő látásmódja azt tük-

rözi, hogy a szerencsétlen történeti eseményeket28 az emberek bűnei okozzák. Így 

egyesek bűnös uralomvágyából tört ki a magyarországi polgárháború, más bűnök 

azok, amelyek a ruinae-t, Magyarország romlását okozták. Sokan magánérdekei-

ket a közérdek elé helyezik,29 a nyomorult népet súlyos zsarnoksággal elnyomják; 

sokaknak saját kapzsiságuk okozta vesztét; másoknak, kiket hiszékenységük tévesz-

tett meg, a török szövetség. A legfőbb ok mégis az esztelen vallási egyenetlenség. 

Mindezek ellenére a „magyarok egész Európa pajzsa és védőbástyája” toposz nála is 

megjelenik.30 Schesaeus, bár határozottan Szapolyai-párti, és kiemeli I. Ferdinánd 

gyöngéit – aki sokat ígér, de nem tartja be –, mégsem ragadtatja magát vádaskodásra 

vagy a tények megváltoztatására pártállása és szimpátiája szerint.31

A korabeli politikai élet szóhasználata gyakran nyúlt vissza a Bibliához, az ör-

dög32 fi guráját a korabeli ellenség, a török öltötte magára – ám ezek a képek már 

Selneckernél is felbukkannak. Az Antikrisztus megtestesítője a pápa. A személyekre 

vonatkoztatott kifejezések mellett pedig egyes politikai aktusokra is találtak meg-

felelő szóképet. A szigorúan vallásos emberek között döntő fontossággal bírt az, 

ha a hűség kérdése került szóba. Ezt nemcsak a házastársi kapcsolat szilárdságára 

értették, a szó az uralkodó iránti hűséget is jelentette. A szétdarabolt ország egyes 

részein pedig egyáltalán nem volt mindegy, melyik uralkodóhoz hű az alattvaló, mi-

lyen politikai szövetség jelent házasságot, felrúgása paráznaságot, házasságtörést. Az 

analógia Schesaeus számára is nyilvánvaló volt. A férfi  és a nő szövetsége a házasság, 

ennek analógiája JHVH és Izrael szövetsége. Gerlinde Baumann erre a kapcsolatra 

mutat rá: a prófétai házasságmetaforában JHVH mint férj, Izrael/Jeruzsálem pedig 

mint feleség jelenik meg.33 Csak a mai olvasónak jut eszébe, hogy Hóseás korának 

politikájáról mondott szavait az élet más területére értse. A többi prófétához képest 

kirívóan ókori-szakrális viszonyokban gondolkodó Hóseás számára az Izrael által 

 28 A 16. századi magyar kortörténetíró többnyire balszerencsés eseményekből merít.
 29 Publica privatis postponunt commoda rebus.
 30 Imre 1995.
 31 Bartoniek 1974, 158–162. o.
 32 Schesaeus egyenesen Erazmus Teuff elre használja.
 33 Baumann 2000, 40. o.
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átélt politikai eseményeknek nem létezett másik síkja. Luther Márton számára az 

értelmezés egyszerre jelentette a történelmi értelmet és a képi-fi guratív értelmet. 

Pár évszázaddal később a sensus litteralis végeredményben azonossá vált a sensus 

originalisszal, a szerző eredeti szándékával, a történelmi értelemmel.34 Schesaeus 

a hóseási történetet szintén a Luther-féle szemléletet követve értelmezte.

A paráznaság fogalma a próféta értelmezésében elsősorban vallási szövetség-

szegés, s csak ezután erkölcsi kilengés. Így értelmezhető politikai allegóriaként a 

Kendi-féle 1558-as összeesküvés, ahol Forgách Ferencen vagy Szamosközyn35 kívül 

Emich Gusztáv krónikája,36 Szilágyi Sándor (EOE) vagy Bethlen Farkas sorakozik 

Schesaeus mellé, több esetben mutatva, hogy a történet megírásánál a valósághoz 

maradt hű a szász költő. Ugyanígy több forrás emlékezik meg – bár az évszám 

tekintetében némely esetben pontatlanul – Kendi Anna házasságtörési esetéről. 

Ez nagy port kavart, több korabeli krónikából vagy feljegyzésből a vonatkozó évet 

kitépték, a szövegek szűkszavúak maradtak, de az egész országon futótűzként terjedt 

végig a hír. Később mégis az Eurialus és Lukretia históriája vagy Enyedi György 

Gisquardus és Gismunda37 című története terjedt el, amely témájában rokonságot 

mutat a Kendi Anna-féle történettel. Az okok részben nyelvi, részben politikai 

megfontolásokban keresendők.

A tanulmány keretén belül több példával kíséreltem rámutatni arra a tényre, 

hogy a kommunikációs tér a 16. században is sokszínű volt. A vallási és a politikai 

meggyőződés uralta azt a szimbólummezőt, amely Schesaeusra és a vele kapcso-

latban álló kortársakra hatott. A hatás viszonylag könnyen működhetett, mert az 

átélt események a jelenségeket közérthetővé és jól értelmezhetővé tették. Nekünk, 

mai olvasóknak kell lépésről lépésre haladnunk, visszafordítva az idő kerekét, hogy 

a nyelvi és időbeli távolságot félretéve ne értelmezzünk félre eseményeket, hanem 

több oldalról gazdagítsuk korábbi ismereteinket.
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Üveges Tamás

A „pelyhes prókátor”

Dayka Gábor költészete

Ha Miskolc és az irodalom kapcsolatát vizsgáljuk, elsőként Szabó Lőrincre vagy 

Kaffka Margitra gondolunk, de az már korántsem biztos, hogy eszünkbe jut, hogy 

közel két évszázadon át több, irodalmunkat formáló alkotó is eltöltött itt hosszabb-

rövidebb időt alkotói válsága időszakában, és talán pont a borsodi megyeszékhely 

volt az a hely, ahol alkotómunkájukhoz új lendületet kaptak. Az Avas minden egykor 

volt bájával, Diósgyőr a királynék kegyével, Lillafüred zegzugos ösvényeivel vagy 

épp Tapolca viharvert, mégis büszke fáival.

A Miskolc nevezetességeit bemutató s ezzel a településről alkotott képet formáló 

írások több évszázados múltra tekintenek vissza. A régi leírások arról szólnak, 

hogy az idelátogató milyennek látja a várost, hogy az itt élő milyennek ismeri, az 

idegennel milyennek szeretné láttatni, elfogadtatni otthonát. A kérdésekre adott 

válaszok korszakonként változnak, aktualizálódnak, mégis tartalmaznak állandó, 

visszatérő elemeket.

„Van jó levegője: Vize, melyen vannak sok Malmok.

 Úgy rendeltettek strázsául körülte a szép Halmok,

Hogy Kaput is formáljanak lakossai számára,

 Kenyeret is teremjenek, s légyenek Borok tára,

Itt az Avas, az Angyal-völgy, Tetemvár s Bábonyi-bérc

 Olly Kintset tart, mely könnyebben ád pénzt, mint az arany-érc.

(…)

Minden Vallás virágozik, s egymással barátkozik:

Az ártatlan Mulattságok fészket vertek ő benne,

 A nélkül, hogy a nagy vétkek Theatruma is lenne.

Itt a víg Társaságokat a gond nem komorittya:

 Mert azt tsak az Asszu-bor-is ézibe el-hárittya.

Itt az Asszonyok tsinosak, még-is nem bujálkodnak;

 A Férfiak társalkodnak, s e mellett munkálkodnak.
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El-lehet hát ezt mondani: A Ki nem vólt Miskólczon,

 Nem tudja a Boldogságot hol ülhet a fő pólczon.”1

A fenti idézet Prókátor Nemes Szrogh Sámueltől származik, amelyet 1800. április 

7-én vetett papírra. A prókátor olyan szavakkal dicséri a borsodi megyeszékhelyet, 

amilyeneket, valljuk be, mintegy kétszáz éve nem igazán hallhattunk az egykori 

„acélvárosról”. Ha őszinték vagyunk, irodalomtörténeti kutatásaink során sem ez 

az a magyar város, amelyik elsőként jutna eszünkbe.

Amikor egy olyan költőről szólok tanulmányomban, aki Miskolchoz köthető, és 

a neológus mozgalom kirakatköltője volt, akkor szeretném legyőzni azokat a szte-

reotípiákat, amelyek egy kopott, sarokba tett ládikába zárva fekszenek, és messze 

nem igazak a Bükk lábánál elterülő egykori kereskedővárosra, amelyet iparvárossá 

duzzasztottak, és amely azóta is azért harcol, hogy ezt a bélyeget lemossa magáról.

A felvilágosodás kori szentimentalizmus kiemelkedő alakja Miskolcon született 

1769. március 21-én. Szegénysége miatt papnak tanult Egerben, ám hosszabb időre 

Pestre költözött, ahol megismerkedett a felvilágosodás eszméivel. Testi szenvedései 

elől a szerelembe menekült, de sajnos csalódnia kellett. Örömmel hagyta, hogy 

háziurának kacér leánya elcsábítsa, feleségül is vette, felesége azonban megcsalta. 

A klasszikus nyelveken kívül németül, olaszul és angolul is tudott, fordított is ezek-

ből a nyelvekből. Verseit erős érzelmi töltés jellemzi. Bár kortársai alig ismerték, 

jelentékeny hatással volt Kazinczy, Csokonai, Berzsenyi költészetére. Költeményeit 

több német és egy angol antológia is közölte.

A 18. század végén Európa-szerte nagy szellemi forrongás indult meg, amelynek 

célja az volt, hogy megváltoztassa a középkori tekintélyelvet. Az alsóbb társadalmi 

rendek előretörnek a főpapi rend és az arisztokrácia rovására. A jobbágyság a pol-

gárság mellett jogokat követel magának. Az irodalom felszabadítja az egyént, hiszen 

minden költő külön iskola, mivel eszményei, vágyai kifejezését népköltészetben, kon-

zervatív magyarságban, klasszikus múltban, széles távlatú európaiságban találja meg.

A felvilágosult írók a haladásért küzdenek, de ahányan vannak, annyiféleképpen 

teszik ezt. Bessenyei és testőrtársai francia mintára, Virágék Horatius nyomán járva, 

Kazinczy pedig német eszmények alapján.

A borsodi szellemi előretörésnek is Kazinczy lesz a sugalmazója. Családja Sa jó-

ka zincról származik. Egyik őse, Kazinczy Péter borsodi szolgabíró volt a 17. század-

ban. Kazinczy különösen szívesen időzött Miskolcon, ahogy ő írta az Orpheusban: 

„Miskolc művelt urai között”. Mikor apósa, gróf Török Lajos megalapítja a miskolci 

 1 Dobrossy 1994, 20. o.

kutatoi.indb   32kutatoi.indb   32 2014.08.12.   13:26:062014.08.12.   13:26:06



A „pelyhes prókátor”

33

„erényes vándorok vagy világpolgárok”, azaz a szabadkőművesek páholyát, Kazinczy 

is belép, és 1784-től 1787-ig a miskolci páholy tagja.

Ebben az időben Miskolcon, illetve Borsodban gyakorlatilag minden irodalmi 

irányzat fellelhető, sőt két országos hírű költő is ebben a térségben alkotott: Dayka 

Gábor és Gvadányi József. De itt élt ekkoriban Ungvárnémeti Tóth László, Vályi 

Nagy Ferenc, Nagyváthy János és Benkő Sámuel is.

Miskolctól nem messze, Kassán a Magyar Museum, az Orpheus és a Felső-ma-

gyarországi Minerva ontja az irodalmi műveket. A korszak végén az első nyomda 

is megszületik Nemes Szigethy Mihály Miskolcra költözésével.

A nemzeti megújulás korában az egyik legkiválóbb lírikus az 1768. május 8-án, 

Miskolcon született Újhelyi Dayka Gábor. Apja szabómester volt. Tanulmányait 

Miskolcon kezdte a minoritáknál, majd a papi pályára készülve 1782 őszén érkezett 

az egri gimnáziumba, ahol két évig folytatott tanulmányokat. A Kassán töltött böl-

csészeti tanulmányok után, 1787-ben ismét az egri kispapok listáján találjuk nevét, 

de csupán rövid ideig, mert ugyanebben az évben feloszlatták az egri szemináriu-

mot, és így szeptembertől már a pesti papnevelő intézet növendéke, 1787-től Pesten 

papnövendék. A császári rendeletre létrehozott pesti központi papnevelő intézet 

hosszú ideig az ortodox katolikusok mély ellenszenvét váltotta ki viszonylag liberális 

szelleme miatt. A jozefinista papnevelő intézetben Dayka Gábor életének talán leg-

boldogabb időszakát élte. A pesti szeminárium ideális környezet volt a költészet és 

a felvilágosodás tanai iránt fogékony fiatal számára. Az itt eltöltött három év alatt 

nyelveket tanult, megismerte a felvilágosodás irodalmát, tanulmányozta filozófu-

sait, és költőként olyan hírnévre tett szert, hogy Kazinczy barátságát is elnyerte.

Felső-Magyarországon ebben az időben a politikai életnek Kassa, a katolikus 

kultúrának Eger, a protestánsnak Sárospatak és Miskolc volt a forráshelye. A mis-

kolci református és evangélikus gimnázium a sárospataki kollégium filiáléja. Sokáig 

még itt is az egyházi intézmények az irodalom „hiteles helyei”. Első íróink papok, 

első könyveink vallásos tárgyú művek: bibliafordítások, zsoltár- és imakönyvek, 

prédikációk, énekes- és nyelvkönyvek. 

A minoriták 1709-ben történt letelepedésétől kezdve megindul a protestáns Miskolc 

rekatolizálása. Az ellenreformáció propagandaigénye, a könyvnyomtatás feltalálása 

nyomán a 18. század közepén a könyv is tömegcikk lesz, szellemi üzlet. A reformáció 

és a felvilágosodás tanai átlépik a feudális birtok-, megye-, sőt országhatárokat. 

Dayka Gábor első versét 1784-ben, 16 évesen írta, ez egy Phyllis című idill volt. 

1787-ben Ovidiusnak Penelope Ulisesshez című versét fordította le, s ez meg is 

jelent a Magyar Múzsákban.

1790 fordulópont életében, hiszen meglátogatja Kazinczy, aki később így ír Day-

káról:
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„Termete alacsony, de karcsú és a mi nagyon tűnt szembe, oly erőltetés nélkül 

egyenes, mintha egész életét tánczmesternek kezei alatt töltötte volna. Lobogó 

sötétszög haja dísz alakján. Horgas, igen szép orra, a legszebb metszésű ajak, a 

legszelídebb domborodás nélkül lefolyó áll, hosszan elvonuló szemöldöke, nem 

épen sima, de tisztabőrű arcza, csontos, magas homloka, a legjátékosabb kék szem, 

a leglelkesb kép festette nekem a múzsák és grátiák kedveltjét. Beszéde kevés. 

Szinetlen szerénység, figyelem mások iránt és annyi nyájasság, hogy első pillan-

tással mindenkit elbájolt. Némely hangja félig selyp, mely nevelte kecseit. Öröme 

nem fakadozott egy még eddig nem látott, szeretett idegennek régen óhajtott 

meglátásán; sőt ő magába zárva maradt mindég, s mindég poétai andalgásban; 

s az édes szendergésnek csak a le-lesűllyedt eleven szem s a mesterkélés nélkül 

édesen-mosolygó csendes ajak kölcsönöze életet. Ilyen vala Dayka.”2

1791-ben Dayka már újra Egerben van. Ebben az időben a felvilágosodás forradal-

mi tanait nemcsak az akkor már híres „lírai hittel és formai tökéllyel” megírott 

verseiben, de prédikációiban is hirdeti. 1791. július 2-án Dayka próbaprédikációt 

tartott az egri szervita templomban. Beszédének témája a vallási tolerancia volt, 

amely II. József 1781-ben kiadott türelmi rendelete óta heves vitákra adott okot. 

II. József halála után a katolikus egyház ellentámadásba lendült, megkezdődött a 

jozefinista reformeszmék kiirtása. Ezzel magyarázható, hogy a beszéd fogadtatása 

cseppet sem volt kedvező. Ennek lesz köszönhető az is, hogy a minorita rendből 

elküldik szabadelvű egyházi beszéde miatt. Szaitz Leó hitszónok jelentette fel. A vád 

alapján tévtanokat hirdetett a szószékről, ahol az emberi szabadságról értekezett. 

A prédikációban a hitszónok hatvan eretnek hibát számlált meg, s ezért feljelentést 

tett Dayka ellen Eszterházy Károly püspöknél.

Az egyház szerette volna rávenni Daykát tanainak visszavonására, de ő nem 

volt hajlandó ezt megtenni. Egyes vélemények szerint azonban az említett prédi-

káció csak a keresett ok volt arra, hogy eltávolítsák Daykát, hiszen már régtől azt 

feltételezték, hogy ő volt a Magyar Kurírban névtelenül publikáló ember, aki Eger 

erkölcstelen életét tűzte tollának végére. A „pelyhes prókátornak” így tarthatatlanná 

vált a helyzete, mennie kellett. Szerb Antal megfogalmazása szerint Dayka, Ányos, 

Verseghy jó költők, de rossz papok voltak.3

„Egerben mondott prédikációi közűl nem bírok egyet is. De az 1791. ápril. 2-dikán 

ugyanott a cisterciták templomában mondott primitiális beszédének bírom egyik 

részét. Örömest tettem volna le azt itten, annak mutatásáúl hogy tőle idővel mit 

várhatánk vala: de a prédikáció nem meleg ömledezés, nem szélesen csapongó 

 2 Kazinczy 1979, 2: 766. o.
 3 Szerb 1991, 219. o.
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ár, hanem az okoknak s bizonyításoknak iskolás s száraz, noha szívből ötlődő s 

meggyőzést szűlő felhordása. Az az Egyházi hívatal nyomos volta felől szólott, 

annak méltóságára nézve.”4

Dayka költészete az ész és a hit, a vallás és az élet, a költészet és a valóság, a szabadság 

és a megélhetés kényszerű kompromisszumában vajúdik. Költészete híd Csokonai 

és Berzsenyi, a szentimentalizmus és a klasszicizmus között.

1792-ben a kormány magyar tanszéket szervez, Dayka barátjának, Bodnár An-

talnak az unszolására Lőcsére kerül, itt kap tanítói állást. Itt szeret bele Reich 

Zsuzsannába, a feslett életű nőbe, akitől mindenki óvta, s ő mégis feleségül vette. 

A rossz házasság és gyermekei elvesztése mellett tüdőbaja is erősödött. Egyre gyöt-

rőbb betegsége miatt Lőcséről Ungvárra költözött, remélve, hogy az ottani kedvező 

klíma segít rajta, de már késő volt. 1796. október 20-án Ungváron halt meg. Ekkor 

Kazinczy a kufsteini börtönben raboskodott. Mikor 1801-ben Kazinczy kiszabadult 

a börtönből, Virágh Benedektől kapta meg Dayka kéziratát. A kéziratot Csokonai 

bírálta felül, majd 1813-ban Kazinczy az életrajzi adatokkal együtt adta ki.

A kiadványban közölt Dayka-arckép Kazinczy rajza után készült. Daykát a magyar 

irodalom számára voltaképpen Kazinczy fedezte fel, aki erre nagyon büszke volt. 

Kazinczy Daykát a neológia föltétlen híveként tüntette fel, az ő nevében is támadva 

az ortodox nyelvészeket.

Érdemes Kazinczy mellett más bírálók véleményét is megnézni, ha Dayka köl-

tészetét vizsgáljuk. Kazinczy szentül hitte, hogy egyes verseit századok múlva is 

csodálni fogják, míg Kölcsey és Csokonai költői nagyságát ismerték el. Bajza pedig 

a következőket mondta róla: „…az a kényes ízlés, az a válogatott beszéd és kifejezés, 

mely műveiben még ma is feltűnő, nem annyira külső példányok studiumának 

következménye, mint inkább saját lelkének kiforrása volt.”5 

Eredeti költői hangja abban a néhány versében mutatkozik meg, amelyekben szen-

vedéseiről és a halálról ír megejtő, személyes varázzsal. Dayka érzelmes borongása 

nem üres póz; A titkos bú, Esdeklés, Bárdossy Jánosné halálára, Az új esztendőnek 

első napjára című verseiből érezzük, hogy igaz bánat szülte verseit. Ahogy számos 

kortársa mondta, az élet dolgaiban ügyefogyott, esetlen halandó volt, aki el is bu-

kott az életben, hivatásában éppúgy, mint a szerelemben. De mégis, fájdalmában 

férfias nyugalom és emberszeretet fékezi indulatait. Lelkének és költészetének ezt 

a nyugalmát a halálközelség tudata adja. A halál verseiben megváltó angyalként 

jelenik meg. Verseiben semmi megfogható, semmi konkrét nincs, minden csak érzés 

 4 Kazinczy 1979, 2: 778. o.
 5 Bajza 1862, 3: 145. o.
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és intuíció. Az olvasóban ez a végtelenbe, a transzcendensbe vezető fájdalom- és 

halálköltészet a mély és örök humánumot rezdíti meg. 

Halála után egy ideig Daykát költők és olvasók a legjelentékenyebbek közt tartot-

ták számon. Azután egyre kevesebb szó esett róla. Az igazság az, hogy nem tartozott 

a legnagyobbak közé, mégis jelentős szerepe van költészetünk fejlődésében. És van 

néhány verssora, olykor néhány szakasza, amely igazi költőnek mutatja. A szenti-

mentalizmusnak pedig alighanem éppen ő volt nálunk a legtisztább képletű költői 

kifejezője. Nevének ott a helye legjobb kortársai között.

„Képe tulajdon kezem rajzolatja szerént készűlt, s ez a rajzolat Daykához igen jól 

hasonlított; úgy hiszem, hogy a metsző, kinek ügyessége előttem isméretes, nem 

fogja a képét hozzá hasonlatlanná tenni. A fürtözést és leplezést Orpheusnak egy 

gemmájáról vétettem hozzá, s a megholtnak éjjeli világítást adattam a képen. 

Kedveljék a kellem istennéi áldozatomat, melyet nékik papjoknak sírján nyújtok, 

s emlékezetét tartsák fenn örök ifjúságban. Méltóbb e kegyre közöttünk eddig 

ugyan még senki nem volt.”6
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Mórocz Gábor

Zsákmány és melódia

Egy Gozsdu-levél eszmei hátterének felvázolása

„Küzdelem a létért! Hát ekörül forogna minden? Szerelem, művészet, hősiség, 

becsület, haza, szabadság s az ész minden képességeivel együtt, csak ennek az 

egy törvénynek állana szolgálatában! Nem cél, hanem eszköz! Az egyéni és a faj-

fenntartás ösztöne hát a mozgató elv, az inger, amelynek hatása alatt fejleszti az 

ember képességeit? Semmi sem bír fontossággal, minden mellékes és múló érdek 

az egyéni és faji fenntartás kérdésével szemben? Küzdelem a létért, kölcsönösen 

megállapított fegyverekkel? Egy szabályozott, jól-rosszul ellenőrzött párbaj, a 

többi: ízlés dolga? Művészet, becsület, hősi halál, hit, mártírság, haza mind csak 

játék, szórakoztató mulatság, tarkabarka komédiásköntösök, melyek arra valók, 

hogy a tömegeket a létért való küzdelem közben mulattassák? Ízlés dolga, mert 

nem függ össze a fajok létkérdésével, és törvényei éppen azért változók.

Küzdelem a létért! Ember és állat egyforma elv, egyforma törvény uralma alatt!”1

Így meditál Gozsdu Elek Egy falusi mizantróp című novellájának központi alakja és 

egyben másodlagos elbeszélője, a sikeres jogászból periférikus figurává, emberkerülő 

és természetimádó „vademberré” váló – szándékosan nem írom azt, hogy torzuló 

vagy süllyedő – Pakaszky Pál. 

Az elbeszélés 1884-ben íródott, és 1886-ban jelent meg először kötetben; s az élénk 

kritikai visszhangot keltett Tantalus című novellaciklus egyik mesterdarabjaként 

– minden elméletieskedő erőszaktétel nélkül – nemcsak önmagában analizálha-

tó, hanem nyolc, hasonló tematikájú kisepikai alkotással együtt is értelmezhető.2 

Engem most az idős Gozsdu 1906-tól 1915-ig írt szecessziós-esztéticista Anna-le-

veleinek eszmei vizsgálata kapcsán nem e fiatalkorinak tekinthető (?) mű poétikai 

értékei, formai jellemzői érdekelnek elsősorban. Ami számomra igazán fontos, az 

nem más, mint az elbeszélésben, pontosabban a főhős, Pakaszky elmélkedésében 

megnyilvánuló szellemiség, amely a fent említett levélgyűjtemény esztétikai és gon-

 1 Gozsdu 1969a, 244. o.
 2 Lásd Török Lajos színvonalas kísérletét: 2010, különösen 214–217. o.
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dolati szempontból talán legsikerültebb, 1915. február 5-én keltezett darabjának3 

elemzése során aligha hagyható figyelmen kívül.

Vázlatos interpretációmat egy kissé elidegenítő hatású mondattal kezdeném: amit 

Pakaszky Pál mond, az kétségtelenül izgalmas, ám nem jelent radikális újdonságot 

a magyar eszmetörténetben. 

Induljunk ki abból a közhelyből (1.), hogy a természettudomány az újkorban 

viszonylag rövid idő alatt látványos, nehezen vitatható eredményeket ért el szerte 

a világon. S ne felejtsük el azt a történelmi tényt (2.), hogy a 18. század végétől 

lassan összekovácsolódó, már nem rendi alapon szerveződő, a kultúra és a nyelv 

identitásképző erejével egyre nagyobb tömeget befogadni kész új magyar nemzet 

a reformkor és 1848 forradalmának részsikerei után az osztrák abszolutizmussal 

szemben folytatott szabadságharcát elveszítette. De nem szabad említés nélkül 

hagynunk azt a gondolkodástörténeti fordulatot sem (3.), amely szigorú értelemben 

már az 1810-es évek végén vagy az 1840-es évek elején is tetten érhető volt,4 de 

1849 után már általános európai tendenciaként mutatkozott meg: a szubjektumot 

túldimenzionáló, messianisztikus törekvéseket hordozó romantika válságára, a 

felvilágosodásban gyökerező s a romantikában továbbélő történetfilozófiai optimiz-

mus összeomlására, az ontológiai szintre emelt pesszimizmus értelmiségi divattá 

válásának folyamatára gondolok. 

Az imént említett három mozzanat látszólag összemérhetetlen egymással, a 19. 

századi magyar eszmetörténet összefüggésében azonban e különneműnek tűnő 

jelenségek interpenetrációjáról beszélhetünk. Ha ugyanis a filozófia, a politika és 

az irodalom terrénumában egyaránt középponti szerepet játszó nemzetmegváltó 

„szép eszmék” az 1840-es évek végére elveszítették eredeti varázsukat (a reformkori 

közvélemény-formálók egy része már 1848 szeptemberében, a Batthyány-kormány 

bukása idején, a többség pedig legkésőbb 1849 augusztusában, a világosi katasztófa 

pillanatában szembesült azzal, hogy a valóság hosszabb távon nem igazolja a ’48 

márciusában még oly elevennek ható idealista jövőképet); ha tehát a kegyetlen „élet” 

„ábránddá” minősítette a politizáló humán értelmiségi elit metafizikus történetér-

telmezését és kissé elvont társadalomátalakító elképzeléseit, akkor egyfelől a relati-

vizmus, a pesszimizmus, másfelől egy „konstruktívabb” borúlátás, az úgynevezett 

 3 Lásd: Kertünk Istennel határos, 577–578. o.
 4 Az ontológiai pesszimizmus két alapművére, Schopenhauer 1818-ban befejezett és 1819-ben 

megjelentetett A világ mint akarat és képzet, illetve Kierkegaard 1843-as Vagy-vagy című opuszára 

gondolok itt. (Az előbbit egyébként az általunk tárgyalt szerző is igen jól ismerte, s szerény véle-

ményem szerint érdemes lenne külön tanulmányban bemutatni a schopenhaueranizmus hatását 

Gozsdu világképére). 
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józan ténytisztelet korszakának kellett törvényszerűen beköszöntenie a bölcseleti 

igényű magyar közgondolkodás történetében.5 

A „szellem embere” a rendszerelvű filozófia és a radikális színezetű politika lehe-

tetlenné válása után – ha nem akart tartósan a nihilizmusba is könnyen átforduló, 

túlzó szkepticizmus „ördögi” körében megmaradni – a tudomány világában találha-

tott menedéket a maga számára.6 (Gondoljunk csak a termékeny közíró és szervező 

egyéniség, Csengery Antal egykorú dilemmáira, aki saját, Világos után végbeme-

nő világnézeti fordulatára így reflektált egy 1856-os, önéletrajzi jellegű írásában: 

„Azon nagy rázkódások, melyek országokat ingattak meg, engem is lesodortak a 

publicistai pályáról, melyre azelőtt készültem, s midőn az erkölcsi tudományok 

elveit ingadozni láttam Európa-szerte, vagy talán csak a fejem szédült, az eredmény 

ugyanaz: szükségét érezte lelkem a szilárdabb alapnak, s egész szenvedéllyel adtam 

magamat a természettudományok egyik és másik ágára.”7) Nyilván nem véletlen 

az az R. Várkonyi Ágnes monográfiájából is ismert eszmetörténeti tény, hogy a 

Nyugaton oly befolyásos pozitivista jellegű beállítódás 1849-et követően viszonylag 

gyorsan teret hódított Magyarországon is.8 Az idealizmus kompromittálódott, a 

természettudományos világkép ellenben hatékonynak, működőképesnek bizonyult 

a megelőző időszakban: ez a tapasztalat – amiből logikusan következik, hogy a 

kétfajta eszmei orientáció közül melyiknek kell bizalmat szavazni a közeljövőben – 

egyszerre volt európai és magyar ekkortájt. 

Így alakulhatott ki az az ellentmondásos helyzet, hogy a humán értelmiségiek 

jelentős része is az öntudatában megerősödő, önnön határain egyre inkább túl-

terjeszkedő s lassanként egységes világmagyarázatot vagy annak illúzióját nyújtó 

– metafizika-ellenes metafizikaként, illetve új, Isten nélküli vallásként funkcionáló – 

szcientizmus hívévé vált. Holott a pozitivista ihletettségű, „természettudományos” 

ideológia a társadalom, a kultúra jelenségeinek naturalizálásával a voltaképpeni 

emberi létmód autonómiáját vonta kétségbe. 

Majd jött Darwin konkrét diszciplínához – a biológiához, illetve a paleontológiá-

hoz – köthető úttörő tanításának interdiszciplináris továbbgondolása (vagy meghami-

sítása), a társadalmi, szellemi objektivációk mozgásterét behatároló természeti törvény 

 5 Lásd Ladányiné Boldog Erzsébet elemzését: 1986, 40–41. o.
 6 Ladányiné Boldog 1986, 43. o.
 7 Csengery 1884, 5: 423. o. – Csengery tehát a természettudományt nem a szubjektum felett álló, 

semleges ismeretek tárházának tekinti, hanem olyan kulturális alakzatnak, amelyhez neki – mint a 

változó kor zűrzavarában tájékozódni kívánó intellektuális lénynek – személyes köze van; amelyet 

nem vagy nem feltétlenül a hűvös ráció, sokkal inkább az egzisztenciális érintettségen alapuló 

szenvedély közvetíthet a számára. 
 8 R. Várkonyi 1973, 2: 228. o.
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korábban komplexebb jelentéstartalmú fogalmát a létért folytatott küzdelem tetszetős 

formulájára egyszerűsítő szociáldarwinizmus, amely – filozófiai súlytalansága, kidol-

gozatlansága ellenére – az 1867-es kiegyezést követő évtizedekben, a nyugatiasodás, 

a magyar kapitalizmus „hőskorában” olyan írókat is élénken foglalkoztatott, mint 

például Arany László,9 Asbóth János,10 Justh Zsigmond11 vagy éppen Gozsdu Elek. 

A fent idézett Gozsdu-novella hőse, Pakaszky Pál a Magyarországon 1884-ben 

már befolyásos eszmeáramlatnak tekinthető szociáldarwinizmus középponti tételét 

„adja elő” vallomásszerűen, retorikai igényességgel, magával ragadó stílusban (a 

különböző modalitású – elsősorban kérdő és felkiáltó – mondatok váltakoztatása és 

a ma is elevennek ható, választékos nyelv a szövegrészlet legfőbb formai erősségei). 

Pakaszky monológja jól példázza, hogy a darwini tanoknak a társadalom világára 

való alkalmazása milyen mélyen érintette – egzisztenciális, illetve emocionális 

értelemben – a korszak identitásproblémákkal küszködő emberét. 

Ami bennünket voltaképpeni problémánk, a szociáldarwinizmus és az esztétizmus 

viszonya kapcsán, az Anna-levelek ismeretében, a kései Gozsdu gondolkodására 

való állandó tekintettel a leginkább érdekel, az nem egyéb, mint a szövegrészlet egy 

nehezen értelmezhető ellentmondása. 

Pakaszky egyfelől arról beszél (akárcsak a kor divatos materialista gondolkodója, 

Büchner12), hogy a homo sapiens létmódja más élőlényekéhez hasonlóan egyetlen, 

megbonthatatlan, szükségszerűen érvényesülő immanens törvény hatóköre alá 

tartozik (vagy ha az öngyötrő meditációban rejlő bizonytalanságot is figyelembe 

vesszük, fogalmazzunk árnyaltabban: tartozhat), másfelől felsorol olyan, jellemző-

en emberi értékeket, mint amilyen a hit, a becsület vagy a témánk szempontjából 

középponti jelentőségű művészet, s egy inkább az értelemre, mint az érzelmekre 

ható kijelentő (!) mondatban megállapítja, hogy ezek az ízlés (szubjektivitás?, szub-

jektív általánosság?) világához köthető mozzanatok „nem függ[nek] össze a fajok 

létkérdésével”,13 ebből következően a rájuk vonatkozó szabályok változóak.

Pakaszky explicit módon szembeszegezi egymással a létért folytatott „szabá-

lyozott”14 küzdelemként értelmezett természeti szükségszerűség és a cserélgethető 

„komédiásköntösként”15 e harc leplezésére, illetve a küzdő felek mulattatására 

szolgáló ízlés fogalmait, s az előbbit valódi, megfellebbezhetetlen rendező elvként, 

 9 Arany László szociáldarwinista felfogásáról lásd Németh G. Béla elemzését (1970).
 10 Asbóth 1990, 29., 36–37., 73–75. o.
 11 Justh 1977, 393., 413. o.
 12 Büchner 1884, 248. o.
 13 Gozsdu 1969a, 244. o.
 14 Uo. 
 15 Uo. 
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az utóbbit viszont korlátozott érvényességű, kiegészítő paradigmaként tételezi. 

Letér tehát a természettudományos világkép vulgárisabb változatai által előírt 

materialista monizmus útjáról, s egy aszimmetrikus anyag–szellem dualizmus 

felé mozdul el; ez azonban a legkevésbé sem jelenti azt, hogy a kultúra alakzatait 

pozitív értéktartalommal ruházná fel, sőt: inkább degradálja a szubjektív általános 

szférájához tartozó, az „idealisták” által a voltaképpeni emberi létmódhoz sorolt 

vívmányokat. Majd monológja végén – önmagának ellentmondva – mintha még 

ezt a szellemi oldal felé tett tétova engedményt is visszavenné, amikor (ismét) azt 

hangsúlyozza, hogy „ember és állat egyforma elv […] uralma alatt”16 egzisztál. 

Az ízlés egyedi módon interpretált fogalma egyébként a Tantalus című kötet egy 

másik darabjában, az Egy néma apostolban is megjelenik. E mű hőse, a társada-

lomból kivonuló különc természettudós, Jávor Bálint – akit az elsődleges narrátor 

inkább empatikusan, mint idegenkedve mutat be – a hangyák „életviszonyainak”17 

tanulmányozása során arra a következtetésre jut, hogy e kis állatok közösségében 

„a közjó eszméje a maga tisztaságában”18 található meg. Majd hozzáteszi: „Semmi 

ízlés, minden szükségszerű, nem úgy, mint nálatok”19 (tudniillik az emberi világban). 

Az intelligens állatok által a lehető legmagasabb szinten képviselt természeti 

szükségszerűséggel – a mederbe terelt létharccal, a hangyatársadalomhoz köthető 

kvázi racionális renddel – szembeállított emberi ízlés terminusa ebben az össze-

függésben kifejezetten pejoratív jelentésárnyalatot kap: a káosz, illetve az önkény 

szinonimájaként értelmezhető. (Mindez az esztétikai ízlést eszményítő Anna-levelek 

tükrében kissé meglepően hat.) Jávor mintha egyenesen arra utalna, hogy a létért 

folytatott küzdelem kontrollálatlan – nem a faj, hanem az egyes érdekét előtérbe 

állító – formája a legkevésbé sem a természet, sokkal inkább a Natura objektív 

rendjétől elhajló emberi kultúra saját szabályszerűsége lehet. 

Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy a másodlagos narrátor szerepét is betöltő 

hősök nem szerzői alakmások; az általuk vallott eszmék nem feltétlenül Gozsdu 

saját gondolatai. Az előbb említett alkotások nem esszék, konfessziók vagy pub-

licisztikai szövegek, hanem elbeszélések, vagyis fikciós művek. Alighanem súlyos 

elméleti és módszertani hibát követnénk el, ha fenntartások nélkül referencialitással 

rendelkezőnek hinnénk ezeket az esszéisztikus elemekkel az átlagosnál jobban 

„megterhelt” novellákat, s naiv módon úgy olvasnánk őket, mintha szerzőjük nyílt 

állásfoglalását közvetítő értekezések lennének. Azt viszont bátran elmondhatjuk, 

 16 Uo. 
 17 Gozsdu 1969b, 325. o.
 18 Uo. 
 19 Uo. 
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hogy az írót szinte mániákusan izgatják az egymástól nehezen megkülönböztethető, 

rokon gondolkodású és sorsú – rendszerint kiábrándult és embergyűlölő – hősök 

által nem mindennapi meggyőző erővel képviselt modern elméletek. A novellák 

alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy a Tantalus szerzője a kötet megjelenése 

idején, 1886-ban a szociáldarwinizmussá egyszerűsödő pozitivizmus (materializ-

mus, naturalizmus…) feltétlen híve-e vagy sem, ám ahhoz nem férhet kétség, hogy 

a korszerű-korszínű „természettudományos világképből” fakadó társadalomelméleti 

konzekvenciák megkerülhetetlenek a számára.20 Azt viszont a lehető legautenti-

kusabb forrásból, egy nagyon is személyes, naplószerű, vallomásos-esszéisztikus 

műből21 – az öregedő író „rendszertelen rendszerré” összeálló Anna-leveleiből – már 

pontosan tudhatjuk, hogy Gozsdu gondolkodói útja hova vezetett. 

E levélgyűjteménynek, még ha tartalmaz is fiktív elemeket (az önértelmezés 

magától értetődő önkényességével, a gozsdui narratív identitás megteremtésével 

összefüggésben vagy abból fakadóan, hogy a korosodó főügyész-író a címzett, 

Weisz Anna fiatalasszony iránt érzett és soha be nem teljesülő szerelmének nagy 

ívű stilizálására is kísérletet tesz22), igenis van referencialitása, s aligha túlzás azt 

állítani, hogy a szerző világképe áttétek nélkül, közvetlenül fejeződik ki benne. 

Az a Gozsdu, aki 1880-as évekbeli kisepikájának tanúsága szerint a szcientizmus 

legfőbb ideológiai üzenetével mint egzisztenciális téttel bíró kihívással néz szembe, 

a 20. század elejére – Ruskin,23 Walter Pater, Wilde, a preraffaelita mozgalom, illetve 

a szecesszió szellemi befolyásától nem függetlenül – vitathatatlanul az esztétizmus 

képviselőjévé válik. Ennek előzménye feltételezhetően az, hogy megcsömörlik a 

szociáldarwinisták által egyetemes törvénynek kikiáltott és igazságosnak is elfoga-

dott létharctól. Negatív antropológiai nézeteit az Anna-levelekben a legkevésbé sem 

kívánja titkolni vagy árnyalni: egyszerűen visszataszítónak láttatja a partikuláris 

érdekeit foggal-körömmel érvényesíteni akaró ember tudatlanságát.24 Ám ez a mi-

 20 Itt kell utalni arra, hogy a gondolkodó Gozsdu egy nem sokkal a Tantalus megjelenése után, 1886. 

augusztus 12-én Justh Zsigmondhoz írott magánlevelében összegzi akkori világképét. A levélszö-

vegből kiderül, hogy a szerző egyfelől a pozitivizmus és a darwinizmus követője, másfelől a mesterei 

– Büchner, Darwin és Zola – tanításaiból következő pesszimista színezetű biologizáló társadalom-

szemléletet részvétetikai tanítással igyekszik ellensúlyozni. Bővebben lásd Mórocz 2014.
 21 Az Anna-levelek műfaji besorolásával kapcsolatos problémákat Dobos István tárgyalta imponáló 

elméleti igényességgel (1995, 191–193. o.).
 22 Lásd Dobos István (1995, 191. o.), illetve Rónai Csilla (2002, 208. o.) elemzését. 
 23 Ruskin ideologikus művészetelméleti munkássága biztosan óriási hatást gyakorolt az esztétizmus 

felé forduló Gozsdura. Tudjuk, hogy az angol esszéíróról sikeres előadást is tartott Zomboron (erről 

a Bácska című helyi lap is beszámolt 1903. évi 98. számában, a 8. oldalon). 
 24 „Az emberek – nem, azok nem tudják, hogy mit tesznek. Önzők és kemények, és hiúság minden, 

amit tesznek.” Kertünk Istennel határos, 228. o.

kutatoi.indb   42kutatoi.indb   42 2014.08.12.   13:26:072014.08.12.   13:26:07



Zsákmány és melódia

43

zantrópiának is bátran nevezhető borúlátás nem terjed ki az emberi létezés összes 

szegmensére. Gozsdu egy ponton feloldhatónak találja az általa oly meggyőző erővel 

képviselt tömény pesszimizmust: hinni kezd abban, hogy az esztétikai létmódot 

választó egzisztencia25 maga mögött hagyhatja külső törvényszerűségek által meg-

határozott énjét. A kiábrándító emberi mivolt puszta hordozója felülemelkedhet 

végzetén, ha elfordul a realitástól, a hétköznapi értelemben vett élettől,26 a konkrét 

társadalmi problémáktól. Az ilyen ember nem a külsődleges és kisszerű objektum-

létet, hanem a hamisítatlan szubjektum világát, konkrétabban: önmagát, illetve az 

általa teremtett vagy értelmezett műalkotások terrénumát állítja gondolkodásának 

középpontjába. Elfogad egy új – az egyén közösségi szerepvállalásával összefüggő 

kötelesség hívó szavát is felülíró – belső parancsolatot, amelynek értelmében az 

eredendően csúf és diszharmonikus élet átesztétizálása, művészetté alakítása válik 

az érzékeny lelkű individuum legfőbb hivatásává. Összegezve: az idősödő író szerint 

az immanens valóság létrendjét elviselhetetlennek érző, szorongó személyiség, ha 

következetesen a szubjektivitás igazságát képviseli, végre valódi otthonra lelhet 

az önálló ontológiai státusszal rendelkező esztétikum birodalmában. (Ez utóbbi 

létterület Gozsdunál olyannyira autonóm, hogy egyértelműen elkülöníthető a 

hagyományos értelemben vett moralitástól mint korlátozó szabályrendszertől is.27) 

Míg a Tantalus című novellaciklus két emblematikus hőse, Pakaszky Pál és 

Jávor Bálint élesen szembeállította egymással az önkényes emberi ízlés negatív 

és a természeti szükségszerűség semleges vagy pozitív értéktartalmú fogalmát, a 

levélíró Gozsdu most a szükségszerűséggé emelt ízlés, az idealizált művészet révén 

kíván eljutni az abszolútumig. Igaz, álláspontja igen összetett: evolucionistának 

vallja magát,28 ám az általa jól ismert Büchner vagy Haeckel nevével fémjelzett 

gondolkodásmód inkább csak kiindulópont a számára: a természettudományos vi-

lágkép immár nyomasztónak tartott igazságát kénytelen-kelletlen tudomásul veszi, 

ugyanakkor szabadulni is igyekszik tőle. A „materialista”, „pozitivista” ihletettségű 

 25 Az egzisztencia szót egyébként – Annára hivatkozva – Gozsdu is használja, és valószínűleg abban 

az értelemben, ahogyan a kortárs „szubjektivista” bölcselők, például Simmel: „Nagyon szépen 

mondja maga a tegnapi levelében: »Az egzisztencia és az élet az kettő« – ezt mindennap érzem…” 

Kertünk Istennel határos, 274. o. – Az egzisztencia eszerint több vagy más, mint a mindennapi 

életben megnyilvánuló empirikus én: létmódja többek között a metafi zikai magány, illetve a ra-

dikális kívülállás (el nem köteleződés) fogalmaival írható le. 
 26 Joggal állapítja meg Nógrádi Cecília (2001, 20. o.), hogy az élet valós tényei még utalásszerű 

formában is alig szerepelnek a levélgyűjteményben (egy szemléletes példa immár nem az elvont 

egzisztencia tárgykörében, hanem Gozsdu konkrét biográfi ája kapcsán: a sikeres főügyészként 

tevékenykedő író magas presztízsű munkájáról is ritkán tesz említést). 
 27 Kertünk Istennel határos, 655. o.
 28 Uo. 287. o.
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létértelmezést csonka, kiegészítésre szoruló elméletként kezeli, és saját, esztéticista 

színezetű gondolataival lassan fellazítja. Mindinkább eltávolodik a dezillúziós 

tendenciát hordozó, a természettel azonosított immanencián kívül más létrend 

igazi érvényességét el nem ismerő – s ennek megfelelően a szellem szuverenitását 

végletesen megkérdőjelező – szcientizmustól, s egzisztenciális problémái megoldása 

érdekében az általa újonnan „felfedezett” transzcendenciához fellebbez. (Ahhoz a 

transzcendenciához, amelyet – jellemző módon – nem a vallás, hanem a művészet 

alakzatai, a festmények, a szobrok, az épületek, a díszkertek, az irodalmi alkotások 

és a zeneművek közvetítenek a számára. És egy konkrét város is. Nem véletlen, hogy 

a maga öntörvényű, diszfunkcionális szépségével alternatív valóságot megjelenítő 

s az esztétikai létmód szimbólumaként is értelmezhető Velence olyan jelentős 

szerepet kap az Anna-levelek szövegében.29)

E fennkölt cél elérésének úgyszólván egyetlen eszköze – korábban már utal-

tunk rá – a valóság átesztétizálására irányuló megingathatatlan törekvés, amely 

kimondva-kimondatlanul a levélgyűjtemény valamennyi fontosabb darabjában 

kulcsszerepet kap. Így az általunk elemzésre kiszemelt, 1915. február 5-én keltezett 

Anna-levélben is. 

Különös írás ez. Látszólag nem több, mint egy jelentéktelen vidéki „életkép”, 

amelynek Gozsdu először szinte észrevétlenül, leheletfinoman, majd egyre radi-

kálisabban, mondhatnánk: elementáris erővel ad önmagán túlmutató jelentőséget, 

s a szöveg középpontjában álló „éneklő suhanc” banális motívuma a mű végére 

magasztos szimbólummá lényegül át. 

Ahogy a textus további két meghatározó mozzanata, a „zsákmány” és a „melódia” is a 

jelkép szintjére emelkedik. Az előbbi a természeti szükségszerűség, illetve az önérdek-

érvényesítés, az utóbbi az esztétikum, illetve a játékra jellemző öncélúság fogalmaival 

kapcsolható össze. Gozsdu immár a lehető legegyértelműbben ellentmond szcientista 

mestereinek, illetve az állati és emberi létmód jellemzőit nagymonológja végén – mint 

említettük, következetlenül – egyetlen rendező elvre (?) visszavezető novellahősének, 

Pakaszky Pálnak: úgy látja, hogy a művészetnek egyáltalán nincs köze a közvetlen 

szükségletkielégítéshez (nem derivátuma, de nem is aktuális álcája a létharc mozgó 

lényegiségének), mi több, felsőbbrendűnek tekinthető, mint a zsákmányszerző ösztön. 

Szerzőnk az esztétikai objektivációs formák körén belül is kitüntetett helyet 

juttat a vokális zenének, amely a művészeti létmód legelvontabb, legkevésbé anyagi 

 29 Figyelemre méltó, hogy Gozsdu – Velencére hivatkozva, esztéticista alapállásból – milyen élesen 

bírálja a (praktikus) szellemet a létharc fegyvereként felhasználó modern polgári társadalmat. Az 

újkori Európa észszerűnek hirdetett pragmatikus-teleologikus szemléletére szerzőnk legalább 

olyan idegenkedéssel tekint, mint idősebb kortársa, a kultúrkritikus Asbóth János. Lásd: Kertünk 

Istennel határos, 40. o., illetve Asbóth 1990, 36–37. o.
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megnyilvánulásaként értelmezhető, s amelyről tudjuk azt is, hogy a hagyományos 

képi kultúrával szemben nem a valóságot reprezentálja – ennek megfelelően a kül-

ső létrendtől függetlenedő „belső” leghitelesebb kifejezési módja lehet. Így annak 

számára, aki a külvilágból való kivonulás és a befelé fordulás útját választja,30 még a 

sokak által figyelemre sem méltatott vagy jelentéktelennek ítélt „primitív melódia” 

is jóval magasabb értéket képviselhet, mint a vadász kézzelfogható és a többség 

szemében tekintélyt parancsoló prédája. 

Gozsdu esztétikumfogalma meglepően befogadó (Alexa Károly „demokrati-

kusnak” nevezte;31 én ezt a szót politikai konnotációja miatt kissé félrevezetőnek 

tartom), nem csupán az elit különleges kulturális teljesítményét foglalja magában, 

hanem az egyszerű ember sallangoktól mentes önkifejezését is. A reflexióval ösz-

szefonódó szubtilis művészet a spontán módon létrejövő kultúrától itt nemhogy 

elzárkózna, inkább hódol előtte. Amikor Gozsdu párhuzamba állítja önmagát a 

kisbecskereki parasztsuhanccal,32 nem önlefokozást hajt végre, hanem a természeti 

szükségszerűségtől, illetve a társadalmi haszonelvtől, célszerűségtől elszakadó 

emberi gondolkodás „tiszta forrását” keresi és találja meg: ő, az elit értelmiségi a 

népben; ő, az öregkor küszöbére érkező, rezignált felnőtt a gyermekben. Az ének-

lő suhanc „teljesítménye” megbecsülésre, sőt csodálatra méltó; gondoljunk arra, 

hogy a fiú öntudatlanul is képes megtenni az első lépést a közvetlenség világától 

az esztétizmus, az esztétikai létezési mód felé. 

Gozsdu azt sugallja, hogy a befelé forduló, majd – elsősorban önmaga számára – 

saját világot felépítő művészszemélyiségnek e beállítódás „alapját” és „boltozatát” 

egyaránt tisztelnie kell, márpedig a kontempláció és a művészet elkülönülése az élet 

nyers valóságától a legelemibb szinten éppen itt, „Kisbecskereken” érhető tetten. 

 30 Egy jellemző idézet kívánkozik ide Gozsdu 1914. június 8-án írott leveléből: „Szabadok a gondolataim. 

[…] Úgy érzem, hogy semmi közöm sincsen a külvilághoz… befelé élek, befelé érzek, és világos, édes 

érzések töltenek el engem.” Kertünk Istennel határos, 518. o. – Az idősödő szerző koherens világképét és 

a levélgyűjtemény terminológiai egységességét jelzi, hogy egy másik szöveghely tanúsága szerint az előbb 

említett „édes érzés” a művészi ihlet fogalmával rokonítható, s zenei analógia alapján is értelmezhető: 

„Valami muzsikaféle van a lelkemben, és ez énekelni késztet, valamiféle melódiák – gondolat-melódiák, 

érzés-melódiák – hullámzanak a lelkemben…” [Kiemelés tőlem – M. G.] Uo. 670. o.
 31 Alexa 1983, 53. o.
 32 A mű egyik, ha nem a legmegragadóbb önrefl exív részletét idézem: „…és én írok magának, és úgy 

érzem, hogy beszélgetést folytatok önmagammal, éppen úgy, mint ahogy önmagának énekelt az a 

kisbecskereki parasztgyerek.” = Kertünk Istennel határos, 578. o. – Ez a szöveghely azért is fontos, 

mert nyíltan kifejezésre juttatja: a külvilágot, a jelen realitását többé-kevésbé zárójelbe helyező s a 

maga számára új, belső világot teremtő Gozsdu pontosan tisztában van azzal, hogy levelei inkább 

egy hosszúra nyúlt monodialógus, mint egy igazi szerelmi párbeszéd részei. Az évek múltával 

már a levelek címzettje sem a valódi Weisz Anna, inkább csak az író kreatúrája, akivel az alkotó 

egyesülni is próbált, s aki, ha hamarabb nem is, 1915-re biztosan beépült Gozsdu énjébe. 

kutatoi.indb   45kutatoi.indb   45 2014.08.12.   13:26:072014.08.12.   13:26:07



Mórocz Gábor

46

A szekér tetején ülő fiú ösztönös énekében máris e differenciálódás lényege nyilvánul 

meg. A szépet önmagában fellelő suhanc éppúgy a transzcendencia követe, éppúgy 

„szent”, mint a Gozsdu által a keresztény mártírok helyébe állított reprezentatív 

emberek, Dante, Shakespeare vagy éppen Schumann.33 A tekintetét általában a „fir-

mamentumra” helyező, áhítatos kultúratisztelő Gozsdu most a „fundamentumot” 

vizsgálja, ami talán nem más, mint egy nemesebb ösztön („ízlésszikra”) váratlan 

fellobbanása a mindig több létre és hatalomra törekvő állatias vágy terrénumában. 
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Az epikus próza elemzésének új irányai 

az orosz irodalomelmélet fell

Egy másik kultúra irodalmával való megismerkedésnek több iránya van. A befogadás 

irányát megszabhatják – sőt irányíthatják – politikai törekvések. Meghatározóak 

lehetnek az irodalom természetéből fakadóan a befogadó ország és a megismerni 

kívánt kultúra nyelvi fejlettségének azonosságai és különbségei is éppúgy, mint 

ahogy befolyásolja a megismerkedést a befogadó ország kultúrája, annak nyitottsága, 

ráhangoltsága a megismerendő, új kultúrára. 

Az orosz irodalom magyarországi befogadásának szintén több iránya van, és 

az ismerkedés a kezdetektől fogva nem volt egységes. A különböző szövegek, do-

kumentumok sokszor ellentmondanak egymásnak. „Azt, hogy egy irodalom mit 

vesz észre, s főként mit vesz át egy külföldi irodalom alkotásaiból, azt elsősorban a 

»befogadó irodalom« belső szükségletei határozzák meg” – olvashatjuk Zöldhelyi 

Zsuzsa Orosz írók magyar szemmel című munkájának előszavában.1 

Kutatásom célja annak vizsgálata, hogy a századforduló magyar kultúrája ho-

gyan fogadja az orosz irodalmat, és ebben a befogadásban milyen szerepet játszik a 

magyar irodalom történetének legkiemelkedőbb folyóirata, a Nyugat. Meglátásom 

szerint a Nyugat és az orosz irodalom kapcsolata ugyanis döntően meghatározza 

az orosz irodalom megítélését Magyarországon, mivel a Nyugat a 20. század első 

felében a magyar ízlés egyik legfőbb formálója volt. Kutatásomban tehát az orosz 

irodalom magyarországi befogadásának irányait vizsgáltam. Ennek a kutatásnak 

a kapcsán igen gazdag anyaggal dolgozhattam, és számos különböző elmélettel 

találkozhattam a közvetítés poétikájáról.

Szegedy-Maszák Mihály a világirodalom megismerésére irányuló törekvésből 

 1 Zöldhelyi 1986. A háromkötetes munka rendkívül gazdag anyaga dolgozatom kiindulási pontját 

jelenti. Az első kötet a kezdetektől 1919-ig dolgozza fel az orosz vonatkozású dokumentumokat, a 

második kötet kifejezetten a műfordítás-történetre épül, míg a harmadik – Dukkon Ágnes társ-

szerzővel – a 1920 és 1944 közötti befogadás dokumentumait gyűjti össze.
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magyarázza a Nyugat folyóirat létrejöttét.2 Meglátása szerint a Nyugat a nemzet-

közi látókörű polgári kultúra megteremtője is volt egyben, a nemzetközi látókör 

biztosítása pedig feltételezi a világirodalom közvetítését is. A folyóirat a magyar 

kultúra és a világirodalom kapcsolatában legalább annyira meghatározó szerepet 

játszott, mint a magyar irodalomtörténet kánonjának megteremtésében. 

A vitába többen bekapcsolódtak, és sokan nem értettek egyet Ignotus vélemé-

nyével. Így például Babits és Kosztolányi sem, akiknek a világirodalomról alkotott 

felfogása nagyban meghatározta a Nyugat ilyen irányú törekvéseit. Kettejüknek 

levelezésben, esszékben, tanulmányokban e téma kapcsán kifejtett gondolatai a 

világirodalom befogadásának problematikájában találkoznak. Számukra a világiro-

dalom koncepciója összekapcsolódik a műfordítások kérdésével, amelyről legalább 

olyan jelentős vita bontakozott ki a Nyugat hasábjain, mint a világirodalommal 

összefüggésben.

Egy idegen kultúra befogadása mindenképpen a nyelv, az olvasás segítségével 

történik. Természetesen nem mindegy, hogy az eredeti szövegek hogyan jutnak el 

az olvasókhoz. Egy másik kultúra irodalmát történetén keresztül, róla szóló tudó-

sításokon keresztül is meg lehet ismertetni a befogadó közönséggel. A cél azonban 

mindenképpen az lenne, hogy az eredeti művészi szövegek eljussanak az olvasókhoz.

Babits Az európai irodalom történetében3 kifejtett irodalomkoncepciója ugyan nem 

aratott osztatlan elismerést, de az 1930-as évekre az egyik jellemző irodalomfelfogás 

mellett, a Kulcsár-Szabó Ernő által transzdiskurzív hagyományként aposztrofált, 

nyelveken felül álló irodalom- és művészetelmélet mellett száll síkra. Babits felfo-

gásában minden fordítás ajándék a másik nemzetnek, mert közelebb hoz minket 

egymáshoz.

Egy befogadó ország számára a másik kultúra megismerése közvetett kapcso-

latokon keresztül történik. A publicisztikai cikkek, tudósítások, hírek, kritikák a 

közvetett kapcsolatok legegyszerűbb, míg a műfordítások a legbonyolultabb formái. 

A világirodalom törvényszerűségeinek vizsgálatában a közvetítés szerepének vizs-

gálata rendkívül fontos kellene hogy legyen.

A magam részéről éppen ezért legalább ilyen fontosnak érzem, hogy az irodalmi 

művek jellegzetes vonásait is megfigyelve történjék a közvetítés vizsgálata. A mű-

vészi szövegek szerkezeti sajátosságai legalább olyan lényegesek a közvetítés jelen-

tőségét vizsgálva, mint maga a nyelv. A fenti példákból jól látható, hogy a prózai 

szövegek magyarra való átültetésének elég sajátos módszerei alakultak ki. 

A kiindulás a 19. században egy másik nyelv, főként a német, mivel oroszul értő 

 2 Szegedy-Maszák 2000. 
 3 Babits 1935, 6–7. o. 
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fordítót nagyon sokáig nem találunk az orosz recepció történetében.4 Így már eleve 

olyan szöveggel dolgoznak a fordítók, ami esetenként eltérhet az eredeti szerző 

szövegétől. Első lépésként ezeket a különbségeket kellene feltárni.

Prózaanalízis Natan Davidovics Tamarcsenko nyomán

A közvetítő szövegek vizsgálatakor tehát olyan szövegelemző módszereket kellene 

találni, amelyek segítik ezt a munkát. Miután meghatároztuk egy közvetítő szöveg 

forrását, a közvetítés típusát, mindenképpen meg kellene figyelni a művészi szöveg 

változásait, amelyek a közvetítés kapcsán jöttek létre. Erre egy megfontolandó 

lehetőséget kínálnak N. D. Tamarcsenko prózaelemzési módszerei.5 

Tamarcsenko éppen annak a korszaknak a prózapoétikai jellemzőit kutatja, amely 

a magyar irodalom orosz recepciójának idejére esik, így éppen azokkal a 19. századi 

szövegekkel kapcsolatban tett kísérletet az általa „epikus prózának” (Эпическая 

проза) nevezett művészi szövegek elemzéséhez szükséges módszertan kidolgozására, 

 4 Az első, a hiteles recepció kedvéért oroszul tanuló magyar Zilahy Imre volt, aki Károly nevű test-

vérével több Lermontov- és Puskin-mű fordítójaként vált ismertté. Az orosz irodalom iránti érdek-

lődésüket egy német fordító, Bodenstedt munkái keltették fel, akinek a szövegei alapján dolgoztak. 

Az 1866-ban Magyarországon megjelent első orosz költészeti antológia, az Északi fény (1866) 

Zilahy Imre fordításában, Bodenstedt munkái alapján készült el. Az antológia előszavából tudjuk, 

hogy Zilahy egy idő után elszánta magát, hogy az „orosz irodalom nagy szépségeitől elragadtatva” 

megtanuljon oroszul. A századfordulóra már többen lesznek oroszul tudó fordítóink, így például 

a Gogolt fordító Csopey László, aki Zöldhelyi Zsuzsa szerint az elsők között volt, aki Turgenyev 

nyelvezetét a korabeli lehetőségekhez mérten hűen magyarra ültette. Ezek után szinte egyszerre 

jelent meg Ambrazovics Dezső és Szabó Endre. Ambrazovics nevéhez fűződik a Háború és béke 

első hiteles magyar fordítása 1907-ben. Szabó Endrét, miután németül olvasott Dosztojevszkijt, 

úgy magával ragadták a regények, hogy elkezdett oroszul tanulni. Az ő fordításában jelent meg 

először a Bűn és bűnhődés, Goncsarov Oblomovja, vagy például ő mutatta be a magyar közön-

ségnek Gorkijt. Szabó Endre levelezésben állt Csehovval, és a Pallas-lexikon Csehov-szócikkéhez 

egyenesen tőle kért személyes adatokat.
 5 A 19. századi orosz irodalom és irodalomelmélet, valamint a poétikatörténet és a fi lozófi ai eszté-

tika elismert kutatója, Natan Davidovics Tamarcsenko – aki egyrészt M. M. Bahtyin tudományos 

munkásságát, másrészt az epika műfaját kutatatja – 2005-ben Moszkvában jelentette meg A mű-

vészi szöveg analízise című munkáját (Тамарчэнко 2005). A sajátos szerkesztésű kötet a művészi 

szövegek eddig még kidolgozatlan, rendszer nélküli módszertanát igyekszik felvázolni. A munka 

egy szöveggyűjtemény bölcsészettudományi karok, illetve főiskolák hallgatói számára. A szöveg-

gyűjtemény elnevezés nem művészi szövegek gyűjteményét jelenti, hanem a 20. század kiemelkedő 

irodalomelméleti tanulmányainak gyűjteményét, így a tanulmánygyűjtemény elnevezés megfele-

lőbb lenne. A szerző tudatos rendbe szerkesztette a korszak legismertebb elemzéseinek részleteit, 

amelyek alapján szerinte ki lehetne dolgozni az ún. epikus próza analízisének fogalomrendszerét 

és módszertanát.
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amelyekkel a magyar irodalom az orosz irodalom megismerését kezdte. A szerző 

alapvetése egyrészt az, hogy míg a lírai szövegek elemzésének már kialakult módszer-

tana van, addig az epikus szövegeknek ilyen nincs. Vagyis nincs kidolgozott, egységes 

módszertana az irodalmi elemzéseknek. Egyben rámutat arra, hogy a lírai szövegek 

elemzése során kialakult fogalmakkal igyekeznek az elemzők az epikus szövegeket 

elemezni, tehát még az alapvető fogalmak is hiányosak. Az „epikus próza” elnevezés 

némileg tautologikusnak tűnhet, de ez az elnevezés önmagában rávilágít arra az 

alapvető problémára, hogy már a kiinduló fogalmak is tisztázatlanok. 

Tamarcsenko olyan új fogalmakat alkalmaz, mint az „olvasó-filológus” (читатель-

филолог), mivel szerinte az a jó irodalomkutató, aki egyben lelkes olvasó is, aki élve-

zettel olvas, és az olvasás szeretete mellett az irodalom mint tudomány is érdekli őt.

Az analízis ebben az értelmezésben a művészi szöveg szerkezetének és össze-

tételének jellemzését jelenti, amely tudományos fogalmak segítségével írja le a 

szerkezet különböző elemeinek funkcióját. A művészi szövegek ilyen jellegű leírása 

az elsődleges olvasói értelmezés korrigálásával jár együtt, amely megalapoz egy 

általánosabb jelentésű interpretációt. Vagyis a befogadó szubjektív értelmezését 

egy objektívebb, általánosabb érvényű interpretációnak kell felváltania.

Ha az orosz recepció felől nézzük az „epikus próza” elnevezést, akkor láthatjuk, 

hogy a magyar irodalom befogadástörténetében először a prózai szövegek felől 

találkozunk az orosz kultúrával. A kezdeti ismerkedésben megjelenő prózai szö-

vegek azonban kétfélék, egyrészt publicisztikai jellegűek, és csak másrészt művé-

szi jellegűek. Éppen ezért az epikus próza elnevezés a világirodalmi kapcsolatok 

vizsgálatának szempontjából segít a kétféle szöveg egymástól való elválasztásában. 

Az első magyarul megjelenő lírai alkotások jóval a prózai művek után láttak nap-

világot. A Hölgyfutár 1855-ben közli Lermontov Izmail-bey című versét, majd ezek 

után jelentkeznek a Zilahy-testvérek versfordításai. „Bár hangzatos, de rímekben 

szegény nyelvünkkel sokat kellett küzdenem, azon remény által vagyok bátorítva 

kiadásukra, hogy a szorgalom némileg feledtetni fogja az erőtlenséget, s az út aka-

dályai az eredmény gyarlóságát kimentik.”6 Látható, hogy a magyar nyelv nemcsak 

szókincsében, de a magyar irodalmi nyelv költői eszközökben is igen szegényes. 

Éppen erről szól Arany János is, amikor Shakespeare fordítása kapcsán kifejti, hogy 

talán nem azt várják a fordítástól, hogy még szótagszámra is egyezzen az eredeti 

jambusokkal, és rímek is legyenek benne, mint az eredetiben.7 

Külön elgondolkodtató a Tamarcsenko által használt „olvasó-filológus” kifejezés, 

ami a 19. századi magyar olvasás és tudomány összefüggésében különösen érdekes. 

 6 Északi fény 1866, előszó.
 7 Arany 1966, 18: 340. o.
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Az általa körvonalazott rendszernek ez az alapja és meglátásom szerint az egyik 

legizgalmasabb tétele. Hiszen az irodalmi szövegek értelmezését éppen az „élveze-

tes olvasás” nyomán szerzett befogadói tapasztalat nehezíti. A 19. századi magyar 

irodalomban, egy kevés olvasóval és éppen csak kialakuló irodalomtudománnyal 

rendelkező kultúrában persze éppen az élvezetes olvasás elvárásai irányítják a 

különböző művészi szövegekhez való hozzáállást.

Tamarcsenko egy egységes fogalomrendszer és hozzá kapcsolódó módszertan 

szerint megoldhatónak véli az objektív olvasat létrejöttét. Az objektív olvasat sze-

rintem feltételezi a közös, „egyforma” értelmezést is, ez pedig olyan, mintha tiszta 

tudományként tekintene az irodalomra. Ez a lehetőség a nyelvek fölé helyezi az 

irodalmat, önálló, saját nyelvként kezeli azt.8 

A szerző maga is kifejti, hogy az általa analízisként értelmezett folyamat eltér a 

kétféle ismert analízisértelmezéstől. Az esetek egy részében elemzés alatt a tisztán 

intuitív interpretációt értik, amely a befogadó benyomásain alapul. Bár ez az eljárás 

szükségszerűen irodalomkritikai jelleget ölt, de nem lehet bebizonyítani az interp-

retáció koherens voltát. Egyéb esetekben pedig egy adott ideológiai szempontrend-

szer szerint elemeznek egy művet, így azonban az elemző szempontrendszer nem 

a művészi szöveg adottságaiból fakad, hanem egy már meglévő rendszer alapján 

keresik meg a szöveg úgynevezett fő eszméjét, amelyet a szövegből vett eljárásokkal 

illusztrálnak. Ezzel az elemzéssel nem a szöveg jellemzőit veszik alapul az értel-

mezéshez, hanem létrehoznak egy, az elmélethez illeszkedő szöveget, amely egy 

sajátos „félművészi másolata” lesz az eredeti szövegnek. Mindkét analízis esetében 

elmarad a szöveg szerkezetének szisztematikus és objektív leírása.9 

Tamarcsenko a művek szövegének ismeretét nélkülözhetetlennek tartja a helyes 

elemzéshez. Érdekes, de érthető az, hogy a fordításokat nem tartja erre a célra 

 8 Th ienemann Tivadar munkássága kapcsán írott tanulmányában Balogh Tamás (2008, 135. o.) arról 

ír, hogy ha diszciplínák segítségével próbáljuk megragadni az irodalom tárgyát, akkor elvéthetjük 

magát a tárgyat. Az ilyen megközelítések esetében ugyanis az írásos emlékek csak másodrangú 

dokumentumai lesznek a vizsgálódásnak, márpedig nem maga az irodalomtudomány a cél, ha-

nem a művészi szövegek megértése. A Tamarcsenko által felvázolt módszerek éppen magának az 

írásnak, az úgynevezett epikus prózának a megértését segítenék. Éppen az irodalom tárgyának 

közös vonásait keresi, amelyek a közvetítő szövegek vizsgálatánál nagy jelentőséggel bírnának.
 9 Kalina 2008. A tanulmánygyűjteménybe beválogatott elemző szövegek a irodalmi műalkotások 

analízisén a művek rejtett értelmének felfedését értik, amely a szövegstruktúrák leírásából bont-

ható ki. Az eljárásuk érdekessége nemcsak ebben áll, hanem abban a tényben, hogy az elemzések 

elvei és módszerei tudományos refl exiók tárgyai lesznek, mint ahogy a formalisták az „eljárások 

felszínre hozásáról” beszélnek. Éppen ezért a kötetben megjelenő kutatók munkái mintegy kiegé-

szítik egymást, együtt adják meg az ideális értelmezések aspektusait.
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megfelelőnek. A fordítás szerinte mindenképpen másolat lesz, és így valamennyire 

eltér az eredeti művészi szövegtől, sőt az eredeti művészi céltól is.

A fordítások kapcsán létrejövő szintén „félművészi” másolatoknak tekinthető 

szövegeket bőséggel láthatunk az orosz recepció kapcsán. Azok a fordítások, ame-

lyek gyakorlatilag újraírják az eredeti szövegeket, igen komoly kérdéseket vetnek fel. 

Tamarcsenko abból indul ki, hogy a prózai művészi szövegek más jellemzőkkel 

bírnak, mint a lírai vagy akár drámai szövegek. Ezért mások az alapvető részei 

vagy fragmentumai, ahogy a szerző nevezi őket. A prózai szövegek elemzése a 

fragmentumok elemzését jelenti. A fragmentumok feltárásához azonban meg kell 

határozni a prózai műalkotások szerkezeti szintjeit, illetve azt, hogy ezek a szintek 

milyen viszonyban vannak a szöveg egészével. 

A szöveg felosztásánál különbséget kell tenni az úgynevezett külső és belső ta-

golás között. A külső és belső tagolás fogalmának értelmezése előtt leszögezi, hogy 

azt a közkedvelt nézetet, amely szerint a lírai, illetve prózai szövegek elsősorban 

hosszukban különböznek, el kell vetni, mert a prózai szövegek „tömegükben” le-

hetnek éppen olyan rövidek, mint a líraiak. Szerinte fel kell végre ismerni, hogy a 

kisepika fogalmába nem a novella és az elbeszélés tartozik, hanem a példabeszéd, a 

mese és az anekdota. Ugyanígy elveti a ritmus okozta különbséget is, állítva, hogy 

a prózaritmus legalább olyan lényeges és bonyolult dolog, mint a líra ritmusa, ami 

azonnal érzékelhető. Éppen ezért a lírai szövegek elemzésekor szinte automatikus 

a ritmus alapú analízis, amelynek önmagában való felmutatását a nem szakértő 

elemzés egyik bizonyítékának látja a szerző.

A lényegi különbség a prózai és a lírai szövegek között éppen abban áll, hogy míg 

a lírai szövegek esetében a külső felépítés közvetlen összefüggésben van a belső 

tartalommal, addig a prózai szövegek esetében ilyen egyértelmű kapcsolat láthatóan 

nincs. A „kifejezés terve” (külső felépítés) és a „tartalom terve” (belső tartalom, 

mondanivaló) a prózai szövegek esetében sokkal rejtettebb, mélyebb kapcsolatokat 

mutat. Tamarcsenko szerint (láthatóan Bahtyin nyomdokain járva) a szerző és a 

hős összefüggésében rejlik a próza lényege. Kettőjük kapcsolatát tekintve a „belsőt” 

az ábrázolás tárgya jelenti, míg a „külsőt” a szöveg megformálása. Vagyis ami a hős 

számára a megnyilatkozás, az a szerző számára az ábrázolás tárgya. 

A fragmentumokra bonthatóságot az epika egyetemes sajátosságának tartja. Négy 

jellemző fragmentumot különít el a szerző, ami alapján minden epikus szöveg elemez-

hető. A közvetítő fordítások problematikáját éppen a próza eme sajátossága okozza. 

Nézzük példaként Arany János Gogol-fordítását! Az 1842-ben keletkezett A kö-

pönyeg című elbeszélés magyar fordítása – egy ismeretlen német fordító munkája 

nyomán – Arany János nevéhez köthető. Zöldhelyi Zsuzsa a német fordítás kapcsán 

megjegyzi, hogy az az eredetihez képest hibákat, félreértéseket tartalmaz, de lénye-
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gét tekintve jól követi az eredetit – igaz, annak stílusát nem tudja visszaadni. Arany 

János természetesen – mivel a német szöveget használja kiindulásként – ugyanazo-

kat a hibákat tartja meg. Ami mégis egyedivé és értékessé teszi fordítását – túl azon, 

hogy megismertette Gogolt a magyar olvasóközönséggel –, az éppen a stílus. Igaz, 

nem az eredeti stílusát találja el, hanem felhasználja a szöveget arra, hogy ritkán 

használatos magyar tájszavak beemelésével gazdagítsa irodalmi nyelvünket. Arany 

tehát kifejezetten a „külső” szövegjellemzőket változtatja meg, a „belsőket” – mint 

a szereplők, jellemek, cselekmény – azonban nem. 

Ezzel szemben ha a sokáig „Zilahy-műveknek” titulált, valójában orosz irodalmi 

adaptációkat nézzük, akkor éppen azt látjuk, hogy a szövegek belső szerkezetét 

megbontva, némely fragmentumot megtartva újraalkotják azokat vagy újat alkotnak 

általuk. Így az olyan szövegek, mint a Herzen Ki a bűnös? című regényének egyes 

részleteiből írt Apropos-k és mal apropos-k című Zilahy-elbeszélés eredetisége és 

művészi jellege komoly vitákat válthat ki.

A prózai szövegek analízisét a szövegszintek meghatározásával látja teljesnek 

Tamarcsenko. Az első szövegszint szerinte a beszéd szintje. A beszédstruktúra a 

stilisztikai jellemzőket és a beszédformákat takarja. Függetlenül attól, hogy melyik 

beszédformából van mennyiségileg több, a szöveg mindig úgy épül fel, hogy minő-

ségi különbségek vannak a szereplők „alapvetően ábrázoló beszéde” (ez a szereplő 

sajátja) és az elbeszélő „ábrázoló beszéde” között. A többi szövegrész ehhez képest 

mintegy „szolgai” szerepet játszik. A két beszédrész együttműködése adja a szö-

veg egészét. Ennek a szintnek a sajátosságait a szöveg ritmusa, a szöveget felépítő 

beszédformák kompozíciója, illetve a szöveg stílusa adja. 

A közvetítő szövegek vizsgálatában ez a nyelvi megformálás megfigyelését je-

lenti. A beszéd szintjének vizsgálatakor az eredeti, a közvetítő és a befogadó nyelv 

hármassága alapján látható, hogy az eredeti stílusát, ritmusát, beszédformáit a 

befogadó számára mennyiben adja át a közvetítő nyelv.

Az epikus szövegek második szintje a szubjektumok szintje, ami a beszélők rendszerét 

és az ábrázolt szubjektumok nézőpontjait takarja. Ennek a szintnek a vizsgálata a szub-

jektumok ábrázolását, illetve a beszédben betöltött szerepük meghatározását jelenti, 

valamint ide tartoznak a szerzői nézőpontok, illetve azok megjelenése a szövegben. 

A közvetítő szövegek esetében a szerzői nézőpont igen érdekes kérdés. Amikor 

azt látjuk, hogy a közvetítő szövegekkel igen öncélúan bánnak a fordítók, akkor 

érdekes átgondolni, hogy melyik szerző nézőpontja jelenik meg egy szövegben. 

Mennyiben marad meg az eredeti szerző perspektívája, és mennyiben rendelődik 

alá a fordító szándékainak, nézőpontjainak? Ha mindehhez még hozzátesszük, 

hogy már a közvetítő szöveg is eltérhet az eredeti művészi céltól, akkor különösen 

indokolt a tamarcsenkói „félművészi másolat” elnevezés.
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A harmadik a szüzsé szintje, ami az események tér- és időbeli rendjét jelenti. 

A szüzsé és a fabula kapcsolatának vizsgálata csak az eredeti szöveg ilyen jellegű 

ismerete után lehetséges. Igen sokszor úgy tűnik, hogy a magyarországi orosz 

recepció a fabula alapján tart érdekesnek, közvetítésre érdemesnek egy művet. Az 

események tér- és időbeli rendje a fordítás kapcsán igen jelentősen változhat.

A negyedik szintet a szereplők mint a szerzői szándék hordozóinak rendszere 

alkotja. Ez a szereplők szüzsébeli funkcióját, illetve ezeknek a funkcióknak a kap-

csolódásait jelenti. 

A szereplők, hősök megtartásával, átnevezésével vagy éppen elhagyásával igen 

gyakran élnek a fordítások során. Elég jól kirajzolódik az eddig tárgyalt művek kap-

csán az, hogy nemigen választanak műveket csak a hős alapján. Igen érdekes például 

az egyik legismertebb hőstípus, az úgynevezett „felesleges ember” megjelenése a 

magyar irodalomban. A 19. századi magyar irodalom számára ez a hőstípus nem 

volt könnyen befogadható. Zilahy, aki oldalakat vesz át Herzen regényéből, éppen a 

felesleges ember, Beltov alakját nem szövi át saját regényébe. Zöldhelyi Zsuzsa sze-

rint ennek az az oka, hogy a „felesleges ember” magyar elnevezés a magyar befogadó 

számára sokáig félrevezető volt, mert a magyarok a kifejezést a szó szoros értelmében 

értelmezték, és így végképp idegennek érezték ezt a hőstípust.10 Ennek a regényátdol-

gozásnak az esetében a hőstípus kihagyását szerintem inkább a magyar környezetbe 

való áthelyezés okozza. Az Erdélyben játszódó történetben egy földbirtokoshoz (aki 

a herzeni szereplővel ellentétben nem ellenszenves, hanem kedves öregúr) egy fiatal 

házitanító érkezik, aki beleszeret a földbirtokos fogadott lányába (a herzeni szöveg 

női szereplője feleség, és nem fogadott lány, és inkább szenved szerelme miatt, de 

nem hagyja el idős férjét).

A felesleges ember karakterének első típusa, Puskin Anyeginje sem váltotta ki 

rögtön mindenki elismerését. A magyarul elsőként Bérczy Károly fordításában,11 

Bodenstedt fordítása alapján megjelent Anyeginben a főhős alakja sok tekintetben 

eltér az eredetitől. Így a magyar olvasatban Anyegin erkölcstelen, léhűtő főúri hős-

ként jelenik meg, szemben a puskini alakkal, aki azért válik kiábrándulttá, mert 

nem tud saját tehetsége szerint élni. Olyan társadalmi elvárásoknak megfelelve éli 

életét, ami unalmassá teszi számára az életet.12

Székely József Lermontov Korunk hőséről írott munkája kapcsán (Hölgyfutár, 

1857) a német kiadás bevezető szövegében olvas Byron és az orosz irodalom kap-

csolatáról, amelyen igen felháborodik. Számára elfogadhatatlan, hogy a világgyűlö-

 10 D. Zöldhelyi 1957.
 11 Puskin 1866.
 12 Péter 1999.
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lettel teli Byron hatással lett volna Lermontovra Pecsorin alakjának megformálása 

kapcsán. Székely inkább a francia hatás bizonyításán erősködik, mivel láthatóan 

nem tudja elfogadni az angol mintát. 

Úgy tűnik, a közvetítés során csak olyan karakterek maradnak meg az eredetivel 

megegyező, ahhoz hasonlító formában, amelyek beleférnek a magyar kultúrába, 

amelyek hitelesek lehetnek a magyar befogadó számára. A művészi szövegek ilyen 

jellegű deformálódása újból a már többször megvilágított problémához vezet: ho-

gyan kell értékelni a közvetítés kapcsán keletkezett szövegeket?

N. D. Tamarcsenko rendszerezi a 20. századi irodalomkutatás főbb eredménye-

it egy sajátos rendszer alapján, amely rendszer az epikus szövegek analízisének 

módszertanát igyekszik átgondolni. Az általa felvázolt elemzési szempontrendszer 

mindenképpen lehetőséget jelent arra, hogy magyar nyelvű, művészi szövegeken is 

kipróbáljuk azt, mivel az epikus szövegek jellemzői egyetemes érvényűnek tűnnek – 

tehát a magyar nyelvű szövegeken éppen úgy működőképesek lehetnek. Ha pedig ez 

így van, akkor a Babits Mihály-féle, kissé utópisztikusnak tűnő nézet, amely szerint 

az irodalom nyelveken felül álló egység, akár igazolást is nyerhet.
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Érfalvy Lívia

Vallomás létrl és költészetrl

Kosztolányi Dezső: Októberi táj

Kosztolányi Dezső Negyven pillanatkép című ciklusának legismertebb és legtöbbet 

idézett darabja minden bizonnyal az Októberi táj.2

Piros levéltől vérző venyigék.

A sárga csöndbe lázas vallomások.

Szavak. Kiáltó, lángoló igék.

A könnyed – olykor tiszta, máskor kancsal rímekre épülő – rímjátékok és tema-

tikus sokféleséget felmutató epigrammatikus versek között valóban egyedülálló 

ez a formailag tökéletesen kimunkált alkotás, amely zavarba ejtő tömörségével „a 

japán haiku ösztönzését sejteti”.3 A mindössze tizenhárom szóból álló költemény 

éppen nominális stílusából adódó tömörségével, sűrített költői nyelvével, képal-

kotásával áll ellen az egyértelműségre törekvő értelmezői igénynek. 

A címből kiindulva – amely markánsan kijelöli, ám ezáltal látszólag le is határolja 

az értelmezés irányát – kézenfekvőnek tűnik a verset tájleíró költeményként, egy 

őszi színekben pompázó domboldal leírásaként értelmezni, amely a természet el-

múlásán keresztül – ősi toposzként – saját mulandóságával is szembesíti a vers lírai 

alanyát. A piros levél szókapcsolat, a sárga szín és a ’szőlővessző’, ’rőzse’ jelentésű 

venyige egy szüret utáni szőlőhegy, domboldal képét hívja elő képzeletünkben, ám 

a tájnyelvben vesszőnyalábként, gallyként is értelmezett venyige szó egy őszi erdő 

képzetét is felidézheti. A vers plasztikussága a befogadó fantáziáját, belső képal-

kotását oly mértékben stimulálja, hogy egy pillanatra maga is benne áll a tájban, a 

sárga csönd szinesztéziája kapcsán több általam megkérdezett befogadó asszociált 

a vers olvasása közben egy őszi erdei naplementére, amelyben a csönd élménye 

 1 A tanulmány megjelent: „Az ideál mindazonáltal megőrződik”. Tanulmányok Bécsy Ágnes tiszte-

letére. Szerk. Horváth Kornélia – Osztroluczky Sarolta. Gondolat, Budapest, 2013. 80–85. o.
 2 Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei 1964, 515. o.
 3 Szegedy-Maszák 2010, 394. o.
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tapasztalati úton kapcsolódik össze a piros és sárga levelek látványával, elemeire 

bontva a szinesztéziát. A költemény tájleíró versként tehát az őszi természet utol-

só lobbanását, a végső enyészet előtti színpompát rögzíti egy látszólag időtlenné 

merevített pillanatban: a vers „egyetlen mondatában sincs igei állítmány; névszói 

állítmányaik (…) az időtlenség, a változatlanság, az öröklét élményét sugározzák. 

(…) A vers más, de legalább ilyen erős hatású mozzanatai viszont épp ellenkezőleg: 

a drámai változás, a hirtelen és teljes átlényegülés dinamikus élményét sugallják.”4

Olyan egzisztenciális határhelyzet rajzolódik ki tehát a versben, amely szólásra 

kényszerít: „A sárga csöndbe lázas vallomások”. Kérdés azonban, hogy a vers egyik 

kulcsszavának tekinthető vallomás milyen versbeli vagy versen kívüli referenciára 

utalhat. A tájleíró kontextus értelmében ugyanis az imént felvázolt színpompa, 

pontosabban a versben elénk táruló őszi táj értelmezhető a természet elmúlásról 

tett vallomásaként, ebben az esetben azonban a versnek nincs körülhatárolható 

(versben rögzíthető) lírai alanya; a vers egésze, pontosabban a vers hátterében álló 

és a vers szövegében rögzülő látvány és létélmény maga a vallomás. 

A kötetcím – Számadás – figyelembevételével azonban felfogható a versbeli vallo-

más önvallomásként, számvetésként is, amit az elmúlásról tanúskodó őszi táj szemlé-

lése vált ki a vers lírai alanyából. Ebben az esetben a versbeszélő maga is beleíródik a 

tájba, a lírai alany a vallomástétel pillanatában, a csöndbe suttogott lázas önvallomás 

kimondásakor láttatja önmagát. A vallomás irodalomtörténeti és műfaji kontextusára 

itt most csak utalnék, de annyi bizonyos, hogy Szent Ágoston vagy épp Rousseau 

Vallomások című művén keresztül a számadás, számvetés képzete emblematikusan 

kötődik a versben artikulálódó vallomáshoz. A vers első felében a színek szimbolikája 

is megerősíti azt az értelmezési lehetőséget, amely szerint a vers a halál, az elmúlás 

árnyékában tett önvallomás. Kosztolányinál ugyanis a piros színhez erősen kötődik 

az élet, míg verseiben a sárgához gyakran a halál képzete kapcsolható: 

A pitvaron a tengeri

nevet a nap piros tüzére,

de sárga árnyát elveri

a paprikák piros füzére.

Száll-száll a lelkem kergetőzve

a mustszagú, világos őszbe,

mint szélbe csörgő papiros,

fölötte a halál és élet

a sárga és piros.5

 4 Hankiss 1977, 108. o.
 5 Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei 1980, 426. o.
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A 19. pillanatkép, amelynek címe Késő ősz a Ludasi pusztán, az ősz képein keresztül 

szintén azzal a radikális létbeli határhelyzettel szembesít, amelyről az Októberi 

táj beszél. A versbeli kiáltás („kiáltó, lángoló igék”) tehát – e verset is bevonva az 

értelmezésbe – a halállal birkózó lírai alany utolsó lobbanása, jajkiáltása is lehet. 

Közismert és az életrajz ismeretében megértett tény, hogy a szembenézés motívuma 

az 1935-ben megjelent Számadás című kötet szinte minden versét átszövi.

Ebben a kontextusban talán nem tűnik teljesen önkényes értelmezői gesztusnak, 

ha a vallomásnak címzettet is tulajdonítunk egy olyan jelen lévő te személyében, aki 

társként hallgatja a lázas vallomásként aposztrofált szavakat. Az értelmezési lehető-

ségek e kétféle irányvonalát (önvallomás, másnak tett vallomás) jól példázza a vers 

nyomtatásban élő – vélhetően sajtóhiba következtében megszülető – kétféle szöveg-

változata. Találni olyan kötetet, melyben a szinesztézia -ben raggal szerepel („A sárga 

csöndben lázas vallomások”),6 ami a vallomás kapcsán előhívja a szerelmi vallomás 

lehetőségét is, amennyiben a csöndbe belesúgott vallomás – a transzcendenssel most 

nem számolva – nem feltételez olyan te-ként értelmezhető jelen lévő befogadót, aki a 

vallomást hallgatja, a csöndben elmondott vallomás azonban vélhetően igen. A kötet 

egyik vallomás értékű szerelmes versének tekinthető Februári ódában is központi 

szerepet kap a szavakba öntés fontossága, a „fölkiabálás”, a szerelem szavakkal történő 

megvallásának igénye, megerősítve azon feltevésünket, amely szerint az Októberi 

táj vallomása is értelmezhető interperszonális megnyilatkozásként.

Térjünk most rá a vers kulcsszavára, az igére, ami vitathatatlanul központi sze-

repet játszik a szöveg megképződésében és értelemképzésében. „Az alciklusnak ez 

a tizenötödik darabja feltűnő önellentmondástól kapja eredetiségét; a három sor 

legföljebb jelzői szerepet játszó igeneves alakban tartalmazza azt, amire a végszó 

betű szerinti értelemben utal.”7 A vers eredetiségében valóban közrejátszik, hogy 

az egyetlen versbeli ige nem ige, hanem főnév: a szó szinonimájaként megjelenő 

ige tehát „igeként” csak hangformáján és írásképén, és nem cselekvést, történést 

kifejező szófaji szerepén keresztül van jelen a szövegben. Ez a hiány azonban nem 

csupán ötletes költői szójáték, hanem olyan felhívó jel, amely az ige szó ontológiájára 

irányítja figyelmünket, a János-evangélium kezdőszavaiban artikulálódó szakrális 

jelentésre, az igének arra a jelentésére, amely Isten lényegére, magára a létezésre, 

továbbá a világ szó által történő teremtésére utal: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige 

Istennél volt, és az Ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és 

 6 Lásd a Szépirodalmi Könyvkiadó 1980-ban kiadott gyűjteményes kötetének 425. oldalán. Az általam 

ismert többi kötetben – a Szépirodalmi Könyvkiadó által kiadott 1964-es kötetben, a Századvég 

1993-as, valamint az Osiris–Századvég közös kiadásában 1995-ben megjelent, Kosztolányi Dezső 

összes versei című kötetben a verssor -be raggal szerepel.
 7 Szegedy-Maszák 2010, 394. o.
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nélküle semmi sem lett, ami létrejött.” (Jn 1,1–3) A szemünk elé táruló táj tehát 

ebben az értelemben Isten lángoló igéjének, teremtő tevékenységének következ-

ménye, maga a versszöveg pedig az erről tett vallomás. Kosztolányinál ugyanis az 

ige szóhoz szinte mindig szakrális értelem társul, a szóval való teremtés, az isteni 

ige képzete, ami gyakran a költői tevékenységnek is szinonimája.

Anélkül, hogy az idézett bibliai szakasz teológiai értelmezésébe belebonyolódnánk, 

leszögezhetjük, hogy János evangéliumának kezdősoraiban a kezdettől fogva létező 

Logoszra történik utalás, ami nagyon is összecseng az ige szófaji meghatározásával, 

amennyiben az nemcsak cselekvést és történést, hanem létezést is kifejez. A vers tehát 

meglátásunk szerint nem az igék hiányának és szóképi megjelenésének önellentmondá-

sára épül (ami vitathatatlanul a vers dinamikájának egyik kulcsa), hanem sokkal inkább 

az ige szó belső formájának kibontására: a cselekvésre utaló igei állítmányok hiányával a 

létezés örökkévalóságát, az „öröklét élményét” egyfajta állóképként próbálja megragadni.8

A lírai alany nemcsak e versben, hanem más pillanatképekben is, sőt talán túl-

zás nélkül állíthatjuk, hogy a kötet verseinek többségében megpróbál a felszín alá 

nézni, a teremtett világ „fölötti” világ titkait kifürkészni. Talán nem véletlen, hogy 

a Mézes kenyér című versben épp a ’szavakkal való elbájolás’ jelentésű igézet szó 

válik az anagrammatikus szétírásnak köszönhetően égi mézzé, kissé áttételesen 

ugyan, de mégis rávilágítva az ige szó ontológiai vetületére:

„Külvárosi kapuban kisgyerek

száraz kenyeret majszol, ám – igézet –

az édes, ikrás napfény rápereg,

s ő nyalni kezdi ezt az égi mézet.”

(Mézes kenyér; kiemelés tőlem – É. L.)9

Látjuk tehát, hogy ezek a pillanatképek már sejtetnek valamit abból a csodából, ami 

majd a Hajnali részegség bámulatos látomásában tárul elénk a maga teljességében.

A fenti értelmezési lehetőségek mindegyike abból a feltevésből indult ki, hogy 

az Októberi táj című pillanatképben alapvető fontosságú a tájleíró attitűd. A vers 

szókincsét vizsgálva azonban arra is rá kell jönnünk, hogy a vers címe és első sora 

által felkínált – tájleírást involváló – olvasat szándékoltan félrevezető, és célja az, 

hogy belehelyezze az olvasót egy imaginárius októberi tájba. A nyelv által közve-

tített akusztikai és vizuális ingerek – a levéltől vérző venyigék alliterációja, a levél 

 8 Ez az ige szó történeti jelentésrétegeivel is összhangban áll, amelyeket a következőképpen határoz-

hatunk meg: 1. ’szó’; 2. ’Isten szava’; 3. ’cselekvést, történést stb. kifejező szófaj’; 4. ’természetfeletti 

erejű mondat, szólás, szó’. Vö. ige címszó in: A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára.
 9 Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei 1980, 422. o.
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szó hangkapcsolatainak (lev- és -vél) tükrös szerkezetű ismétlődése a szóban, va-

lamint annak visszatérése a vérző venyigékben, továbbá a venyigék – igék rímpár 

összecsengésén keresztül a szó hangformájának előtérbe állítása – egy deklaráltan 

szavakból szőtt világot tárnak elénk. A második mondat szinesztéziája (sárga csönd), 

a köznapi beszédtől eltérő mondatfűzés, valamint a köznapi nyelvhasználat felől 

nézve értelmetlen kifejezések (levéltől vérzik valami; lángoló igék) szintén a szöveg 

irodalmiságára irányítják a befogadó figyelmét, hogy aztán rádöbbenjünk: ez az 

októberi táj a „szómágia” következtében létrejött imaginárius, képzeletbeli táj, vagyis 

a piros levéltől vérző venyigék csak szavak, kiáltó, lángoló igék. „Minden költő első-

sorban a szóvarázsban hisz, a szavak csodatékony, rontó és áldó hatásában. Ebben 

a tekintetben hasonlítanak az ősnépekhez és a gyermekekhez, akik a szavakat még 

feltétlen valóságnak tekintik, s nem tudnak különbséget tenni a tárgyak és azoknak 

nevei között. Amit a költők leírnak, az él, pusztán azáltal, hogy leírják. E mágiájuk 

segítségével kerteket bűvölnek elő a papíron, pedig mindössze néhány virág nevét 

említik. Ezek a virágok nőnek és illatoznak.”10

A vers témája tehát végső soron a szavak valóságteremtő erejének kimondása, a 

költészet erejéről tett lázas vallomás, amely a világ szó által történő létrehozásának, 

vagyis az isteni teremtésnek költői megismétléseként értelmezhető. A vers tizen-

három szavának csaknem fele (vallomások, szavak, kiáltó, igék) kötődik a nyelvi 

tevékenységhez vagy annak hiányához (csönd), a vers valódi témájára, a mondásra, 

azaz a költői ige, a költői szó nyelv- és valóságteremtő hatalmára irányítva a befogadó 

figyelmét, így elevenítve fel az ige főnév ’természetfeletti erejű mondat, szólás, szó’, 

azaz varázsige jelentését.

Ez az önleleplező, autopoétikus gesztus nem idegen Kosztolányitól, számos szö-

vegében tapasztalhatunk hasonlót. Megvilágító erejű ebből a szempontból a ciklus 

első darabja (Vers), amely a mindenség elérését és a teljesség megragadását a költői 

tevékenységen keresztül, egy „semmiből” szőtt (nyelvi) világ létrehozásának függ-

vényeként gondolja el: „Sár és virág, kavargó semmiség, / de hirtelen, mint villám, 

hogyha lobban – / két sor között – kinyíl nekünk az ég.”11

Az ötös és hatodfeles jambusi sorok vizsgálata szintén azt mutatja, hogy a 15. pilla-

natképben maga a versírás folyamata tematizálódik. A vers ritmusképlete a következő:

U  – | U  – | –  – | –  U | U  – |
Piros levéltől vérző venyigék.

U  – | U  – | U  – | –  – | U  – | –
A sárga csöndbe lázas vallomások.

 10 Gyermek és költő. In: Kosztolányi 1999, 451. (Kiemelés tőlem – É. L.)
 11 Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei 1980, 422. o.
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U  – | U  – | –  – | U  – | U  – |
Szavak. Kiáltó, lángoló igék.

A verssorok jambusainak, valamint a helyettesítő verslábnak tekinthető sponde-

usoknak a sorában feltűnő az első sor végén álló anaklázis, ami azonban a cím 

figyelembevételével – Októberi táj [– – U U –] – choriambusként is felfogható, és 

mint ilyen, az októberi táj és a vérző venyigék [– – U U –] közti azonosítást képezi le 

és teremti meg ritmikai úton. Érdekes, hogy ritmikai szempontból a vers másik szö-

vegváltozata („A sárga csöndben lázas vallomások”) a harmadik versláb (spondeus) 

hosszúsága okán [U – | U – | – – | – – | U – | –] jobban illeszkedik a vers ritmikai 

képletébe, ami így a verssorok ritmusát tekintve csak a negyedik verslábban tér el 

egymástól, formai szempontból is tükrözve a vers fent bemutatott rendezettségét.

Az anaklázis értelmezése szempontjából azonban ez a tény irreleváns. A cím ritmu-

sának bevonása a szöveg értelemképzésébe ugyanis világossá teszi, hogy az októberi 

táj és a vérző venyigék ritmikai és metaforikus azonosítása az első lépés a költői szöveg 

megszületésének folyamatában. Ez az azonosítás a ritmikai képlet ismétlése miatt 

még tekinthető pusztán deskriptív aktusnak, a vers végi átlényegítés azonban – ami 

a vérző venyigéket lángoló igékké alakítja – a jambikus ritmus érvényre jutását ered-

ményezi. A vers ritmusa tehát világosan jelzi, hogy a metaforasorban (októberi táj = 

vérző venyigék = lángoló igék) ontológiai státusváltás történik, vagyis az azonosítás 

végpontján költői szöveg születik. Ebben a kontextusban épp a jambikus ritmus tiszta 

érvényesülése érzékelhető és értelmezhető „anaklázisként”, esetünkben egy új költői 

minőség megszületésének szimbólumaként. Így a második sor kérdéses verslábának 

jambusa a jambikus elv szövegbeli érvényesülésének előjeleként értelmezhető, ritmikai 

úton is megerősítve a -be ragos szövegváltozat elsődlegességét. Mindez annak figye-

lembevételével tesz szert jelentőségre, hogy a ritmusváltás egy olyan rímpár kapcsán 

valósul meg, amelyben a felelő rím a hívórím hangalakjának részleges megismétlése.

Mivel Kosztolányi rendkívül tudatos alkotó volt, Ige című eszmefuttatása e vers 

értelmezésében is segítségünkre lehet:

„Sohase lehet eléggé bámulni azon, hogy az ember beszél, és a lehelete mozgatta 

hangszálaival közölni tudja azt, amit gondol és érez. Ez a lehelet maga a lélek, 

maga a csoda.

Ha a színház zsúfolt nézőterén az előadás alatt ennyit mondok: »Tűz van« […], 

a jelenlévők fölugrálnak, dulakodva, őrjöngve rohannak a vészkijárat felé […].

Valóban tűz van? Talán nincs is. Lehet, hogy tévedtem. […] De ez mindegy. 

Tűz van, mert azt mondtam, hogy tűz van. Ez a mondat tűzvészt támasztott ezer 

és ezer agyvelőben, s az a tűzvész, noha nem érzékelhető, nem kevésbé valódi, 

mint az igazi […].
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A szó maga a valóság, melyet jelképez, magának a valóságnak veleje, kútfeje és 

kezdete. Milyen csodálatos is a bibliának ez a szózata: »Kezdetben vala az ige.«

Az ostobák prózai és költői szavakról beszélnek. Ezeknek a virág költői, de 

például a kefe prózai. Holott a kefe, ha költő veszi kezébe, s fölemeli a végtelenbe, 

szinte bimbókat hajt.”12

A Számadás verseivel szoros időbeli közelségben született szöveg 1933. október 

1-jén jelent meg a Pesti Hírlapban. A nyelv, a szó valóságteremtő erejének kinyil-

vánítása mellett a versszöveg értelmezése szempontjából is érdekes a bibliai igére 

történő utalás, ami a szóval történő teremtés archetípusaként, ősformájaként tekint 

az evangéliumi szavakra. A semmiből való teremtés ennek értelmében Istennek 

és a költőknek adatik meg. Az általam nem idézett bekezdésben az ige ’szerelmi 

vallomás’ jelentése is felelevenítődik, amit nyilván annak az összefüggésnek a 

felismerése motivál, hogy az érzés szavakba öntésének pillanatában születik meg, 

amennyiben megléte a beszélő számára a nyelvi tevékenységen keresztül tudatosul.

Összefoglalva tehát: értelmezhető a vers tájleírásként, egy szerelmi vallomás le-

írásaként, a halál árnyékában kimondott számadás, önvallomás megjelenítéseként, 

a világ teremtett voltának felismeréseként, valamint a költői tevékenység teremtő 

erejének kinyilvánításaként. Autopoétikus szövegként az Októberi táj nemcsak az 

elmúlás élményéről vall, hanem a költői mesterség, az alkotás lényegéről is, neveze-

tesen arról, hogy a hétköznapi nyelvhasználat szavaiból hogyan válik a referenciát 

egyidejűleg érvényesítő és felfüggesztő, illetve azt megsokszorozó költői szöveg, 

amely újabb és újabb olvasatokat képes előhívni a befogadóból.

Hivatkozott művek

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. 1–4. köt. Főszerk. Benkő Loránd. Akadémiai, 
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Hankiss Elemér: Érték és társadalom. Tanulmányok az értékszociológia köréből. Magvető, 

Budapest, 1977.

Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek. Osiris, Budapest, 1999.

Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei. Szépirodalmi, Budapest, 1964. 

Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei. Szépirodalmi, Budapest, 1980.

Szegedy-Maszák Mihály: Kosztolányi Dezső. Kalligram, Pozsony, 2010.
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Batár Levente 

A nyelvi agresszió kutatásának 

lehetségei és módszertana

A nyelvi agresszió kutatásának fontossága

A tudományos eredmények mellett a nyelvi agresszió kutatásának többszörös 

gyakorlati haszna is van: 1. a társadalom összes tagja nemtől, kortól, végzettségtől, 

lakhelytől függetlenül érintett a nyelvi agresszió valamely formája által a minden-

napjaiban; 2. sok ember nagyon nehezen ismeri fel a szóbeli bántalmazást;1 3. so-

kakban nem is tudatosul, hogy nyelvileg agresszív formákat használnak.2

Néhány eddig vizsgált terület

A nyelvi agresszió kutatása nagyon szerteágazó, vizsgálták már többek között 

változatait (Dede Éva), SMS-ekben való megjelenését (Veszelszki Ágnes), a fiata-

lok ez iránti attitűdjét (Balázs Géza, Dede Éva), a humor és agresszió kapcsolatát 

(Balázs Géza), diakrón formáit (Galgóczi László) és falfirkákon való megjelenését 

(Bédi János).

Én magam televíziós műsorokban vizsgáltam a nyelvi agressziót a tartalom, a 

forma és a nyelvi viselkedés szempontjából. A tartalmi és formai agressziót a Heti 

Hetes, a nyelvi viselkedést a Nap-kelte című műsorban elhangzó beszélgetésekben 

vizsgáltam.

Tartalmi és formai agresszió a Heti Hetesben

Célok és hipotézisek

Először egy kis csoport (hat férfi és egy nő) interakciójának vizsgálatát mutatom be. 

Célom egy esettanulmány elkészítése volt, így két adás nyelvhasználati elemzését 

végeztem el. A következőket kívántam feltárni:

 1 Evans 2004, 36. o.
 2 Batár 2005, 21. o.
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1. Kinek a szájából, milyen formában és mennyiségben jelenik meg nyelvi ag-

resszió?

2. Kit, milyen formában és mennyiségben ér a nyelvi agresszió?

A kutatást megelőzően a következő hipotéziseket állítottam fel addigi tapasz-

talataim alapján:

1. Az adásokban főként formai agresszióval fogunk találkozni.

2. Elsősorban a jelenlévők képességei szolgálnak a beszólások alapjául.

3. Tartalmi különbség van a nőnek és a férfiaknak szóló beszólások között.

4. Fordított arányosság áll fenn az agresszori és az áldozati alkalmak száma között.

A műsor elemzése

A pontos elemzés kedvéért gondosan elkészítettem a beszélgetések átiratait, az 

alább felhozott példák is ilyen formában olvashatók. Leggyakrabban a beszélők 

közti átfedéseket, a rácsatlakozásokat, a néma szüneteket, a hangos szüneteket, az 

érthetetlen beszédszakaszokat, az intonációs egységek végét, az átlagosnál gyorsabb 

beszédszakaszokat, az átlagosnál lassabb beszédszakaszokat, a megnövelt hangerőt, 

az erőteljes hangsúlyt, a beszélő és hallgató nevetését jelöltem. Az írásnál szokásos 

központozási jegyeket nem használtam.

Mivel mindkét alkalommal az (akkor) állandónak nevezhető alapcsapat tagjai 

vettek részt az adásban, a csoporton belüli hierarchia már korábban kialakult, a 

felvett műsorok idejében minden résztvevő számára egyértelműnek kellett lennie, 

kinek milyen szerep „jut” a csoporton belül. A hierarchiát azonban folyamatosan 

fenn kell tartani. Az kerülhet a képzeletbeli „erőpiramis” tetejére, aki domináns 

szerephez tudja juttatni magát. Dominánsnak minősül az a személy, 1. akinek nem 

kell vigyáznia mások homlokzatára, 2. aki el tudja érni, hogy őt ritkán illessék 

beszólásokkal.

Két szerepet különböztettem meg: áldozati és agresszori. Csak olyan mértékben 

azonosulhat valaki ezekkel a szerepekkel, ahogy azt a csapat többi tagja engedi neki, 

amennyire ő azt „ki tudta harcolni” magának.

Eredmények

Rekonstruáltam az alá- és fölérendeltségi viszonyokat. Találtam olyanokat, akik 

legtöbbször agresszorok, mások legtöbbször elnyomottak. Az 1. sz. táblázat mu-

tatja, hogy szinte fordítottan arányos az áldozati és az agresszori alkalmak száma. 

A három fő agresszor (Verebes, Gálvölgyi, Bajor) szenvedte el a legkevesebb táma-

dást. Velük ellentétben Farkasházy és Havas alig támadott, de gyakran szenvedtek 

el agressziót.
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1. táblázat: Az áldozati és agresszori szerepek száma egyénenként

áldozat agresszor

Bajor Imre 9 25

Farkasházy Tivadar 51 8

Gálvölgyi János 4 33

Havas Henrik 26 10

Hernádi Judit 11 8

Jáksó László 14 1

Verebes István 4 34

Kétséget kizárónak tűnik, hogy elsősorban azoknak a személyeknek a homlokzatát 

rombolták, akik nem támadtak vissza. Számos esetben láthattuk, hogy a beszélő 

annak ellenére végrehajtja homlokzatfenyegető cselekedetét, hogy tisztában van 

annak következményével. Legtöbbször a „gyengébb” visszavonul a magát domi-

nánsnak mutató másik fél vagy felek elől. Ha valaki nem a visszavonulást választja, 

akkor a beszólásra (például sértés, irónia) viszontbeszólással válaszol. Így jöttek 

létre (párharcok formájában) a szomszédsági párok. Nem csupán párharcokat lát-

hattunk, hanem szövetségek kialakulását is, elsősorban Farkasházy és Havas ellen, 

egy közös cél (például lejáratás, kritizálás) elérése érdekében.

A beszélő az aktus által megerősíti pozitív énképét is, hiszen aki másokat nega-

tívan minősíthet, az nyilván olyan, akire ezek a szavak nem vonatkozhatnak.

E műsorokban a nyelvi agresszió széles körét használták a meghívottak.

Tartalmi agresszió

– negatív minősítés (Bajor: Igazi mazochista ember!)

– lealacsonyítás (Farkasházy: Hol van a két segédszínész?)

– semmibevétel (Verebes: De nem figyelünk arra, amit te mondasz.)

– kritizálás (Havas: Ezt nem így kellett volna csinálni, bármelyikünk jobban előadta 

volna.)

– képességek kétségbe vonása (Verebes: Abban a pillanatban, bármi értelmeset 

kell mondani, már bakizik, rögtön, figyeld meg.)

– rossz tulajdonság említése (Gálvölgyi: Úgyse hinnénk el.)

– trágárság (Verebes: Jól van, te is kinyalhatod a seggemet!)

– tabutémák és tabuszavak említése (Verebes: Érdekes, máskor nem szokta a WC-

ről behozni a papírt. Ma valami különlegeset szarhatott.)

– gúny (Bajor [raccsolva]: Mikor szaladt el veled utoljára a ló?)

– gúnynév használata (Kicsi Huszár)
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Formai agresszió

– irónia (Bajor: Fejedelem, a Bosnyák térig.)

– rejtett sértés (Verebes: Érdekes, ha a Pavarotti sakkozik, nem megyek oda, speciel 

ha a Portis énekel, meggondolom.)

– célzás (Gálvölgyi: Amikor odamentél megnyalni az üveget.)

Megállapítható, hogy a talk-show mint műsortípus a beszédjogért való verseny-

zés melegágya. A nem verbális eszközök nem elegendők a beszédjog átvételéhez, 

mindenképpen verbálisan kell jelezni a megszólalási szándékot. Aki szóhoz akar 

jutni, annak versenyeznie kell a megszólalásért. A beszélőváltásnál általában nem 

várják meg, hogy eljöjjön az arra alkalmas pillanat. Mivel a csoportlét elsősorban 

a dominanciaszerzésre és a beszédjogért való harcra épül, gyakori, hogy a beszélők 

sem Grice együttműködési elvéhez (Cooperative Principle), sem Leech udvariassági 

elvéhez (Politeness Principle) nem tartják magukat.

A megjelenő témáik gyakran magántémák. A beszédstílusra jellemző a közvet-

lenség, a pongyola kifejezésmód és mondatfűzés. Az interakciók hangneme sokszor 

olyan, mintha azok a hátsó területen zajlanának, nem a közönség előtt.

A hipotézisek értékelése

1. Bár a formai agresszió (25 alkalom) a tartalmit (19 alkalom) mennyiségben megelőzi, 

csak töredéke ezek együttes megjelenésének (75 alkalom). Tisztán tartalmi vagy 

tisztán formai agressziót kevésszer használtak. Így a hipotézis hamisnak bizonyult.

2. A második hipotézis beigazolódott, mert a beszólás alapjául elsősorban valóban a 

képességek szolgálnak. Ezt követi a szokások, a kinézet és a tulajdonságok említése.

3. Az elemzés alátámasztotta hipotézisünket: míg a férfiaknak szóló beszólások azok 

képességeivel, szokásaikkal és személyiségükkel kapcsolatosak, addig Hernádinak 

szinte kizárólag szexuális tartalmú és a korára utaló megjegyzéseket tesznek.

4. Bár Jáksó és Hernádi esetében nem igazolódott be a hipotézis, a másik öt szereplőre 

igaz, hogy minél többször követett el valaki agressziót, annál kevesebbszer támadták.

Nyelvi viselkedés a Nap-keltében

Célok és hipotézisek

Másodszor televízióból rögzített interjúkat vizsgáltam. Célom az volt, hogy ennek 

segítségével feltárjam, élőszóban a műsorvezetők milyen nyelvi eszközök felhasz-

nálásával próbálják meg kézben tartani a beszélgetéseket.

Korábbi tapasztalataim alapján a következő hipotéziseket állítottam fel a kutatást 

megelőzően:
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1. Találok olyan beszélgetést, amelyben a kérdező szószáma magasabb, mint a kér-

de zett(ek)é összesen.

2. A témaajánlások többsége a kérdezőtől származik.

3. Több közbevágás fűződik a kérdezőkhöz, mint a meghívottakhoz.

4. Több alkalommal szakítják félbe a férfiak a nőket, mint a nők a férfiakat.

Az interjúk elemzése

A pontos elemzés kedvéért gondosan elkészítettem a beszélgetések átiratait, az 

írásnál szokásos központozási jegyeket itt sem használtam. Kilenc szempontot 

állítottam fel: a beszédlépések száma, az együttműködési együtthatók mértéke, a 

beszédjog megtartásának és átadásának gyakorlata, a közbevágások és az együtt-

beszélések, az alkalmazott kérdések fajtái, a témaajánlás és témaválasztás, a beszéd 

tartalma, az üdvözlés, a bemutatás, a megszólítás módja és a búcsúformula hasz-

nálata, a társalgás befejezése. Ezekre együttesen támaszkodva részletesen leírhatók 

a műsorvezetők törekvései.

Most lássuk ezeket részleteikben.

A beszédlépések száma

Fontos összehasonlítani egymással az egyes beszélők megszólalásainak számát: ez 

megmutatja, mekkora mértékben van az irányítás a műsorvezető kezében. Mint 

látjuk, Lakat T. Károly több esetben nem, Bánó András minden vendégmegszólalás 

után magához vette a szót.

2. táblázat: A beszédlépések száma interjúnként

Műsorvezető Beszédlép. száma – műsorvezetők Beszédlép. száma – vendégek

Bánó András 90 90

Aczél Endre 17 16

Verebes István 37 41

Lakat T. Károly 34 44

Az együttműködési együttható mértéke

Az együttműködési együtthatók (Verebes: 1,25; Lakat T.: 1,45; Bánó: 1,44; Aczél: 

1,20) alacsonyak, vagyis a vendégek alig beszélnek többet a kérdezőknél. Ezt a 

viszonyszámot úgy számítjuk ki, hogy a beszélgetőtárs összes szövegszavának a 

számát elosztjuk a kérdező által mondott szavak számával.
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A beszédjog megtartásának és átadásának gyakorlata

Több eljárás áll a beszélő rendelkezésére, hogy magánál tartsa a szót: „…kerüli a 

szemkontaktust a hallgatóval; elvarratlanul fűzi egymáshoz a megnyilatkozásokat; 

kerüli azokat a szomszédsági párokat, amelyek azt követelnék, hogy a másik beszél-

jen; olyan gesztusokat és testtartásokat alkalmaz, amelyek meggátolják a másikat 

a beszédben, és így tovább. Ha a beszélő túl messze megy ebben a kisajátításban, 

egész a társalgás »felhabzsolásáig«, akkor szónoklattá, monológgá változtatja azt.”3

A beszédjog átadásának legfontosabb jele az, hogy a beszélő szintaktikailag le-

zárja beszédlépését. Másik jele, hogy a kérdező intonációs szempontból lezárja a 

közlést. Továbbá a meghívott szóban kérheti vagy testbeszéddel, köhécseléssel jelzi, 

hogy beszélni szeretne. Általában az történik, hogy a beszélő feltesz valakinek egy 

kérdést, vagy felajánlja neki, hogy beszélhet.4

Verebes a mondandóját intonációs szempontból lezáratlanul hagyja, „lebegteti” a 

közlést, nem ad támpontot a partnerének arra, hogy mikor is fejezi be a mondandóját.

Verebes: …most akkor (.) hol tartunk egy olyan pár hónap előtt vagyunk, amikor 

a Magyar Rádiónak fontos, informatív (.) feladatai vannak. ő úgy kéne tájékoztatni 

bennünket, (.) hogy (.) ez is az is amaz is elégedett legyen ő zűrzavart látok.

A közbevágások és az együttbeszélések

A kérdező fő feladata, hogy tényfeltárással kiszolgálja a nézőket/hallgatókat. E cél 

elérése érdekében a kérdező átadja a beszédjogot partnerének. A beszélőket időnként 

félbeszakítják, vagy maguk szakítják félbe magukat. Egy gyakorlott beszélő úgy 

strukturálja megjegyzéseit, hogy csökkentse a félbeszakítás lehetőségeit, irányítja, 

hogy hányszor és milyen módon vált másokkal pillantásokat, vigyáz arra, hogy a 

beszédegység végét jelző szignálok ne forduljanak elő véletlenül.5

A közbevágások a beszélgetések sajátosságának tekinthetők. Ezeknek számos 

céljuk lehet; lássunk néhány alapvetőt, amelyek közül a beszélgetésvezető részéről 

leginkább csak az utolsó öt fogadható el: 1. a megkezdett beszédlépés elutasítása; 

2. a témaajánlás elutasítása; 3. a beszédjog korlátozása; 4. a beszélgetőtárs mon-

danivalójának szándékos félbeszakítása; 5. a beszédjog megszerzése; 6. a beszélő 

félbeszakítása, hogy a kívánt mértéknél mélyebben elmélyüljön a témában; 7. új 

témára való áttérés; 8. a témától való eltérés megakadályozása; 9. a téves információ 

kijavítása; 10. a beszélő támogatása, megerősítése.

 3 Wardhaugh 1995, 270. o.
 4 Searle 1992, 18. o.
 5 Wardhaugh 1995, 273. o.

kutatoi.indb   68kutatoi.indb   68 2014.08.12.   13:26:082014.08.12.   13:26:08



A nyelvi agresszió kutatásának lehetőségei és módszertana 

69

A Lakat T.-interjúban a vendégek, akik egyébként kollégák voltak, ügyeltek, 

nehogy félbeszakítsák a másikat, ez a 16 perc 27 másodperc alatt csupán egy al-

kalommal fordult elő. A műsorvezető és a vendégek viszonylatában a közbevágás 

jóval gyakoribb volt.

Géger: …minden iskolába (.) megvannak ezek a problémák, el a pedagóguspályáról. 

ha nincs, ha elvesztem a hitemet [akkor]

Lakat T.: [ne mon]dja, hogy egy lány miatt feladná?

A közbevágások nagy része szakmailag indokolatlan volt, ezek fő célja a beszédjog 

korlátozása vagy megszerzése és a beszélgetőtárs mondanivalójának szándékos 

félbeszakítása volt.

Az „egyszerre egy beszél” szabály az udvarias emberek által ösztönösen köve-

tett szabály. E szabálynak a megsértését az emberek többsége normasértésnek, 

udvariatlanságnak, súlyosabb esetben személye ellen irányuló nyelvi agressziónak 

érzi. „Valakit félbeszakítani többé-kevésbé ugyanannyit jelent, mint belékötni; 

mindkét aktust olyanként észlelhetjük, amely a másik ember iránt elégtelen 

tapintat esete.”6

Jó, ha a beszélőváltást átfedés és hézag nélkül (vagy minimális hézaggal) valósítjuk 

meg (lásd a példát), tekintettel arra, hogy rendesen tiszteletben tartjuk a beszélő 

jogát, hogy ha már belefogott egy megnyilatkozásba, a lehetséges befejezés pontjáig 

vigye azt.7

Bánó: most azt mondják, gyakorlatilag, ugye hát a nézőkkel is tudatosítsuk, vagy 

a nézőkkel is tudatosítsuk, gyakorlatilag az mondják, hogy Hajdú (.) László volt 

az, aki evvel a Skorpió géppisztollyal mind a nyolc embert (.) kivégezte.

Kiss: így van. többé-kevésbé ez a lényeg, ugye hozzá hozzá [kell tegyük],

Az alkalmazott kérdések fajtái

A hagyományos grammatikák kétféle kérdéstípust különítenek el: az eldöntendő 

és a kiegészítendő kérdést. Azonban „az információkérés megvalósulhat kérdés 

formájában, beszélést jelentő ige felszólító módú igealakját tartalmazó felszólítás 

alakjában, valamint a kettő kontaminációjaként értékelhető összetett mondatban, 

amelyben a felszólító főmondathoz alárendelő helyzetben kérdés csatlakozik”.8

Verebes gyakran használja az eldöntendő kérdést. A példát a Zuschlag Jánossal 

folytatott beszélgetésből vettem, ahol az eldöntendő kérdések egymást követik:

 6 Goffman 1981, 481. o.
 7 Schlegloff 2001, 437. o.
 8 Huszár 1994, 104–105. o.
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Verebes: Jók az értesüléseim?

Verebes: Ez egy pályázat?

A kérdezőnek olyan kérdéseket kell feltennie, amelyek lehetővé teszik partnerének, 

hogy viszonylag hosszan, érdemben válaszolhasson.

Témaajánlás és témaválasztás

Javarészt a kérdező határozza meg a témákat, de agresszívvá teheti beszédét, ha 

teljesen kézben tartja az ajánlásokat, és a vendég(ek)ét teljesen elutasítja. Minél ke-

vesebb témával járul hozzá a beszélgetőtárs a tematikus felépítés alakításához, annál 

aktívabbnak kell lennie a kérdezőnek e tekintetben.9 Összességében a vendégek 

témaajánlásainak száma (40 db) majdnem eléri a műsorvezetők témaajánlásainak 

számát (41 db).

3. táblázat: A témaajánlások száma interjúnként

. beszélgetés . beszélgetés . beszélgetés . beszélgetés

Verebes 12 téma Lakat T. 12 téma Bánó 12 téma Aczél 5 téma

Kovács 5 téma Géger 10 téma Kamarás 4 téma Rostoványi 5 téma

Szalai 3 téma Tóth 6 téma Kis 1 téma Zalán 1 téma

Ladvánszky 2 téma Fodor 3 téma

A beszéd tartalma

A beszélgetés előtt a téma általában már körvonalazódott, ritkábban pontosan 

meghatározott. Célszerű azt a feltételezett célközönség igényeihez igazítani, attól 

nagy mértékben el nem térni. Ezt részben fi gyelmen kívül hagyva Lakat T. több 

alakalommal említi személyes élményeit, tapasztalatait. Ráadásul az alábbi beszéd-

lépéssel az előtte szólót félbe is szakítja:

Lakat T.: [a szüleim szerint a tanárnak akkor is igaza] volt velem szembe, hogyha 

a szüleim tudták hogy nekem van igazam.

Az üdvözlés, a bemutatás, a megszólítás módja

A társalgások első lépése a partner megszólítása, amely a bemutatkozással/be-

mutatással együtt fatikus funkcióval bír.10 A megszólítások explicit szabályokat 

követnek. Wardhaugh felsorolja, hogy mi minden játszik szerepet egy másik ember 

 9 Huszár 2006, 40–42. o.
 10 Szikszainé 1999, 289–290. o.
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megszólításakor: „…az alkalom jellege; a másik társadalmi rangja vagy státusa; 

neme; kora; a családi kapcsolat; a foglalkozási hierarchia; a tranzakcionális státus 

(például valamilyen szolgáltatásban való részvétel, orvos–beteg vagy pap–gyónó 

viszony); a faj; az intimitás foka.”11 Szili a pragmatikai szempontot emeli ki, amikor 

a beszélő a megszólítással le- és felértékel.12

Mind a négy műsorvezető a megfelelő és udvarias megszólításokat alkalmazta, 

általában együttesen hangzik el a vezetéknév, a keresztnév és a meghívotti minőség. 

Ezúttal Aczél Endrétől idézünk:

Aczél: …ma először vendégünk Zalán Eszter a Népszabadság munkatársa, aki 

(.) helyszínen járt, ha nem is Libanonban ő Gázába [elsősorban], és Rostoványi 

Zsolt egyetemi tanár, közel-keleti szakértő…

A búcsúformula használata, a társalgás befejezése

A társalgásoknak véget is kell vetni. A befejezések nem előzmény nélküliek: gyakran 

világos jelzések előzik meg őket, amelyek arra utalnak, hogy közeledik a befejezés. 

A tényleges lezárás több különböző lépésből állhat: a hallottak összefoglalása, egy 

téma lezárása, elismerés a tranzakció természetével kapcsolatban vagy valamilyen 

személyes közlemény. Végül következik az elköszönés.13 A búcsú legfőbb funkciója, 

hogy a társas kapcsolatok alapvető normáihoz való hűséget, a partnerek egymás 

iránti kölcsönös megbecsülését, együttérzését és tiszteletét kifejezzék, s ezáltal 

támogassák a partnerek közötti társas viszony stabilitását. Ezek a „támogató” 

rituálék a helyzettől és a kapcsolat jellegétől függően igen változatosak lehetnek.14

A beszélgetések lezárásai minden esetben megfelelőek voltak, ezekből egy példa:

Aczél: egyetértek. hát, az biztos, hogy mindenhez közelebb kerülünk a békét 

leszámítva.

Rostoványi: / így van.

Aczél: / köszönöm szépen szakértő vendégeimnek, hogy befáradtak hozzánk.

A hipotézisek értékelése

1. Az együttműködési együttható mértéke mind a négy beszélgetésben magasabb 

volt egynél, tehát nem igazolódott be a várakozásunk.

 11 Wardhaugh 1995, 244. o.
 12 Szili 2007, 3–4. o.
 13 Wardhaugh 1995, 274–275. o.
 14 László 1981, 757–758. o.

kutatoi.indb   71kutatoi.indb   71 2014.08.12.   13:26:082014.08.12.   13:26:08



Batár Levente 

72

2. Minden résztvevő felhozott legalább egy témát a saját beszélgetésében, amit a 

többiek elfogadtak, tehát mindannyian hozzájárultak a beszélgetés alakításához.

3. A közbevágások számát összeadva megkapjuk, hogy a kérdezők 57 alkalommal 

vágtak válaszolóik szavába, míg 21 alkalommal fordul elő, hogy a vendégek vagy 

a műsorvezető (19 alkalommal), vagy egymás szavába vágtak (2 alkalommal). 

Tehát bebizonyosodott, hogy az előfeltevés helyes volt.

4. Pontosan kétszer annyi (18) alkalommal szakítják félbe a férfiak a nőket, mint 

viszont (9 alkalommal). Ez a várakozásunk is beigazolódott.

Összegzés

Megállapítható, hogy könnyen vesztesek lehetnek mind a válaszolók, mind a nézők, 

ha alacsony az együttműködési együtthatók mértéke, ha a riporter nem az informá-

ciószerzést, hanem egyéni céljait helyezi előtérbe, ha küzd a szó megtartásáért, ha 

gyakran közbevág, ha nem hagyja vendégeinek kifejteni a mondandójukat, ha nem 

a megfelelő kérdéstechnikát alkalmazza, ha ragaszkodik saját témaajánlásaihoz, ha 

eltér a beszélgetés témájától.
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Molnár Zoltán Gábor

A lélektl a deskripciókig

Egy descartes-i érv formális nyelvi elemzése 

Bevezetés1

Tanulmányomban azt szeretném bemutatni, hogy milyen módszerekkel, eszközök-

kel, formális technikákkal közelít a mai angolszász analitikus filozófia a klasszikus 

bölcseleti témákhoz, úgymint a lélekhez, a lélek és a test viszonyához, illetve a 

személy azonosságának kérdéséhez. Egyetlen témát fogok érinteni, a test-elme 

problémát, és azon belül is egyetlen érvet, Descartes úgynevezett modális érvét. 

Az analitikus filozófusok előszeretettel fordulnak a logikához mint eszközhöz. 

A filozófiai gondolatokat érvekre bontják, és ezeket a logikai egységeket vizsgálják 

meg jellegzetes szempontjaik szerint. Nyilvánvalóan nem a klasszikus logikában 

tételekként kimondott érveket vizsgálják, hiszen ezekről a logika elég nagy bizton-

sággal eldöntötte, hogy valóban helytállóak. Ha csak ezt tennék, már csak azért 

is érdektelen lenne a vizsgálódásuk, mert a klasszikus logika helyes következtetési 

sémái voltaképpen nem mások, mint a mindennapi életben általunk is használt és 

jól ismert helyes következtetési szabályok formális logikában explicitté tett alakjai. 

Ami vita tárgyát képezi, azok a modális érvek. Ezek olyan érvek, amelyekben a „le-

hetséges”, „biztos”, „szükségszerű”, „esetleges” és hasonló szavak szerepelnek. Ez a 

téma is klasszikus, hiszen már Arisztotelész is tárgyalta, ám kellő érzékenységű és 

hatékonyságú vizsgálati technikákat csak a 19. és 20. század logikusai tudtak kifej-

leszteni hozzájuk. Az a két szempont, amelyet ezekkel kapcsolatban felvethetünk, 

a helyesség és az intuitivitás kérdése. 

Egy következtetési séma premisszákból (feltételekből) és konklúzióból (követ-

kezményből) áll, amelyet a következőképpen ábrázolunk: 

 1 Ez a dolgozat az evangélikus iskolák kutató tanárainak I. konferenciáján (Budapest-Fasori Evan-

gélikus Gimnázium, 2013. április 23.) a „Természettudomány és fi lozófi a” szekcióban elhangzott 

előadás írott, bővített változata.
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premisszák 

------------------------------- 

konklúzió 

Itt a vízszintes vonal lényegében a „tehát” szót jelöli. Például egy jól ismert követ-

keztetési séma a le választás szabálya: 

Ha A, akkor B. De A, 

----------------------------------- 

B.

Azaz: „Ha A (fennáll), akkor B (is fennáll). De A (fennáll), tehát B (is fennáll)”. Azt 

mondjuk, hogy a következtetési séma helyes, ha minden olyan esetben, amikor a 

premisszák igazak, a konklúzió is igaz. Az érv a következtetési séma egy esete, 

azaz olyan forma, amelyben a változók (A, B, …) helyére konstans nyelvi elemeket 

helyettesítünk be.2 Egy következtetés intuitív volta már filozófiai fogalom. Intuitív 

egy érv, ha helyességét elég erősnek érezzük, ha a következtetés helyessége kellő-

képpen megalapozottnak tűnik. Az intuíciónak ez a filozófiában széles körben 

használt fogalma azonban a modális érvek vizsgálatakor túl tág. Itt már annyira 

általános nyelvfilozófiai fogalmakkal lesz dolgunk – mint például az azonosság 

vagy a szükségszerűség –, hogy az ezekre vonatkozó intuíció már nem függhet 

az intuícióval rendelkező ágens érzékszervi tapasztalataitól, korábbi élményeitől, 

morális elköteleződésétől. Ezek olyan absztrakt fogalmak, amelyek leginkább a 

matematikai tulajdonságokhoz hasonlíthatók. Ha elsősorban a modális logikai 

érvek helyességének érzetét tekintjük, akkor a legjobban illeszkedő intuíciófogalom 

a racionális intuíció vagy racionális benyomás.3

Descartes az Elmélkedések című művében amellett érvelt, hogy az én, a személy 

nem azonos a személy testével. Mivel – Descartes szerint – el tudjuk képzelni ma-

gunkat a testünk nélkül, ezért a testünk és mi magunk nem lehetünk azonosak. 

Az érv tehát a következő:

1.

El tudom képzelni, hogy én létezem, de a testem nem.

--------------------------------------------------------------------------

Én nem vagyok azonos a testemmel.

 2 Az itt említett logikai fogalmak részletes tárgyalása megtalálható például Máté–Ruzsa 1997 

művében.
 3 Az intuíció témakörében igen kiterjedt fi lozófi ai diskurzus zajlik. Ebbe enged betekintést Pust 

2012. A racionális intuíció fogalmáról például BonJour 1998-as könyvéből tájékozódhatunk.
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Helyes-e a következtetése? Hogy érezzük? Mit súg az intuíciónk? Descartes, a 

tudományos módszer megalkotója fogalmazta meg, és Leibniz azonosságszabá-

lyát alkalmazta.4 Csupa nagy név. Vajon igazuk van? Egy kicsit plasztikusabban 

megfogalmazva: ha szét tudom választani az énem és a testem úgy, hogy el tudom 

képzelni őket egymás nélkül, akkor máris más tulajdonságaik lesznek, tehát az énem 

és a testem nem lehet azonos. Nagyon úgy tűnik, hogy az intuíció első olvasatra 

támogatja az érvet, éppen ezért meghagyva az érv eredeti logikai formáját, mondok 

egy esetet, amely biztosan nem állja meg a helyét: 

Elképzelhető, hogy Süsüt az írója nem nevezi a híres egyfejűnek.

-------------------------------------------------------------------------------------

Süsü nem a híres egyfejű.

Tegyük fel ugyanis, hogy Süsü nem a híres egyfejű (mert mondjuk Csukás István 

nem használta ezt a kifejezést). Ezt el tudjuk képzelni. Akkor igaz az, hogy Süsü 

most nem a híres egyfejű? Attól még, hogy Csukás Istvánnak nem kellett volna 

használnia a „híres egyfejű” kifejezést, attól még Süsü jelen pillanatban a híres 

egyfejű. Tehát Süsüre specifikálva a következtetés hamis. 

Világos, hogy az előző elemzés racionális lépések sorozatán át vezet el minket oda, 

hogy kételkedjünk az érv helyességében. De hogy az eredeti érv elolvasását követő 

intuitív döntés egyáltalán miért lehet racionális, arról had idézzem BonJournak a 

racionális intuíció legjellegzetesebb tulajdonságára vonatkozó fejtegetését. 

„Az első ellenvetés fókuszában a közvetlenség vagy azonnaliság áll, ami a racio-

nális intuíció lényegesen nem diszkurzív karakterét adja, és ami miatt a racionális 

intuíció szembeállítható más típusú intellektuális tevékenységekkel, illetve in-

tellektuális műveletekkel. Az első megállapítás, amelyet gyakran nem is szoktak 

explicit módon megfogalmazni, az, hogy azok az intellektuális eljárások, melyek 

bizonyos feltételek ellenőrzéséből, szabályok alkalmazásából, jól meghatározott 

lépések végrehajtásából állnak, az ésszerű megfontolások számára transzparensek, 

továbbá hihető, érthető módon képesek közvetíteni a racionális ismereteket. Ezzel 

szemben a közvetlen benyomások, amelyek nem mozgósítanak ilyen eszközöket, 

lényegüknél fogva átláthatatlanok és elfogadhatatlanul szubjektívek. […] Amit 

az ellenvetés megfogalmazói, úgy tűnik, nem vesznek észre, hogy bármilyen 

kritérium alkalmazása vagy bármely diszkurzív, lépésenként végrehajtott eljá-

rás végeredményben ugyanilyen közvetlen benyomásokra alapuló döntéseken 

múlik. Először is, minden teszt vagy szabály igazolásra szorul, és úgy tűnik, a 

 4 A Leibniz-szabály szerint, ha két dolog azonos, akkor a tulajdonságaik is azonosak. Máté–Ruzsa 

1997, 95. o.
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végtelen regresszió és az ördögi kör elkerülésének az egyetlen módja egy ponton 

túl hivatkozni a  racionális benyomásra. Másrészt, és ez kevésbé nyilvánvaló, bár 

alapvetőbb az előzőnél, hogy a szabályok és tesztek nem alkalmazzák magukat. 

Hogy egy lépésben egyáltalán alkalmazzuk vagy nem alkalmazzuk őket, az a 

racionális intuíciótól függ.”5

BonJour láthatóan a mellett az álláspont mellett érvel, hogy a racionális intuíció 

alapvető a humán következtetési tevékenységek során és mindig jelen van, akár 

egészében tekintjük a következtetést, akár szétbontjuk lépésekre. Az előző példából 

kiderült, hogy az intuíció természetesen változik, ha az érvet vizsgálat tárgyává 

tesszük és valamely strukturált elemzéssel szétbontjuk. Ha a következtetésben 

szereplő kifejezéseket elkezdjük interpretálni, illetve rávilágítunk arra, hogy a nyelvi 

elemeket lehet másképpen is interpretálni, mint a szokásos értelmezés, akkor az érv 

intuíciós szintje módosul. Valamely elemzés elvégzése, illetve a jelentés körültekintő 

megadása után az érvek átugorhatnak más erősségű intuitív státuszba. Éppen ezért 

érdemes több jelentéselmélet mellett is megvizsgálni egy érv intuitív voltát. 

Visszatérve a descartes-i érvre, ha már találkoztunk a sémának nyilvánvalóan 

kontraintuitív esetével, sőt olyannal, amely nyilvánvalóan nem helyes, akkor leg-

alábbis érdemes óvatosabb megfogalmazást keresnünk. Azzal helyesbíthetjük a kö-

vetkeztetést, hogy a konklúzióba beillesztjük a „fogalmilag” intenzionális operátort:

2.

El tudom képzelni, hogy én létezem, de a testem nem.

-------------------------------------------------------------------------------------

Én nem vagyok fogalmilag azonos a testemmel.

Azaz megfogalmazhatjuk az érvet úgy, hogy kevesebbet állítson: éppenséggel egy-

beeshet az énem és a testem (faktuálisan), de a két kifejezés fogalmilag mást kell 

hogy takarjon. Jelentésükben (intenzionálisan) különbözniük kell. Ez a gyengített 

forma már Süsü próbáját is kiállja.6 

 5 BonJour 1998, 131. o.
 6 Az ugrás az 1. következtetésről a 2.-ra nem zökkenésmentes. Egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy 

az 1. következtetés helytelenségének oka a konklúzió túl erős voltában keresendő. Választhattuk 

volna azt az utat is, amelyet Kripke (2007, 114. o.), hogy az „el tudom képzelni, hogy” intenzio-

nális kifejezést cseréljük le egy erősebbre, a „lehetségesre”. Ekkor, mint később ki fog derülni, egy 

kontraintuitív, de helyes következtetéshez jutunk.
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A test-elme probléma 

Descartes-nak a test és a lélek különbözőségéről szóló merengései lebilincselő elő-

adásmódban olvashatók az Elmélkedések lapjain, és semmiképpen sem idegenek 

egyikünktől sem, akik gyerekkorunkban – vagy akár egy kevésbé zaklatott időszak-

ban – a valóság és álom mibenlétén, illetve ezek egymástól való megkülönböztethe-

tetlenségén töprengtünk. A második elmélkedésben leírt gondolatkísérletet fogjuk 

végigvenni, megfogalmazzuk formális keretben, és elemezni fogjuk az analitikus 

filozófia egy hatásos elmélete, a lehetséges világok eszköze segítségével. 

Lássuk Descartes gondolatkísérletét! Tegyük fel, hogy álmodunk. Ebben az álom-

világban a testünk, ahogy mozgunk a tárgyak közt, ugyanúgy nem létezik, mint 

maguk az elképzelt tárgyak körülöttünk. Ahogy Descartes írja: 

„Igen ám, csakhogy ember vagyok, aki aludni szokott, és álmában ugyanolyan 

dolgokat, ha nem még hihetetlenebbeket képzel, mint azok a bolondok, amikor 

ébren vannak! Hányszor álmodtam már azt, hogy itt vagyok, felöltözve ülök a 

tűz mellett, pedig valójában ruhátlanul feküdtem az ágyamban. [...] Tegyük föl, 

hogy álmodunk, s hogy ezek a részletek: kinyitom a szemem, bólintok a fejemmel, 

kinyújtom a kezem – nem igazak.”7

Egyvalami azonban biztos, hogy létezik. Éppen azon elmélkedünk, hogy álomban 

vagyunk, tehát mi létezünk: az énünk van, a lélek kész, de a test erőtelen a végle-

tekig, sőt csak kitalált, azaz nincs is. 

,,Föltételezem tehát, hogy mindaz, amit látok, téves; hiszek abban, hogy amit ha-

zugságokkal telt elmém fölidéz előttem, nem is létezett soha; nincsenek érzékeim; a 

test, az alak, a kiterjedés, a mozgás, a hely megannyi rémkép csupán. […] Annyira 

függök-e a testtől és az érzékektől, hogy nélkülük nem is létezhetem? De elhittem, 

hogy nem léte zik ég és föld sem, nem léteznek elmék és testek. Nem az következik 

mindebből, hogy én sem létezem? Bizony nem! Egészen biztos, hogy létezem, 

amikor meg voltam győződve valamiről, vagy pusztán gondoltam valamit.”8

Descartes érve tehát a következő: ha el tudjuk képzelni magunkat a testünk nélkül, 

akkor nem lehetünk azonosak a testünkkel. Ha ugyanis azonos lenne velünk a 

testünk, akkor elképzelhetetlen lenne szétválasztani – akár gondolatban is – a tes-

tünket magunktól. És valóban: egy nap arra ébredünk, hogy felkelünk, kimegyünk a 

fürdőszobába, és a tükörből senki sem tekint vissza ránk. El tudjuk magunkat tehát 

 7 Descartes 1992, 165. o.
 8 Uo. 168–169. o.
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képzelni a testünk nélkül, azaz nem lehetünk mi csak pusztán a testünk, marad 

ugyanis valami, ami mi vagyunk, és ez a dolog az, ami éppen erről gondolkodik. 

A test-elme probléma néhány vonatkozásáról 

Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a dolgozat nem a test-elme probléma megoldá-

sáról, még csak nem is a probléma különböző aspektusainak, következményeinek 

tárgyalásáról szól. A test-elme probléma, amelynek csupán egy fejezete – és nem is 

a legjelentősebb része – az általam bemutatott téma, arról szól, hogy az elme és a 

test külön szubsztancia-e. Jelen cikkben a test-elme probléma csak egy példa, amin 

keresztül bemutatom az analitikus nyelvfilozófia egy fogalmát, a modális intuíci-

ót,9 illetve annak módosulását, amint más és más jelentéselméleteket választunk 

szemantikai háttérként. A következő szakaszokban elsősorban azzal foglalkozom, 

hogy az egyes formális jelentéselméletek szerint a descartes-i érv intuitív-e vagy 

sem. Lesznek olyan formális rekonstrukciók, amelyekben a konklúzió erősen, klasz-

szikus logikai megfogalmazásban kimondható, másokban csak gyengébb, modális 

változatban. Ha a premissza igaz és az érv is helyes, akkor ez a test-elme dualizmus 

mellett hozható föl érvként. A konklúzió hamis volta a fizikalizmus – a test és a 

személy azonossága mellett érvelő álláspont – erősítéseként gondolható tovább. 

Már csak azért sem lenne tisztességes tőlem, ha belemennék az elmefilozófiai 

részletekbe, mert jómagam nem ezzel foglalkozom, hanem szimbolikus logikával, 

ami ugyan ezer szálon kapcsolódik a filozófiához, de tudományos módszereiben a 

matematikához és nem a bölcselethez áll közelebb. 

Nem mehetek el szó nélkül amellett, hogy a test-elme probléma mennyire meg-

osztó téma tud lenni a hétköznapi élet diskurzusaiban, hogy verbálisan milyen 

elánnal feszülhetnek egymásnak a probléma két egymást kizáró megoldásának vé-

delmezői. Ez a polémia szorosan kapcsolódik a lélek halhatatlanságának kérdéséhez. 

Ha a test halandó és a lélek halhatatlan, akkor ugyanis a lélek nem lehet azonos a 

testtel. Hogy inkább történeti példát mondjak, utalnék arra az ideológiai harcra, 

amely a Jézus korabeli zsidóság írástudóit megosztotta. A szadduceusok elvetették 

mind a test feltámadásának, mind a lélek halhatatlanságának tanát. Ezzel szemben 

a farizeusok hittek mind a lélek halhatatlanságában, mind a test feltámadásában.10 

A kérdés egy alternatív megoldására mutat rá Pál: 

 9 Modális intuíción itt pusztán a modális kifejezéseket tartalmazó érvekre vonatkozó racionális 

intuíciót értem.
 10 Flavius 1964, 154. o. 
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„De megkérdezhetné valaki: hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben 

jelennek meg? Esztelen! Amit vetsz, nem kel életre, míg előbb meg nem hal, és 

amikor vetsz, nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáét vagy 

valami másét. [...] Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, 

feltámasztatik romolhatatlanságban…” (1Kor 15,35–37.42) 

Eszerint az a test, amelyben a feltámadás történik, egy másfajta, romolhatatlan test. 

Nyilvánvaló, hogy a farizeusok és Pál álláspontja is a lélek és a test különbözőségének 

elvét vallja. Ez a dualista álláspont. A fizikalista álláspont újkori megfogalmazása 

a pozitivistákhoz köthető. Fizikalista állásponton kizárólag azt értem, ha valaki a 

Descartes-érv konklúziójának negációjában hisz, azaz hogy „én és a testem egyek 

vagyunk”. Nem foglalkozom a fizikalizmus általános megfogalmazásával, vagyis 

azzal, hogy minden fizikai természetű. Rá kell azonban mutatom – pont a fent 

említett kényes hétköznapi vitákat szem előtt tartva –, hogy a szadduceusok példája 

szerint a fizikalizmus nem társul feltétlenül ateizmushoz. 

Utolsó előzetes megjegyzésként szeretnék szólni arról, hogy mennyire kell komo-

lyan venni a címben szereplő „lélek” kifejezést. A téma irodalmában tapasztalható 

egy erős hangsúlyeltolódás a lélek vizsgálatától az elme vizsgálata irányába. Ennek 

ellenére használatos a lélek (soul) kifejezés az elmére (mind) stilisztikai, kényelmi 

okokból. Platónnál a lélek halhatatlansága és az ideák világában való továbbélése 

lényeges kérdés. Arisztotelésznél a lélek már a test működtetésének központja. 

Az újkorra a filozófiai vizsgálódás homlokterébe a személy intellektuális funkci-

óinak és a testének a kapcsolata került.11 Descartes az Elmélkedésekben explicit 

módon is csatlakozik az arisztotelészi gondolathoz, írásában csak az elmére mint 

mozgató-irányító-intellektuális entitásra gondol, és nem a halhatatlan lélekre.12 

Egy keresztény számára a lélek és elme ezen distinkciója azért bír relevanciával, 

mert Descartes érve valójában bizonyos magas fejlettségű állatokra is igaz, még 

akkor is, ha elfogadjuk, hogy az állatoknak nincs lelkük.13 Mi több, Descartes érve 

az ember halhatatlan lelkéről sem állít semmit, ezzel elégedettséget csalva a hipo-

tetikus kortárs szadduceus lelkébe. Az analitikus filozófiai dualizmus olyannyira 

nem kötődik a lélek létezésének kérdéséhez, hogy a témában a test-elme dualizmust 

elvető keresztény vélemény is megfogalmazódott.14

 11 Robinson 2012, 1.2. Th e History of Dualism.
 12 Descartes 1992, 170. o. 
 13 Köszönet dr. Kodácsy-Simon Eszternek az ezzel kapcsolatos észrevételekért. 
 14 Lásd ezzel kapcsolatban a Zimmerman 2004 – Baker 2004 polémiát.
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Az érv három jelentéselmélet tükrében 

Az előző szakaszban Descartes modális érvét a következő alkalmasnak látszó 

formában rekonstruáltuk. 

El tudok képzelni olyan helyzetet, amelyben én létezem, de a testem nem.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Én nem vagyok fogalmilag azonos a testemmel.

Az érvben kiemelt két, egyelőre homályos intenzionális operátort fogjuk kicserélni 

a modális logika szakkifejezéseire, ezzel tesszük logikailag vizsgálhatóvá az érvet. 

a) A fogalmilag kifejezés egy intenzionális operátor. Az érv úgy vált hihetővé, 

hogy az azonosság én és a testem között ne csak a referenciára, hanem a jelentésre is 

vonatkozzon – feltéve, hogy név jellegű kifejezések esetén is igaz, hogy referencián 

kívül van jelentésük is. A jelentésbeli azonosság a logikában a szükségszerűség – fel-

téve, hogy úgy vesszük, hogy a neveknek is van jelentésük vagy legalább intenziójuk. 

b) Merész dolog lenne az elképzelhető dolgokat lehetségesként beállítani. Gon-

doljunk csak bele, hogy tudományos-fantasztikus regények milyen plasztikusan 

mutatják be az utazást visszafelé az időben, miközben a nagymamaparadoxon 

rávilágít arra, hogy a múltba utazás lehetetlen. Lehetetlen a 2×2 = 5-öt is elképzel-

ni, mert ez a tényállas logikailag nem is lehetséges. De nem arról van-e szó, hogy 

azt ugyan nem tudjuk elképzelni, ami logikailag lehetetlen, de ami csak fizikailag 

lehetetlen, azt valahogy mégis? Mert ebben az esetben jogosan lecserélhetjük az „el 

tudjuk képzelni” kifejezést a „logikailag lehetséges” kifejezésre. Mivel most logikai 

természetű dolgokról szól az állítás (két tárgy azonosságáról), ezért én ehhez az 

értelmezéshez fogom magam tartani, vagyis ahhoz, hogy pontosan azok a dolgok 

elképzelhetők, amelyek logikailag lehetségesek. Ezzel azonban erősen elkötelezem 

magam amellett, hogy a lehetetlen dolgokat csak valami csalóka módon lehet el-

képzelhetőnek beállítani, gondoljunk például Escher képeire. 

A lehetséges világok szemantikája 

A modális logikai formalizációhoz a Saul Kripke által kifejlesztett technikát, a le-

hetséges világok szemantikáját fogjuk használni. A lehetséges világok kicsit olyanok, 

mint a tudományos-fantasztikus regények párhuzamos univerzumai, bár nem azok. 

Arról van szó, hogy olyan tényállások által leírt helyzeteket tekintünk lehetséges 

világoknak, amelyek szerint ugyan alakulhatott volna a világ, de nem feltétlenül 

alakult úgy. A lehetséges világok nem alternatív világok, hanem alternatív valóságle-
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írások. A világok tárgyai ugyanazok (esetleg eltűnhetnek egyes individuumok), csak 

a tulajdonságaik mások.15 A „lehetséges A” kifejezés annak a rövidítése, hogy van 

olyan lehetséges világ, melyben az A kijelentés igaz, a „szükségszerű A” azt jelenti, 

hogy minden lehetséges világban az A kijelentés igaz. Az érvet úgy formalizáljuk, 

hogy amit el tudunk képzelni, az lehetséges, és ami fogalmi vagy jelentésbeli azo-

nosság, az szükségszerű. 

Volt szó arról, hogy az érvek intuitivitása erősen függ attól, hogy milyen jelen-

téselméletet választunk. Valójában az érvek helyességét is befolyásolja a választott 

jelentéselmélet, azaz függ attól, hogy mit gondolunk arról, hogy a benne szereplő 

szavaknak milyen entitások a jelentéseik, illetve, hogy egyáltalán van-e jelentésük. 

Ám egy olyan homályos fogalom, mint a jelentés, könnyen kicsúszhat a precíz igényű 

elemzés figyelme alól, ha nem vigyázunk. A jelentés helyett ezért az intenzió fogal-

mát fogjuk használni. Ez a lehetséges világok szemantikájában a szavak jelentésének 

egy matematikailag jól megfogható része. Különösen nagy gonddal kell eljárnunk 

az individuumjelölők (nevek, határozott leírások16) intenziójával kapcsolatban. Azt 

fogjuk feltételezni, hogy egy névnek van intenziója (még ha az adott jelentéselmélet-

ben jelentése nincs is), éspedig ez az a függvény, amely minden lehetséges világhoz 

hozzárendeli a név által abban a világban jelölt individuumot, feltéve, hogy ilyen 

egyáltalán van. Hasonlóképpen egy határozott leírás intenziója egy olyan függvény, 

amely a leírásnak megfelelő individuumot rendeli az adott világhoz, ha van ilyen. 

Vannak olyan elméletek, amelyek szerint a konstans jelölőknek – a neveknek, mint 

például Süsü vagy Arisztotelész – nincs jelentésük, csak jelöletük. Szemantikánkba 

az ilyen jelentéselmélet úgy illeszthető be, hogy az ,,Arisztotelész” szónak minden 

lehetséges világban ugyanaz legyen a jelölete, vagyis az ,,Arisztotelész” névnek az 

intenziója konstans függvény legyen. 

Deskripciók, metafizikai megközelítés 

Először vegyük azt a jelentéselméletet, amely Bertrand Russell és Gottlob Frege 

nevéhez fűződik, és amelyet Frege–Russell-féle leíráselméletnek neveznek. E szerint 

a nevek (az „énem”, a „testem”, ,,Arisztotelész”) referenciáját egy a hozzájuk tartozó 

egyértelmű definíció, a határozott leírás vagy deskripció határozza meg. A név 

referenciája (a dolog, aminek az adott név a neve)17 az az egyetlen létező, amely 

 15 A pontos leírást illetően lásd például: Máté–Ruzsa 1997, 255. o. 
 16 Ennek defi nícióját lásd a következő szakaszban. 
 17 Referencia, jelölet vagy faktuális érték. Ezek szinonimák arra a dologra, amelyet a jelölő kifejezés 

jelöl.
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teljesíti a definíció feltételeit. Például egy háromszög „súlypontja” megnevezés egy 

pontot jelöl, mégpedig a következő határozott leírásnak megfelelő pontot: „az a pont, 

amely a súlyvonalak metszéspontjában van”. Elképzelhető, hogy a nevet helyettesítő 

leírásnak nem felel meg egyetlenegy dolog sem, ekkor a név üres. Ilyen például a 

„fából vaskarika”. Ez egy olyan karika, amely fából készült, ám anyagára nézve vas. 

A leírásokra vonatkozóan Russellnek volt egy korszakalkotó nézete. E szerint az 

„az a dolog, ami F” alakú kifejezések, azaz a határozott individuumleírások nem 

rendelkeznek önálló jelentéssel. Pusztán kontextusban értelmezhetők, éspedig az 

őket tartalmazó mondat egészének van csak jelentése, amelyet Russell meg is adott. 

Az „Az a dolog, ami F, az G is” mondat jelentése: „Létezik egyetlen olyan dolog, 

ami F, és ez G is.” Mivel a leíráselmélet szerint a nevek is leírások, ezért például a 

„Gondolkodom…” mondat russelli átírása: „Létezik egyetlen dolog, amely én vagyok, 

és ez azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy gondolkodik.” 

Elértünk oda, hogy már elkerülhetetlen bizonyos formulák felírása, szimboli-

kus írásmód alkalmazása. Törekedni fogok arra, hogy minél kevesebb ismeretlen 

szimbólummal terheljem az olvasót, ezért a szokásos félig formális eljáráshoz 

fogok fordulni. A formulákban a logikai operátorokat szögletes zárójelbe teszem, 

így a modális logikai [lehetséges] és [szükségszerű], valamint a klasszikus logikai 

[nem] és [létezik] operátorokat. A deskriptort tartalmazó mondat nem más, mint 

egy kvantoros kifejezés rövidítése, amelyben a létezik kvantor a világ egészéről 

állít valamit, és nem egy konkrét, előre meghatározott dologról szól. Éppen ezért 

a deskriptorok jelölése is szögletes zárójellel történik. Példánkban nem az „én” 

szóról és annak referenciájáról, azaz rólam beszélünk, hanem a „valami én vagyok” 

tulajdonságról. Az „én” szó szimbolikus jelölése a Frege–Russell-jelentéselmélettel 

adekvát formában: [az az x: „x az énem”], ahol a kettőspont olvasata: „amely azzal 

a tulajdonsággal rendelkezik, hogy”, vagyis [az az x: „x az énem”] olvasata: „az a 

dolog, mely azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy az az énem”. 

A Frege–Russell-jelentéselmélet értelmében az érv tehát a következő: 

3.

[lehetséges][nem][létezik: x] „x a testem”

-----------------------------------------------------------------------------------

[nem][szükségszerű][az az x: „x az énem”][az az x: „x a testem”] x = y

Azaz természetes nyelvi olvasatban: lehetséges, hogy nem létezik olyan dolog, ami a 

testem, tehát nem szükségszerű, hogy az a dolog, ami az énem, egyenlő legyen azzal 

a dologgal, ami a testem. Vegyük észre, hogy a descartes-i gondolatkísérletből kö-

vetkező természetes feltétellel, hogy az aktuális világban (a mi világunkban) létezem 

én is és a testem is, és hogy a szóban forgó lehetséges világban (az álomvilágban) 
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csak én létezem, helyes a következtetés. Olybá tűnik, mintha a deskripciókkal való 

megközelítést a dualizmus számára találták volna ki. Persze az érv erejéből már 

eredetileg elvettünk azzal, hogy csak a szükségszerű azonosság ellen hoztuk fel, és 

nem az aktuális azonosság ellen. 

Demonstratívumok, ontológiai megközelítés, 
episztemológiai probléma 

A leíráselmélet azért jelent problémát, mert csak nagyon speciális esetekben al-

kalmazható. Az egységsugarú, origó középpontú kör az az egyetlen kör, amelynek 

középpontja az origó, sugara 1 egység. De ki Arisztotelész? Mondhatjuk: Nagy 

Sándor nevelője. De nem volt-e neki más nevelője is? A Nagy Sándort nevelő filo-

zófus. De nem volt-e neki más filozófus nevelője? Mi definiálja egyértelműen az 

„Arisztotelész” név jelöletét? 

Persze gondolhatjuk, hogy az „én” kifejezés igenis deskripció, mégpedig az „x 

én vagyok” predikátum kontextus által kijelölt egyetlen jelöletének jelölője. Ezzel 

a problémával foglalkozott David Kaplan.18 Kaplan szerint nem kell, hogy pontos 

definíciót adjunk egy névhez, ha ismerjük a kontextust. A kontextus vagy egy 

rámutatás egyértelműsíti a leírást még akkor is, ha az nem teljes, azaz nincs jól 

megadva. Például az „az a piros sapkás úriember” kifejezésben vagy a „Gondolko-

dom…” mondatban. A demonstratívum („az a … úriember”, „én”, „ő”) nem a tulaj-

donságot rögzíti, hanem a dologra mutat rá. A dolgok tulajdonságai változhatnak 

világról világra, a dolgok nem. Amire rámutatunk, arra gondolunk egy alternatív 

világleírás esetén is. 

Még itt is fel fogjuk használni a deskripciókat, mert Kaplannal együtt úgy fogjuk 

gondolni, hogy egy deskripció valójában egy rámutatás. A deskripció ugyan lehet 

határozatlan, és ekkor nem jelöli ki egyértelműen a szóban forgó dolgot, de ha nem 

tekintünk el a kontextustól, akkor a referencia kiválasztása már egyértelműsíti a 

demonstratívum referenciáját. Az [ez az x: Fx] rámutató operátor a Kaplan által 

kitalált demonstratívum, a „dthat”. Az „ez az F ” demonstratívum a referenciát úgy 

jelöli ki, hogy arra a dologra mutat rá, amely az aktuális világban az F egyértelmű 

tulajdonságnak felel meg, még akkor is, ha a többi világban esetleg nem is egyér-

telmű az F tulajdonság.

Most nézzük az érvet abban az olvasatban, amikor az „én” és a „testem” szavak 

demonstratívumként viselkednek!

 18 Kaplan 1989. 
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4.

[lehetséges][nem][létezik: z][ez az y: „y a testem”] z = y

----------------------------------------------------------------------------------

[nem][szükségszerű][ez az x: „x az énem”][ez az y: „y a testem”] x = y

A rámutatási aktussal: „ez az én testem”, „ez én vagyok” kijelöljük az „én” és a 

„testem” referenciáját, mégpedig az aktuális világban. Jelen világban elég nehéz 

lenne ezt a demonstrációs aktust elvégezni úgy, hogy ne az legyen a végeredmény, 

hogy ugyanarra a dologra mutattunk. Emiatt nagyon gyanús, hogy inkomplett 

demonstratívumokkal van dolgunk, vagyis az aktusok összekeverednek, és nincs 

jól meghatározva a referencia. Persze éppen azért kellett Descartes-nak egy tisztább 

helyzetet (egy alternatív világot) vennie alapul, hogy markánsan megjeleníthesse 

a személy és a test különbözőségét. A premissza ebben az olvasatban: „Az a dolog, 

amire az aktuális világban mint a testem mutattam, nincs az álomvilágban.”

Ez az érv nagyon furcsa. Azt állítja ugyanis, amit Descartes eredetileg állított, 

éspedig, hogy az aktuális világban különbözik egymástól a két szóban forgó dolog. 

Vagy egyenlő a test az énnel, vagy nem. Ha egyenlő, akkor az álomvilágban az sincs, 

ami a testtel egyenlő, azaz az énem sincs, ami ellentmond annak a természetes fel-

tevésnek, hogy azért én mégiscsak vagyok. Tehát csak az lehet, hogy én és a testem 

különbözőek vagyunk, már itt az aktuális világban is. 

Mint mondtam, nagyon nehéz úgy rámutatni az énre és a testemre, hogy ez de-

rüljön ki. Hát akkor ne mutogassunk! Felejtsük el a demonstratívumokat, és ma-

radjunk csak meg annál a magnál, amely ezt a páratlanul erős helyzetet létrehozta. 

A demonstratívumok olyan kifejezések, amelyek faktuális értékeiket az aktuális 

világból kölcsönzik. Mivel a lehetséges világok nem párhuzamos világok, hanem 

alternatív világleírások, ezért amikor rámutatunk valamire, akkor az szükségképpen 

minden lehetséges világban ugyanaz marad, legfeljebb mások lesznek a tulajdonságai. 

Ezeket a megnevezéseket merev jelölőknek nevezzük, mert jelöletük azonos marad 

világról világra, szemben a flexibilis jelölőkkel, mint például a leírásokkal, amelyek 

tulajdonsággal rögzítik a jelöletüket, azaz világról világra változhat a faktuális értékük. 

Névkonstansok, merev jelölők 

Végül tehát tekintsük a formálisan legegyszerűbb, de filozófiailag talán legösszetet-

tebb esetet. Saul Kripke vezette be az úgynevezett oksági-történeti jelentéselméletet. 

E szerint a nevek jelöletét nem a leírásuk vagy a kontextusuk jelöli ki: a dolgok egy 

keresztelési eseményben kapnak nevet, amely elnevezés aztán hagyományozódik 

beszélőről beszélőre. Amikor Arisztotelészre gondolunk, akkor arra gondolunk, 

akire a kortársai gondoltak; akire azok gondoltak, akik őt már nem ismerték, de 
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még ismerték a még élő kortársait, és így tovább. A rámutatási aktus homályba 

vész, a beszélő már nem ismeri a bevezető aktust, de van. Következésképp a nevek 

merev jelölők, ugyanúgy, ahogy a demonstratívumok. 

Tekintsük át részletesebben! Az érv formalizált változata nevekkel a következő: 

5.

[lehetséges][nem][létezik: x] x = a testem

----------------------------------------------------------------------

én ≠ a testem

Ebben a következtetésben az „én” és az „a testem” kifejezések névkonstansok. Már-

most, az „én” és a „testem” szónak az aktuális világban vagy ugyanaz a referenciája, 

vagy különböző. Nyilván a fizikalisták azt szeretnék, ha ugyanaz lenne, a dualisták, 

ha különböző. Azt szeretnénk kideríteni, hogy fennáll-e az azonosság vagy sem. 

Mivel a merev jelölők referenciájának ismerete nem feltétlenül van a birtokunkban, 

ezért a probléma episztemológiailag nyitottnak tűnik. Ontológiailag azonban nem. 

Az „én azonos vagyok a testemmel” állítás vagy igaz, vagy nem. Ha igaz, akkor az 

álomvilágban lenne olyan dolog, amely a testemmel azonos lenne, éspedig az énem. 

Ez azonban ellentmond annak, hogy nem létezik a testem, azaz nincs faktuális 

értéke a „testem” szónak. Vegyük észre, hogy a logika nem hagy más utat: csak 

az lehet, hogy én és a testem különbözünk egymástól. Természetesen ugyanazt 

kaptuk, mint a demonstratívumoknál, csak most nem zavar minket a rámutatás 

bizonytalansága. Lényeges, hogy mivel a merev jelölők konstans intenziója miatt 

a különbözőség szükségszerű – minden világban fennáll az én és a testem külön-

bözősége –, ezért egy páratlanul erős érvhez jutunk: 

6.

[lehetséges][nem][létezik: x] x = a testem

------------------------------------------------------------

[szükségszerű] én ≠ a testem

Az érv alól kibúvó nincs: 

„…ha egy filozófus tagadni szeretné a kartéziánus konklúziót, akkor a kartéziánus 

premisszát is tagadnia kell, és ez utóbbi egyáltalán nem triviális. […] az azonos-

ságelmélet hívei nem tehetik meg, hogy első lépésként nagy derűsen rábólintanak 

erre a lehetőségre [értsd: a premisszára] – már ha konzisztensen szeretnének 

érvelni, valamint ha tiszteletben szeretnék tartani azt az elvet, amely kimondja: 

a merev jelölőket tartalmazó azonosságok szükségszerűek.”19

 19 Kripke 2007, 115. o. 
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A biztonság kedvéért érdemes részletesebb elemzéssel is megvizsgálni a kapott 

következtetést, nehogy valamit kihagyjunk. A Descartes-féle modális érv, amelyet 

az utóbb a legerősebb formában mondtunk ki, lényegében az alábbi következtetési 

séma egy esete. (Eddig is feltettük, hogy az ,,én”-nek minden világban van jelölete, 

de most ezt explicit módon, első premisszaként ki is mondjuk.) 

7.

[szükségszerű][létezik: x] x = a

[lehetséges][nem][létezik: x] x = b

------------------------------------------------------

[szükségszerű] a ≠ b

Az oksági-történeti elmélet melletti elköteleződés technikailag abban nyilvánul meg, 

hogy egy név intenziója konstans függvény lesz; minden lehetséges világban ugyanaz 

lesz a név faktuális értéke. A második premissza, amelyet Kripke kartéziánus pre-

misszának nevez, a lehetséges világok szemantikájában a következőt jelenti. Van 

olyan alternatív w világ, melyben a b névnek nincs jelölete. Ezt a következőképpen 

kezeli a szemantika: bár a w világ individuumtartományában nincs benne a b név 

jelölete (ezt jelenti ugyanis az, hogy w-ben „nem létezik olyan dolog, mely egyenlő 

lenne b-vel”), mégis kényszerűségből, technikailag minden olyan mondathoz van 

igazságérték rendelve, amelyben b szerepel. Ha w-ben az a = b mondathoz az igaz 

lenne rendelve, akkor lenne olyan dolog, éspedig az a jelölete, amely egyenlő lenne 

b jelöletével. Ez azonban lehetetlen, mert b jelölete nem eleme w individuumtar-

tományának, míg az a értéke igen. Tehát csak az lehet, hogy a = b hamis, azaz 

a ≠ b igaz. De mivel a és b is merev jelölő, azaz intenziójuk konstans, ezért ez a két 

konstans függvény minden világra különböző értéket ad. A [szükségszerű] operá-

tor definíciójánál fogva ez azt jelenti, hogy az a ≠ b mondat szükségszerű igazság. 

A descartes-i érv kontraintuitivitásáról 

Az utolsó fejtegetések nagyon hasonlítottak egy matematikai bizonyításra. Ez azért 

van, mert ahogy az analitikus filozófusok előszeretettel alkalmazzák a logikát, úgy a 

logikusok előszeretettel alkalmazzák a matematikát (leggyakrabban a halmazelmé-

letet, illetve a véges matematikát). Ami matematikai értelemben definiálja a modális 

operátorokat (lehetséges, szükségszerű), az a lehetséges világok szemantikája. Ebben 

az értelemben a [lehetséges] operátor szemantikailag adekvát olvasata az egziszten-

ciális kvantorra utal: „van olyan lehetséges világ, amiben igaz, hogy”, a [szükségszerű] 

pedig az univerzális kvantorra: „minden lehetséges világban igaz, hogy”. Ez persze 

egy technikai olvasat, és egyáltalán nem mindegy, hogy mi az operátorok szándékolt 
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jelentése. A [lehetséges] operátor nem technikai olvasata lehet például: a) „racio-

nálisan el tudjuk, képzelni, hogy”; b) „logikailag nem kizárt, hogy”; c) „lehetne úgy, 

hogy”; és még sorolhatnánk. Ezek az olvasatok az érv modális intuitivitását érintik. 

A bevezetésben mindenféle okoskodás nélkül azt találtuk (Süsü, a híres egyfejű), 

hogy az 1. erős érv kontraintuitív. Most már látjuk, hogy ezt azért állíthattuk, mert 

nem vettük figyelembe a merev jelölő fogalmát. Merev jelölőket használva az érv 

ugyanis pont megfelel a merev jelölőkre vonatkozó intuícióinknak. 

De vajon nem azért van-e ez így, mert Kripke köztudottan nem materialista 

világszemléletű, és ezt az eredményt akarta kihozni? Nyilvánvalóan nem. Elvileg 

az érv helyességének érzete szigorúan csak a modális intuíciónktól kellene hogy 

függjön. Persze a témához kötődő érzelmi töltés módosíthatja a helyesség érzését. 

Két példát említek ezzel kapcsolatban. 

Kripke ír arról, hogy a típusazonossággal kapcsolatos hasonló érvelésénél egy 

kiváló diákja azt vetette föl, hogy vajon nem azért bizonyult-e helyesnek Kripke 

érve, mert úgy választotta meg az eszközöket, hogy a nem materialista megoldás 

jöjjön ki.20 

A másik példa: a lebilincselő stílusú Shelly Kagan egy előadásában úgy fogalma-

zott, hogy az én és a testem „logikailag” különböző.21 Ám az 5. erős érv – merev 

jelölőkkel – akkor is működik, ha az intenzionális megszorítást jelentő „logikailag” 

szót nem tesszük a különbözőségi állítás elé. Kagan hangsúlyozza is előadásában, 

hogy nem érzi helyesnek a kartéziánus érvet (bár mindvégig az „el tudjuk képzelni” 

kifejezéssel és nem a posszibilitással megfogalmazott érvről beszél). 

Vajon csak a fizikalisták érzik kontraintuitívnak az érvet? Vajon a bevezetésben 

indokolatlanul hajlottunk arra, hogy az érvet az erős 1. formájában helytelennek 

minősítettük? Kétségtelen, hogy még nem mondtunk olyan ellenpéldát, amely 

merev jelölőkkel van megfogalmazva, hisz az „a híres egyfejű” kifejezés leginkább 

deskripció, és nem név. Nem fogunk tudni a helyességet cáfoló ellenpéldát hozni 

az erős 5. érv ellen, hisz bebizonyosodott, hogy az érv helyes. Arra már kitértem, 

hogy az „el tudjuk képzelni” intenzionális kifejezés érthető úgy, hogy ellentmon-

dásmentes világot tudunk találni, amelyben az állítás igaz. Ellenkező esetben az 1. 

érv – „lehetetlen” világokat feltételezve – nyilvánvalóan nem lenne helyes. Ezért jelen 

előadásban az 5. érv az 1. érvvel azonos. Ám tudunk az olvasaton változtatni úgy, 

hogy az mégse legyen intuitív. Lehet úgy érvelni az erős 5. és 6. érvek kontraintuitív 

volta mellett, hogy nem a merev jelölőket cseréljük le flexibilisekre, mint a süsüs 

olvasatban, hanem a modális operátorok szándékolt jelentését változtatjuk. 

 20 Kripke 2007, 117. o., 76. jegyz.
 21 Kagan 2007, 5. szakasz.
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Teista interpretáció 

A konstrukció Alvin Plantinga teista metodológiáján alapszik. Methodological 

Naturalism? című esszéjében22 Plantinga rámutat, hogy Isten létének feltételezése 

mellett is értelmesek lehetnek a „Miért olyan ez és ez a dolog, amilyen?” típusú tudo-

mányos kérdések. A tudományos diskurzus résztvevői joggal lennének elégedetlenek 

az erre adott „Mert Isten így teremtette meg” válasszal. Ez a válasz ugyanis a tudo-

mányos diskurzus végét jelentené. Plantinga ehelyett a „Dönthetett volna-e Isten 

másképpen?” típusú kontrafaktuális kérdéseket javasolja annak érdekében, hogy a 

tudományos diskurzus ne álljon le. A [lehetséges] modalitás ebben az olvasatban 

a „dönthetett volna Isten úgy, hogy” intenzionális mondatfunktor, míg a [szükség-

szerű] operátor olvasata: „Isten csak úgy dönthetett, hogy”. Ebben a kontextusban 

az 5. érv a következőképpen hangzik: Isten dönthetett volna úgy, hogy nincs test 

(bár van személy), ezért úgy kellett döntenie, hogy a test és a személy különböző. 

Az első probléma már itt adódik: vannak-e egyáltalán olyan helyzetek, amelyeket 

Isten egyféleképpen dönthetett csak el? Hol van ilyenkor a mindenhatósága? 

Egy lehetséges válasz, hogy Istennek mindent szabad, és semmi sincs előírva 

számára. A modális logika ismer ilyen világokat. Az úgynevezett nem normál 

világokban minden lehetőség igaz és minden szükségszerűség hamis.23 Ha tehát 

ezt a választ fogadjuk el, és a nem normál szemantika mellett tesszük le a garast, 

akkor az erős 6. érv hamis (a „[szükségszerű] én ≠ a testem” egy szükségszerűség, 

azaz igazságértéke hamis). Az aktuális igazsággal megfogalmazott erős 5. érv pedig 

(amelynek konklúziója „én ≠ a testem”) kontraintuitív, mert ha Istennek semmi 

sem lehetetlen, akkor abból, hogy az „én ≠ a testem”-et választhatta volna, nem 

következhet, hogy ezt is választotta. 

Lehet az a válasz, hogy a teremtett világnak logikusnak kell lennie. Azaz olyan-

nak, amit nem logikus Isten nem teremthet; másként, legalább a logikai igazságok 

szükségszerű igazságok. Ilyen modális rendszerek a normál modális logikák.24 

Ekkor az erős 5. és 6. érv már nem feltétlenül helytelen, ám kontraintuitív. Miért 

lenne ugyanis igaz az, hogy ha Isten dönthetett volna úgy, hogy én ≠ a testem, akkor 

ebből következik, hogy úgy döntött, hogy én ≠ a testem? Hiszen én ≠ a testem nem 

feltétlenül logikai igazság, sőt az sem biztos, hogy aktuális igazság.

 22 Plantinga 1997. „Science Stoppers?” szakasz.
 23 Máté–Ruzsa 1997, 259. o.
 24 A modális generalizációból például következik, hogy a logikai igazságok szükségszerűek. Máté–

Ruzsa 1997, 262. o.
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Végkövetkeztetés 

Amit kaptunk, végeredményben a következő két pontban foglalható össze. 

a) A modális 5. érv alapján nem lehet egyszerre a dualizmust támogató erős 

érvet elfogadni és teista módon gondolkodni, mert Descartes-nak a dualizmus 

melletti érvéhez – vagy legalábbis annak 5. változatához – szerkeszthető olyan 

teista interpretáció, amelyben az 5. érv kontraintuitív. Természetesen nem tudjuk, 

hogy a karteziánus premissza igaz-e, de ha igaz lenne, akkor sem kell egy teistának 

feltétlenül test-elme dualistának lennie. Erre hívja fel a figyelmet Baker (2004).

b) Igaz karteziánus premissza esetén a test-elme vitát nem eldöntő, deskriptorokkal 

megfogalmazott gyenge 3. érv intuitív a teista interpretációban. Ez nem vereség a 

teista-dualisták számára, legfeljebb nem győzelem. Egyszerűen arról van szó, hogy 

sem a teista-dualisták, sem a test-elme azonosság hívei nem tudják felhasználni a des-

cartes-i érvet igazuk bizonyítására; még akkor sem, ha a karteziánus premissza igaz. 
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Kuzma Dóra

Adalékok Besztercebánya . századi 

egyháztörténetéhez

Besztercebánya (Neusohl, Banská Bystrica) a hét alsó-magyarországi bányaváros 

egyike, a magyar rézbányászat központjaként ismert. A várost egy szűk német elit 

tagjai, a gyűrűstéren házzal bíró polgárok irányították, közülük került ki a min-

denkori városbíró és a tizenkét tanácsbeli esküdt. A 16. században még ennek a 

csoportnak az uralma a meghatározó, amely nagyon korán csatlakozott a reformáció 

lutheri irányzatához. A város egyik privilégiuma, hogy szabad lelkészválasztási 

joggal bírt. Tagja a bányavárosok szövetségének, amelyet ebben az időszakban a 

közös érdekek mellett a közös hit még erősebbé kovácsolt, hiszen már 1536-ban 

megegyeztek arról, hogy megvitatják egymással a hitkérdéseket is.

A múlt század folyamán több munka íródott arról a témáról, hogyan alakult 

eme szabad királyi bányaváros története a 16. században. Ezek a tanulmányok 

több szempontból tárgyalták a reformáció térhódítását is.1 Ez a rövid írás ennek a 

folyamatnak csupán egy szegmensét próbálja megvilágítani, azt, hogyan jelenik meg 

a protestantizmus a városi polgár életében, hétköznapjaiban. A korban más váro-

sok ból is ismerünk adatokat erre a kérdésre nézve, így például Sopronból Dragonus 

Gáspár vagy Gerengel Sámuel életrajzát.2 A városok hitelveinek összefoglalását is 

megismerhetjük, például éppen az általuk ebben a korszakban összeállított Confessio 

Heptapolitana segítségével.3 E munka inkább apró adalékokkal kíván szolgálni 

mindezek színesebbé tételére.

Besztercebányán is élő szokás volt a korszakban, hogy a tehetséges és tehetős 

ifjak külföldi egyetemeken folytatták tanulmányaikat. A városból a diákok gyakran 

fordultak német városok egyetemei felé, mert a várost alapítása (1255) óta a kirá-

lyi kegyből fakadóan német polgárok elitje kormányozta, ügyeit németül intézte, 

 1 Jurkovich 1922; Hajdú 1918, 3–28. o.
 2 Friedrich 1992, 2–27. o.
 3 Hajdú 1918.
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jogrendje is német alapokon nyugodott.4 Egy besztercebányai polgár fiának ebben 

a korban esetleg a magyar nyelvvel adódhattak nehézségei, de a némettel (vagy a 

latinnal) semmiképp, így a tanulásának nyelvi akadályai ezeken az egyetemeken 

nem lehettek. 1522-ben Georg Paumhackl az első olyan diák, aki Wittenbergben 

Luther előadásait személyesen is hallgatta. 1532-ben hazatért, mert nagybátyja 

után egy gyűrűstéri házat örökölt, először csak részben, majd teljesen. 1533 és 

1538 között, illetve 1540-ben a belső tanács tagja, bár bírói tisztre nem emelték, 

de személye, előkelősége és vagyona révén bizonyára befolyással bírt a tanácsra és 

ezáltal az új hit terjedésére is. 1523-ból még egy besztercebányai diák ismert, név 

szerint Matthias Thome, aki szintén Wittenbergben kezdte meg tanulmányait, és 

így megismerkedhetett a reformáció tanításaival.5

A város vezetése nagyon hamar csatlakozott az új hithez, és ennek érdekében 

Walthe Schneider városbíró és Heinrich Kindlinger tanácsúr és egyházgondnok 

Troppauba utaztak, hogy városuknak újhitű lelkészt szerezzenek. Meg is nyerték 

ügyüknek Bernhardt Simon ottani prédikátort. A terv Miklós mester besztercebá-

nyai lelkész ellenállásán bukott meg, aki egészen Mária királynőig ment panaszával. 

A királynő megegyezésre intette a feleket, Bernhardt azonban így visszalépett a 

tisztség elfogadásától.

A város nem adta fel. Úgy, ahogy Körmöcbánya és Zólyom, az egyházi pénztár 

pénzén vendégprédikátorokat fogadott, akik ünnepi alkalmakkor már az új hit 

alapján hirdették az igét. Így került a városba például Konrad Cordatus és később 

Johann Chrislingh is. Miklós mester ezt sem hagyta szó nélkül, immár Zalkán 

Lajos érsekhez fordult azzal, hogy a városban annyira terjednek Luther tanai, hogy 

a katolikus vallás már nevetségessé vált. Az eljárás eredményeképpen a két fent 

nevezett lelkészt az érsek börtönbe záratta. Miklós, aki 1529-ben elhalálozott, ezzel 

sem tudta megállítani a lutheri tanok terjedését a városban. Az 1530-as évektől már 

két szín alatt áldoztak a templomban, és egyszerűsödtek a szertartások is, misét is 

csak vasárnaponként tartottak. Egyértelműen nem mondják ugyan ki, hogy német 

nyelven, de amíg a német lelkészek és prédikátorok a templomban beszéltek, addig 

a szlovák igehirdetők az oldalsó kápolnában; ez azt is jelentheti, hogy fontos volt 

a prédikátorok nyelve. Ha mindkettő latinul beszélt volna, felesleges lett volna két 

eltérő nyelvű prédikátort tartaniuk. Szlovák prédikátorok a század egészében van-

nak a városban, hiszen a városban csak lakásbérlőként jelen lévő bányamunkások 

egy része bizonyára szlovák volt. Igaz, a szlovák prédikátor fizetése kevesebb volt, 

 4 Kuzma 2008, 12. o.
 5 Hajdú 1918, 34. o.
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mint a német kollégájáé.6 Felmerülhet a kérdés, miért nem volt magyar prédikátor. 

A válasz egyszerű: mert 1608-ig nem volt magyar lakója Besztercebányának, vagy 

csak elenyésző számú. A város kitartóan ragaszkodott ahhoz, hogy evangélikus 

lelkésze legyen, de nem minden esetben mert szembeszegülni az uralkodóval és 

az esztergomi érsekkel, akik többször felszólították őket az eretnekség kiirtására. 

Ennek kezdetben oka lehetett az is, hogy az idős polgárok is ragaszkodtak katolikus 

hitükhöz, főleg annak külsőségeihez, így egy darabig (1539-ig bizonyára) a lelkész 

miattuk díszruhában jelent meg az istentiszteleten, és ministránsai is voltak. Te-

hát egy átmeneti időszakban Besztercebánya egyaránt tartott evangélikus német 

lelkészt és segédlelkészt, szlovákul igét hirdető prédikátort és katolikus lelkészt 

is. 1544-től az aggok háza is a város tulajdonába került a Fuggerektől, amelynek 

rektorát a város választotta ugyan, de személyét az uralkodó és az esztergomi érsek 

is megerősítette. Így az iskola mellett ez az intézmény is a városi tanács kezelésébe 

került, és a reformáció terjedésének szolgálatába állhatott.7

Hosszú és küzdelmes utat jártak be a városok, hogy Luther hitét megtarthassák. 

Ennek a harcnak az egyik legfontosabb állomása az 1559. december 6-án, Selmec-

bányán a városok gyűlésén összeállított Confessio Heptapolitana, amelynek megal-

kotásánál Besztercebánya képviseletében Johann Kintzelius, Martin Aquila és Jacob 

Platzko egyházi személyek is jelen voltak. Őket – Platzko kivételével – egy esztendő 

elteltével az esztergomi érsek veszélyes eretnekeknek nyilvánította, és eltávolításukat 

követelte. A város végül kénytelen volt meghátrálni, de amikor az érsek jezsuitákat 

akart hozzájuk küldeni, újra ellenállt. Válaszukban kifejtették: nekik vannak saját 

lelkészeik, akik Isten igéjét hirdetik, s akikhez a lakosság is ragaszkodik, semmi 

szükségük másokra, főleg nem erőszakkal idetelepített jezsuitákra. Ez a huzavona 

egészen 1563-ig zajlott, de Besztercebánya, költségeket és fáradságot nem kímélve, 

sokszor az uralkodó jóindulatának elvesztését is kockáztatva kitartott.8 Mindez 

csak úgy volt lehetséges, ha a város vezetése egy emberként és meggyőződéssel 

állt a lutheri tanítások mellé, és képviselte ezt a nézetet nemcsak a külső hatalmak, 

mint az uralkodó vagy az érsek felé, de saját városán belül is. Csak így érhették el a 

város vezetői, hogy a lakosság az új hitet megismerje s tanításait elfogadja. Hogy ez 

 6 MOL Filmtár C/81. tekercs 30. cím 35. felvétel. 1548. év kifi zetései között például a következőket 

olvashatjuk:

„Den Herrn pfarher gebe man wöchentlich R 2

den deutschen Prediger R 2

den windischen Prediger R 1,25

den windischen Caplan R 1.”
 7 Hajdú 1918, 5–6. o.
 8 Uo. 21–25. o.
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hogyan is történhetett, azt meglehetősen nehéz tetten érni, itt mindössze néhány 

apró adat áll rendelkezésünkre.

Az első példám a jegyzői (Stadtschreiber) tisztséggel kapcsolatos. A jegyző ve-

zette a városi tanács üléseiről a jegyzőkönyveket, bonyolította a város levelezését, 

sőt többször utazott is tanácsurak kíséretében, hisz neki nem csak németül, de 

magyarul és latinul is jól kellett tudnia. Ő könyvelte a város kiadásait és bevételeit 

a számadáskönyvekbe, kitöltötte és kiadta a tanács hivatalos okmányait, vezette a 

születési és halálozási anyakönyveket és ezekből kivonatokat készített, két tanácsúr 

jelenlétében lejegyezte a végintézkedéseket, felvette a hagyatéki leltárakat, elkészí-

tette a bíróságként eljáró városi tanács iratait.9 Feladata tehát sokrétű volt, komoly 

szakértelmet igényelt, és a jegyző mindenképpen élvezte a tanács és a polgárok bizal-

mát. Esküjének szövege szerint a jegyző legyen istenfélő, hűséges és engedelmes, ne 

fogadjon el ajándékot, tartsa meg a hivatali titkokat, tisztességgel szolgálja városát. 

Érdekes megjegyezni, hogy az 1692-ben lejegyzett esküszöveg végén még Isten 

mellett az összes szentek segítségét is kéri ehhez a jelölt. Megfelelő személyt találni 

tehát nem volt egyszerű. Azonban Georg Albin Niederhayder, aki 1531-től látta el a 

jegyzői tisztséget a városban, bizonyára ilyen volt. Feladatait nagy szakértelemmel 

végezte, hivatali munkájára nem volt panasz. Írásképe a városi könyvekben még 

majd’ ötszáz év távlatából is könnyen olvasható, rendezett, a kor nyelvi előírásainak 

megfelelő.10 Betartotta az egyes iratokra, úgymint végrendeletekre, bírói ítéletekre, 

megegyezésekre vagy éppen számadáskönyvekre vonatkozó formai és tartalmi elő-

írásokat is. Nevét néhol latinosan, Notarius Georgius Albinus Niederhaider formában 

használta, tehát feltételezhetően ezen a nyelven is értett. Mindettől függetlenül 1541 

januárjában megvált tőle a tanács, és helyette a később oly sok gond okozójává váló 

Michaelt Stegert alkalmazta. Niederhayder ugyanis nem volt hajlandó elfogadni a 

protestáns hitelveket, és ez ekkor már a többségében Luther tanait követő városban 

felmondási okká vált. A későbbiekben ilyen esettel már nem találkozhatunk.

Vizsgálódásunk másik iránya, hogy mit is olvas a bányavárosi polgár. A városi 

tanácsban, a tanácsterem asztaláról a kereszt mellől nem hiányoztak a régi törvény-

könyvek, például a Sachsenspiegel vagy Werbőczy gyűjteménye és a selmeci jogkönyv 

sem, az esküdt polgárok tehát ezeket is ismerhették.11 Izgalmasabb kérdés azonban, 

hogy milyen egyházi tárgyú műveket vehettek kézbe. Ha csak a magánkönyvtá-

rakat tekintjük, akkor a 16. században mindössze négy személyről van adatunk, 

mindannyian prédikátorként tevékenykedtek. Rafael Steger ötvenegy kiadványt 

 9 Jurkovich 1922, 657r.–658v.
 10 MOL Filmtár C74. tekercs 285–361. felvételei.
 11 Kuzma 2008, 11. o.
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mondhatott magáénak, ebből tizenegy német, harmincnyolc latin, kettő ismeret-

len nyelvű volt. Harminchét egyházi jellegű, nyolc világi, hat egyéb. Georg Pu khen 

prédikátor harminchárom könyvéből huszonhat volt német, a többi latin, tizennégy 

egyházi és tizenkét világi témájú művet mondhatott magáénak. Johann Fir bin ger 

nyolc kiadványából mind német nyelvű volt, hét egyházi témájú, egy világi. Sa mu el 

Schmie del huszonegy kizárólag német nyelvű művel bírt, amelyek közül tizenöt volt 

egyházi témájú. Tehát a könyvek 50,9 százaléka volt német nyelvű, a többi latin, más 

nyelvű könyvekkel pedig nem találkozhatunk. Igaz, ez az arány annak is köszönhető, 

hogy az egyetlen nagynak nevezhető könyvtár tulajdonosának, Stegernek 74,5 szá-

zalékban latin könyvei voltak, de mivel ő volt a Spitalrector, talán az ott összegyűlt 

könyveket is neki tulajdonította az összeíró. A másik három kiskönyvtárban az arány 

ugyanis éppen fordított, 78,1 százalék a német művek javára. Ha a vallási műveket 

tekintjük, akkor a legelterjedtebb mű a Biblia volt, a vallási művek 12,8 százalékát 

ez tette ki Besztercebányán, ezeknek több mint fele német nyelvű, legtöbbször Lu-

ther fordításában. A lelkészeknél nagy számban fordultak elő homiletikai művek és 

posztillák is. A 16. században városunkban a könyvtárak 75 százalékában voltak ilyen 

jellegű művek és imakönyvek. Emellett nagy arányban találunk történeti, orvosi és 

természettudományi munkákat. Ezen adatok fényében nehéz pontos képet alkotni 

a bányavárosi polgár műveltségéről, hiszen négy személy nem nevezhető repre-

zentatív mintának. A 17. század már sokkal több művel szélesebb adatfeldolgozási 

lehetőséget kínál. Félrevezető lehet az a tény is, hogy főként egyháziak hagyatékában 

ránk maradt könyvekről van tudomásunk, ahol a vallási tárgyú könyvek jelenléte 

foglalkozási sajátosság. Ettől függetlenül sokat jelent a német nyelvű könyvek és főleg 

Luther műveinek jelentős száma, amely a protestantizmus elterjedése mellett arról 

is árulkodik, hogy a lelkészek és a prédikátorok az istentiszteleteken már a Luther 

és Melanchthon által előírtakat képviselték.12

A harmadik szektor, ahol átalakulást hoz a reformáció kora, az a büntetőjog. 

Besztercebányai polgárt első fokon perelni a pallosjoggal rendelkező városi tanács 

előtt lehetett, itt ítélkeztek felette büntetőügyekben is. Amíg a korábbi századok-

ban, különösen az Anjou-házi uralkodók idején gyakori vezeklő büntetés volt a 

compostellai, római vagy éppen aacheni zarándoklat, ez a büntetési mód a 16. 

századra eltűnt, helyét más típusú szankciók vették át. Komolyan veszi és bünteti 

azonban a tanács a házasság szent mivolta ellen vétőket, még akkor is, ha nem 

klasszikus értelemben vett házasságtörést követnek el. 1582-ben egy Heger nevű 

férfi egy forint bírságot kényszerült befizetni a városi pénztárba, és néhány nap bör-

tönbüntetést kapott, mivel néhány évvel korábban házasságot ígért egy Otschinska 

 12 Čiaj 1993, 43., 50–79. o.
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nevű hölgynek, azt állítván, hogy szereti. Később viszont ettől a szándékától elállt, 

ezért fordult a nevezett hölgy a bírósághoz. A tanács szerint a férfi ezzel megcsúfolta 

a házasság intézményét, ezért a büntetés.13 A városnak már 1532-től nős lelkésze 

volt Philadelphus Antal személyében, aki viszont többször összetűzésbe került a 

tanáccsal, nem tudván eldönteni, melyik valláshoz vonzódik igazán. Részben pont 

ez váltotta ki az esztergomi érsek felháborodását a városi tanács ellen, de végül 

Philadelphus 1538-ban lemondott állásáról és távozott a városból.14

Ez a néhány apró mozaik talán felvillantott valamit egy város küzdelméből egy 

nehéz időszakban. Főként a tanács fáradozását, emberi erőfeszítéseit, hogy Luther 

hitét átvehessék. Tették ezt egy katolikus uralkodóval szemben is, anyagiakat sem 

kímélve. Hogy ez nem volt egyszerű, azt mutatja az is, hogy a városnak saját polgá-

raival is meg kellett harcolnia, ami érdekes átmeneti időszakot hozott a település 

életében, ahol több vallási irányzat, nyelv élt egymás mellett. Ehhez az íráshoz a 

városi iratokat és a már nyomtatásban megjelent forrásokat használtam; mindezt 

az egyházi források anyagával kiegészítve még színesebb, árnyaltabb képet lehet 

rajzolni erről az átalakulásról.
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Egy elfelejtett magyar utazó a kora újkori 

Oroszországról

A magyar történeti ruszisztikai kutatás az utóbbi években szükségszerűen fordult 

az image-kutatás felé. Haladva a történelemkutatáson belül fellelhető új trendekkel, 

mára a forrásfeldolgozásokban helyet kaptak azok a munkák is, amelyek azt vizs-

gálták, hogyan érzékelte a kor embere az adott ország társadalmát, mentalitását, 

szokásait s más egyéb szegmenseit. Az ELTE BTK Történeti Ruszisztikai Tanszéke 

már hosszú évek óta foglalkozik ezzel a területtel. Tanulmányomban egy kora 

újkori témáról fogok beszélni, nemcsak azért, mert ebben az időszakban kezdtek 

megszaporodni a Moszkóviáról szóló külföldi híradások, hanem azért is, mert erre 

az időre tehető az első magyar illetőségű leírás a moszkvai Oroszországról. 

Az oroszok már az Európára ablakot vágó I. Péter cár kora előtt mintegy há-

rom évszázaddal is kiterjedt kereskedelmi kapcsolatot folytattak a nyugat-európai 

országokkal. A 16. század közepén az angolok és a hollandok rendelkeztek a leg-

szélesebb kapcsolatrendszerrel a térségben. A két ország kereskedői már IV. Iván 

kora óta számos privilégiummal bírtak, s kereskedelmi tevékenységüket leginkább 

Arhangelszk kikötőjén keresztül bonyolították. Diplomáciai kapcsolatok kiépítése 

terén az orosz fél nem igazán volt aktív, köszönhetően az opricsnyina időszaka során 

tapasztalható belső gondoknak és annak a pravoszláv alapelvnek, hogy a cár, az 

egy igaz keresztény uralkodó számára a latin rítusú keresztényekkel mindennemű 

kapcsolat rangon aluli lenne. A 16. század húszas éveitől azonban Nyugat-Európa 

mintegy felfedezi magának Moszkóviát, amelynek eklatáns bizonyítéka az Itáliában 

és a német területeken születő számos Oroszországról szóló útleírás. 1525-ben 

Tübingenben, egyes kutatók szerint 1526-ban Bázelben jelent meg Johannes Fabri1 

 1 A svájci származású Johannes Fabri híres teológus és a reformáció esküdt ellensége volt. Az I. 

Ferdinánd szolgálatában álló Fabri 1525-ben találkozott III. Vaszilijnak két, Spanyolországból 

visszatérő követével, akiktől információt szerzett szülőföldjük viszonyairól. Azonban Fabri sem 

járt soha Oroszországban. Az ennek ellenére jelentősnek mondható műve 1525-ben jelent meg 

Tübingenben. Erről részletesebben: Adelung 1960, 184–186. o.
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műve az oroszok vallásáról, valamint Alberto Campense2 és Paolo Giovio3 művei is 

ekkor láttak napvilágot. Felmerül a kérdés, hogy egy addig teljesen felfedezetlen világ 

miért lett egy emberöltő alatt ennyire vonzó a nyugat-európai országok számára.

Az oroszokról szóló híradások megszaporodásának politikatörténeti okai vannak. 

Mivel az Oszmán Birodalom egyre nagyobb veszélyt jelentett a nyugat-európai 

hatalmak, különösen a pápa számára, Oroszországra mint potenciális szövetsé-

gesre tekintettek a törökök elleni harcban. Ezt az érdeklődést kihasználva újabb és 

újabb művek jelentek meg a század folyamán az orosz államról szerte Európában. 

A korszak legjelentősebb Oroszország-leírása minden kétséget kizáróan a Stájeror-

szágból származó Sigmund Herberstein munkája,4 amely a Rerum Moscoviticarum 

Commentarii címet viseli. Herberstein könyve viszonylag széles körben ismert volt 

az Oroszország iránt érdeklődő művelt közvélemény előtt, s 1549-es első megjele-

nése után a mű még több kiadást is megért. 

Egy ilyen történelmi szituációban került sor a Német-római Birodalom és Mosz-

kó via első diplomáciai kapcsolatfelvételére. 1602-ben II. Rudolf császár elhatározta, 

hogy viszonozza a Szafavida-dinasztiába tartozó Abbász iráni sah 1600-ra datálható 

követségét, s elküldi követeit Perzsiába. A követség vezetőjévé a kor egyik híres 

diplomatáját, Zalánkeményi Kakas Istvánt nevezte ki, aki ennek a tanulmánynak 

egyik központi alakja.5 

Zalánkeményi európai mércével is a kor egyik legképzettebb diplomatájának 

számított. 1558-ban született Kolozsváron, tehetős család gyermekeként. Kiváló 

oktatásban részesült: a bécsi egyetemen szerzett jogi doktorátust, de látogatta a 

bolognai és a padovai egyetem előadásait is, s Erdélybe már nagy műveltségű férfi-

úként tért vissza, tökéletesen beszélve számos nyugat-európai nyelvet. Nagy tudása 

 2 A holland származású, de Itáliában élő Alberto Campense műve 1523-ban íródott, s először 1543-

ban adták ki Velencében. Erről részletesebben: Adelung 1960, 181–184. o.
 3 Como városának püspöke, Paolo Giovio műve 1537-ben jelent meg Rómában, s hamar elterjedt 

Itália művelt olvasóközönsége körében. Campenséhez hasonlóan ő sem járt Oroszországban, 

így műve bővelkedik a máshonnan átvett, esetleg hallomás útján szerzett információkban. Erről 

részletesebben: Adelung 1960, 187–191. o.
 4 Sigmund Freiherr von Herberstein már 1517-ben járt Moszkóviában, ahová 1526-ban még egy-

szer visszatért. A Miksa császár követségén keresztül orosz földön járt szerző műve a Rerum 

Moscoviticarum Commentarii címet viseli, s az egyik, ha nem a legjelentősebbnek mondható 16. 

századi forrásnak számít az általunk vizsgált témában. Herberstein műve 1549-ben jelent meg 

Bécsben, amelyet még több kiadás követett, s több nyelvre le is fordították. A mű ilyenformán Eu-

rópa legfonto sabb Oroszország-könyvévé nőtte ki magát, s mint egy enciklopédia, szinte kötelező 

olvasmánnyá vált a Moszkóviába utazók számára. Az általunk vizsgált Zalánkeményi és titkára, 

Tectander is hivatkoztak Herberstein leírására, átvéve belőle több elemet is.
 5 Nyíre 1955.
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és széles látóköre felkeltette az erdélyi fejedelem, Báthory Zsigmond érdeklődését 

is, aki 1590-ben udvarába hívta s törvényszéke egyik bírájává tette Zalánkeményit. 

1593-ban a törvényszéki bírót már az a megtiszteltetés érte, hogy ő vezethette a 

fejedelem Angliába küldött delegációját, s így lehetősége nyílt arra, hogy a korszak 

egyik legerősebb uralkodója, I. Erzsébet angol királynő előtt mondjon beszédet. Az 

uralkodónő előtt elmondott beszéde nem maradt hatás nélkül: Európa egyik legis-

mertebb diplomatájává vált.6 Ilyen előzmények után nem volt meglepő, hogy Rudolf 

császár is őt szemelte ki a Perzsiába tartó követség vezetőjének. Zalánkeményi el is 

fogadta a császár megbízatását, s augusztus 27-én kíséretével útnak is indult Prága 

városából. A követség célja az volt, hogy a császár megnyerje magának Abbasz 

sahot szövetségesül egy Oszmán Birodalom ellen indítandó háborúhoz. A császár 

motivációja könnyen érthető: a tizenöt éves háború miatt szorult helyzetben lévő 

Rudolf célja nem lehetett más, mint a törökök kétfrontos harcra kényszerítése. 

Zalánkeményi tehát tisztában volt küldetése súlyával, azonban annak nehézségeivel 

is. Ezeket a gondokat természetesen nem egyedül kellett megoldania.

Útitársai közül egy embert mindenképpen ki kell emelnünk. Az illető nem volt 

más, mint egy Georg Tectander nevű szászországi jogász, aki a követ mellett titkári 

teendőket látott el. A fiatal kora ellenére nagy műveltséggel rendelkező titkár műve 

alapján tudjuk rekonstruálni a delegáció útját Perzsiába,7 ahonnan Zalánkeményi 

soha nem tért haza. 

A küldöttség tagjai hosszú és meglehetősen veszélyes útra vállalkoztak. Maga az 

utazás is számos veszélyt rejtett magában, azonban a legelrettentőbb minden kétséget 

kizáróan a hatalmas távolság volt. Perzsiába ugyanis abban a korban Oroszországon 

keresztül vezetett az út. Különösen igaz ez a császár küldöttjére, ugyanis már Ma-

gyarországon, a hódoltság területén ellenségbe ütköztek volna, így nem maradt más 

választás, mint kerülő úton, Moszkóvián át eljutni Perzsiába. A követség már az út 

elején súlyos nehézségekkel találta magát szemben, Lengyelország délkeleti területein 

ugyanis a pestis pusztított, s ennek következtében a követek gyakran a szabadban 

éjszakáztak, mivel a járvány miatt a településeket nem merték érinteni. Tectander 

gyakran megemlíti művében, hogy az utak rossz állapota rendkívül megnehezítette 

az előrejutást. Ez egybevág számos más utazó, különösen Herberstein véleményével, 

aki szintén gyakran számol be arról, hogy a saras utak miatt lengyel és orosz területen 

közlekedni szinte lehetetlen. Mazóviát és Litvániát átszelve azonban a küldöttség 

 6 Tardy 1983, 158–164. o.
 7 A műnek két magyar fordítása is van, azonban egyik sem teljes, hiszen nem tartalmazzák Za-

lán ke ményi követi beszédét, amelyet az orosz uralkodó, Borisz Godunov előtt mondott el. A két 

fordítást lásd: Szamota 1892; Monok 1990.
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1602. október 15-én Szmolenszk térségében elérte a lengyel–orosz határt. Itt, ahogy 

azt szinte minden Moszkóviában járt utazó megemlíti, hosszú napokig kellett vára-

kozniuk a cár, Borisz Godunov küldöttségére. A császár küldöttsége innentől már 

csak és kizárólag az orosz kísérők gyűrűjében mehetett tovább, s november 9-én 

el is érték a fővárost, Moszkvát, néhány nappal később pedig Zalánkeményit az a 

megtiszteltetés érte, hogy audiencián vehetett részt minden oroszok cárja, Borisz 

Godunov előtt. Pár nap elteltével a küldöttség továbbindult Kazányba, s december 

23-án el is érték a várost. A telet itt kellett tölteniük, s mivel a tél Oroszországban 

meglehetősen hosszú ideig tart, csak 1603. május 11-én folytathatták útjukat a Kasz-

pi-tenger felé, miután a Volga jege már felolvadt. Asztrahány városában mintegy 

két hónapot vesztegelt a küldöttség, a követek nem kis bosszúságára. Július 22-én 

Zalánkeményi és küldöttsége ki tudott hajózni a Kaszpi-tengerre, s augusztus 8-án 

hajójuk kikötött Langeran városában, amely már a Perzsa Birodalom fennhatósá-

ga alá tartozott. Innen a császári követ hírnököt küldött Iszfahán városába, hogy 

értesítse a sahot érkezésükről. Az ekkor már súlyosan beteg és teljesen legyengült 

Zalánkeményit társai hordágyon vitték, azonban ez sem menthette meg: 1603. ok-

tóber 25-én Lahidzsán városában meghalt.8 Feljegyzéseit átadta titkárának, Georg 

Tectadernek, ingóságait pedig végrendeletében feleségére hagyta. Tectander sikerrel 

véghez is vitte a küldetést, eljutott a sah udvarába, majd a küldöttség súlyos nehéz-

ségek árán 1604 szeptemberében visszatért Prágába.9

Georg Tectander a hazatérés után pár hónappal úgy döntött, hogy megírja visz-

szaemlékezéseit a követség viszontagságos útjáról. Áttekintve a rendelkezésre álló 

forrásanyagot, megállapítható, hogy a titkár tisztában volt az Oroszországról szóló, 

korábban megjelent könyvek létezésével, ennek nyilvánvaló bizonyítéka, amikor 

így ír: „Tudomásom van arról, hogy a választófejedelem és kegyes hercegek az 

ilyen és ehhez hasonló peregrinációk iránt tetszést nyilvánítanak.”10 Művének 

nem titkolt célja volt többek között az is, hogy „ha a jövőben mások követségbe 

vagy más ügyekbe ilyen helyekre küldetnek, minél jobban tudomásuk legyen ezen 

tájak sajátosságairól, nevezetességeiről, valamint a népek erkölcseiről”.11 Tectander 

könyve az Iter Persicum címet viseli, s először 1609-ben adták ki Meissenben. 

Magyar nyelven a könyvet kétszer adták ki, 1892-ben és 1990-ben, az orosz kiadás 

1896-ra datálható. Minden, amit erről a veszélyes vállalkozásról tudunk, ebből a 

műből rekonstruálható. 

 8 Erről részletesebben: Veress 1905, IV–V. fejezet. 
 9 Bencsik 1993, 188–191. o.
 10 Tectander 1609, saját fordítás.
 11 Uo., saját fordítás.
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Az Iter Persicum leghangsúlyosabb része Oroszországgal foglalkozik. A műben 

számos olyan információ és sztereotípia található Moszkóviáról, amelyeket más 

egykorú források is megerősítenek, illetve említést tesznek róluk. Ilyen szempontból 

a mű kiválóan illeszkedik a 16–17. századi Oroszország-leírások sorába, érdekes 

elemekkel gazdagítva azokat. Ami a forrás olvasásakor azonnal feltűnik, az az a 

fajta dichotómia, ahogyan Tectander az országhoz és az orosz néphez viszonyul. 

A mű egy részében kimondottan objektívan ír Moszkóviáról és annak lakóiról, 

azonban a szövegben megtalálható számos olyan visszatérő elem, amely a legtöbb 

1602 előtti leírásban már szerepel. Ezek a negatív, már-már russzofóbnak mondha-

tó sztereotípiák a későbbi korokban is gyakran megjelennek a témával foglalkozó 

írásokban. Fontos megjegyezni, hogy a követek az országba érkezés után szinte alig 

érintkezhettek valakivel, kivéve természetesen az őket kísérő prisztávokat. Ebből 

adódóan a műben számos hallomás útján szerzett információ vagy egyenesen hamis 

állítás is szerepel, amelyek forrásértéke – ha ugyan más szempontból is – szintén 

rendkívül jelentős. Ezek a kitételek jól jelzik ugyanis, milyen kép élt Nyugat-Európa 

emberében a korabeli Oroszországról.

Tectander már az országba történő belépéskor bő leírást ad a cár követeinek vi-

selkedéséről és megjelenéséről. A titkár említést tesz arról, hogy a határon tizenkét 

díszesen öltözött követ várta őket, akik orosz szokás szerint fütyüléssel és földig 

történő meghajlással üdvözölték őket. Ezt követően egyikük – ruházata alapján 

vélhetően a legelőkelőbb – lováról leszállva üdvözölte a német-római császár kö-

vetét. Zalánkeményi viszonozta a tiszteletadást, ami nagy megelégedéssel töltötte 

el az orosz követeket. A legtöbb szerző egyetért abban, hogy a külsőségekhez az 

oroszok meglehetősen keveset értenek, azonban számos utazó – köztük Herberstein 

is – megerősíti, hogy hivatalos alkalmakkor gondosan ügyelnek a reprezentációra. 

Zalánkeményi és társai számos alkalommal tapasztalták később a jó modor hiányát, 

azonban az ő leírásukból is kitűnik az a tény, hogy az országba történő belépésnek 

egy előkelő követ érkezésekor az oroszok megadták a módját.

Tectander rögtön megemlíti, hogy Oroszországba külföldiként senki sem léphet 

be, és általánosságban véve senki sem mozoghat szabadon a cár engedélye nélkül. 

Ez egybevág a 16. századi és a kortárs szerzők leírásaival. Herberstein már 1516-ban 

említi, hogy külföldiek Moszkóviában engedély és kíséret nélkül egy lépést sem tehet-

nek, s egy orosz zsoldban álló francia tábornok, Jacques Margeret 1606-os írásában12 

 12 A francia zsoldoskapitány Borisz Godunov uralkodása idején (1598–1605), majd később más ural-

kodók alatt is szolgált az orosz seregben. Munkája folytán a legmagasabb körökkel érintkezhetett, 

így releváns megállapításokkal gazdagítja a kora újkori Oroszország-képet. Erről részletesebben: 

Margeret 1983.
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megerősíti az oroszoknak ezt a korántsem barátságos eljárását.13 Az 1630-as években a 

német származású Adam Olearius megdöbbenve írja, hogy amint egy nyugat-európai 

küldöttség eléri az orosz határt, azonnal jelenteniük kell, milyen ügyben szándékoznak 

beutazni az országba, s bizony még azt is meg kell várniuk, hogy a futár visszaérjen 

Moszkvából az uralkodói engedéllyel vagy éppen egy elutasító válasszal.14 Ha a kö-

veteknek sikerült belépniük az országba, itt már egy lépést sem tehetnek egyedül. 

Afféle tisztes rabságba kerülnek, a melléjük kirendelt prisztáv és az őrök kötelesek 

őket kísérni mindenhova, s gondoskodni arról, hogy a követek semmiben ne szen-

vedjenek hiányt. Nem kevésbé fontos feladatnak számított a külföldiek oroszoktól 

történő tudatos elszeparálása. Az 1600-as évek elején ugyanis külföldi követeknek a 

helyiekkel semmilyen formában nem volt szabad kommunikálni. Ennek érdekében a 

kísérők gyakran csak a szabad ég alatt engedték éjszakázni a követeket, s erre a durva 

bánásmódra Tectanderen kívül Jacques Margeret és 1614-ben a holland diplomata, 

Isaac Massa is panaszkodik.15 

A helyzet nappal sem volt jobbnak mondható. Az utak rendkívül rossz állapota 

miatt Tectander végig panaszkodik arra, hogy nagyon lassan tudtak csak halad-

ni, s ha ez még nem lett volna elég, az orosz kísérők mindent megtettek annak 

érdekében, hogy a követek útja a lehető leghosszabb ideig tartson. Tectander a 

következőképpen ír:

„Feleslegesen ide-oda vezetgettek bennünket, csak hogy minél később érjünk 

Moszkvába. Ez – véleményem szerint – a pestis miatt történt, azért féltek, 

mert fertőzött vidékről jöttünk. Azt hazudták a követnek – ez a nép ugyanis 

hajlamos a hazugságra, csalásra és mindenféle bűnre –, hogy mindez a nagyfe-

jedelem utasítására történik, hogy a követ úr pihent maradjon, és az utazással 

ne fárasszák túl.”16

Súlyos problémát jelentett továbbá, hogy az út sok esetben sűrű erdőségeken és 

mocsárvidékeken vezetett keresztül, így a küldöttség alig néhány mérföldet tudott 

haladni naponta. A 16. században két itáliai utazó, Contarini és Barberini ugyan-

erre panaszkodik, és 1606-ban Jacques Margeret is megerősíti azt a tényt, hogy a 

kedvezőtlen földrajzi viszonyok nagyban megnehezítik az utazók dolgát. 

A delegáció november 9-én érkezett Moszkvába. Az utókor szerencséjére Georg 

Tectander az itteni viszonyokról is részletes leírást ad. A Zalánkeményi vezette 

 13 Margeret 1983, 42. o.
 14 Engel 1969.
 15 Lásd bővebben: Isaac Massa levelei a Staten Generaalnak, 1614, 1621. Saját fordítás.
 16 Tectander 1609, saját fordítás.
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küldöttséget egy tágas házban szállásolták el, amelyet Tectander tiszta és gondosan 

berendezett épületként aposztrofál. Ettől a pillanattól kezdve a követek nem hagyhat-

ták el a házukat, a városba engedély és kíséret nélkül nem mehettek be, sőt lovaikat 

is a prisztávok itatták meg helyettük. Ez az eljárás nem példa nélküli a Moszkóviáról 

szóló leírásokban. Herberstein és az itáliai származású Possevino,17 valamint az an-

gol Richard Chancellor is megemlítik, hogy egyáltalán nem volt szabad elhagyniuk 

a házat, még élelmet sem vásárolhattak maguknak, hanem mindent a prisztávok 

hoztak nekik őfelsége, a nagyfejedelem asztaláról. Zalánkeményinek és társainak 

ebből következően tehát semmiben nem kellett hiányt szenvednie: sört, mézsört, 

pálinkát, húst, vajat, kenyeret, tojást és más egyebeket is naponta vittek nekik, 

mindezt természetesen a nagyfejedelem költségén. A 16. és 17. századi objektívabb 

források kivétel nélkül megerősítik, hogy a követek ellátása kifogástalan volt. Egy 

azonban biztos: a nagyfejedelemnél tett audienciáig senki sem hagyhatta el a házat.18

Georg Tectander nem feledkezik meg arról sem, hogy részletes leírást adjon a 

Borisz Fjodorovicsnál történt audienciáról. A november 9-én lezajlott eseményt 

Tectander rendkívül mozgalmasnak és ünnepélyesnek írta le. A prisztávok már 

reggel egy gazdagon feldíszített lovat küldtek a követnek és kíséretének, akiket nem 

sokkal később katonák sorfala és a moszkvai nép kíváncsi tolongása közepette a 

nagyfejedelemhez kísértek. Tectander szerint – s ebben más szerzők is megerő-

sítik – az ünnepség központi helyén a nagyfejedelem van, s az egész alkalom arra 

hivatott, hogy az uralkodó mindenre kiterjedő hatalmát reprezentálja. A trón körül 

a legelőkelőbb bojárok ültek, rendkívül drága és díszes ruhákban, középen pedig 

Borisz Godunov és fia. Az audiencia elején Zalánkeményi elmondta követi beszédét, 

majd a nagyfejedelem és fia egészsége felől érdeklődött. A nagyfejedelem viszo-

nozta a tiszteletadást, majd sor került az audiencia egyik legfontosabb részére, az 

ajándékozásra. Tectander hosszasan részletezi, milyen ajándékokat adott és kapott 

 17 Az 1580-as évek fontos követe volt az itáliai származású Antonio Possevino, aki az egész 16. 

század egyik, ha nem a legjelentősebb értekezését írta IV. Iván Oroszországáról. A pápai legátus 

terjedelmes műve a korabeli Moszkóvia szinte minden szegmensét bemutatja, legerősebben pedig 

az uralkodói hatalomra és a pravoszláviára refl ektál. Ez nem is meglepő, ha tekintetbe vesszük azt 

a tényt, hogy Possevino kettős céllal érkezett orosz földre: közvetítenie kellett a nagyfejedelem és 

a lengyel uralkodó között a béke érdekében, továbbá rá kellett volna vennie IV. Ivánt egy törökök 

elleni háborúra. Előbbi célt sikerrel teljesítette a legátus, utóbbiban viszont kudarcot vallott. A mű-

velt jezsuita már külön tervet is kidolgozott arra, hogyan lehetne Moszkóviát katolizálni, sőt az 

uralkodóval is volt szerencséje egy rövid eszmecserét folyatni vallási kérdésekről. A pápa követe 

azonban arra a megállapításra jutott, hogy az orosz népet katolizálni nagyon nehéz lesz. Az 1580-as 

években így Rómában lekerül a napirendről az oroszok római hitre történő áttérítésének programja, 

s az 1600-as években már lényegesen kevesebb pápai küldöttség fordul meg Moszkóviában. 
 18 Erről részletesen: Radnóti 2002; Szvák 1988; Poe 2000.
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a követ Borisz Godunovtól, ezzel is megerősítve azt a tényt, amit a többi szerző is 

hangsúlyoz, hogy az ajándék kérdése az orosz udvarban döntő fontossággal bírt. 

Ezt Margeret is megerősíti egy 1601-es írásában, s a 17. század közepén a német 

Adam Olearius is hosszan sorolja, milyen ajándékokat adott Mihail Romanovnak.19

Egy ilyen leírás a történészek szerencséjére nem csak az uralkodói reprezentációról 

szól. Művében Georg Tectander hosszasan ír a moszkvai Oroszországról és annak 

lakóiról. A titkár Oroszországot igen nagy kiterjedésű, ám gyéren lakott országnak 

írja le, amelyben várost szinte alig találni. Ez megfelel a tényeknek: a 17. század elején 

Oroszország Európa legnagyobb kiterjedésű, ám legkisebb népsűrűséggel rendelkező 

országa volt. A többi szerzőhöz – Contarinihez, Herbersteinhez és Chan cel lor hoz – 

hasonlóan Tectander is termékeny országnak látta Moszkóviát, s említést tesz az 

alacsony árakról is. Előfordulnak azonban Oroszországban olyan évek is, amikor 

rossz a termés, és ilyenkor bizony súlyos éhínségekkel kell megküzdeniük az ország 

lakóinak. Tectander pont egy ilyen időszakban járt Moszkóviában, s írásában reflektál 

is az 1601 és 1603 közé eső úgynevezett nagy éhségre. A 17. század egyik legnagyobb 

éhínsége pont ekkor sújtotta Oroszországot, s a császári követek elől aligha lehetett 

elrejteni ennek egyértelmű jeleit. Tectander így ír az éhínség borzalmairól:

„Például most is néhány ezer ember éhen halt Moszkvában és környékén. Szinte 

hihetetlen, de ahogy megtudtuk, hogy gyakran vettek a pékektől olyan kalá-

csot, pirogot, […] melybe az emberi hullákról levagdalt húst aprították. Amikor 

ez kiderült, sok embert állítottak a törvény elé. Mások, szinte hihetetlen, de 

igaz, kénytelenek voltak a nagy éhínség miatt tisztátalan állatokat – kutyákat és 

macskákat – felfalni. Saját szemünkkel láthattuk az utazás során, hogy igen sok, 

egyébként csinos falu lakatlan volt. Lakóik éhen haltak. A túlélőket útonállók 

ölték meg, erről még nagyon sokat írhatnék.”20

Erről az éhínségről Margeret és Isaac Massa is beszámolnak. A holland diplomata 

szerint emberi ész fel sem tudja fogni, milyen sokat kellett szenvednie az orosz 

népnek ezekben az években.21

Művében Georg Tectander részletes jellemrajzot készít Moszkóvia lakóiról, ele-

mezve az oroszok vallásos életét is. Ezen a ponton azonban Tectander elveszti 

objektivitását, és az eddigi viszonylag mérsékelt hangnemet és objektivitást felváltja 

egy erősen russzofób attitűd. A műben itt nagy számban fordulnak elő túlzó, erősen 

kétségbevonható vagy egyértelműen hamis kitételek. Az még a kevésbé bírálható 

 19 Erről részletesebben: Engel 1969.
 20 Tectander 1609, saját fordítás.
 21 Erről részletesen: Orchard 1994.
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elemek közé tartozik, hogy az oroszok rossz modorúak és elutasítóak az idegenekkel 

szemben. Tectander megállapítja, hogy az oroszok saját magukat a leghívebb ke-

resztényeknek tartják, azonban életvitelükkel ennek éppen az ellenkezőjére adnak 

példát. Tectander szerint az oroszok

„olyan istentelen, gonosz, élvhajhász, elvetemült, szélhámos, hitszegő emberek, 

hogy mindent nem is lehet róluk leírni. Fél évig élve közöttük eléggé kiismertem 

őket. Véleményem szerint is ebben az országban a paráznaság, a fajtalanság és más 

komisz bűn úgy divatba jött, mint sehol másutt a világon. Semmibe veszik Isten 

tízparancsolatát, s ahogy megérthettem, kevéssé büntetik meg azok megszegőit.”22

A római katolikus vallású titkár nem mulasztja el kritikával illetni a pravoszláv 

vallást sem.

„Ahogy hallottam, Pál és a romlott görög hit követőinek vallják magukat. Temp-

lomaikat magasba, elöl kidíszítve, majdnem török módra építik, három vagy 

öt kör alakú toronnyal. […] Minden házigazdának – legyen az szegény vagy 

gazdag – saját bálványképe van a szoba bejáratával szemben. […] Felszentelés 

után e képeket nagy becsben tartják, mintha élő személyek lennének. Saját bál-

ványistent mindenki vásárolhat magának a piacon, ahol megszámlálhatatlanul 

sok van belőlük.”23

Szerzőnk megítélése szerint az orosz papok rendkívül műveletlenek, sőt a tanulást 

veszélyes dolognak tartják, mert szerintük az ellentétes a vallással. Ebből adódóan 

– véli Tectander – aki írni és olvasni tud, akár már a legmagasabb egyházi főmél-

tóságokat is betöltheti. 

Tectander leírásában találkozhatunk olyan elemekkel is, amelyek az orosz családot 

teszik vizsgálat tárgyává. Megítélése szerint az orosz gyerekek olyan családban élnek, 

ahol feltétetlen engedelmességgel tartoznak szüleiknek, még ha az a józan ész ellen 

való is. A német titkár rámutat arra, hogy az orosz nők helyzete korántsem irigylésre 

méltó. Férjük bármikor megverheti őket vagy egyéb gorombaságot követhet el elle-

nük, amikor csak kedve tartja. A bojárok feleségei sincsenek azonban jobb helyzetben, 

mivel őket gyakorlatilag teljesen bezárva tartják, férjük kivételével szinte soha nem 

mehet be hozzájuk senki. Olyanok, akár egy kalitkába zárt madár, írja Tectander.

Mint azt már említettem, Zalánkeményi Kakas István sosem tért vissza az út-

ról. Feljegyzéseit azonban átadta Georg Tectandernek, aki így meg tudta írni nagy 

művét, amelyben számos fontos információt hagyott az utókorra az orosz népről, 

 22 Tectander 1609, saját fordítás.
 23 Uo., saját fordítás.
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a pravoszláv vallásról, a cári hatalomról, az ország földrajzi adottságairól s az ide-

genekkel való bánásmódról. A mű jelentőségét az adja, hogy ez az első releváns 

forrásunk arról, hogy a magyarokban milyen kép élhetett az oroszokról a 17. század 

elején. Zalánkeményi és Tectander objektívan érzékelte az ország helyzetét, volt 

affinitásuk az uralkodói autokrácia felismeréséhez, pontos leírást adtak Moszkóvia 

természetföldrajzi viszonyairól, csupán az orosz népről való elmélkedésükben lelhe-

tők fel a pletykákból és hamis információból származó elemek. Ilyenformán az Iter 

Persicum című könyv kiválóan beilleszthető Nyugat-Európa Oroszország-képének 

kutatásába, a mű mégis a mai napig viszonylag alulreprezentált a nemzetközi ku-

tatásban. Kívánatos volna, hogy ez az útleírás is kellő figyelmet és több publicitást 

kapjon a nemzetközi ruszisztikai kutatásokban.
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Az evangélikus egyház az állami elvárások 

és a nemzetiségi identitástörekvések 

kereszttüzében a . század második felében

A kor1

A 19. század európai változásai három fogalommal nagyobbrészt megragadhatók, 

jól leírhatók. Az első a nacionalizmus, amelynek térhódítása – ugyan eltérő mó-

don és időben – a nemzetállamok kialakulásához, kereteik rögzüléséhez vezetett. 

Másodikként – az elsővel párhuzamosan, egymásra hatva, egymást erősítve, sőt 

egymást feltételezve – a modernizáció kibontakozása az élet minden területét át-

hatotta, átformálta. A harmadik a szekularizáció, amelynek erőteljes előretörése az 

egyházak számára Magyarországon is sokrétű kihívást jelentett. Állam és egyház 

erőviszonyai jelentősen átalakultak az előbbi javára. A katolikus államvallási jelleg 

ugyan már 1791 óta megszűnt, ám hegemón szerepe továbbra is megmaradt. Nálunk 

is jól kitapinthatók a szekularizáció előrehaladásának más jelei is: a „szektásodás” 

térnyerése a történelmi egyházak rovására, a vallásosság magánéleti kérdésként 

való kezelése, a vallási közömbösség terjedése, a felekezetenkívüliség törvény általi 

biztosítása stb., amelyek a „szekuláris egyházak” felé vitték a változásokat. 

Identitás és felekezet

A különféle identitások kutatói vizsgálataik során a szocializációs folyamatban 

megjelenő társas interakciók mennyiségére és minőségére helyezik a hangsúlyt. 

A társas interakciók életközegében a vizsgált időszakban az etnikum, a belőle 

építkező kulturális elemek és a mindkettő sajátosságait hordozó jelrendszer, a 

nyelv alapvető meghatározottsággal bírt. Ezek tanulmányozásához pedig elen-

gedhetetlen a felekezeti tagoltság vizsgálata, hiszen a korban a kultúra alapvető 

sajátosságai a felekezeti tagoltság függvényében jól megragadhatók. Az élet nagy 

történései a születéstől a halálig egy adott felekezethez kötődően zajlottak, hiszen 

1895-ig nem létezik hivatalosan felekezetenkívüliség. Az iskolákat is az egyházak 

 1 Az első három alfejezet megírásánál Gyáni–Kövér 1998 és Gergely–Izsák 2001 műveit hasz-

náltam fel.

kutatoi.indb   109kutatoi.indb   109 2014.08.12.   13:26:102014.08.12.   13:26:10



Guóth Emil

110

tartották fenn, és a 16 800 elemi népiskolából és polgári iskolából 13 600 még 

1895-ben is egyházi kézben volt.

Nemzetállam, egyház, nemzetiség

Az európai nemzetállamok kialakulási folyamatainak eltérő jellegzetességeit pró-

bálták a történészek két fogalom segítségével bemutatni: az államnemzet és a 

kultúrnemzet megalkotásával. A sokáig széles körben elfogadott paradigma értékű 

fogalompár mára már több szempontból meghaladottá vált. A kutatások igazolni 

látszanak azt a feltevést, hogy az államnemzet példájaként emlegetett Franciaország-

ban is fontos szerepet játszottak az etnikai kulturális elemek, és a politikai integráció 

kialakulásában az azt megelőző kulturális integrációnak komoly szerep jutott. Kö-

zép-Kelet-Európában pedig – a sokféle eltérő jellegzetesség mellett – két egymásra 

épülő korszakként fogható fel a két fogalom által megragadható folyamat. Elsőként 

a kulturális integrációt elősegítő kulturális fázis bontakozott ki a premodern etnikai 

gyökerek újrafelfedezésével, beépítésével (irodalom, nyelv, viselet, hagyományok stb.), 

majd a politikai fázis, amelyben a szuverén nemzetállamiság intézményi garanciái 

jöttek létre. A nemzeti önértelmezés, öntudatra ébredés korszakában fontos szere-

pe volt az egyházaknak, hiszen a vallási funkcióik mellett a felekezetek az etnikai, 

kulturális értékek hordozói, megtartói voltak. Különösen a protestáns felekezetek 

jártak ebben elöl, de hatásukra a katolikus megújulási törekvések is részben ebbe az 

irányba mutattak. Az előbb említett két fázis kiformálódásának ütemét, módozatait 

és mélységét több tényező is egy időben erősen befolyásolta, úgymint a polgári fejlő-

dés gyorsasága, karöltve a modernizáció kibontakozásának ütemével, és mindezzel 

összefüggésben a szekularizáció ereje. E három tényező nagy hatást gyakorolt az 

államok formálódására, mint ahogy fordítva is igaz. Nagyon fontos kérdés ebből 

a szempontból a formálódó polgári állam és a területén élő felekezetek viszonya. 

A magyar állam két fontos jellemzője hosszú századokon keresztül, hogy egyszerre 

mul ti kon fesszi o ná lis és multinacionális is volt. A felekezetekkel való együttélés 

történelmi hagyományaiban (a sok kemény konfliktus ellenére vagy éppen annak 

következtében) a tolerancia időről időre fontos szerephez jutott. A protestánsok 

autonómiájának működése jól mutatja ezt. A kevésbé polgárosult és szekularizált 

nemzetiségek nacionalista törekvései maximálisan élhettek az egyházi autonómia 

által kínált lehetőségekkel. Egyházaikat egyre inkább nemzeti egyházként értelmez-

ve politikai törekvéseik védőernyőjeként használták a felekezeti autonómiát. Az a 

liberális polgári állam pedig, amelyik a felekezetek irányában toleránsnak bizonyult, 

a nemzetiségi törekvések esetében csak a kulturális autonómia szintjéig volt meg-

engedő. A politikai-intézményi és a területi autonómia egyházi „köntösben” történő 

kutatoi.indb   110kutatoi.indb   110 2014.08.12.   13:26:102014.08.12.   13:26:10



111

Az evangélikus egyház az állami elvárások és a nemzetiségi identitástörekvések…

követelése olyan intoleráns magatartást váltott ki az állam vezető elitje részéről, 

amelynek hatása csak erősítette az egyébként is kortendenciaként kibontakozó 

centralizációt, mind egyházi, mind állami tekintetben.

Nemzetiségi kérdés és az evangélikus egyház

Mielőtt a címben megjelölt időszak főbb problémáit felvázoljuk, néhány fontos 

előzményre utalunk. 

Haynau 1850. februári rendeletében a protestáns egyházi autonómia mind tel-

jesebb felszámolására törekedett: a kinevezett adminisztrátorok személye és a 

közgyűlések teljes tilalma egy időre lehetetlenné tette az önkormányzatiság érvé-

nyesülését az egyház életében. Az ostromállapot megszüntetésekor az autonómia 

visszaállításának reménye megcsillant ugyan, de a különféle tervezetek napvilágra 

kerülésével és a protestáns pátens 1859. évi megjelenésével a történelmi jogok visz-

szaállításához fűzött illúziók szertefoszlottak. 

A református egyház egyértelmű és egységes elutasító állásfoglalásától eltérően 

az evangélikus egyházban a megosztottság jelei mutatkoztak.2 Már a tervezetek 

fogadtatásának különbözősége is felszínre hozott bizonyos belső ellentéteket, 

amelyek aztán a pátens kihirdetésével az egyházkormányzatban markánsan testet 

öltöttek. Elsősorban a szlovák evangélikusok által lakott egyházmegyék fogadták 

el az új rendezést, míg a gyülekezetek többsége a magyar protestáns történelmi 

hagyományokat és jogokat biztosító autonómia követelése mögé sorakozott fel.3 

Az uralkodó – a széleskörű tiltakozás hatására – rákényszerült ugyan a pátens 

visszavonását jelentő kézirat kiadására, ám a jól látható megosztottságot fenn 

kívánva tartani, a történelmi autonóm egyházszervezet megújításának lehetősé-

ge mellett megerősítette jogaiban a pozsonyi pátenskövető egyházkerületet is.4 

E felemás helyzet fenntartásával folyamatosan életben tartott egy szeparatista 

törekvést, elejét véve a józan megbékélés lehetőségének. A szabadságharc leverése 

óta 1860-ban első ízben ülésező egyetemes közgyűlés – átlátva ennek veszélye-

it – az ily módon kialakított állapot mielőbbi felszámolására törekedett. Ennek 

megfelelően feliratban kérte a pátenskövető pozsonyi kerület megszüntetését, 

ugyanakkor a szlovák evangélikus gyülekezeteket megszólítva határozottan állást 

foglalt minden egyház nemzetiségének és nyelvének tiszteletben tartása mellett.5 

 2 Zsilinszky 1907, 688–690. o.
 3 Uo. 708. o.
 4 Evangélikus Országos Levéltár (EOL). Gyűjtemények, közgyűlési jegyzőkönyvek. Egyetemes egyházi 

közgyűlések jegyzőkönyvei (továbbiakban: Egyetemes jkv.) 1860. 4. o.
 5 EOL Egyetemes jkv. 1860. 6. o.
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Mielőtt az események kronologikus fonalán továbblépnénk, szükséges néhány 

statisztikai adat ismertetése.

1880-ban Magyarországon (Horvátország-Szlavónia nélkül) a népesség 47,3 szá-

zaléka volt katolikus, 14,71 százaléka református, míg az evangélikusok aránya csak 

8,06 százalék, számuk 1 107 608 fő volt.6 Míg a reformátusok szinte mind magyarok 

voltak, az evangélikusok nemzetiségi hovatartozás szempontjából erősen megosz-

tottak voltak. 1880-ban a magyarországi evangélikusoknak csak 23,43 százaléka 

(259 460 fő) volt magyar, 35,01 százaléka (387 766 fő) német és 39,57 százaléka 

(438 006 fő) szlovák. Jelen dolgozat témáját tekintve azonban ezeket az adatokat 

tovább kell finomítanunk. Forrásunk, az állami statisztikai kimutatás ugyanis az 

erdélyi evangélikusokat is magában foglalja, ők azonban az erdélyi (szász) országos 

evangélikus egyházhoz tartoztak, és nem voltak részei a magyarországi evangélikus 

egyháznak. Erdélyben 1880-ban 199 511 evangélikus élt, 9,9 százalékuk magyar volt, 

a többiek (119 759 fő) németek voltak.7 A magyarországi evangélikus egyház híveinek 

száma tehát 908 097 fő volt, közülük 239 708-an (26,4%) voltak magyarok, 208 007-an 

(22,9%) németek, míg 438 006 evangélikus (48,23%) tartozott a szlováksághoz. Az 

adatok tanúsága szerint tehát az egyházon belül a szlovákság majdnem abszolút több-

séget alkotott. Másik fontos jellegzetesség, hogy jelentős részük összefüggő tömbben 

élt az autonóm Dunáninneni Egyházkerületen belül. E kerület több vármegyéjében 

az országos átlagot meghaladó módon volt jelen az evangélikus lakosság. Árvában 

például 8,5 százalék volt az arányuk, Liptóban 40,5, Nyitrában 12,4, Trencsénben 

8,8 és Turócban 49,6 százalék.8 Az 1878-as dunáninneni egyházkerületi névtár 

segítségével megállapítható, hogy a kerületben összesen 169 845 fő evangélikus élt, 

akik közül 141 717 volt szlovák anyanyelvű, azaz kb. 83,4 százalék. A szlovákság 74 

gyülekezetben oszlott meg, amelyből 72 öt esperesség területén volt található. Az 

öt esperesség: az árvai, a liptói, a nyitrai, a trencséni és a turóci. Az ezen egyházme-

gyékben lakó evangélikusok majdnem tisztán szlovák nemzetiségűek voltak, a többi 

három egyházmegyében (a pozsonyiban, a Pozsony megyeiben és a mosoniban) a 

német-magyar többséggel szemben kisebbséget alkottak. 

Az adatok ismeretében talán érthető, hogy a szabadságharc leverését követő 

önkényuralmi időszakban a kialakuló ellentétek miért jelenthettek az evangélikus 

egyházban egyben nemzetiségi szembenállást is, és miért kellett a tizenegy év óta 

1860-ban első ízben ülésező egyetemes gyűlésnek állást foglalnia minden egyház 

nemzetiségének és nyelvének tiszteletben tartása mellett. 

 6 Magyar Statisztikai Közlemények, Új sorozat, 27. köt. 132. 86. o.
 7 Uo. 132., 86. és 135. o.
 8 Balogh–Gergely 1996, 2: 155–156. o.
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A konfliktusoktól terhes, külső hatalmi erők által fenntartott megosztottság 1867-

ben, úgy látszott, véget ér. Ferenc József 1867. május 15-én a pátenst és az azt követő 

rendeleteit végleg hatályon kívül helyezte. Leiratában a rendezés módjára utalva a 

következőképpen fogalmazott: „…s ezen rendeletek folytán előállott összes viszonyok 

az ágostai hitvallású evangélikusok egyetemes konventje által, az érdekek kölcsönös 

kímélése mellett – higgadt megfontolás után, alkotmányos úton – rendeztessenek.”9 

A hatalom, amely addig az ellentétek fő ébren tartója, a szembenállás tüzének 

táplálója volt, a körülmények számára megfelelő megváltozása után az érdekek 

kölcsönös kímélését, higgadt megfontolást és alkotmányos utat javasolt. A leirat a 

pátens alapján szerveződött gyülekezetek számára egyetlen lehetőségként a törté-

nelmi autonóm kerületekbe való visszatérést hagyta. Az 1867. szeptemberi egye-

temes gyűlésen már jelen voltak képviselőik, akik azt kérték, hogy a szlovák ajkú 

többség nyelvét az egyházi ügyvitelben, a bíráskodásban és az oktatásban számbeli 

súlyának megfelelően méltányolják, és a megelőző időszakban elrendelt pereket és 

a meghozott ítéleteket semmisítsék meg. A közgyűlés elfogadta ezeket a kéréseket, 

így létrejöhetett az evangélikus egyházon belüli sajátos megegyezés, amelynek szel-

leme bizonyos pontokon találkozott az 1868-as nemzetiségi törvény szándékaival.10

1874-ig – kisebb-nagyobb viták közepette – megmaradt az 1867-es alapon megte-

remtett egység. Ezen időszak alatt a kormányzati politikában a felvidéki szlovákokról 

kialakított képet viszonylag pontosan jellemzi az a felfogás, amelyet Szent-Iványi 

Márton liptói főispán (egyben a Dunáninneni Egyházkerület felügyelője) fogalma-

zott meg 1867 szeptemberében a belügyminiszterhez küldött jelentésében. Szerinte 

a felvidéki szlovákok nemzetiségi tudatuk szempontjából három részre oszthatók: 

„A pánszlávokra, ezek kiengesztelhetetlenek”, „a jó érzelmű szlávokra, ezekkel 

transigálni könnyű, mert jó hazafiak”, és „a népre, amely a legmegbízhatóbb szövet-

ségese a magyarnak, s ki a kormányzati formákkal nem gondol, s azon kormányhoz 

ragaszkodik legjobban, amely neki legtöbb anyagi segélyt nyújt”.11 1873–1874-től 

aztán a pánszlávizmus fogalmának megbélyegző jelentése egyre nagyobb teret 

kapott a politikai közéletben. Az erősödő magyar nacionalista érvek rendszerében 

a pánszlávizmus a szlovákság mind nagyobb részére kiterjedő bélyeget jelentett, 

míg végül a publicisztika szintjén szinte egyenlő lett a hazaárulás fogalmával. A 

Grünwald Béla kezdeményezte – Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi mi-

niszterhez eljuttatott – Zólyom vármegyei felirat három szlovák tanítási nyelvű 

gimnáziumról állította: „…oly célból alapíttattak, hogy a pánszlávizmus a felvidék 

 9 EOL Egyetemes jkv. 1867. szeptember, 3. o.
 10 Uo. 4–5.o.
 11 Szarka 1995, 284. o.
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hazáját szerető tót lakossága között a közép tanodák útján nagyobb sikerrel terjesz-

tessék.”12 Nagyrészt ennek a következménye volt, hogy Geduly Lajos, a dunáninneni 

evangélikus egyházkerület szuperintendense a kerület 1874. augusztusi közgyűlésén 

felolvashatta a kultuszminiszter hozzá címzett iratát. Az irat a túrócszentmártoni 

algimnáziumban és különös tekintettel a tanári karban meglévő hazaellenes pán-

szláv törekvések létének vádjával illette az iskolát, és szigorú vizsgálatot követelt. 

Geduly közölte továbbá a közgyűléssel, hogy Prónay Gábor egyetemes felügyelő 

emiatt szeptember 2-ára összehívta az egyetemes gyűlést.13 A kerület egyházi 

vezetője, értelmezve a pánszlávizmus fogalmát, kijelentette: „…valamennyi szláv 

fajt egyetlenegy politikai szervezetté egyesíteni, ami, miután csak Európa s e közt 

hazánk jelenlegi politikai viszonyainak is összerombolása által volna létesíthető, 

kétségkívül nagy politikai bűn…” Erre nézve a kultuszminiszteri irat azonban 

konkrét adatot nem tartalmaz – tette hozzá –, így a közgyűlésnek körültekintő 

óvatossággal kell eljárnia, mert „a patentiális viszályokra annak idején kívülről 

kaptuk volt az alkalmat, s itt újra kívülről dobatik a visszavonás üszke egyházunkba. 

Vigyázzunk, nehogy egyházunknak ebből következhető romlásán mi kénytelenek 

legyünk sírni, s azok örüljenek, akiknek semmi egyház nem kell, vagy akiknek 

csak egy egyház kell.”14 Geduly tehát világosan látta a kialakult helyzet veszélyeit. 

Tudta, hogy kerületében a felszínre törő ellentétek könnyen szétvethetik a meglévő 

történelmi kereteket, semmissé tehetik a nehezen fenntartható egységet. 

Az eset kapcsán megválaszolásra várt néhány fontos, megkerülhetetlen kérdés. 

Sérti-e az egyetemes egyházi autonómiát az állam jelen követelésével? Hol húzód-

nak az egyetemes közgyűlés és hol a kerületi közgyűlés jogkörének határai? Kinek 

a kompetenciájába tartozik a nevezett ügy? Miként fog érvényesülni az öt szlovák 

többségű egyházmegye ereje a dunáninneni kerületben? 

Geduly Lajos az állam, az egyetemes egyházi vezetés és saját kerülete elvárásait 

egyeztetve a kerület egységének megőrzését tekintette elsődleges céljának, és ennek 

szellemében a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) követelésének elutasí-

tására tett javaslatot, amit az esperességek képviselői öt szavazattal három ellenében 

el is fogadtak.15 Az öt szlovák többségű egyházmegye ereje tehát érvényesült, és ettől 

kezdve a legtöbb e tárgyra vonatkozó kérdés eldöntésénél ez az arány állandósult. 

A szeptemberi egyetemes közgyűlés azonban – a kerület döntésével ellentétben – 

vizsgálóbizottság kiküldését határozta el, amely munkáját elvégezve nem az iskola 

 12 Uo. 105. o.
 13 EOL. Gyűjtemények, közgyűlési jegyzőkönyvek. Dunáninneni egyházkerületi közgyűlések jegy-

zőkönyvei (továbbiakban: Dunáninneni jkv.) 1874. augusztus. 2–3., 6. o.
 14 Uo. 3. o.
 15 Uo. 6. o.
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megszüntetését, csupán „célszerű” átalakítását javasolta. Miközben Geduly és Prónay 

az átalakításról tárgyaltak, Trefort miniszter az algimnáziumot 1875 januárjában 

bezáratta.16 Az ilyen mértékű állami beavatkozás csak fokozta a kerület ellenállását, 

és válaszul (ismét 5:3-as szavazati aránnyal) Turócszentmártonban új algimnázium 

felállításáról döntöttek.17 Az 1875. szeptemberi közgyűlés követelte továbbá, hogy 

az egyetemes gyűlés ne avatkozzék illetéktelenül a kerület ügyeibe, mondjon le az 

ily módon is megmutatkozó centralizációs törekvésekről. A minisztérium lépését 

pedig ugyancsak ebbe a kategóriába sorolva, tiltakozó feliratban ítélték el.18

A továbbiakban csak azon fontosabb események kiemelésére van módunk, ame-

lyek az egyházon belüli nemzetiségi ellentéteket szinte a végső szakadásig fokozták. 

A hetvenes és nyolcvanas évek fordulóján a sajtóban, a közéletben felszaporodtak az 

evangélikus egyházat, azon belül is a dunáninneni kerületet ért vádak. Hazaellenes 

pánszláv irányzatok követői oltalmat találnak az egyházban – állították. Utalhatunk 

itt Grünwald Béla 1878-as A Felvidék című röpiratára vagy Thébusz János Protestan-

tizmus és pánszlávizmus címmel 1882-ben megjelent munkájára. Thébusz például az 

1868-as nemzetiségi törvényt – mivel széles körű jogokat biztosított a nem magya-

roknak – a magyar törvényhozás legsötétebb foltjának nevezte.19 Thébusz röpirata 

megjelenésének évében a pozsonyi líceumban és az eperjesi tanítóképzőben történt 

események ismét erősen felkorbácsolták az indulatokat. Ezen intézmények saját 

hatáskörben végzett vizsgálata ugyanis titkos „pánszlávisztikus” társaságot fedezett 

fel a tanulók körében. A vizsgálat eredményeként a pozsonyi iskolából öt tanulót, az 

eperjesiből hetet kizártak. A kultuszminisztérium nem elégedett meg a kizárások-

kal, hanem a tanulókat minden hazai tanintézetből kitiltotta, esetleges külföldön 

szerzett diplomájukat pedig Magyarországon előre érvénytelennek nyilvánította.20

Az események Geduly Lajost jóval nehezebb helyzet elé állították, mint az 1874-

ben történtek. Ő már akkor, a turócszentmártoni iskolaügy kapcsán világosan 

megírta Trefort miniszternek, hogy „a tanárok nemzetiségi öntudatát, az anyanyelv 

szeretetét kellett hazaellenes cselekménnyé minősíteni ahhoz, hogy az iskolák ellen 

a legkeményebb szankciót alkalmazhassák”.21 Most is az volt a véleménye, hogy a 

vizsgálatok ezúttal sem tudtak más konkrét bizonyítékot felmutatni. A válaszreak-

ciók mégis nagyon súlyosak – állapította meg a szuperintendens.22 A megállapítás 

 16 EOL Dunáninneni jkv. 1875. szeptember. 3. o.
 17 Uo. 6–7. o.
 18 Uo. 12. o.
 19 Thébusz 1882, 87. o.
 20 EOL Dunáninneni jkv. 1882. augusztus. 9. o.
 21 Szarka 1995, 117. o.
 22 EOL Dunáninneni jkv. 1882. augusztus. 4. o.
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valóban pontos volt. Az 1882-ben ülésező egyetemes gyűlés – jegyzőkönyve 5. 

pontjának tanúsága szerint – a dunántúli egyházkerületi felügyelő indítványára a 

pánszlávizmust kánoni vétségnek nyilvánította. A dunáninneni kerület közgyű-

lése által 1882 augusztusában elfogadott és a VKM-hez címzett tiltakozó feliratra 

szokatlanul kemény hangú, határozott válaszirat érkezett. 

Idézet a miniszteri válaszból. „Nem vonom kétségbe az egyházkerület felirati 

és kérelmezési jogát, még oly esetben sem, mint a jelenlegi, midőn a kérelmező a 

büntetésre méltó cselekmény pártfogolása által önmagát compromittálja, de nem 

hagyhatom észrevétel nélkül, hogy a kérelemnek hamis ürügyből kiinduló és alap-

talan indokkal való támogatása nem egyeztethető az egyházkerületi közgyűlés 

méltóságával.”23 Kiegészítésként jegyezzük meg, hogy a kerület tiltakozó feliratában 

egyrészt kérte a súlyosbított büntetések elengedését, másrészt az önkormányzatiság 

megsértésének nevezte a minisztérium beavatkozását, ami szerintük az egyházi 

bíráskodás jogkörébe vágott. Folytatva a válaszirat gondolatát: a miniszter köteles-

ségének érezte, hogy a kitiltásokkal megakadályozza a pánszláv eszmék terjesztését 

más tanintézetekben. „Nagyon szomorú dolognak tartom – írta –, ha veszélyes 

nemzetiségi izgatók az evangélikus egyházkerület közgyűlésén keresnek és talál-

nak tért tüntetések rendezésére. Én viszont kijelentem, miszerint keresni fogom és 

bizonyára meg is találom az eszközöket, hogy az ily tüntetések ne az egyházkerületi 

közgyűlés rovására rendeztessenek, hanem a rendezők személyes felelősség elé ál-

líttassanak.”24 A leirat határozott hangú, fenyegető mondatai jól mutatják az állami 

akarat eltökéltségét, nyomásgyakorló szándékát. A közvetlen beavatkozás az egyházi 

autonómia jelentős megsértése nélkül lehetetlen volt. A megoldás egyik lehetősé-

geként rajzolódott ki, hogy az 1880-as évektől már komoly ellentét mutatkozott az 

egyetemes közgyűlés és a kérdéses dunáninneni kerület közgyűlése között. A mélyülő 

konfliktusok mögött éppen a nemzetiségi kérdéshez, illetve az állami szándékokhoz 

való viszonyulás eltérő volta állt. Egy centralizáltabb egyetemes egyház szélesebb 

jogokkal bíró közgyűlése képesnek látszott megtörni a mind határozottabban je-

lentkező nemzetiségi törekvéseket. Ez az út annál is inkább járhatónak tűnt, mivel a 

szlovák nemzetiség ereje igazán egyetlen egyházkerületben érvényesült, míg a másik 

háromban (a bányaiban, a tiszaiban és a dunántúliban) nem remélhetett hathatós 

támogatást. Az egyetemes közgyűlés összetételében így mindig a magyar-német 

többségi akarat dominált. Az eredményes nyomásgyakorlás további biztosítéka az 

egyházegyetem vezetőinek személyében rejlett. Nevezett személyek – társadalmi 

rangjuk, helyzetük, a közéletben betöltött szerepük folytán – elfogadták és támogat-

 23 EOL Dunáninneni jkv. 1883. szeptember. 8. o.
 24 Uo.
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ták az állam céljait e probléma végleges rendezését illetően. Néhány nevet sorolunk 

csak fel, akik az 1890-es évek első felében jelentős szerepet játszottak ebben: báró 

Prónay Dezső, 1874-től dunántúli kerületi, 1883 és 1917 között egyetemes egyházi 

és iskolai felügyelő, főrendiházi tag; Radó Kálmán, 1889 és 1899 között dunántúli 

kerületi felügyelő, főrendiházi tag, Vas vármegyei főispán; Fabiny Teofil, 1880-tól 

1898-ig bányakerületi felügyelő, 1886 és között 1889 igazságügy-miniszter; Péchy 

Tamás, 1876-tól 1897-ig tiszai kerületi felügyelő, 1875 és 1880 között közmunka- és 

közlekedési miniszter, majd 1880-tól 1892-ig az országgyűlés elnöke; Szent-Iványi 

Márton, 1860 és 1895 között dunáninneni kerületi felügyelő, Liptó vármegye volt 

főispánja, főrendiházi tag. A kerületek püspökei közül főrendiházi tagok voltak: 

Karsai Sándor (1866-tól 1895-ig dunántúli püspök), Zelenka Pál (1890-től 1910-ig 

tiszai püspök) és Baltik Frigyes (1890 és 1919 között dunáninneni püspök). 

A véglegesnek remélt megoldás először az 1884-es egyetemes közgyűlésen fo-

galmazódott meg Geduly Elek lónyabányai lelkész indítványában, aki a meglévő 

egyházkerületek területi átrendezésére tett javaslatot. Az indítványt a zsinatot 

előkészítő bizottságnak adták át előzetes tárgyalásra.25 Így kapcsolódott össze az új 

kerületi beosztás ügye a régóta esedékes zsinat összehívásával. A bizottság az 1885. 

szeptember 28-án tartott ülésén úgy foglalt állást, hogy jelen helyzetben sem az 

egyik, sem a másik nem időszerű.26 Az egyház vezetői akkor még féltek az esetleges 

szakadástól, tartottak a dunáninneni kerület nemzetiségi tömbjének ellenlépéseitől. 

Mindezen okok miatt az evangélikus egyház legfőbb törvényalkotó fóruma csak 

1891-ben ült össze. A három évig ülésező zsinat feladata volt ennek a már akuttá 

vált ügynek a lezárása, amit röviden összefoglalva két lépésben meg is tett. 

Az egyik eszköz – amellyel elejét kívánták venni a szlovák nemzetiségi törekvé-

seknek, megtörni erejüket a felvidéki kerületben – a megfelelő jogszabályi háttér 

megteremtése, amely az egyházi bíróságoknak biztosíthatja a szükséges mértékű 

beavatkozás lehetőségét. A következőkben kiemeljük azokat a paragrafusokat a zsinat 

által létrehozott új egyházalkotmányból, amelyek ezt segítették elő.27 A 31. § kimond-

ta: „…az egyházközségeknek nyelvek szerint való elnevezése meg nem engedtetik.” 

A 324. § kilenc pontban sorolta fel az egyházi vétségek körét, ezek közül az e) pont 

így szólt: „…aki az egyház ügyeibe való szabad közreműködés jogát vagy tisztviselői 

állását a magyar király, a magyar haza és a magyar nemzet elleni izgatásra használja 

fel” – vétséget követ el. Ezen vétségek büntetéséről a 327. § szólt: „…azon körülmény, 

hogy valamely vétség nem csak az egyházi, de az állami törvényekbe is ütközik, az 

 25 EOL Egyetemes jkv. 1884. október. 25–26. o.
 26 Uo. 1885. szeptember. 24–25. o.
 27 A magyarországi ág. hitv. evang. keresztyén egyház alkotmánya. Budapest, 1893.
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egyházi bíróság eljárására nincs befolyással, s az egyházi bíróságok jogosítva vannak 

a 324. §-ban felsorolt ügyekben, tekintet nélkül az állami bíróságok eljárására, és 

annak eredményére saját törvényeik szerint függetlenül eljárni és ítéletet hozni…” 

A zsinaton részt vevő, de e paragrafusok elfogadása után mandátumukról lemondó 

szlovák képviselők véleménye szerint a zsinat átlépte hatáskörét. A büntető törvény-

könyv által szabályozott ügyekben az állami hatalom illetékes, hiszen az államnak 

jóval nagyobb hatalma van, és a király, a haza, a nemzet e nagyobb hatalom védelmét 

élvezik. Így ezek a paragrafusok pusztán politikai célokat szolgálnak, amelyekkel az 

egyházi jogba csak az üldözés, a denunciálás szelleme vitetett be. A zsinat második 

jelentősebb lépése – miután az egyház vezetői látták, hogy a megszületett törvények 

önmagukban nem törhetik meg a kerületi autonómiát jól használó szlovák többségi 

akaratot – az új kerületi beosztás elfogadása volt. Erről az 1894. évi júniusi ülésszakon 

döntöttek.28 Ezen az ülésszakon a szlovák küldöttek közül már csak Kmeti János liptói 

főesperes volt jelen. A kerületek „arányosításáról” szóló törvényjavaslatot 46:29-es 

többséggel fogadták el, amely a következőket tartalmazta: 

A dunánninneni kerületben maradt Moson, Pozsony város, Nyitra, Trencsén, 

Pozsony megye és Liptó kisebb része. A tiszai kerületbe került Liptó nagyobb része 

és Árva, Turócot pedig a bányai kerülethez csatolták. A dunáninneni kerülethez 

csatolták viszont a fejér-komáromi, a barsi, a honti és a nógrádi egyházmegyéket. 29

Akkor úgy látszott, ezek a változtatások végre megoldják az állami hatalom egyik 

gondját úgy, hogy közben megőrzik az egyház egységét is. A területi átrendezés 

valóban megbontotta a szlovák tömböt, növelte a magyarok arányát a dunáninneni 

kerületben, és látszólag megakadályozta a szakadást, de később a probléma gyökeréig 

el nem érő megoldásnak bizonyult. Zsilinszky Mihály a törvényjavaslat vitájában 

felszólalva józanságra intette a képviselőket, és felhívta figyelmüket arra, hogy a 

nemzetiségi kérdés nagyon mélyen gyökerező probléma, és az, akárcsak a pánszlá-

viz mus szelleme, nem az evangélikus egyházban született, és sem az egyház, sem 

az állami hatalom szuronyai sem szüntethetik meg.30

Befejezésül az egyház első emberének, báró Prónay Dezső egyetemes egyházi 

és iskolai felügyelőnek a gondolataiból idézünk, amelyek világosan utalnak állam 

és egyház érintkezésére ebben az ügyben. A kerületek új beosztásáról szóló vi-

tában többen fontosnak tartották hangoztatni, hogy a döntésnél tisztán egyházi 

szempontok érvényesüljenek. Ezekre válaszolva Prónay kifejtette: „Lehetetlen 

bizonyos állami tekintetek elől elzárkóznunk, mikor zsinati törvényt alkotunk, 

 28 Thébusz 1895, 354-356. o.
 29 Balogh–Gergely 1996, 2: 274–275. o. Lásd a térképet a következő oldalon.
 30 EOL Archivum Generalis Ecclesiae IV. a. 1894. június 8. 336–337. o.
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mert a zsinati törvényalkotás jogának egyik föltétele a korona jóváhagyása.” Így 

elkerülhetetlen, hogy „az állami szempontokat és az állami érdekeket bizonyos 

fokig figyelembe vegyük”.31
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Berzeviczy Albert, egy elfelejtett 

kultúrpolitikus

1934-ben Berzeviczy Albert akadémiai tagságának harmincadik évfordulójára 

terjedelmes emlékkönyv jelent meg. A kor jelentős tudósai szenteltek egy-egy ta-

nulmányt az agg tudós-politikusnak a jubileum alkalmából. A tisztelgők között 

szerepeltek neves történészek: Domanovszky Sándor, Károlyi Árpád és Lukinich 

Imre; nyelvészek: Gombocz Zoltán, Németh Gyula és Zsirai Miklós; irodalom-

történészek: Horváth János, Voinovich Géza; de még orvostudós is: Lenhossék 

Mihály. Az ilyenkor szokásos bevezető méltatást maga a konzervatív írófejedelem, 

Herczeg Ferenc írta.1

A megemlékezők neve szakmai körökben máig is közismert, tudományos mun-

kásságuk azóta is irányadó. Az ünnepelt emléke viszont jócskán megfakult. Bár 

hosszú élete során volt kultuszminiszter, képviselőházi elnök, a Kisfaludy Társaság 

elnöke, és három évtizeden át töltötte be a Magyar Tudományos Akadémia elnöki 

tisztét; az általa írt könyvek is megtöltenének egy polcot, mégis úgy tűnik, életműve 

nem bizonyult maradandónak. A hálátlan (?) utókor általában megelégszik az ár-

nyalatlan, egymondatos értékeléssel: Berzeviczy Albert a dualista korszak és a két 

világháború közötti konzervatív kultúrpolitika egyik fő irányítója. 

Ez elegendő magyarázat arra, hogy ’45 után miért ítéltetett elfeledésre, ami oly 

sikeresnek bizonyult, hogy Berzeviczy huszonöt évvel a rendszerváltozás után is 

ugyanolyan ismeretlen, mint annak előtte. Az viszont már kevésbé érthető, hogy 

saját kora is – miután elhangoztak a frázisokkal teli gyászbeszédek – gyorsan el-

temette, elfeledte. Ennek valószínű okát Kornis Gyula, a neves filozófus világítja 

meg, 1942-es Tudós fejek című kötetében. Elismeri ugyan Berzeviczy kivételes mű-

veltségét, emberi-politikusi nagyságát, de liberalizmusát – szerinte – a történelem 

túlhaladta, megmaradt a 19. század emberének. Bírálta még egyes műveinek stílusát, 

de legsúlyosabb kifogása, miszerint „nem ismerte fel a lélekben asszimilálódni 

 1 Emlékkönyv 1934.
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képtelen zsidóság irányából fenyegető veszélyt”,2 ma már inkább emeli Berzeviczyt 

szemünkben. Az árnyalatokra már csak azért is érdemes jobban odafigyelni, mert 

a szintén nagyműveltségű Kornis sem tartozott a vérgőzös zsidógyűlölők közé, 

ugyanakkor az általa megbírált Berzeviczy elhíresült Ady-értékelése kapcsán a 

másik oldalról mégis magára idézte az antiszemitizmus vádját. 

Berzeviczy elfeledését túlzás lenne kizárólag politikai motívumokkal magyarázni. 

Paradox módon hozzájárult ehhez legimponálóbb tulajdonsága, a sokoldalúsága is. 

Egyszerre volt politikus, kultúrpolitikus, jogi szakíró, író, történész, művészettör-

ténész, esztéta, aki mindegyik területen alkotott jelentőset, de igazán kiemelkedőt 

egyiken sem. A politikusok a politikába tévedt tudóst látták benne, az igazi tudó-

sok a tudománnyal műkedvelő szinten foglalkozó politikust. Találó Ravasz László 

jellemzése: Berzeviczy a szaktudósok számára dilettáns, a dilettánsok szemében 

szaktudós. Tudósként a legjelentősebbet történészként alkotta. Beatrixról, Mátyás 

király feleségéről írt monográfiája és a neoabszolutizmus koráról írt négykötetes 

műve – minden tárgyi és szemléletbeli elavultsága ellenére – adatgazdagsága miatt 

megkerülhetetlen e korszakok mai kutatói számára is.

Herczeg Ferenc a nagy organizátort tisztelte benne: „Akármilyen kaotikus vi-

szonyok közé kerül is, körülötte hamarosan elrendeződik a zűrzavar és megindul 

a rendszeres élet.”3 Valóban, a kortársak számára maga volt a megtestesült tekin-

tély, az arbiter elegantiae, a született elnök. Az Akadémia és a Kisfaludy Társaság 

elnöksége mellett még számos társadalmi és kulturális egyesületben töltött be 

vezető funkciót. Ezekből is egyértelmű, hogy Berzeviczy minden szaktudományos 

tevékenysége ellenére elsősorban kultúrpolitikus volt. Nézeteinek elavultságuk 

ellenére a maguk korában – magas tisztségeinél fogva is – nagyobb lehetett a 

befolyásuk, mint az úgynevezett „haladó eszméknek”. Ha ez utóbbiak hatását 

visszavetítjük a saját korukba, a hibás optikán keresztül torz képet kaphatunk. 

Berzeviczy pályafutását tanulmányozva árnyaltabban értékelhetjük a dualista 

korszak második fele és a Horthy-korszak hivatalos kultúrpolitikájának céljait és 

a közvéleményre gyakorolt hatását.

Berzeviczy egy előkelő, de nem túl vagyonos Sáros megyei köznemesi családba 

született 1853-ban. Édesapja, Berzeviczy Tivadar is literátus hajlamú ember volt, aki 

főleg megyéjében töltött be különféle tisztségeket, de 1865-ben és ’69-ben Deák-párti 

programmal képviselővé is választották. Fia 1870 és ’74 között a kassai jogakadémia 

hallgatója, ’74-ben kitűnő eredménnyel tette le a bírói államvizsgát. 1875–76-ban 

két félévet hallgatott a budapesti jogi karon. 1877-től az államtudományok „tudora”. 

 2 Kornis 1942, 77. o.
 3 Emlékkönyv Berzeviczy Albert urnak, 6. o.
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Édesapja nyomdokain gyors megyei karriert futott be. 1880-ban már Sáros megye 

főjegyzője. Közben 1878 és 1881 között a kassai jogakadémia megbecsült tanára. 

1881-ben Eperjes városa szabadelvű programmal képviselőjévé választotta. Ezt 

követően megszakítás nélkül még hétszer került be a parlamentbe. Jellemzően már 

első beszédében oktatási kérdéssel, a középiskolai rendszer reformjával foglalkozott. 

Legifjabb Szász Károly visszaemlékezése szerint talán épp e felszólalás hatására vette 

maga mellé a minisztériumba Trefort Ágoston kultuszminiszter az ígéretes tehet-

ségnek számító ifjú képviselőt.4 1886-tól államtitkár, a felsőoktatás ügyei tartoztak 

hozzá. A kor nagy politikai kérdésében tőle szokatlanul éles hangon védelmezte saját 

egyházával, a katolikus egyházzal szemben a liberális egyházpolitikai reformokat.

Államtitkársága idején, de 1894-es leköszönése után is a közművelődés fejleszté-

sének lelkes apostolaként is tevékenykedett. Felfogása szerint az állami élet fejlődése, 

amely egyre szélesebb néprétegeket ruház fel politikai jogokkal, megköveteli az 

általános műveltség emelését, mert egyébként a jogok illuzórikussá, sőt veszélyessé 

válhatnak. A választójogot tehát fokozatosan szélesíthetőnek vélte. Többek között 

ez különböztette meg elvbarátjától, gróf Tisza Istvántól.

Hangsúlyt helyezett a testi nevelésre. Hosszú időn át elnöke volt az Országos Test-

nevelési Tanácsnak, és őt választották a Magyar Olimpiai Bizottság első elnökévé is.

Közművelődésünk és a harmadik egyetem címmel 1894-ben jelentette meg legna-

gyobb hatású közoktatás-politikai művét. Ebben az „alulról építkezőkkel” szemben 

azt fejti ki, hogy a népoktatást is csak egy jól megalapozott egyetemi és főiskolai 

hálózat mellett lehet fejleszteni.

1895 és ’98 között a képviselőház alelnöke. Politikusi pályája ezután ér a csúcsra, 

1903 és 1905 között ő az első Tisza-kormány kultuszminisztere. Ez az alig másfél év 

az állandósult obstrukciós válság miatt lehetetlenné tette maradandó hatású tettek 

végrehajtását. Egyetlen nagyobb kezdeményezés fűződik nevéhez, a ’68-as népiskolai 

törvény módosítása. A tervezet részint egybeesett a polgári államfejlődés európai fő 

irányával, hiszen nagyobb felügyeletet biztosított volna az államnak a felekezeti isko-

lafenntartók fölött, és megszigorította a tankötelezettség végrehajtását; ugyanakkor 

kiváltotta a nemzetiségek elkeseredett tiltakozását, akik a magyar nyelv tanításának 

hatékonyabbá tételében – nem teljesen indokolatlanul – a magyarosítás veszélyét látták. 

Berzeviczynek a nacionalizmus terén is középutas politikájára jellemzően a nemze-

tiségek sokallták, a szélsőséges nacionalisták pedig kevesellték a törvényjavaslatnak a 

magyar nyelv védelmében tett intézkedéseit. A politikai helyzet a minisztert javaslata 

visszavonására kényszerítette. Tervezete egyes paragrafusait majd a Lex Apponyi ülteti 

át a gyakorlatba, bár maga Berzeviczy igen elégedetlen volt utóda teljesítményével.

 4 Szász, 1940, 63. o.
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Miniszteri tisztéről történt lemondása után választották meg nagy többséggel 

az Akadémia elnökévé. Jelentősebb tudományos munkái csak ezután jelentek meg, 

a megválasztás elsősorban a nagy műveltségű, befolyásos politikusnak szólt, aki 

reprezentatív személyiségével kitűnően képviselhette kifelé a nagy múltú testületet. 

Egyébként Eötvös Loránd kivételével az Akadémia korábbi elnökei sem számítottak 

kifejezetten szaktudósnak.

Berzeviczy nem értett egyet a hírhedt házszabálysértéssel, de ennek ellenére a 

bukása után is kitartott Tisza mellett, sőt a Nemzeti Munkapárt nevet is ő javasolta. 

A Munkapárt 1910-es győzelme után Berzeviczynek immár házelnökként kellett 

ellenszert találnia a normális parlamenti munkát megbénító obstrukcióra. Tisza 

minden sürgetése ellenére sem volt hajlandó a házszabályok megsértésére, inkább 

lemondott 1911-ben. Ezt követően politikai pályafutását befejezettnek tekintette, 

s újabb irodalmi tervei megvalósításába kezdett. 1916-ban képviselői mandátumát 

is visszaadta. Az uralkodó 1917-ben kinevezte a Főrendiház tagjának. Itt már csak 

a monarchia felbomlásánál asszisztálhatott.

A háború alatti előadásaiban a központi hatalmak hivatalos propagandaszólamait 

ismételgette, de még a másik oldalon is feltűnést keltett az a tanulmánya, amelyben 

a tudományt és a klasszikus műveltséget jelölte meg olyan tényezőkként, ame-

lyek képesek lesznek feloldani az ellentéteket a szembenálló felek között.5 Később 

is büszkén hangoztatta, hogy nálunk az Akadémia egyetlen külföldi tudóst sem 

zárt ki tagjai sorából csak azért, mert ellenséges nemzet fia volt. Egész életműve 

megtagadását jelentették a forradalmak. A Károlyi-rezsimhez minden fenntartása 

ellenére próbált lojális maradni. A Tanácsköztársaság idején az Akadémia mű-

ködését felfüggesztették, sőt vörös őrséget szállásoltak a Duna-parti palotába, őt 

mint „burzsoát” ellenforradalmárnak tekintették, és rövid időre be is börtönözték. 

Személyes sérelmei ellenére méltányos tudott maradni, például az újonnan kine-

vezett egyetemi tanárokat másokkal ellentétben nem annyira zsidóságuk, hanem 

tudományos ismeretlenségük és radikális politikai nézeteik miatt bírálta.

A Horthy-korszak nem egyszerűen csak epilógusa volt hosszúra nyúlt életpályá-

jának. A pártpolitikától ugyan visszavonult, de az Akadémia és a Kisfaludy Társaság 

elnökeként továbbra is a hivatalos kultúrpolitika felelős őrhelyein állt. Az Interpar-

lamentáris Unió magyar csoportjának elnökeként számos konferencián emelt szót 

a lefegyverzésért, a magyar kisebbségek védelméért (szülőfaluja is idegen uralom 

alá került) és természetesen a revízióért, amelyet csak békés úton, nemzetközi szer-

ződésekkel vélt kivihetőnek. Az újjászervezett felsőházba automatikusan bekerült 

 5 Berzeviczy 1916, 335. o.
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mint az Akadémia elnöke. Haláláig a külügyi bizottság elnöke volt. Felszólalásaiban 

a klasszikus liberális értékeket védte.

A magát antiliberálisként meghatározó új kurzussal és különösen az erősödő 

szélsőjobbal szemben élete végéig következetesen kitartott egyre rokonszenvesebb-

nek tűnő óliberalizmusa mellett. Így a közvélemény elismerésével szembemenve 

bírálta a korszak vezető történészét, Szekfű Gyulát, aki Három nemzedék című 

művében a liberalizmust tette meg egy hanyatló korszak bűnbakjává.6 De fellépett 

a sajtószabadság korlátozása, az antiszemita izgatás és az ennek „gyógymódjaként” 

meghozott numerus clausus ellen is. Még a numerus clausus enyhítése kapcsán is 

élesen elítélte a származás szerinti kategorizálást, és képmutatásnak tartotta, hogy 

a törvény – noha nem említi a zsidóságot – mégis köztudottan ellenük készült. 

Veszélyt látott a kormány túlzott hatalmában is. A külpolitikában ugyan fontosnak 

tartotta Mussolini Olaszországának barátságát (személyesen is fogadta őt a Duce), a 

fasizmust mégis az olasz hagyományokban gyökerező speciális jelenségnek tartotta, 

amely Magyarországra nem ültethető át.

A fajelmélet még a tudományosság mázában sem kerülhetett be az Akadémiára. 

Berzeviczy tüntetően kivonult a korabeli szélsőjobb ismert alakja, Méhely Lajos 

fajbiológus előadásáról, akit később meg is akadályozott abban, hogy faji kérdések-

ről beszélhessen az Akadémián. Amikor Berzeviczy konzervativizmusát mérlegre 

tesszük, akkor nemcsak a baloldal és a polgári radikálisok, hanem a szélsőjobb 

elleni megnyilatkozásait is figyelembe kell venni. Erről az oldalról is érték dühödt 

támadások.

A Berzeviczy-féle liberálisokat szokták konzervatív vagy ortodox liberálisnak is 

nevezni. Nem tartom feladatomnak, hogy e fogalmakat politológiai szempontból 

tisztázzam, de annyi leszögezhető, hogy konzervatív és ortodox volt minden olyan 

nézettel szemben, amelyik akár balról, akár jobbról a jogegyenlőséget, a tulajdont és 

a véleménynyilvánítás szabadságát veszélyeztette. „Ha egyszer a liberalizmuson rést 

törtünk, nem mondhatjuk meg többé, mi minden fog azon a résen át belopózni”7 

– írta egy tanulmányában. Élete végén – sajnos – meg kellett tudnia…

Talán közelebb visz Berzeviczy liberalizmusának megértéséhez, ha mintegy eset-

tanulmányként megvizsgáljuk a Kisfaludy Társaság elnökeként betöltött szerepét.

Első jelentősebb irodalmi műve, Itália című útirajza megjelenése után, 1899-ben 

választották a Kisfaludy Társaság tagjai közé. A nagy múltú társaság a 20. századra 

elvesztette egykori haladó szerepét, és a konzervatív írók fellegvárává vált. Tagjai 

kiöregedtek, egymást követték a nagy temetések. Egyre nehezebbé vált új – jele-

 6 Berzeviczy 1921, 390. o.
 7 A gentryről. In: Berzeviczy 1905, 2. köt.

kutatoi.indb   125kutatoi.indb   125 2014.08.12.   13:26:122014.08.12.   13:26:12



Fodor Tamás

126

sebb – konzervatív-nemzeti szellemű írókkal pótolni az elhunytakat. Jellemző, hogy 

nemcsak Berzeviczy, de a nevesebb tagok közül Apponyi Albert, Takáts Sándor, 

Hegedüs Lóránt vagy Angyal Dávid sem volt kifejezetten szépíró. A társaság egyre 

soványabb, kiadási gondokkal küszködő évlapjait a 19. század szellemét tükröző, 

többnyire sikertelen pályázatok, valamint Szabolcska Mihály, Kozma Andor, Vargha 

Gyula és olykor – horribile visu – József főherceg versei jellemezték.

Beöthy Zsolt halála után 1923-ban Berzeviczyt választották a Kisfaludy Társaság 

elnökévé. Hajlott kora ellenére nagy energiával látott hozzá, hogy életet leheljen a 

halódó társaságba. 1927-es elnöki megnyitójában „felfedezte” a szakadást a ma-

gyar irodalomban. A modern irodalom és a múlt hagyományait őrző irodalom 

között – véleménye szerint – Ady értékelése jelenti a választóvizet. Valójában az 

irodalmi egység érdekében békejobbot nyújtana, hisz az addig csak bírált vagy 

barátságtalan hallgatással mellőzött költő kétségtelen tehetségét elismerte, de ezt 

követően szerencsétlenül megismételte a konzervatív Ady-kritika összes jól ismert 

szólamát: az erkölcstelen magánéletet, az aranyborjú-imádást, az érthetetlenséget, 

a cinizmust, a beteg fantázia eltévelyedését és a történelmi múlt megtagadását. Az 

egészet megfejelte a költő emberi gyengeségével, ami

„…azok táborába hajtotta, akiknek a felforgatás a felforgatásért kellett (…) akik 

talán öntudatosan, talán öntudatlanul már ekkor készítették elő irodalmi téren 

azt a forradalmat, mely az országot végül vérbe és gyalázatba fullasztotta. Ezek 

benne emberükre találtak, annál inkább, mert törzsökös magyarsága cégérül 

szolgát leplezni a hazátlan internacionalizmus célját.”8

Az Ady-követők elleni kirohanás elvonta a figyelmet arról, hogy a mindig méltányos 

elnök saját táborát is felelőssé tette azért, mert támadásaikkal a költőt eltávolították 

maguktól, és ezzel mintegy átkényszerítették az ellentáborba.

Ady értékelése soha nem volt tisztán irodalmi kérdés. Már a költő életében az 

ország vezető politikusa, Tisza István személyesen vitába szállt nézeteivel. Halála 

után Szekfű Gyula sem Károlyi Mihályban vagy Kun Bélában, hanem Adyban találta 

meg Tisza méltó ellenpólusát. A negatívumokat tekintve (züllött élet, aranyborjú-

imádás, idegen szellem, a forradalom előkészítése) Berzeviczy kritikája nagyon 

emlékeztet Szekfűére, de a Három nemzedék írója számára a dekadens költő egyben 

Széchenyi magyar parlagról szóló látomásainak örököse, aki – ha ösztönösen is – 

lázadt a századvég illúziókkal teli, öndicsőítő nemzete ellen. Berzeviczy számára, 

aki a dualizmus korát idealizálta, a múlt ilyen beállítása Adynál és Szekfűnél is 

elfogadhatatlan. 

 8 Kisfaludy-Társaság Évlapjai, 1924–28. 80. o.
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Esztétikai és politikai viszolygása ellenére a kérdést mégis fel kellett vetnie, mivel a 

húszas évek végére a korábban csak szűk körben ismert költő egyre népszerűbb lett. 

Hatása alól többé a konzervatív irodalmi körök sem vonhatták ki magukat. Éppen 

a Kisfaludy Társaság tagja, Hegedüs Lóránt mondta ki a Vér és aranyt idézve egy 

pénzügytani (!) előadásán: Ady Petőfi után a legnagyobb költőnk. Négyesy László 

bírálatára pedig mindezt megtoldotta azzal a meglepő kijelentéssel, hogy Ady a 

református magyarság Bethlen Gábortól Tisza Istvánig terjedő nagy vonulatához 

tartozik.9

A kettészakadt irodalomról szóló vita évében jelent meg Ady első igényesebb 

konzervatív irányú méltatása is Makkai Sándor tollából, aki Hegedüshöz ha-

sonlóan legnagyobb vallásos költőnknek nyilvánította őt. Berzeviczy ugyan sem 

Makkai, sem Hegedüs álláspontjával nem azonosult, de saját táborának ez a 

„fellazulása” nyilván hozzájárult tisztázó igényű, az ellenvéleményekre is nyitott 

Ady-bírálatához.

Berzeviczy készségét az irodalmi egység helyreállítására a politikai vádaskodássá 

élezett Ady-kritika teljesen elfedte. Fenyő Miksa az Esti Kurírnak adott nyilatkozatá-

ban durván megtámadta. „Nem Ady felett ítél az Akadémia elnöke, amikor zavaros 

frázisaival Ady csizmaszárába kapaszkodott, hanem önmaga felett: a megnemértés, 

a vakondhorizont, a szempontok nyárspolgári alacsonysága felett, melyet Berzeviczy 

Albert tudományos kultúrája képvisel.”10

A másik oldalról hasonló élességű ellentámadás indul. A Surányi Miklós által 

megütött útszéli és nem is túl burkoltan antiszemita hang – támogatása ellenére 

– idegen Berzeviczy emelkedettebb szempontjaitól.

„Ady Endre mögött egy csúf, gonosz kórus áll, amely undok szerelmével benyálaz-

za, végre is visszataszítóvá teszi őt, ha még sokáig ünneplik. És groteszk komikum, 

hogy ennek a kórusnak mindig ugyanaz a karvezetője van: egy lobogó tempera-

mentumú vézna kis öreg, egy irodalmi borravalókat osztogató pénzemberke a 

gyáriparosok szövetségéből, bizonyos Fenyő Miksa nevű igazgató, aki valóságos 

specialistája lett az Ady-kompromittáló művészetnek.”11

Az ügy hullámai láthatóan túlcsaptak az egyszerű irodalmi vita partjain. Ignotus 

keserűen ironikus kérdéseit már nem az antiszemitizmussal csak nagyon áttételesen 

vádolható Berzeviczy-szózat, hanem az általa kavart örvénytől felvetett szélsőséges 

megnyilatkozások váltották ki.

 9 Irodalomtörténet, 1927/3–4. sz.
 10 Esti Kurír, 1927. febr. 28.
 11 Nemzeti Ujság, 1927. febr. 23.
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„Vajon a régibb magyar forradalmakat is: mondjuk ki: kávéházi zsidók csinálták? 

Zsidó volt-e, például Martinovics apát és zsidó volt-e Kazinczy Ferenc, Kossuth La-

jos, Petőfi Sándor? Vajon őket is a zsidók sugalmazták? Szakasztott ez volt ellenük a 

kifogás, hogy a népet az urak ellen bujtogatják s megdöntik a nemzeti alkotmányt.”12

A megtámadott modern irodalom nevében Babits Mihály kelt Ady védelmére a Nyu-

gatban. Ellentétben Fenyő indulatos kirohanásával, nyugodt, méltányos hangú választ 

adott. Felismerte és üdvözölte az elnöki beszéd pozitívumát, az irodalmi egység hely-

reállítására törekvő szándékot. Határozottan, de nem sértően kiigazította Berzeviczy 

tévedéseit, s a modern felfogás szellemében megtette a szükséges megkülönböztetést az 

ember és a költő, a politikai költészet és a politikai gyakorlat, a nemzetgyalázás és a job-

bító szándékú nemzetostorozás között. Vitapartnerének legjellemzőbb érvét, az idegen 

példák másolását cáfolandó, minden, a konzervatív esztétika számára megbotránkoztató 

tételét klasszikus magyar példákkal (Kazinczy, Kölcsey, Petőfi, Gyulai) támasztotta alá.13

Bár Babitsot sok méltánytalanság érte a kommün bukása után, mégis elfo-

gulatlanul próbált hidat verni a régi és az új irodalom hívei között. Nemcsak az 

országcsonkítás felett érzett közös fájdalom, hanem a készülődő új, ordas eszmékkel 

szemben a tradicionális humanista értékek védelme is indokolttá tette közeledését 

a szembenálló táborhoz.

Berzeviczy 1928. április 22-én a társaság ünnepélyes közgyűlésén, miközben a 

mindkét oldalon létező kérlelhetetlenség kiegyenlítését hirdette meg, Ady-kriti-

káját újabb szemponttal bővítette. A költő messiásként való tisztelete veszélyes az 

elszakított területek magyarságára, s új uraik támogatják ezt a kultuszt, mert Ady 

rossznak hirdette a régi Magyarországot. „Mert ez a kultusz azt hirdeti, hogy egész 

múltunk illúzió és hazugság volt, csak Adynál van a kiábrándító igazság.”14 Ebből 

az következne, hogy a büntetés (Trianon) megérdemelt volt. 

Érdekes, hogy Berzeviczy korábban a konzervatív Szekfű Gyulát szinte ugyanezzel 

az érvvel bírálta a Lemondás történelemfilozófiája című cikkében. Megkérdőjelezte 

a Három nemzedék egész koncepcióját, amely a liberalizmust tette meg egy ha-

nyatlónak ábrázolt korszak bűnbakjának. Berzeviczy szerint Szekfű nem nemzeti 

önismeretre tanít, hanem valójában kétségbeesést és lemondást hirdet. „Érvelésének 

végkövetkeztetése az volna, hogy tulajdonképpen magunk idéztük elő bukásunkat, 

tehát megérdemeltük azt, és nem szenvedtünk igazságtalanságot.”15

 12 Magyar Hírlap, 1927. márc. 6. 
 13 Babits 1927.
 14 Kisfaludy Társaság Évlapjai, 1924–28. 123. o.
 15 Berzeviczy 1921.
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Idős kora és alapvetően nem revideált konzervatív esztétikai nézetei ellenére 

Berzeviczy – meglepő rugalmassággal – éppen az őt bíráló Babitsban látta meg 

azt a költőt, aki toleranciájával alkalmas lehet a nemzeti szellemű és a modern 

irodalom közti szakadékot áthidalni. A közös nemzeti célok egységes magyar iro-

dalmat kívánnak – ez volt alapelve. Ennek jegyében 1929-ben Ravasz Lászlóval, a 

nagy műveltségű református püspökkel együtt személyesen jelölte Babitsot az egyik 

megürült költői helyre, de a társaság konzervatívabbjai – a lemondással fenyegetőző 

Vargha Gyula másodelnökkel az élen – megakadályozták a beválasztást.

A Kisfaludy Társaság Babits megbuktatása ellenére illusztris személyiséggel, 

József főherceggel gyarapodott. Berzeviczy hajbókoló üdvözlő beszédét csakis a 

Ferenc József-i „aranykor” iránti közismert nosztalgiája menti. 

Az ország legnagyobb élő költője helyett az irredenta verseket gyártó, bár ga-

rantáltan hazafias Habsburg főherceg beválasztása olyan kontrasztot teremtett, 

amely talán még világosabbá tette az amúgy is elszánt Berzeviczy számára, hogy az 

egész társaság jövője és tekintélye forog kockán, ha még egy mérsékelt nyitás sem 

sikerül. Ezért úgy döntött, újra jelöli Babitsot, és újabb elutasítás ellenére kilátásba 

helyezte leköszönését. 1930-ban – különösebb ellenállás nélkül (Vargha időközben 

elhunyt) – Babits bekerült a társaságba.

Ezek után természetes volt Kosztolányi felvétele, akinek külön érdemeként emel-

hették ki, hogy „reálisan értékelte” Adyt (tudniillik bírálta).

A két világháború közti korszakkal foglalkozó irodalomtörténet-írás – ha egyál-

talán érinti a kérdést – megelégszik azzal, hogy megállapítsa a Kisfaludy Társaság 

fokozatos eljelentéktelenedését. Még ha a folyamat egészére igaz is ez a minősítés, 

de az, hogy Babits vagy Kosztolányi fontosnak tartotta a tagságot, jelzi, hogy éppen 

Berzeviczy elnöksége alatt, a húszas években és a harmincas évek elején a közvéle-

mény előtt még lehetett valami tekintélye a nagy múltú társaságnak.

A harmincas években az agg elnök még két irodalmi szakadás veszélye ellen 

emelte fel rendszeresen szavát. Aggódott, hogy a szomszédos államok „szellemi 

védvámpolitikája” eredményeként külön felvidéki, délvidéki és erdélyi irodalom 

keletkezik, amelyek szellemiségükben elszakadnak az anyaország kultúrájától.

Veszélyesnek tartotta az irodalmi élet túlzott Budapest-központúságát is, mivel a 

főváros „fejlődésének rohamos volta miatt kénytelen volt rövid idő alatt nagyon sok 

idegen elemet felszívni, s ez okozta, hogy szellemi életében a nemzeti jelleg nem vált 

teljesen és kizárólag uralkodóvá, és attól lehet tartani, hogy éppen e miatt a vidék 

lassanként el fog idegenedni”.16 Időskorát meghazudtoló buzgalommal sorra szer-

vezte a vidékre kihelyezett közüléseket, amelyeken személyesen elnökölt. A vidék 

 16 Kisfaludy-Társaság Évlapjai, 1929–32. 51. o.
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nemzetibb érzelműnek vélt közönségére kívánta alapozni a csökkenő tekintélyű 

társaság bázisát. 

Ennyi fiatalos tettvágy és elfogulatlanság is kevésnek bizonyult a növekvő érdek-

telenségből való kitöréshez. Egy 1932-es levelében keserűen méltatlankodik, hogy 

a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium csak évi 500 pengőt juttat a Kisfaludy 

Társaságnak.17 Megrendítő, ahogy szinte könyörög Herczeg Ferencnek, jöjjön el a 

40 éves tagságának tiszteletére rendezett ünnepségre: 

„Nagyon kérlek kedves Barátom, ne hagyj bennünket ez alkalommal cserben, ne 

fossz meg bennünket attól az örömtől, hogy Veled dicsekedhessünk, és ne hazudtolj 

meg részvétlenséged által akkor, amikor Veled dicsekszünk. Előrehaladott korom-

ban nem hiszem, hogy az Akadémiában és a Kisfaludy Társaságban viselt elnöki 

tisztemet még soká megtarthassam. Fájdalom volna nekem elnökségem utolsó 

szakában azt tapasztalni, hogy a Társaság legkiválóbbjai elfordulnak tőlünk.”18

Herczeg végül elment, felolvasást is tartott, de akár jelképesnek is tekinthetjük, 

hogy a Társaság két vele együtt jubiláló oszlopos tagjának, Apponyi Albertnek és 

Kozma Andornak a helye üresen maradt. Mindketten szinte egy időben hunytak el.

Berzeviczy Albert hosszú – szinte utolsó napjáig munkával töltött – életét 1936. 

március 22-én zárta le Budapesten. Fő művét, Az absolutismus történetét már nem 

fejezhette be, az utolsó, negyedik kötet már csak csonkán jelenhetett meg. A szó 

szoros értelmében a halálos ágyáról látta el instrukciókkal utódját az Akadémia 

élén, József főherceget. Ravatalánál ő és Hóman Bálint kultuszminiszter búcsúztatta. 

Szülőföldjén, Berzevicén helyezték örök nyugalomra.

A sok frázissal teli emlékbeszéd helyett álljon itt a nagy vitapartner, Babits nek-

rológja, aki – milyen paradoxonja egy elfajuló kornak – szövetségest búcsúztatott 

a konzervatív Berzeviczyben:

„A társadalom láthatatlan, nagy formális rendjének víziója élt benne, olyan hierar-

chikus erővel, olyan parancsoló hittel, mint a mai nap már csak igen kevesekben. 

Korunk szereti a »tekintélytisztelet« jelszavát hangoztatni, de voltaképp csak az 

erőt tiszteli, ezt nevezi tekintélynek. Berzeviczy formalizmusa az erkölcsi jogok 

tiszteletén alapult, s azon jogászi és liberális elven: mindenkinek megadni a magáét! 

Ezt az elvet ő még egy másik korból hozta magával, egy régi szebb szabadelvűbb 

korból, mely még általánosan elismerte és vallotta. Ahogy az öregúr lassan túlélte 

korát, s a régi elv gyakorlatával mindinkább egyedül maradt: az eleinte vaskalapos 

 17 Berzeviczy levele Lőrinczy Györgynek. 1932. OSZK Levelestár.
 18 Berzeviczy levele Herczeg Ferencnek. 1932. dec. 31. OSZK Levelestár.
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formákba merevült konzervativizmusnak látszott, később mindinkább erény és 

dicséretre méltó példaadás lett…

Egyetértettünk a szellem jogának tiszteletében, s a törekvésben, hogy megadjuk 

mindenkinek a magáét, még annak is, amivel nem rokonszenvezünk. S szövet-

ségesek voltunk a jog és a szellem liberális magyar hitvallásában egy egész új, 

barbár világ ellen, mely csak pártokra és erőkre esküszik, s a jogot avultnak, a 

szellemet gyengének ítéli.” 19
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Szabó Dezs Trianonról

„Nem volna-e természetes, ha ezek a keleteurópai* népek, melyeket a múlt, a 

sors, a lelki alkat, a megoldandó történelmi problémák annyi közös vonása s 

a közös veszélyek hívhatnak egy nagy történelmi összefogásba, így szólnának: 

Minek legyünk mi tovább is ide-odatolt figurák a nyugati hatalmak sakktábláján? 

Minek törekedjünk egymás gyengítésére, mikor mindnyájunk közös veszedelme 

a Nagyhatalmak s különösen Németország és Oroszország imperializmusában 

van? Nem jobb volna, ha mi keleteurópai népek összefognánk sorsunk önálló 

intézésére, úgyhogy mindnyájunk ereje biztosítéka legyen mindnyájunk függet-

len egyéni fejlődésének (…)? Nem volna-e jó megcsinálni a Keleteurópai államok 

történelmi együttműködését?”1

Az idézett sorokat a két világháború közötti Magyarország egyik legnagyobb hatású 

írója, Szabó Dezső (1879–1945) vetette papírra tizenöt évvel a trianoni békeszer-

ződés aláírása után. Tanulmányomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy 

Szabó Dezső miként viszonyult a magyarság harmadát idegen országba taszító 

békeszerződéshez. Írásomban összefoglalom, hogy a Horthy-korszakban milyen 

válaszok születtek a trianoni békeszerződésre, majd röviden ismertetem Szabó 

Dezső életpályáját. A Horthy-korszak revíziós politikájára való írói reflexiójának 

bemutatása után arra próbálok választ adni, hogy Szabó Dezső miként gondolko-

dott Európáról, s mit jelentett a „harmadik utas” elképzelése. Végül azt vizsgálom, 

hogy milyen megoldást javasolt Magyarország s tágabb értelemben a kelet-európai 

népek számára a versailles-i rendezést követően.2 

 * Az idézet eredeti forrásművében olvasható szavak írásmódját a helyesírási hibák ellenére is meg-

tartottuk. – A szerk.
 1 Szabó Dezső: Magyarország helye Európában Keleteurópa. In: Szabó 1991, 1: 161. o.
 2 Bővebben: Péterfi 2011.
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Válaszok Trianonra

A trianoni trauma ma is történelmünk nagyon érzékeny pontja. Ezt bizonyítja 

egy 1989-es szociológiai felmérés, amely szerint a magyar értelmiség több mint 

négyötöde elégedetlen volt a történelmi Magyarország 1919–1920-as felosztásával.3 

Trianon elutasításának legfőbb oka minden bizonnyal a „békeszerződés területi 

előírásainak durvasága és elvszerűtlensége”.4 Durvaságot kell említenünk, hisz a 

példátlan mérvű megcsonkítás eredményeként az ország területe – Horvátországot 

nem számítva – 282 ezer négyzetkilométerről 93 ezer négyzetkilométerre, lakóinak 

száma pedig 18,2 millióról 7,9 millióra csökkent. Az elvszerűtlenség pedig arra utal, 

hogy az első világháború után oly sokat hangoztatott wilsoni nemzetiségi elvet a 

győztesek ott és akkor sem tartották be, ahol és amikor minden nehézség nélkül 

betartható és alkalmazható lett volna. Mindezek fényében nem meglepő, hogy az 

1920. június 4-én aláírt és a nemzetgyűlés által 1921. július 31-én ratifikált trianoni 

békediktátum elutasításában egységes volt a magyar politikai közvélemény.

A Horthy-korszak vezető elitje történelmi véletlenként és igazságtalanságként 

fogta fel Trianont, ezért a politikai élet irányítóinak többsége legjobb megoldásnak 

az integrális revíziót tartotta. A világpolitikai körülmények azonban mást diktál-

tak, így az a furcsa helyzet állt elő, hogy valahányszor esély mutatkozott a határok 

módosítására, a kormány mindig valamilyen kompromisszumos tervvel állt elő. 

A két világháború között a Szent István-i állameszme reprezentálta leginkább a 

történelmi Magyarország visszaállításának programját. Apponyi Albert a magyar-

ság kulturális fölényét hangsúlyozta; szerinte a magyarság – amely a kereszténység 

védőbástyájaként szerzett elévülhetetlen érdemeket Európa megmaradásában – joga 

és kötelessége az alacsonyabb rendű népek vezetése a Kárpát-medencében.5 Teleki Pál 

Trianonra adott válaszában6 a nemzet mint földrajzi-gazdasági egység jelentkezik, 

ebből adódóan a földrajztudós miniszterelnök a történelmi Magyarország visszaál-

lításakor elsősorban a térség népeinek gazdasági egymásrautaltsága mellett érvelt.

A trianoni béke utáni első negyedszázad hivatalos álláspontjával szemben azon-

ban a történelmi Magyarország visszaállításától eltérő álláspontok is megfogalma-

zódtak. Az ellenzéki – szociáldemokrata, liberális és demokrata – erők hivatalosan 

is szakítottak az integrális revízió programjával, s az önrendelkezés elvét követve 

az etnikai revíziót támogatták. A világháború és a trianoni döntés megrázkódtatá-

 3 Csepeli 1992, 182–191. o.
 4 Romsics 1996, 327–344. o.
 5 Apponyi beszédét legutóbb idézi Romsics 2007, 169–171. o.
 6 Ablonczy 2005, 232–233. o.
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saira a hatalom hivatalos magyarázataitól eltérő választ adott a népi mozgalom is. 

A népiek az integrális revíziós – tágabb értelemben az ország sorsát nagyhatalmak 

szövetségében elgondoló – politika helyett egy sajátosan magyar (illetve kelet-

európai) út megtalálásában látták a „nemzeti sorskérdések” megoldásának útját. 

1937. március 15-én a Nemzeti Múzeum kertjében összegyűlt mintegy ötezer fős 

tömeg előtt a népi írókhoz tartozó Kovács Imre ismertette a Horthy-rendszerrel 

szemben megfogalmazott követeléseket.7 A pontok közül az utolsó, azaz a 12. pont 

így hangzott: „Magyar revíziót: a Duna-völgyi népek számára a hova tartozandóság 

kérdésébe az önrendelkezési jog tiszteletben tartását. A pánszláv és pángermán 

imperialista törekvésekkel szemben a Duna-völgyi öncélúság és konföderáció gon-

dolatának megvalósítását.” Azaz Féja Géza, Kovács Imre és a többi fiatal, a szociális 

igazság iránt elkötelezett ellenzéki író a trianoni traumára a Duna-völgyi népek 

összefogásának receptjét ajánlotta. Többen tehát közülük a Teleki László, Jászi 

Oszkár, Kossuth Lajos és Szabó Dezső által felvetett konföderációs elképzelést 

alapul véve tettek javaslatot a térség „testvérnépeinek” együttműködésére. A népiek 

programja jórészt Szabó Dezső nézeteire épült, ahogy Veres Péter 1939-ben találóan 

megfogalmazta: „Szabó Dezső nekünk egy kicsit az apánk volt.”8

Szabó Dezső

A tizenkét gyermekes református családból származó Szabó Dezső (1879–1945) 

Kolozsváron szerzett érettségi bizonyítványt kiváló eredménnyel. Középfokú ta-

nulmányai után Budapestre kerülve az Eötvös Kollégium hallgatója lett. Finnugor 

nyelvészeti tanulmányait feladva magyar és francia szakos középiskolai tanárként 

járta be az országot. 1906-tól 1918-ig botrányokkal tarkított életet élt: összeférhetet-

len természete miatt két-három évente áthelyezték Székesfehérvárról Nagyváradra, 

Sümegről Ungvárra, végül pedig Lőcsére.9 1910-ben szervezőként vett részt egy 

tanári tiltakozó mozgalomban, s ennek keretében éles vitába került Tisza István 

miniszterelnökkel. A polémia, melynek révén országos ismertséget szerzett, a 

Nyugat és a Huszadik Század köreihez közelítette őt. Azonban ebből a körből is 

hamarosan kitűnt különvéleményével: Adyhoz hasonlóan ellenezte a világháborút, 

a franciákkal rokonszenvezett, s bírálta a német Mitteleuropa-terveket, amelyekben 

fenyegetést látott a magyarságra nézve. 1915-ben jelent meg Az individualizmus 

 7 Magyarországi pártprogramok 1919–1944, 418–419. o.
 8 Pritz [2012], 2. o.
 9 Életrajzához lásd: Nagy 1979; Gombos 1989; Papp 2012, 47–61. o.
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csődje című írása A Huszadik Század című folyóiratban.10 Ebben a reformáció és 

a felvilágosodás koráig visszanyúlva arra a következtetésre jutott, hogy az egyéni 

szabadságjogok kiterjesztése a közösségi értékek lerombolását eredményezte. Az 

egyén jogainak túlzott erőltetése egy korlátok nélküli, az embert gazdaságilag 

kizsákmányoló „szabadversenyt” hozott létre, amely önzésében háborúba sodorta 

Európát. Véleménye szerint a liberális kapitalizmus bukását csak egy szociális for-

radalom hozhatja el, amelyben helyre kell állítani a közösség elsőbbségét az egyéni 

érdekekkel szemben.

Eltávolodva a polgári radikálisoktól, a világháborút követően Szabó az elsők között 

vizsgálta a magyarság hanyatlásának okait Az elsodort falu című regényében. A kol-

lektív világnézetre vonatkozó, előbb ismertetett nézeteit fogalmazta meg szépiro-

dalmi keretek között ebben a munkájában. A történelmi Magyarország hanyatlását 

vizsgáló regényében az író minden társadalmi réteget bírált: a sváb hivatalnokot, 

a zsidó hadiszállítót s a lebzselő arisztokratát éppúgy, mint az alkoholizmusba 

menekülő dzsentrit. Az egyetlen kivétel a magyar parasztság, amelynek ábrázolá-

sánál az ítélkezést fölváltja a csodálat. Az író Az elsodort faluban (az „idegenekkel” 

szemben) a faluhoz, a parasztsághoz és az azzal azonosított örök magyarsághoz 

menekül. A nemzet hanyatlása tehát szükségessé teszi a megváltó szándékot, s ez 

a szándék a regény paraszti származású főhősében, Böjthe Jánosban jelenik meg.

„Ő az egészség – írja Fülep Lajos a regényről – szemben a betegséggel, az erkölcs az 

erkölcstelenséggel, az erő a gyengeséggel: ő a falujához, a néphez, az anyaföldhöz 

visszatért magyar úr, férfi és író, a gyermekszemű zseni és a romlatlan, ősegész-

ségű óriás. Aki a háború pusztítása után is visszatért a faluba, hogy felépítse: ő a 

jövendő, a magyarság reménye…”11

A regény hatása ellentmondásos volt. Azt pontosan ismerte fel az erdélyi származá-

sú író, hogy a parasztság felemelése nélkül nem mehet végbe egy új Magyarország 

megteremtése. Ez azonban nem azért volt így, mert csak a parasztok voltak ma-

gyarok, hanem azért, mert ők voltak a legnyomorúságosabb helyzetben a korabeli 

Magyarországon. Ezt azért is érdemes hangsúlyozni, mert egyfelől a regény nyo-

mán a szociális kérdés nagyobb hangsúlyt kapott a közgondolkozásban, másfelől 

1919–1920-ban számos szélsőjobboldali társaság is hivatkozik Az elsodort falura 

annak antiszemita részletei miatt. A Tanácsköztársaság bukása után Szabó Dezső 

kezdetben az ellenforradalmi rendszer aktív támogatója volt, majd az általa is re-

mélt reformok (földosztás, választójog kiszélesítése, népiskolai oktatás reformja) 

 10 Szabó 1915.
 11 Fülep 1919, 1023. o.
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elmaradása után a Horthy-korszak ellenzékeként fejtette ki írói, publicisztikai és 

pamfletista tevékenységét haláláig. 

A zsidó és német asszimiláció sikerében a harmincas évek utolsó harmadáig 

nem hitt. Az életbe lépő zsidótörvények után azonban a hazai zsidósággal szemben 

megértővé vált, s írásaiban a német terjeszkedés bírálata lett meghatározó. Erre 

példa az első zsidótörvény elfogadásakor megjelent Az antijudaizmus bírálata című 

írása, amelyben már arról írt, hogy az agresszívan terjeszkedő náci Németország 

jelent tényleges veszélyt a magyarságra nézve. Összességében a zsidókérdés kap-

csán is ellentmondásos pályája mérlege: a tízes évek végén és a húszas évek elején 

megjelent írásainak summázata szerint Magyarország egy zsidó világ-összeesküvés 

áldozata lett, s ez vezetett el Trianonhoz, míg a harmincas évek végére korábbi 

álláspontját felülbírálva náciellenes írásokat jelentet meg, s elsők között tiltakozik 

például 1938-ban az első zsidótörvény ellen. A második világháborúhoz közeledve 

számos írásában12 bírálja a nyilasok politikáját. Egyik életrajzírója, Gombos Gyula 

szerint nem véletlen, hogy volt idő, amikor Szálasi őt tekintette egyetlen komoly 

ellenfelének. Fenyegetéssel vagy megkörnyékezéssel többször megpróbálta lesze-

relni, egy alkalommal személyesen is felkereste. Annak rövid megállapítása után, 

hogy Szálasi német részről anyagi és erkölcsi támogatást élvez, Szabó Dezső kitette 

a szűrét: idegen hatalom megbízottjával, úgymond, nincs mit beszélnie. Az esetet 

később maga mesélte el egy nála járt diákküldöttségnek, hozzátéve, hogy az újabb 

fejlemények után – ez közvetlenül az Anschlusst követő napokban volt – hajlandó 

lenne Szálasi nevét egy évig dicsőíteni a füzetekben, ha az kimegy Németországba, 

és agyonlövi Hitlert…13

Az előbb említett írások (Az antijudaizmus bírálata, A végzet ellen) is az úgyneve-

zett Szabó Dezső-füzetekben jelentek meg. A Németh László Tanújához hasonlóan 

egyszemélyes folyóirat 1934 és 1942 között nyolcvan számot élt meg. A füzeteket 

Szabó Dezső maga írta tele, lapjain szerepeltek vezércikkek, esszék, vitairatok, 

pamfletek, miniszterelnököknek írt nyílt levelek. A Szabó Dezső-füzetekből meg-

szerkesztett, Az egész látóhatár címen megjelent tanulmánykötetet Püski Sándor 

adta ki – először – 1939-ben. A németellenes írások miatt a második világháború 

idején a füzetek mellett az író Marczibányi téri és Rákóczi téri, vacsorával egybe-

kötött előadásait is betiltották. Szabó Dezső utolsó vele készült interjúját 1944. 

március 12-én, a német megszállás előtt egy héttel adta néhány fővárosban tanuló 

vidéki kollégistának. A háború eseményeiről az volt a véleménye, hogy a magyarok 

 12 Lásd például: Szabó Dezső: A végzet ellen (Hungarizmus és halál). In: Szabó 1991, 1: 438–482. o.
 13 Gombos 1989, 19. o.
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a németekkel együtt buknak el, mert erkölcsi alap nélkül álltak melléjük.14 A meg-

szállást követően Szabó Dezső is – többek között Németh Lászlóval, Kodolányi 

Jánossal, Veres Péterrel és Illyés Gyulával egyetemben – a német Gestapo listáján 

volt a letartóztatandók között.15 Budapest ostroma idején – egyetlen megmaradt 

tevékenységeként – tovább körmölgette hol fűtetlen lakásában, hol az óvóhelyen 

Életeim című önéletrajzi regényét. Január első napjaiban maradt befejezetlenül a 

kézirat, miután a magányos író vízkeresztre virradólag fulladási rohamot kapott, s 

hirtelen nagyon legyengült. Szabó Dezső 1945. január 13-án, Pest ostroma közben 

halt meg: Rákóczi téri lakása pincéjében gyűrte le a tüdőgyulladás és az éhezés. 

Szabó Dezső a Horthy-korszak revíziós politikájáról

Szabó Dezső írásainak idevágó gondolatait röviden összegezve: a fennálló Horthy-

rendszer által hirdetett – a közvélemény széles körei által óhajtott – Szent István-i 

magyar birodalom megvalósítása az író szerint lehetetlen, hiszen a Trianon kö-

vetkeztében elszakadt nemzetiségek nem akarnak Magyarország kötelékébe visz-

szatérni. Még kevésbé kívánatos Magyarország számára a Habsburg restauráció, 

hiszen a Habsburgok több évszázados uralma szerinte csak szenvedést hozott a 

magyarokra. 1923-ra Szabó Dezső végleg szakított az ellenforradalmi rendszerrel, 

s írásaiban a német „térfoglalás” veszélyeire hívta fel a figyelmet. 1927-től kezd-

ve foglalt határozottan állást a magyar önállóságot veszélyeztető Anschluss és 

Mitteleuropa-tervek ellen. Szerinte a Magyarországon tapasztalható legitimista, 

irredenta és „antijudaista” propaganda gerjesztése is végeredményben a Közép-

Európában terjeszkedni kívánó Németország érdekét szolgálja. A német nagyha-

talomra példaként tekintő nyilasok politikája csak az ország további csonkulását 

eredményezheti, ezért az író mélyen megvetette a nyilas mozgalmat. A magyar 

külpolitika vezérelve szerinte csak a semlegesség biztosítása lehetett. 

1938 decemberében, amikor Csehszlovákia felszámolása már elkezdődött (münche-

ni egyezmény, első bécsi döntés), de még nem fejeződött be, Szabó Dezső a következő, 

figyelmeztetésnek szánt sorokat írta le A magyar jövő alapproblémái című írásában:

„Az pedig, ha egy kisebb nemzet és állam megsemmisül, ha egy nagyhatalom 

akadály és a többi nemzetek tiltakozása nélkül elnyelheti, – bármily ellenséges 

viszonyban volt is a jelenben az illető nemzet és állam velünk: halálosabb veszélyt 

jelent ránk, mint az, ha esetleg és pillanatnyilag nem tudjuk vele szemben jogos 

 14 Lásd: Utolsó keserű, magyar bűnöket vádló beszélgetés Szabó Dezsővel. Most egy éve halt meg a 

nagy író. Igazság, II. évf. 1946. január 16. 2. o.
 15 Lásd Németh 2002, 2: 823. o.
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követeléseinket érvényesíteni. Ez olyan tétel, melynek sarkalatos dogmának kell 

lennie minden magyar külpolitika számára.”16

Az író itt pontosan mérte fel a hitleri agresszió veszélyeit, amelyek a kelet-európai 

térség kisállamainak megszűnéséhez vezet(het)nek. A revíziós politika kiteljesítésé-

nél előbbre valónak tartotta a kis nemzetek függetlenségének megőrzését. Imrédy 

Béla kormányfőnek szánta Szabó a Querelae Magyarorum című írását. Ebben figyel-

meztette a politikust: ha a történelem ítélőszéke előtt tisztességgel meg akar állni, 

ne kösse az ország szekerét végleg a tengelyhatalmak háborúra játszó politikájához.

„A magyarságnak semmi érdeke, hogy belekeveredjék az eredeti, keleti és a lemásolt 

nyugati bolsevizmus küzdelmébe. Hadd intézzék el egymást: mi dolgozzunk és őriz-

zük szebb jövőre a maradék magyarságot. Az antibolsevizmus és az antijudaizmus 

a német imperializmus kelet-európai hatalmi álmának tankjei. Mi fogjuk be ma-

gunkat ezekbe a tankekbe, mi? És most új uszítás bontogatja szárnyait egy tavaszi 

»visszaszerző« háborúra kelet felé. Teljes felelősségemmel mondom: inkább ma-

radjon Erdély még egy ideig mostani állapotában, mintsem úgy szerezzük vissza, 

mint a Felvidéket, pláne magyar vér árán! Nekünk már nincs egy csepp elfolyatni 

való magyar vérünk se a jó Isten semmilyen világnézetéért […]. Kímélni a magyar 

vért minden esetben, minden nehézségek dacára, még az átmeneti szenvedéseket 

is vállalva: semleges, semleges, semleges lenni: ez az egyetlen magyar kötelesség!”17

Az író tehát elutasította a nagyhatalmi erőviszonyoktól függő s a közvélemény döntő 

hányada által támogatott revíziós politikát, s pacifista alapra helyezkedve kérte a 

kormányfőt, hogy tartsa távol az országot egy esetleges háborútól. 

A revíziós külpolitikát bíráló Szabó Dezső írásai kapcsán összességében megál-

lapítható, hogy az író a harmincas években jelentkező hitleri agresszió jelentette 

fenyegetést pontosan érzékelte. Azonban a mérleg itt is ellentmondásos, hiszen 

Szabó a németség külső terjeszkedéséből fakadó veszélyt tévesen rávetítette a ma-

gyarországi németekre is. Nem véletlen, hogy a magyarországi németekben élete 

végéig ellenséget látott, s megoldásként velük kapcsolatban az erőszakos asszimi-

lációt javasolta. Amikor például Szekfű Gyula, Klebelsberg Kunó vagy Tormay 

Cécile tevékenységét vagy írásait bírálta,18 a kritikáiban mindig helyt kapott az 

említettek német származása is, tévesen azt sugallván, hogy az ember származása 

és tevékenysége között kizárólagos kapcsolat van.

 16 Szabó 1938–1939.
 17 Uo.
 18 Szabó Dezső: Levél Tormay Szészilnek. In: Szabó 2007, 205–210. o. Uő: Ede megevé ebédem. Uo. 

376–407. o.
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Európa és a harmadik út

Hol a helyünk Európában? Mit értünk egyáltalán Európa fogalma alatt? Ezek a 

kérdések különös hangsúllyal kísérték végig történelmünket. A Nyugathoz való 

alkalmazkodás vagy a Kelet felé fordulás dilemmája a trianoni békeszerződést 

követően ismét élesebben vetődött fel. Egyre többen érezték úgy, hogy a Nyugat 

cserbenhagyta Magyarországot, amikor nem akadályozta meg a történelmi ország 

szétesését. A Kelettel szimpatizáló csoportok tervezgetéseit elsősorban a „hálátlan 

Nyugatból” való érzelmi kiábrándulás vezette, s csak részben a politikai meggon-

dolás.19 A Kelet felé fordulók egyik része – Kossuth Lajos dunai konföderációs 

programját követve – a kelet-európai népek egymásrautaltságát és összefogását 

hirdette, míg a turanisták figyelmüket Kelet-Ázsia felé fordították. 

A Horthy-korszak elitjének zöme – a történelmi Magyarország visszaállítását 

a nagyhatalmaktól remélve – a „nyugati”, Szent István-i állameszmét állította a 

középpontba. Szekfű Gyula, a rendszer egyik reprezentatív történésze amellett 

érvelt, hogy a magyarság útja ezer év óta Közép-Európa és Nyugat-Európa példá-

ját követni, s egy Kelethez forduló parasztállam visszavetne bennünket. A német 

eredetű Közép-Európa fogalmat sokan elvetették. A német és orosz területek közé 

ékelődött térségre Gál István és Kosáry Domokos a „Kárpát-Európa” fogalom be-

vezetését javasolta. 1940 januárjában a Magyar Nemzet hasábjain bontakozott ki 

vita a térség elnevezéséről. Gál István erre így emlékezett vissza: 

„Bartók Bélával beszélgettem a térség elnevezésről. Ő is kötötte magát Kelet-Euró-

pához s ki is fejtette nekem részletesen, mennyire igazolja a népzenekutatás ennek 

meglétét. Mindenesetre, hogy két ilyen világraszóló géniusz, mint Bartók Béla 

és Szabó Dezső félreérthetetlenül és határozottan a Kelet-Európa fogalom mellé 

kötötték le magukat, meggondolásra ad okot mindenkinek, aki mást ajánlana.”20

A népi mozgalom organizátora, Németh László is hasonló szellemben hirdette: a 

kelet-európaiság vállalásával lehetünk európaiak.21 

E kérdéskör rövid áttekintésénél Szabó Dezsőnek az 1936-ban íródott Európa22 

című tanulmányát vesszük alapul. Szabó Dezső ideológiájának magva az irracio-

nalizmus volt. Az általa bírált szabadversenyes kapitalizmus válságának okát a 18. 

század ideológiájában, a felvilágosodásban s a racionalizmus térhódításában látta. 

 19 Lásd Szekf 1940; Ring 1986, 529. o.
 20 Ring 1986, 10. o.
 21 Németh László: Kelet-Európa. In: Németh 1992, 2: 1261–1276. o.
 22 Szabó 1936a.
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Szerinte az elgépiesítő észuralom fő velejárója volt a kapitalista társadalom fő be-

tegsége: az elidegenedés. Az író ezen elidegenítő észuralom továbbvivőjének tekin-

tette a szocializmust is. A szocializmus tehát itt a kapitalizmusnak nem tagadása, 

hanem a felvilágosodás racionalista eszmeiségének továbbvivőjeként definiálódik. 

Szabó Dezső egy kategóriába sorolja a kapitalizmus és a szocializmus jelszavát, az 

internacionalizmust. Szerinte a kettő érdeke közös: eltüntetni a nemzeti ízlések, a 

területi hagyományok okozta különbségeket, felszámolni a történelmi szolidaritás 

minden formáját, s végső soron uniformizálni az emberiséget. Tehát az író egyaránt 

elutasítja mind a válságba jutó kapitalizmust, mind a szocializmust. Ezek helyett 

fogalmazódik meg nála harmadik megoldásként a „romantikus antikapitalizmus” 

filozófiája. E harmadik út (bár ő sohasem használta e fogalmat, a kifejezést Németh 

László veti először papírra Magyarországon) eszmevilágát a következőkben fog-

lalhatjuk össze röviden: a szabadversenyes kapitalizmus filozófiája, a liberalizmus 

az „individualizmus csődjét” jelenti. Ezért a Szabó Dezső-i gondolkodás alapja az 

egyén helyett a közösség igenlése. A racionalista közösségi formákkal szemben a 

társadalmi szerveződés alapjául a tradíción nyugvó közösségi formák részesíten-

dők előnyben. Társadalomszemléletében az ösztönös irracionális kötődéseknek 

lesz alapja a faj (= nemzet) fogalma. Felfogásában az emberiség története a fajok 

szüntelen versengését jelenti. Szabó Dezső szerint e versenyben a kis nemzetek 

hordozzák az igazi értéket, a fejlődés lehetőségét.23 Így Európa egységét a termékeny 

sokféleségnek köszönheti, mert Európát nem egy nagyhatalom teremtette, hanem 

sok kis nép versengése. Kis nép volt már a görög és a római, az európai kultúra két 

antik őse is. Tehát a modern Európa elképzelhetetlen a sok kis nemzet versengése 

nélkül. Mindezt azért fontos hangsúlyozni, mert így érthetjük meg az író aggódását 

a nagyhatalmaknak kiszolgáltatott kelet-európai kis nemzetek sorsáért. Hisz e térség 

államainak szuverenitását két nagyhatalom expanziós törekvései veszélyeztették a 

harmincas években: nyugat felől a (fasizálódó) kapitalista Németország, kelet felől 

pedig a szocializmust hirdető Szovjetunió. A kapitalizmus és a szocializmus elméleti 

elutasítása tehát összekapcsolódik az aktuálpolitikában meglátott veszélyes ten-

denciával, azaz a nagyhatalmak (Németország, Szovjetunió) további megerősödése 

a kis nemzetek életjogának elvesztését jelentheti. Ezért szükséges az író szerint a 

bekebelezés kivédése céljából Kelet-Európa kis államainak összefogniuk egymással. 

Hozzátette: a magyarság fennmaradásának legfőbb biztosítéka a Népszövetség 

gondolatában és az Európa egységét célzó mozgalmakban van.

Szabó Dezső „magyar demokrácia” programja szerint, ha Magyarország vonzást 

 23 Szabó 1935. Az írás 1928-ban született Párizsban. Szabó Dezső-füzetek, 1936–37. 28–54. o. Szabó 

1936b.
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akar gyakorolni a körülötte élő népekre, először gyökeres reformokat kell végrehaj-

tania. A reform részletes kifejtését 1934-ben, Az új kereszteshadjárat és a Karácsonyi 

levél című írásaiban hirdette meg az író.24 (Szabó Dezső és Németh László egyaránt 

hangsúlyozta, hogy a „legjobb külpolitika a kiváló belpolitika”, s ennek részleteit 

mindketten 1934-ben dolgozták ki.)

A reformokra rátérve: Szabó Dezső szükségesnek tartotta az 500 holdon felüli 

nagybirtokok felosztását. A parasztságnak szerinte nem elegendő odaadni a földet, 

gondoskodni kell arról is, hogy megfelelő gazdasági beruházáshoz, lakóházhoz jus-

son kedvező hitelfeltételek mellett. Követelte a kereskedelem és az ipar szövetkezeti 

alapú újjászervezését, valamint a családok megélhetését segítendő létminimum be-

vezetését. A mindenki számára kiterjedő nyugdíjrendszer és ingyenes orvosi ellátás 

mellett síkra szállt a parasztság és a munkásság gyermekeinek továbbtanulási lehe-

tőségének biztosításáért. A munkanélküliséget közmunkaprogram bevezetésével, 

a társadalmi különbségek enyhítését pedig progresszív adórendszer bevezetésével 

kívánta orvosolni. A népképviselet megújítására is javaslatot tett: szindikalista 

alapon területi parlamentek létrehozását javasolta. A sajtó és a véleménynyilvánítás 

szabadságának megteremtése mellett a külpolitikára rátérve konföderáció létreho-

zását javasolta a térség népeivel. A konföderáció létrejöttéig pedig olyan külpolitika 

követendő, amely védi a határainkon túl élő magyar kisebbségeket, s a nemzetközi 

konfliktusok során a semlegességre törekszik.

A megoldás: a kelet-európai konföderáció

Szabó Dezső az első világháborút lezáró békeszerződéseket – benne a trianoni ha-

tárokat – elfogadva keresett megoldást a kelet-európai nemzetek számára. Szerinte 

a német és orosz terjeszkedés által veszélyeztetett dunai népek megmaradása és 

fejlődése abban az esetben biztosított, ha e kis népek laza konföderációba szerve-

ződnek. A „kelet-európai föderáció” megvalósításának részleteit legalaposabban 

1935-ben a Magyarország helye Európában: Kelet-Európa című tanulmányában25 

fejtette ki. Ezen írás kiindulópontja az a gondolat, hogy Kelet-Európát a nagyhatalmi 

politikának kiszolgáltatott kis államok alkotják. Ezért szükséges e kis államoknak 

egymással összefogniuk. 

Az új történelmi összefogás katonai, külügyi, gazdasági és kulturális téren, vala-

mint a határok kérdésében a következőképpen lenne megvalósítható: a konföderáció 

katonai téren olyan szövetséget jelent, amely minden külső támadással szemben 

 24 Szabó 1936c; 1934.
 25 Szabó Dezső: Magyarország helye Európában Keleteurópa. In: Szabó 1991, 1: 149–166. o.
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közös védekezést ír elő. Ez Szabó szerint az Osztrák–Magyar Monarchia rossz ta-

pasztalatai alapján nem jelentene közös hadsereget vagy közös vezényleti nyelvet. 

Másodszor a kelet-európai összefogás közös külpolitikát követel. Ennek irányító 

szerve a tagországok külügyminisztereiből álló Tanács. A közös szervezet mellett 

minden nemzet megtartaná saját külügyminisztériumát és önálló külképviseletét. 

Harmadik pontként Szabó Dezső gazdasági együttműködést szorgalmazott a tag-

országok számára. Negyedikként Kelet-Európa kulturális összefogásának célja az 

volna, hogy „biztosítsa e népek teljesen önálló, szabad egyéni megépülését”. A ke-

let-európai népek egyetemein olyan tanszékek volnának, amelyeken e nemzetek 

megismerhetnék egymás történelmi, szociológiai, földrajzi, gazdasági, irodalmi 

és politikai termését. Ezen feldolgozás révén – a nyugat-európai kultúrához ha-

sonlóan – meg lehetne ismertetni a világgal a sajátos kelet-európai kultúrkincset. 

A konföderáció ötödik pontjaként a határok kérdéséről értekezett az író. Szerinte 

a határok a közeljövőben át fognak alakulni, s „az a folytonos ellentétekre vezető 

politikai és gazdasági jelentésük, mely ma még annyira megvan, fokozatosan szűnni 

fog s úgy szólva inkább a közös pszichéjű történelmi egységek öntudati elemeivé 

nemesülnek”.26

A kelet-európai államok együttműködésének megvalósításában Szabó Dezső 

kulcsszerepet szánt a magyar kormánynak. Javaslatot tett egy informatív kelet-eu-

rópai parlament létrehozására, amelyben a térség szakértői szabadon vitatnák meg 

a konföderáció politikai, gazdasági és kulturális módozatait. Emellett működne egy 

Keleteurópa című folyóirat, amely „munkatársakat szervezve mind e népek kiváló-

ságai közt: állandóan ismertetné e népek politikai, társadalmi, gazdasági, kulturális 

életét”.27 Arra a kérdésre pedig, hogy a konföderáció létrejöttéig Magyarország 

milyen külpolitikát kövessen, az író ezt felelte: 

„…olyan külpolitikát, mely nem teszi egyik nagyhatalom védtelen zsákmányává 

sem a magyarságot. Olyan külpolitikát, mely a németséggel szemben is védelmet 

jelent. Olyan külpolitikát, mely a lehető legtöbb kíméletet jelent az idegen im-

périumok alatt élő magyarságnak. Olyan külpolitikát, mely lehetőleg nem jelent 

semmi kockázatot a magyar vér újabb ömlésére.”28 

Szabó Dezső véleményem szerint elsősorban a német Közép-Európa tervek ellené-

ben fogalmazta meg a magyar szupremáciára épülő Kelet-Európa tervet. Írásaiban 

visszatérő elem a Kelet-Európát s benne Magyarországot potenciálisan veszélyeztető 

 26 Uo. 164. o.
 27 Uo. 165. o. 
 28 Uo. 165–166. o.
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német terjeszkedés bírálata. A Kelet-Európa elnevezés sem véletlen, hisz az első 

világháború idején a Közép-Európa kifejezésnek rossz csengése volt (legalábbis azok 

számára, akik – mint Szabó Dezső – felfigyeltek a német expanzió lehetséges káros 

következményeire), hisz ez alatt Németországnak a Balti-tengertől a Földközi-ten-

gerig terjedő gazdasági-politikai érdekszféráját értették. Emellett nyilvánvaló, hogy 

Szabó Dezső térségünkkel kapcsolatos írásai nem voltak függetlenek a harmincas 

évek közép-európai történéseitől s az erről szóló közírói elemzésektől. Hiszen ek-

korra már látható volt, hogy az első világháború után létrejött új államok nemzeti 

ideológiája milyen komoly feszültségekkel van megterhelve (elegendő itt a jugoszláv, 

illetve a csehszlovák nemzet ellentmondásos fogalmára utalni), s hogy a gazdasági 

bezárkózásnak milyen hátrányai vannak az egybetartozó nagy vámterülethez ké-

pest. S ha az ismét polgárjogot nyerő német Mitteleuropa-elképzeléseket és Német-

ország megnövekedett kelet-, közép- és délkelet-európai gazdasági aktivitását is ide 

soroljuk, kiderült, hogy válságban van a közép-európai nemzetté válás új szakasza.

A Kelet-Európa terv átfogó értékelésénél megkerülhetetlen az európai politikai 

erőviszonyok számbavétele. A nagyhatalmi politika domináns jellegéből követke-

zően fel kell tennünk azt a kérdést, hogy volt-e igény a nagyhatalmak részéről egy 

konföderáció kialakítására a térségben a két háború között. Megállapítható, hogy 

az első világháború után a győztesek is törekedtek egy a Baltikumtól a Földközi-

tengerig terjedő, a német és/vagy orosz terjeszkedést felfogni képes konföderatív 

struktúra létrehozására. Azonban gyorsan kiderült, hogy egymás közötti ellentétek, 

éspedig nemcsak a győztesek és vesztesek közötti, hanem a győztesek és győztesek 

közötti ellentétek miatt is ez az együttműködés nem fog létrejönni, vagy ha erő-

szakkal létrehozzák, akkor nem fog működni. Innen nézve jó szándékú értelmiségi 

utópiának kell tekintenünk Szabó Dezső Kelet-Európa tervét. Már Kossuth és Jászi 

is a „jövő szempontjából” alkotta meg tervezetét, a Trianon utáni Magyarországon 

még nyilvánvalóbb volt a terv megvalósításának számtalan nehézsége. Ugyanak-

kor a kedvezőtlen adottságokkal együtt is egyre többen ismerték fel – Wesselényi 

Miklós, Teleki László, Kossuth Lajos, Klapka György, Bălcescu, Ady Endre, Bartók 

Béla, Jászi Oszkár, Szabó Dezső és Németh László nyomdokain haladva – a „dunai 

gondolat” jelentőségét, azt, hogy a kelet-közép-európai népek sors- és kultúrkö-

zösséget alkotnak. 

Szabó Dezső koncepciójának lényeges eleme, hogy a szerző a kül- és belpolitika 

összefüggéseit egységben szemlélve hangsúlyozza, hogy a mindenkori külpolitika 

egyben a belpolitika függvénye is. Azaz a magyarságnak a fent ismertetett belső 

reformok révén kell vonzást gyakorolnia a szomszédos kis nemzetekre. Ez azt is 

jelenti, hogy Magyarország a Szent István-i „nagynemzet”-koncepcióból következő 

igényeit átmenetileg felfüggesztve keresi a nagyhatalmak felé szintén kiszolgálta-
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tott kis nemzetekkel az összefogás lehetőségét. Szabó Dezső szerint Magyarország 

hivatását nem azzal valósítja meg, ha visszaszerzi régi területeit, hanem a területi 

elv érvényesítése helyett olyan morális erőre kell szert tennie a Duna völgyében, 

amellyel képes lehet egy szövetség megteremtésére. A magyarságnak tehát erkölcsi 

magatartásával és szervező erejével kell az egyenlők közt elsőnek lenni. Ez a gondolat 

megelőlegezi Németh László „mintanemzet”-koncepcióját. Kiemelendő továbbá, 

hogy a Duna-menti népek összefogásának gondolatát határkiigazítás nélkül úgy kép-

zelte el az író, hogy ezzel a konföderációban részt vevő kelet-európai kis nemzetek 

az első lépést tennék meg egy egységes – a határok jelentőségét elveszítő – Európa 

felépítésének folyamatában. 

Az 1920-as status quót többnyire érvényesítő párizsi békekonferencia s az azt meg-

előző hitleri, majd azt követő sztálini birodalmi – minden más külpolitikai utat, így 

a konföderációt (is) elvető – politika felülkerekedése a térségben azonban elodázta a 

Duna-menti népek valós, mély megbékélését. Bár a mából visszanézve látható, hogy 

a „dunai gondolat” meghiúsulásáért nem lehet kizárólag a nagyhatalmi viszonyokat 

hibáztatni, hiszen a Szovjetuniónak a térségből való kivonulása óta lehetőség nyílt 

egy „dunai együttműködés” kialakítására. Ennek elmaradásában bizonyára szerepe 

van annak, hogy Kelet-Közép-Európa népei nem voltak képesek legyőzni az egymás 

iránti gyanakvást, s a konföderáció kultúraközpontú gondolata sem volt képes föl-

váltani a területcentrikus szemléletet (sem 1989 után, sem 1944 előtt).

Szabó Dezső konföderációs elképzelése hatással volt a népi írók külpolitikai 

gondolkozására. Féja Géza 1933-ban például arról ír, hogy a magyarság csak úgy 

kerülheti el a német gazdasági és politikai hatalomnak való alárendelődést, ha a 

Duna-völgyi népek felé közeledik.29 1937-ben a Márciusi Front megalakulásakor a 

Duna-konföderáció politikai programmá lett. Ennek kapcsán hirdette meg Kovács 

Imre a „dunai Monroe-elvet”, miszerint „a Duna völgye a Duna-völgyieké”.30 Így 

írt 1946-ban a népi írók java részét tömörítő Nemzeti Parasztpárt napilapja, a 

Szabad Szó:

„Az a tény, hogy magyar földön volt a szomszéd népek kulturális fejlődésének egy-

egy fontos állomása, hogy a mi Kossuthunk vetette fel a dunavölgyi konföderáció 

eszméjét, hogy a mi Bartókunk munkálkodott zenei téren a közös dunavölgyi 

műveltség érdekében, hogy íróink – Szabó Dezsőtől kezdve a népi írókig – mind-

mind hívei a dunai gondolatnak, arra kötelez bennünket, hogy kövessük őket.”31 

 29 Lásd Féja 1933, 1. o.
 30 Lásd Kovács 1937, 6. o.
 31 Rádiófi gyelő: Dunavölgyi gondolat. Szabad Szó, 8. évf. 1946. jún. 9. o.
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Szabó Dezső – elsősorban nem szépíróként, hanem publicistaként – számottevő 

befolyással bírt a két háború közötti Magyarországon. Írásai kapcsán több parado-

xonra is utaltunk. Elegendő itt ellentmondásos nemzetfogalmára utalni, amelyből 

kirekesztő attitűd következett a magyarországi németekkel szemben, miközben 

a náci Németországot s annak politikáját írásaiban az író mindvégig elutasította. 

Ott van a mérleg másik serpenyőjében pozitívumként a parasztság középosztályba 

szervezésének követelése, a Duna-menti népek összefogásának sürgetése s a határok 

jelentőségét elveszítő Európa-gondolat hangsúlyozása. Mindezek mellett Szabó 

igen korán – ha nem is elsőként – felfigyelt arra, amit ma globalizációnak hívunk; 

már az 1920-as évek elején írt a „világkultúráról”, a Föld összezsugorodásáról és 

mindennek a gazdasági életre gyakorolt hatásáról.
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Csepregi András

A Márciusi Fronttól a Ráday utcai pincéig

Bibó István útja a Zsidókérdés megírásához

Az elmúlt másfél évszázad során sokan sokféleképpen értelmezték a magyarországi 

zsidó kisebbség és a többség együttélésének problémáit. Bibó István 1948-ban szüle-

tett tanulmánya, a Zsidókérdés Magyarországon 1944 után1 intellektuális és morális 

igényessége mellett azért is figyelemre méltó, mert változást és választást is tükröz. 

A fiatal, tenni akaró jogász ugyanis, aki az alföldi gyökerű hivatalnok középosztály kép-

viselőjeként a falukutatók és a népi írók közösségében talált szellemi otthonra, maga is 

osztotta a közössége néhány tagjára jellemző antiszemita gondolatok egyikét-másikát. 

 1 A Zsidókérdés Magyarországon 1944 után Bibó talán legtöbbször kiadott tanulmánya. Először a Válasz 

1948/10–11. számában jelent meg (778–877. o.), amit a Válasz 1949/1. számában a vitára reagáló Néhány 

kiegészítő megjegyzés a zsidókérdésről (47–53. o.) követett. Másodszor a Szabó Zoltán szerkesztette és 

1960-ban Londonban a Magyar Könyves Céh által kiadott Harmadik út kötetében (227–354. o.) volt 

olvasható. Újabb külföldi kiadás követte 1982-ben, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem által 

gondozott Bibó István összegyűjtött munkái 2. kötetében (391–504. o.) a Kiegészítéssel együtt (505–510. 

o.), és ugyanebben az évben Magyarországon is megjelent szamizdatban, az AB Független Kiadó gon-

dozásában. 1984-ben a Gondolat Kiadónál megjelent Zsidókérdés, asszimiláció, antiszemitizmus című 

gyűjteményes kötet vette be anyagába (135–294. o.), majd 1986-ban a Magvető Könyvkiadó válogatásának 

2. kötetében kapott helyet (621–797. o.), ismét a Kiegészítéssel együtt (799–809. o.). Ezeket a magyar 

kiadásokat 1986-ban francia, 1990-ben német, 1991-ben angol, 1993-ban lengyel nyelvű kiadás követi. 

1994-ben önállóan adta ki a Kiegészítéssel együtt a Katalizátor Iroda ifj . Bibó István előszavával, majd 

egy részletét adta közre, más részletekkel együtt, az Új Forrásban Sándor Iván. 1997 a szlovák nyelvű 

fordítás éve, 1999-ben pedig újabb részletet ad közre Kovács András az Új Mandátumnál megjelent 

A modern antiszemitizmus című könyvében. A két legutolsó kiadás a Bibó István Szellemi Műhely és az 

Argumentum Kiadó közös vállalkozásában jelent meg, 2010-ben A zsidókérdésről címmel, 2012-ben pedig 

a Bibó István munkái – centenáriumi sorozat (BIM) 8. köteteként, Zsidókérdés címen, mindkettő Balog 

Iván utószavával. E két utolsó kiadás többlete, hogy a Zsidókérdés és a Kiegészítés mellett egy kötetben 

közli Bibó egy későbbi munkájának, A nemzetközi államközösség bénultsága és annak orvosságai – Ön-

rendelkezés, nagyhatalmi egyetértés, politikai döntőbíráskodás ide vágó, az arab-izraeli területi vitával 

kapcsolatos szakaszát, valamint a BIM 8. Bibó levelezésének és életútinterjújának releváns részleteit. 

E rövid bibliográfi a 1948–1999-ig terjedő szakaszára nézve Szilágyi Sándor az Új Mandátum Könyv-

kiadónál 2001-ben megjelent Bibó-válogatása mellékletét vettem alapul. A továbbiakban a Dénes Iván 

Zoltán által szerkesztett Bibó István munkái – centenáriumi sorozat (BIM) köteteire fogok hivatkozni.
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Az első zsidótörvény megszavazása idején azok közé tartozott, akiket a zsidóságnak a 

kulturális életben betöltött, túlzottnak vélt szerepe jobban foglalkoztatott, mint a tör-

vényerőre emelkedő diszkrimináció, ezért nem csatlakozott azokhoz, akik a törvényt 

ellenezték. A népi mozgalomtól szellemileg soha nem szakadt el: a koalíciós években 

és 1956 forradalmi napjaiban a Nemzeti Parasztpártban politizált, és élete egyik utolsó 

hosszú írását is a népi mozgalommal kapcsolatos kérdések tisztázásának szentelte2 – 

közben pedig, részben személyes élményei, részben széles körű tájékozódása révén 

olyan gondolkodói perspektívára talált, amelyben néhány évvel a vészkorszak után 

megszülethetett az eseményeket értelmező, mások mellett a népieket is önvizsgálatra 

hívó és új együttélési lehetőségeket kereső írás. A Zsidókérdés Magyarországon 1944 

után mégsem egyszerűen szükségszerű következménye Bibó tájékozódásának, hanem 

a szerző választásának gyümölcse is: le akarta vonni a végső konzekvenciáit annak, 

amit látott és megértett. Ezért lehet ez az írás nemcsak a tartalmát, hanem szerzője 

személyes igényét tekintve is maradandóan inspiráló sokak számára, akik nem akarnak 

megelégedni a leegyszerűsítő válaszokkal.

A Zsidókérdést sokan sokféle szempontból értelmezték már. Magam egy átfogóbb 

igényű, teológiai szempontú értelmezésre készülök, amely az egész bibói életmű-

vet átható teológiai meggyőződés tartalma felől fogja majd megvizsgálni Bibó 

diagnózisát és a terápiára vonatkozó javaslatait. Ennek a készülő értelmezésnek a 

történeti bevezetését állítottam össze az evangélikus iskolák kutató tanárai első 

konferenciájának történettudományi szekciója számára.

1938 tavasza

„Emlékszem, édesanyámtól nagyon korán megtanultam, hogy minden ember 

egyenlő, senkit sem szabad megvetni, úgyannyira, hogy körülbelül hat- vagy 

nyolcéves lehettem, amikor a bérházi kertben levő játszópajtások között egy Gé-

zukát nagyon rendre intettem, amikor ő kijelentette, hogy addigi menyasszonyát, 

a nálánál két évvel fiatalabb Zsuzsikát nem fogja feleségül venni, mert az zsidó.”3

A Tolsztoj-rajongó anyától tanult elemi igazságérzetnek még igen sok tapasztalaton 

kellett csiszolódnia ahhoz, hogy a Zsidókérdés megszülethessen. A tapasztalás 

egyik nagy állomása volt a rövid életű Márciusi Frontban zajló vita arról, hogy a 

front vezetői milyen álláspontot alakítsanak ki az első zsidótörvény tervezetéről.

Az első zsidótörvény ellen ugyanis ötvenkilenc keresztény magyar író, művész, 

 2 Levél Borbándi Gyulához. BIM 7: 300–400. o. A népi mozgalom és a zsidóság kapcsolatát részletező 

szakasz külön is olvasható: BIM 8: 316–322. o.
 3 BIM 12: 18. o.
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politikus és tudós aláírásával egy tiltakozás született, amely a zsidóság életlehető-

ségei korlátozásának elítélése mellett a keresztény középosztály megalázásától való 

óvással is érvelt.

„Ez a javaslat még a zsidóságot sem alázza meg annyira, mint amennyire megsérti 

a keresztény középosztály fiait, amikor azt teszi fel róluk, hogy – az állampolgári 

jogegyenlőség alapelvének semmibevételével – jogfosztástól, megszégyenítő 

gyámkodástól, kényszeralkalmazástól várják megélhetésük biztosítását. Továbbá 

felteszi róluk azt az erkölcsi eltévelyedést, hogy polgártársaik egy részének val-

lása miatt való megbélyegzése, polgári jogai teljességéből való kiforgatása árán 

akarjanak érvényesülni és boldogulni.”4

Az aláírók között a korabeli szellemi élet olyan tekintélyei voltak, mint Bartók Béla, 

Kodály Zoltán vagy Móricz Zsigmond, valamint a Márciusi Fronthoz tartozó több 

fiatal író, például Darvas József, Féja Géza és Szabó Zoltán. A Márciusi Front más meg-

határozó tagjai viszont – közöttük az akkor huszonhét éves Bibó egykori iskolatársa 

és jó barátja, Erdei Ferenc – elutasították a tiltakozás aláírását. Erdei véleményével 

Bibó, valamint közös barátjuk, a zsidó származású Reitzer Béla is teljesen egyetértett.

Bibó később Németh László hatásával magyarázta akkori álláspontját.

„Még visszatérve a Márciusi Front 1938-as nyilatkozatára, az Erdeivel készített 

első fogalmazásba én – erősen Németh László-i hatás alatt – javasoltam egy 

pontot, amely a sváb és zsidó asszimiláció kérdését egyidejűen érintette. Annak 

idején ugyanis én Németh László Kisebbségben című művét nagy érdeklődéssel 

és nagyjából egyetértéssel olvastam. Ezt a pontot utóbb az aláíróknak az ügyben 

határozó együttese kihagyta. Ez akkor engem nagyon bosszantott, úgy éreztem, a 

szöveg ezzel jellegtelenebbé vált. Ma [az interjú készítésekor, 1976. októberében 

– Cs. A.] kifejezetten örülök, hogy így történt, mert az egész Németh László-i 

elképzelés, amely 1939-ben, a hitlerizmus árnyékában a magyarországi zsidó és 

német asszimilációt vagy félasszimilációt mint egyformán káros és az országot 

bizonyos értelemben gyarmati sorba vivő jelenséget kezelte, mai szemmel nézve 

rendkívül abszurd tévút volt…”5

A nyilatkozatot a Márciusi Front vezetősége a front megalakulásának első évfordulójá-

ra, 1938. március 15-re készítette elő, az Erdei által készített szövegváltozathoz január-

február folyamán Bibó és a baráti kör harmadik tagja, Reitzer Béla fűzött kiegészítő 

javaslatokat.6 A tizenkét pont közül kettőben is találkozunk Bibó kezétől származó, 

 4 Idézi Gyurgyák 2001, 142. o. Ugyanitt, a 125. jegyzetben olvasható az aláírók teljes névsora is.
 5 BIM 12: 58–59. o.
 6 BIM 8: 9. kk.
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a német és zsidó kisebbséget érintő korrekcióval: a kettejük szerint javasolt sorrend 

9. (Kisebbségek) és 11. (Kultúra) pontjában. Ha az eredeti szöveg valóban Erdeié, s 

a korrekciók pontosan tükrözik Bibó és Reitzer szándékait, akkor megállapíthatjuk, 

hogy a kisebbségek helyzetének tekintetében a három barát, a középosztálybeli hátterű 

Bibó, a paraszti gyökerű Erdei és a zsidó származású Reitzer egyetértettek. Itt ugyanis 

a magyarság vezető szerepét kívánták az élet minden területén, a német és zsidó 

kisebbség számára a kisebbségi jogok teljességét és a beolvadás teljes megbecsülését, 

„de a beolvadás mellett külön érdekvédelmet folytató beolvadt németek és zsidók 

(beolvadt németek és zsidók szavak kihúzva, javítva: német és zsidó eredetű réte-

gek – B. I.) közéleti vezető szerepének és hangoskodásának (és hangoskodásának 

kifejezés kihúzva, helyette: és hatalmi helyzetének – B. I.) a megszüntetését.”7

A 11. pont az, amelyhez Bibó a német és zsidó kisebbségeket érintő változatot 

javasolt.

„Népi gyökerű, egyetemes és európai magyar kultúra kifejlesztését: a magyar 

szellemi élet megszabadítását a korszerűtlen (korszerűtlen helyett fejlődést aka-

dályozó – B. I.) úri szemlélet és az idegen (az idegen helyett a magyarság számára 

terméketlen német és zsidó – B. I.) kultúrhatás alól, új magyar kultúrközösség 

kialakulását, a parasztság és munkásság teljes szellemi bekapcsolódásával (a pa-

rasztság szótól kihúzva, betoldva: mely a parasztságnak magasrendű, a várossal 

egybekapcsolt, de a földtől el nem szakadt életet tesz lehetővé, a középkelet-európai 

parasztnépek kulturális közösségét készíti elő – B. I.).”8

Ismerünk még egy 1938. áprilisában született vázlatot9 is, amelyben Bibó – bizonyára 

csak a maga számára – összefoglalja álláspontját. Ebből kiderül, hogy elutasítja az 

első zsidótörvény szándékát („milyen kezek azok a keresztény kezek, melyekbe a zsidó 

kereskedelem kerül?”), de elutasítja a zsidóság melletti tiltakozást is, mert szerinte a 

parasztok szemében a zsidók az urak oldalán állnak, a zsidók melletti kiállás pedig 

eltereli a figyelmet a fő problémáról, a nagybirtokos és a szegényparaszt közötti 

különbségről. Figyelemre méltó, ahogyan Bibó a hagyományos antiszemita termino-

lógiát használja, de az antiszemita veretű diagnózis megállapítása után egészen más 

szellemű terápiára tesz javaslatot. Hasonlóan a január-februári szövegjavaslathoz, 

itt is a kultúrára nézve teszi fel a fő kérdést: „A saját országunkban vagyunk-e még? 

Nem. De az ilyen állapotért [sic!] semmiféle bacillus pusztítás nem segít! Mi az oka, 

hogy a szervezet nem termelt antitoxint? Mert már mikor a bacillus belekerült, egy 

 7 BIM 8: 11. o.
 8 Uo.
 9 BIM 8: 15–16. o.
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kórosan kettétagolt szervezet volt. Ezen kell elsősorban segíteni. A fődolog nem az, 

hogy ne legyünk antiszemiták. Sőt nagyon is nyugodtan legyünk azok. De ne hagy-

juk, hogy ebben olyanok segítsenek, akik ettől nem szűnnek meg ellenfelek lenni.”10 

Ebből a néhány mondatból világosan rekonstruálható Bibó 1938-as antiszemitiz-

musának a tartalma. Először is – két barátjával együtt – a régi nemzeti-liberális ha-

gyomány szelleme szerint asszimiláns zsidóságban (és németségben) gondolkodott, 

s ezzel elutasította a fajelméletet, amely „tudományos” alapon tagadta a zsidóság 

beolvadásának lehetőségét. Mivel úgy tűnik, fel sem merült benne komolyan, hogy a 

zsidóság különálló kisebbségként határozza meg magát, képtelenségként utasította 

el, hogy a beolvadtak egyszersmind kisebbségként hatalmi tényezővé legyenek. 

Másodszor, nem értett egyet az anyagi forrásoknak a zsidóság kárára történő átcso-

portosítása programjával. Ugyanakkor nem értett egyet az első zsidótörvény ellen 

tiltakozók jog- és tulajdonvédő programjával sem, ami szerinte elterelte a figyelmet 

a parasztság kárára fennálló elemi társadalmi igazságtalanságról, ezért utasította 

el a tiltakozás aláírását. Végül antiszemitizmusának egyetlen tartalmi elemeként 

a zsidóság erőteljes kulturális jelenlététől való félelmét fedezhetjük fel, ami össze-

kapcsolódott politikai programjával: attól tartott, hogy az „idegen”, azaz a zsidó és 

a német kultúra nem segíti a magyarság olyan közösséggé formálódását, amelyben 

megszűnhetnek a parasztság társadalmi mobilitását lehetetlenné tevő akadályok. 

Ez a félelem ugyanakkor nem a zsidóság kirekesztésének igényét keltette fel benne, 

hanem a magyar kultúra megerősítésének a vágyát. Ez a tipikus antiszemitizmusétól 

eltérő megközelítése, amely nem annyira a kisebbség visszahúzódását, mint inkább 

a többség önkorrekcióját, magára találását kívánja, a Zsidókérdés lapjain majd az 

egyik legfontosabb, részletesen kidolgozott gondolatmenetévé lesz.

A Németh Lászlóval való akkori nézetazonosságára életútinterjúja egy későbbi 

pontján is hivatkozott.

„[1945 tavaszán a] Németh Lászlóval szembeni indulat legfőbb forrása az volt, hogy 

ezt a témát – elsősorban a szellemi élet vonatkozásában – 1940-ben vette elő, egyéb-

ként különösebb indulat és ellenségesség nélkül és – társai között a legmagasabb – 

elvi szinten, a Kisebbségben című művében. Vitatható ebben elsősorban az volt, hogy 

a hitlerizmus árnyékában és a németországi zsidóüldözés idején és a magyarországi 

zsidódiszkrimináció kezdetekor még mindig a maga régi vesszőparipáit lovagolta, 

és a német és zsidó asszimiláció és disszimiláció összes diszharmóniáit egy kalap 

alatt kezelte. Még a szárszói értekezleten is [1943-ban – Cs. A.] azt fejtette ki, hogy 

Magyarországnak jó ideje az a baja, hogy idegen belső gyarmatosítás tárgya volt, és 

most is az. Megmondom, hogy a Kisebbségben nekem akkor nagyon tetszett: csak 

 10 Uo.
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később, fokozatosan távolodtam el tőle; végül 1948-ban az Eltorzult magyar alkat… 

című cikkben határozottan kifejtettem ennek az egész beállításnak a téves voltát: azt 

tudniillik, hogy a magyar politikai, gazdasági és szellemi életben fennálló minden 

számbeli »aránytalanság« végső oka az, hogy a polgárias jellegű és asszimilálódó 

magyarországi német és zsidó társadalmakon belül széles rétegek számára is nyitva 

állott a felemelkedés útja, ezzel szemben a »törzsökös« magyar társadalom rendies 

jellege folytán megmaradt hierarchikusnak, melyben a széles tömegeknek kevés 

lehetősége és kevés kedve is volt ahhoz, hogy a felső osztályok számára utánpótlást 

szolgáltassanak, s azt az űrt töltötték ki az asszimiláltak; kénytelenek vagyunk tehát 

ezt a torzulást is annak az úri világnak a számlájára írni, amely oly hevesen tudott 

szónokolni az asszimiláltak térfoglalása ellen.”11

Az Eltorzult magyar alkat… ezek szerint hidat képez az 1938-as, a kulturális „tér-

foglalás” antiszemita vádjára adott, nem az akkori kormánypolitika szerint anti-

szemita válasz és a Zsidókérdés között azzal, hogy a kulturális dimenzió kibővül 

a szociológia és a politika dimenziójával is. A Németh László-i és a saját egykori 

pozíciótól való elszakadás pedig abban ragadható meg, hogy Bibó bánja, hogy akár 

csak a „térfoglalásra” vonatkozó nehezteléssel is azonosult, különösen a törvényerő-

re emelkedő diszkrimináció idején. Ez a beismerés nem a hetvenes évek második 

felében felvett életútinterjúkban szólalt meg először, hanem már a Zsidókérdésben 

is. Abban a szakaszban, ahol Bibó a magyar szellemi élet egyértelmű és hatásos 

állásfoglalásának elmaradásáról beszél, így szól:

„A magyar szellemi életben […] voltak egy ilyen állásfoglalásnak biztató előz-

ményei, s voltak, akik nem lettek volna olyan messze sem a lehetőségétől, sem a 

képességétől annak, hogy ezt az adott helyzetben leghelyesebb megfogalmazást s 

körülötte a csatározásnak és visszhangnak a gócait kialakítsák. Felelősség terheli 

őket, beleértve a kisebbek között e sorok íróját is, hogy ezt végül nem tették meg.”12

A Németh Lászlóra való hivatkozásnak azonban van egy bökkenője: a Kisebbségben 

1939-ben jelent meg, Bibó viszont 1938 első harmadában fogalmazta meg gondola-

tait. Némethet személyesen akkor még nem ismerte;13 hogy olvashatott-e tőle má-

sutt idevágó mondatokat, vagy pedig pusztán hasonlóan gondolkodtak – és ezért is 

lelkesedett később Bibó a Kisebbségben olvasásakor –, az olyan kérdés, amely még 

tisztázásra vár.14 

 11 BIM 8: 326. o., BIM 12: 122–123. o.
 12 BIM 8: 64. o.
 13 Lásd Erdeihez írt 1938. június 2-i levelét. BIM 8: 17. kk.
 14 Németh László és Bibó István szellemi kapcsolatát nagy tanulmányban dolgozta fel Dénes Iván 

Zoltán, de erre a kérdésre tőle sem kapunk választ. Lásd Dénes 1999b.
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Hajnal István hatása

Az Eltorzult magyar alkat… fent is idézett gondolatai valószínűleg nem születhettek 

volna meg akkor, ha Bibó Erdei Ferenc társaságában valamikor a negyvenes évek 

elején nem ismerkedik meg Hajnal István történésszel, a középkori írástörténet 

kutatójával, aki 1930 és 1950 között a budapesti bölcsészkaron az újkori egyetemes 

történelem professzora volt. Hajnal történelemszemlélete döntő hatást gyakorolt rá, 

őt követve alakította ki magában a középkori hűbéri társadalom értékeiről alkotott 

képet, valamint azt az elméletét, hogy amíg Nyugat-Európában a középkori szabad-

ságjogokat szervesen építették tovább a polgári forradalmak, addig Kelet-Európában 

ez a folyamat csak részlegesen és ellentmondásosan valósult meg.

A Zsidókérdés érvelése szempontjából ez a szemlélet azért lényeges, mert ezen a 

történeti háttéren tudta Bibó megmutatni a zsidóság (és a németség) felemás asz-

szimilációjának alapvető, társadalmi okát: egy kialakulatlan, egyensúlyzavarokkal 

küzdő, fejlődésében megrekedt többségi társadalom nem tudja még a beolvadni 

akaró kisebbségeit sem asszimilálni, hiszen neki magának sincsenek világos maga-

tartási mintái, amelyekhez a kisebbség alkalmazkodni tudna. A követhető minták 

hiányában felemás asszimilációt tovább torzította a kiegyezés után kialakult, Bibó 

szerint menthetetlenül hazug helyzet, amelynek magyar politikai elitje kifejezetten 

sürgette az asszimilációt, hogy ennek révén is javítsa a többnemzetiségű Magyar 

Királyságban a magyarság arányszámát. A kezdettől fogva vészterhes történet végére 

Trianon után került pont, amikor a szinte homogén nemzetállammá lett csonka 

országban többé nem volt szükség a kisebbségek statisztikát javító szolgálatára, és 

az eleve zavart és az igazságtalan döntéssel még súlyosan meg is sebesített több-

ség a szűk határok között tússzá lett kisebbségeken verte le minden keserűségét. 

A bizonytalan közösség agressziója a zsidóságot érintette a legsúlyosabban, de ne 

felejtsük el, hogy a németség kitelepítésére vonatkozó tervek is elkészültek már a 

háború alatt, amelyek végrehajtását a náci csapatok kiűzése után megalakuló ma-

gyar hatóságok – a győztesek beleegyezését követően – példás gyorsasággal meg 

is kezdték. Az eltorzult többség diagnózisának történeti alapját Bibó tehát Hajnal 

Istvántól tanulta meg, akinek hatása a Zsidókérdés egész gondolamenetére nézve 

döntő jelentőségű.

Hajnal István Bibóra gyakorolt hatásáról több részletes elemzést olvashatunk,15 

számunkra most elegendő Hajnal szemléletének legfontosabb pontjait felidézni. 

Amint maga Bibó összegzi az 1947-ben született A magyar társadalomfejlődés és 

az 1945. évi változás értelme című cikkében Hajnal és Szabó István agrártörténész 

 15 Lakatos 1993; Kovács 1999.
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nyomán kialakított történeti álláspontját, „a magyar társadalmi és politikai fejlő-

dés hazai történelmünk első ötszáz esztendejében együtt haladt a Nyugattal, a 16. 

század elején azonban megakadt, s azóta egészen a legújabb időkig nem tudta a 

fejlődés egyenes útját megtalálni”.16

Az első ötszáz esztendő során a Nyugat-Római Birodalom területén kialaku-

ló európai hűbériséget az jellemzi, hogy a közvetlen kapcsolatokban kialakult 

a kölcsönös személyes szolgáltatásoknak, kötelezettségeknek és jogoknak az 

a szokásrendje, amely megkülönböztette Európát a személytelen és egyoldalú 

kötelezettségek világától. Ebben a finoman tagolt társadalomban jelentek meg a 

szabadság kis körei, amelyekből a polgári forradalmak révén később megszülettek 

a kölcsönös szolgáltatások egyetemesebb jogintézményei. Ennek a folyamatnak 

az volt a politikai feltétele, hogy a központi hatalmak, a császárok és királyok az 

oligarchákkal szemben a középnemességre és az ébredező polgárságra támasz-

kodtak, így alakítottak ki egy viszonylagos hatalmi egyensúlyt, és így biztosítottak 

utat is a feltörekvő alsóbb rétegek számára. 

Magyarországon ez a folyamat a 16. században azért szakadt meg, mert a Dó-

zsa-féle parasztháború leverése után a főnemesség és a köznemesség szövetkezett 

a parasztokkal szemben, a Habsburg uralkodók pedig, akik az osztrák és cseh 

területeken a nyugati mintát követve kormányoztak, nem voltak érdekeltek a 

határvidéknek tekintett Magyar Királyság hasonló szellemű fejlesztésében, ha-

nem a főnemességgel szövetkezve igyekeztek kordában tartani a köznemeseket, 

valamint a kitörni vágyó polgárokat és parasztokat. Ezt a folyamatot Bocskai és 

Rákóczi tudták egy-egy pillanatra megakasztani, majd a reformkor, az 1848-as 

forradalom és szabadságharc jelentett egy komolyabb kitörési kísérletet, de az 

1867-es kiegyezéssel létrejött helyzetben újra lezárultak a társadalmi mobilitás 

lehetőségei. 

Ebben az utóbbi mondatban már megjelenik a hajnali alapon a bibói hangsúly, 

a Zsidókérdésben pedig így folytatódik a gondolatmenet: ezen a háttéren mutat-

koztak látványosan expanzívnak, kulturális, gazdasági, sőt politikai értelemben is 

„térfoglalónak” a zsidó és a német kisebbség egymást követő feltörekvő generációi, 

akik a maguk egyre nagyobb magyarországi közösségén belül nem találkoztak 

a mobilitás olyan társadalmi és szemléleti akadályaival, mint a magyar többség 

alsó kétharmadába szorított tömegek. A zsákutcában veszteglő magyar politikai 

közösség által üresen hagyott térbe léptek be, ezzel keltettek magukkal szemben 

irigységet és ellenszenvet, s ennek a következményeit kellett elviselniük.

 16 BIM 7: 261. o.
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Reitzer Béla hatása

Reitzer Béla, akinek a nevét a Márciusi Fronthoz kötődő három barát között már 

említettem, egészen más módon hatott Bibóra, mint az idősebb, kiforrott tudomá-

nyos szemlélettel bíró Hajnal István. Bár Bibó érdeklődéssel figyelte tudományos 

próbálkozásait, amelyek rövid élete során nem teljesedhettek ki,17 a Zsidókérdés 

érvelésében nem ez kapott szerepet. Reitzer Bibó számára az a zsidó származású, 

asszimilációra törekvő jó barát volt, akinek a sorsán és személyiségén keresztül 

megérzett valamit a zsidó lét terhéből, megfigyelhetett valamit azokból a viselke-

désmintákból, amelyek a többség és a kisebbség – a Zsidókérdésben részletesen 

tárgyalt – dehumanizált kapcsolata révén alakultak ki, s lettek torz beidegződéssé 

mind a többség, mind a kisebbség számára. 

Reitzer Bibóval egyidős, a Bibó család Szegedre költözésekor lettek osztálytársak-

ká a Dugonics utcai piarista gimnáziumban 1925-ben. Hamar mély barátság alakult 

ki közöttük, amely összekötötte őket később az együtt látogatott szegedi jogi karon 

és fiatal éveik útkeresései idején, egészen Reitzernek az ukrajnai munkaszolgálat-

ban valószínűleg 1943-ban bekövetkezett haláláig. Bibó Reitzer sorsán keresztül, a 

barátság közvetlenségében tapasztalhatta meg, hogy a tehetség kibontakoztatása és 

az egzisztencia megteremtése útján a zsidó származás olyan akadályokat jelentett, 

amelyekkel nem csak ő, de még a paraszti származású Erdei sem találkozott: a szü-

letett tudós és nevelő Reitzer például nem gondolhatott arra, hogy egyetemi vagy 

akár középiskolai tanári pályán helyezkedjék el, tudományos és nevelői ambícióinak 

kerülő utakon kellett (volna) lehetőséget találnia. 

Bibó és Reitzer személyes kapcsolatát, Reitzer személyiségének Bibóra gyakorolt 

hatását Balog Iván részletes tanulmányban dolgozta fel.18 Kettejük levelezésének19 

szemlézésén keresztül megmutatja, hogy míg Bibó kellő önbizalommal látott hozzá 

életterve megvalósításához, és biztos lépésekkel haladt korán megtalált célja felé, 

addig Reitzer önbizalomhiánnyal, a lelki és intellektuális elszigeteltség ismétlődő 

tapasztalataival küszködött. Balog Iván szerint ennek nemcsak az lehetett az oka, 

hogy Reitzer szaktudósi talentumai számára a szociológia tudományának akkori 

magyarországi fejlettségi szintjén még nem volt igazán tér; nemcsak az, hogy a pá-

lyakezdés kísérletei során tapasztalt, zsidóságának szóló elutasítások elbizonytalaní-

tották, hanem eleve hordozta az elutasítás generációk óta halmozódó tapasztalatait.

Ami kettejük kapcsolatában Bibó oldaláról meglepő és figyelemre méltó: úgy 

 17 Bíró 1993.
 18 Balog 1999.
 19 BIM 8: 21–31. o. Reitzer Béla több levelét közli: Huszár–Litván–S. Varga 1995, 117–143. o.
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tűnik, hogy Bibó Reitzer életében nem érzett rá a zsidóság kollektív tapasztala-

tainak bénító hatásaira, csak Reitzer halála után kezdett gondolkodni erről, hogy 

majd a Zsidókérdésben hosszan reflektáljon rá. Egy 1940 decemberében kelt, a 

Miskolc melletti Újmassa munkaszolgálatos táborából írott levél – Reitzer Béla 

utolsó ismert, Bibóhoz szóló levele – néhány részlete világítja meg ezt az aspektust. 

Említettem, hogy a Márciusi Front 1938-as nyilatkozatához Bibó és Reitzer együtt 

fűztek kulturális antiszemitizmust tükröző javaslatokat, amelyekkel akkor Reitzer 

is nyilvánvalóan egyetértett. Ezt az azonosulási igyekezetben vállalt antiszemitiz-

must a munkaszolgálatosok között megtapasztalt sorsközösségben vetette csak le 

magáról Reitzer is, amiről – tudatosan ironikus hangú – levelében így ír:

„Mind e keretbe egy csomó társadalmilag, hagyományilag, egyénileg ezerféle 

izraelitát zsúfoltak egybe. Ez aztán a legérdekesebb élmény. Sok igen érdekes 

embert és típust figyeltem meg ez idő alatt. Az eredmény az, hogy határozottan 

filoszemita lettem, pedig magad tudod, hogy én még öreg, edzett antiszemi-

táknál is nagyobb antiszemita voltam. Az első két hónapban igen keserves volt. 

Ötven-hatvanéves emberek, kik valamennyien világháborút jártak és a legcifrább 

kitüntetésekkel, valamint betegségekkel ékeskedtek, éltek ebben a környezetben 

és ez sokszor szívderítő humora mellett valóban vérlázító és undorító aljasság 

volt, melyen soha életemben nem fogok tudni napirendre térni…”20

A zsidó származású bajtársakkal megélt szolidaritás új élménye mellett Reitzer arra 

is alkalmat kapott, hogy saját összetett identitására kívülről rápillanthasson. Ez a 

pillantás ugyanakkor Bibót is érinti, megmutat valamit akkori szemlélete korlátaiból:

„Rátérek ezek után arra, hogy ezen a kereten belül a saját helyzetemet ecseteljem. 

Engem a helyzet első pillanatban meglepett, de soha egy percig nem sértett, 

nem bántott. Amennyire keserves volt idős, magyar és polgár voltukban naivul 

meggyőződött uraknak rájönni arra, hogy ők a m. kir. úri középosztályban nem 

kívánatosak és amiatt szenvedték a legnagyobb szenvedéseket, drasztikusan fel-

vérzett a fenekük a társadalmi lecsúszásban, annyira hidegen hagyott engem, aki 

mind a magyarsághoz tartozást másként értelmeztem mindig (na, nem mindig, 

mondjuk 10 éve) és értelmezem ma is, és aki a m. kir. középosztállyal való szem-

benállásomat ugyancsak ez idő óta »megélem«, általad igen sokszor rosszalt és 

még többször érthetetlennek talált és értelmetlenségnek minősített körülmények 

között. Így idegileg pompásan bírtam, mostanig is.”21

Bibó legfájdalmasabb, ugyanakkor a Zsidókérdés gondolatmenete szempontjából az 

egyik leggyümölcsözőbb utólagos felismerése azt tárja fel, hogy zsidó származású 

 20 BIM 8: 25–26. o.
 21 BIM 8: 26–27. o.
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barátjával szemben hogyan gyakorolta ő is a többségben kialakult, szinte önkénte-

lenül megszólaló és minden aktív rosszindulat nélküli leckéztetést, ami ugyanakkor 

a zsidó hallgatót érzékenyen emlékeztette alsóbbrendű státuszára. Reitzer Béla a 

harmincas évek közepén megkeresztelkedett, Bibó ekkor levelet írt neki, amire 

1977-ben így emlékezik vissza:

„…emlékszem arra, hogy még valamikor a harmincas években, amikor Reitzer Béla 

barátom kikeresztelkedett, akkor írtam neki egy nagyon […] meleg hangú levelet, 

amit ma bizonyos fokig […] szégyellek, amiben kifejtettem neki, hogy hát az ügynek 

nyilván semmiféle vallási vonatkozása (ez ügyben) nem lévén, de ezt a fordulatot 

mégiscsak ki kell használni a szakításra bizonyos rossz beidegződésekkel szemben 

[…] és emlékszem, hogy ezek között megemlítettem azt, ami változott formában, 

de a zsidó cikkben visszajött, az ítélkezésre való hajlandóság.22 Béla ezt nem fo-

gadta ellenérzéssel, de azt hiszem, olyan különösen mély hatással sem volt rá.”23

A Zsidókérdésben Bibó részletesen ír arról, hogy a többség és a kisebbség de hu ma-

nizált kapcsolatrendszerében, amelyet a háziasszony és a cselédlány kölcsönösen 

rosszhiszemű kapcsolatával modellez, hogyan születik meg a többség oldalán az az 

előítélet, hogy a zsidók különösen hajlamosak az ítélkezésre. Később arról beszél, 

hogy a többségnek fel kell hagyni a zsidók leckéztetésével, azaz az arra való ismételt 

figyelmeztetéssel, hogy a kapcsolat javítása érdekében a zsidóknak (is) meg kellene 

változniuk, mert a bármilyen jó és segítő szándékú kioktatás is csak azoknak az 

ítéleteknek az emlékét kelti fel, amit a zsidók igazságtalan megbélyegzésként éltek 

meg, és csak növeli a megszólítottban az elkülönítés és a kiszorítottság érzését, azaz 

nem gyógyítja, hanem megerősíti a dehumanizált kapcsolatokat. Ezek a gondola-

tok az egész tanulmány intellektuálisan legnagyobb kihívást támasztó rétegéhez 

tartoznak. A Reitzer Bélával folytatott levelezés és Bibó későbbi reflexiói megmu-

tatják, hogy a korán elpusztított jó barát milyen nagy szerepet játszott ezeknek a 

gondolatoknak a megformálódása során.

Ugyanakkor annak is tanúi lehetünk, hogy Bibó gondolkodásának változásában 

egy sajátos aszinkron is érvényesült, hiszen úgy tűnik, bizonyos elméleti belátások, 

 22 A zsidók „ítélkezésre való hajlandóságáról” Bibó ez idő tájt egy eredetileg franciául írt szemináriumi 

dolgozatában is értekezett. A német nemzeti szocializmusról szóló 1935-ös előadásában említi 

a „nebichező attitűd”-öt, amelyre szerinte az angolok és a franciák nem reagálnak, a németekből 

viszont ellenségeskedést vált ki. Lásd BIM 2: 16–18. o.
 23 Azt a beszélgetést, amelyből ez a részlet származik, Bibó István betegsége miatt már nem javította 

ki és nem autorizálta, ezért az életútinterjúkba sem került be. Bibó halála után ifj abb Bibó István 

hozzájárulásával közölte Huszár Tibor. Az információért Balog Ivánnak tartozom köszönettel, 

az idézett sorokat a fent hivatkozott, Reitzer Béla személyiségének hatása Bibó Istvánra című 

tanulmányban, a 222. oldalon olvashatjuk.
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ha sterilen is, de megszülettek benne, jóval azelőtt, hogy azokat a gyakorlatban – 

akár csak a politikai esszé részletező gondolatmenetében – érvényesítette volna. 

A Reitzer Béla sorsára való reflektálással párhuzamosan, már 1938 és 1940 között 

megszületett az az elvi állásfoglalás, amelyben Bibó szembefordult a tiltakozást alá 

nem író egykori önmagával. A szabadságszerető ember tízparancsolata tükrözi azt az 

elemi belátást, ami ’38 tavaszán még hiányzott. Az ötödik parancsolatban olvassuk:

„A szabadságszerető ember szüntelenül szem előtt tartja, hogy az emberi sza-

badság és az emberi méltóság egy és oszthatatlan, és az egyik ember ellen akár 

társadalmi helyzete, akár származása, akár neme vagy kora címén elkövetett 

minden sérelem mindenki más szabadságát és méltóságát veszélyezteti: ezért 

az emberi szabadság minden korlátozása, önkényes letartóztatás, fogva tartás, 

egyéni vagy hatósági hatalmaskodás s az emberi méltóság mindenféle megalázása 

ellen azonnal együttesen, de ha az rögtön nem lehetséges, magában is fellép.”24

1944 nyara és ősze

A zsidótörvények elfogadása után közös és nyilvános fellépésre nem került sor, 

ezért Bibó, mint többen mások is, a többé-kevésbé rejtőzködő egyéni cselekvés 

útját választotta. Ahogyan életútinterjújában elmondja:

„…negyvennégy nyarán az Igazságügyi Minisztériumban árja-párja mentesítő 

írásokat kezdtem osztogatni, először szabályosan, azután amikor letiltottak róla, 

mindinkább szabálytalanul. Ezért október 16-án reggel a hivatalban letartóztattak 

és elvittek a Fő utcába, átadtak a németeknek. Ott ültem három napot, amikor a 

minisztérium közbelépésére kiengedtek.”25

Az életútinterjú idejére későbbi, súlyosabb hatósági eljárások felülírhatták az 1944-

es emlékeket, Bibó talán ezért nem emlékezett a részletekre. 1944. november 20-án 

ugyanis Bibó István ellen az Igazságügyi Minisztériumban fegyelmit indítottak, és 

állásából felfüggesztették.

„Egyes zsidó személyek részére adott írásbeli értesítések kiállításával tanúsított ma-

gatartása miatt Titkár úr ellen a fegyelmi eljárást megelőző vizsgálatot elrendelem 

és annak foganatosítására vizsgálóbiztosul dr. Kőházi Endre kir. ítélőtáblai bírót 

 24 BIM 11: 15–16. o.
 25 BIM 12: 74. o.
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kijelölöm. Egyúttal Titkár urat a pénzügyminisztériumi szolgálati szabályzat 250. 

§-a alapján állásából felfüggesztem. Illetményei tárgyában külön intézkedem.”26

Három nappal később idézést is küldtek neki:

„A 40039/1944. M.E. szám alatt a fegyelmi eljárást megelőző vizsgálati ügyben 

felhívom Titkár Urat, hogy kihallgatása végett 1944. évi november hó 30-án 

délelőtt 10 órakor hivatali helyiségemben /:Igazságügy-minisztérium II. emelet 

66. sz.:/ jelenjék meg.”27

Lehet, hogy Bibó ezeket a leveleket akkor nem kapta kézhez, hiszen még október végén 

családjával együtt a Ráday utca 28. alatti Református Teológiai Akadémia pincéjébe 

költözött, ahol apósa, Ravasz László is lakott. Itt vészelték át Budapest ostromát.

Igazságügy-minisztériumi tevékenységéről Bibó többet nem mondott, másoktól 

maradtak fenn beszédes részletek. Éliás József, az üldözött zsidók segítésével meg-

bízott református lelkész így emlékezett:

„A zsidótörvények számtalan jogi problémát is a felszínre hoztak, jogi tanácsadást, 

jogvédelmet kellett szerveznünk. Kiváló jogászok segítették a Jó Pásztort, de köz-

tudott volt, hogy sok esetben nem a jogi érvek döntenek. Meg kellett tehát keresni 

az akkori Igazságügyi Minisztériumban a megfelelő támogatást. Ezt dr. Bibó 

István minisztériumi államtitkár [sic!] igyekezett messzemenően biztosítani.”28

György Péter esztéta visszaemlékezése pedig azt sejteti, hogy Bibó szabálytalan 

ügykezelése túllépet az árja-párja papírok osztogatásán:

„Az anyám a maga szelíd, tünékeny és tárgyilagos módján mesélte el történetét Bibó 

Istvánnal, aki belügyminisztériumi [sic!] tisztviselőként habozás nélkül adott papí-

rokat tizenhat éves anyámnak, miután ő erdélyi menekültként mutatkozott be.”29

A Zsidókérdésben Bibó így értékeli egykori tetteit:

„Ebben a helyzetben [azaz a vészkorszak után – Cs. A.] egyet lehet csinálni: meg-

állapítani és elvállalni a felelősség reánk eső, személyes részét. Megállapítani pl. 

azt, hogy mindaz, amit e sorok írója akár lelkiismeretből, akár kérésre segített 

vagy segíteni próbált, milyen siralmasan és szánalmasan kevés, mennyire mö-

 26 Szathmáry Béla levele Bibó Istvánnak. Budapest, 1944. november 20. Magyar Királyi Igazságügy-

miniszter 40039. szám, 1944. I. M. E. BIM 11: 93. o.
 27 Kőházi Endre levele Bibó Istvánnak. Budapest, 1944. november 23. Magyar királyi igazságügy-

miniszter, 40528. szám. 1944. I. M. E. BIM 11: 94. o.
 28 Szenes 1986, 48. o.
 29 György 2010, 44. o.
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götte marad annak, amit kellett és lehetett volna, mennyire meg van terhelve sok 

hiábavaló óvatossággal és jóra való restséggel…”30

A lelkiismeret-furdalás és az önvád viszont nem bénította meg, hiszen már az ost-

rom napjaiban kereste a továbblépés lehetőségét. Tüski István református lelkész 

visszaemlékezése szerint Bibó a református teológia pincéjében beszélgetett vele 

mint teológiai hallgatóval, kérdezgetvén őt a zsidóüldözés és zsidómentés részle-

teiről.31 Bibó már ekkor készülhetett a feltáró és szembesülésre hívó tanulmány 

megírására.
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Töttössy Magdolna

Egy nemzetiségi anyaszervezet Romániában 

– között

Néhány gondolat a Romániai Magyar Népi Szövetségről

Egy meghatározott terjedelmű tanulmány (jelen körülmények között sokkal inkább 

érdeklődésfelkeltés) keretein belül nincs mód érdemben bemutatni egy politikai-

társadalmi szervezetet, amely az erdélyi magyarság 20. századi sorsában jelentős 

szerepet játszott. Ezért annak alig kilencesztendei létéből néhány nagy fontossággal 

bíró tényt szeretnék a figyelem középpontjába állítani. Így kívánatosnak tartom 

szűkebb és tágabb térben körültekintően bemutatni a megalakulás körülményeit; a 

nemzetközi összefüggésekre is utalva meghatározni a szervezet fennállásának külön-

böző szakaszait; az első, emblematikusnak mondható elnök személyéről felvillantani 

néhány „gyors” képet, s utalni a szövetség politikai szerepvállalásának gyökerére.

1944. október 16-án, egy nappal Horthy Miklós kormányzó sikertelen kiugrá-

si kísérlete után Brassóban megújult az illegalitásból kilépett baloldali Magyar 

Dolgozók Szövetsége,1 és nevét Romániai Magyar Népi Szövetségre változtatva a 

 1 A Magyar Dolgozók Szövetsége az Országos Magyar Pártból (OMP) vált ki két lépésben annak politikai 

ellenzékeként. 1933. jún. 19-én hivatalosan megalakult az OMP ellenzéke, majd az 1934. aug. 13. és 20. 

között tartott marosvásárhelyi értekezleten kivált az OMP-ből, s nevét Madoszra változtatta. (Az intéz-

ménynév rövidítését a múlt század ’30-as éveitől csupa nagybetűs írásmóddal használták [MA DOSZ], 

de mivel a rövidítés szóösszevonással jön létre, ezért a mai helyesírási szabályok szerint a nagy kezdőbetű 

után kisbetűs írásmód a helyes. – A szerk.) Akkor nem volt azonos a Román Kommunista Párttal, és nem 

volt annak tagozata sem. 1936-ban, az első országos értekezleten elnöke lett a származását tekintve felcsíki 

székely Kurkó Gyárfás, foglalkozására nézve műlakatos, pontosabban műlakatos mester, aki Brassóban 

már saját műhellyel rendelkező, de a politika iránt érdeklődő, a szociális problémákra érzékeny „kispol-

gár” volt. A párt vezetésében azonban kezdettől fogva volt magasan képzett, pedagógiai végzettségű (így 

módszer tanban is jártas) személy is. A Madosz egyik kezdeményezője, majd résztvevője volt az 1937-es 

vá sárhelyi találkozónak. (Megjegyzendő, hogy részvételük megítélésében vita volt az őket támogató 

Márton Áron és Gyárfás Elemér között, aki csak és kizárólag kommunista szervezetnek minősítette.) 

1938-ban betiltották, mint minden politikai szervezetet, így illegalitásba kényszerült. Tagjai közül többen 

is a kitűnően megszervezett Magyar Népközösségben találták meg helyüket. 

A II. bécsi döntés után a Madosz továbbra is illegalitásban maradt Dél-Erdélyben. Észak-Erdély-

ben a „maradék Madosz” a korlátozott parlamentáris demokrácia egyre szűkülő keretei között is 

legálisan működő ellenzéki pártokban találhatta meg a helyét. 
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politika színterére lépett. A pártként működő, de magát „nemzetiségi anyaszer-

vezetnek” nevező szövetség majd’ kilenc esztendő után „önfeloszlatással” szűnt 

meg. Ezt követően létét, működését és működésének korszakait több évtizedes 

hallgatás vette körül. A kutatói figyelem csak a nyolcvanas évek második felében 

(akkor is számtalan nehézséggel küzdve) fordulhatott a Népi Szövetség felé. Az 

MNSZ iratanyagának jelentős része még mindig feltáratlan, ezen belül bizonyos 

vonatkozásban több okból is kutathatatlan. 

A túlélők és emlékezők a szervezet működését igencsak egymástól eltérően, 

esetenként homlokegyenesen ellentétesen ítélik meg, illetve el. Jelen ismereteim 

alapján azonban két fontos vonatkozásban egyetértés látszik: az egyik az erdélyi 

magyarság és a szervezet viszonyának, a másik a szervezetnek a baloldalhoz, azon 

belül kiemelten az RKP-hoz fűződő kapcsolatának értékelésében. A szervezet elnö-

kének megítélése inkább az „elítélés” fogalmával azonosítható. Ennek oka minden 

bizonnyal a hallgatás évtizedeiből következő hézagos ismeretekben rejlik. E téren 

csak az utóbbi évek hoztak némi változást. 

A Romániai Népi Szövetség története ugyanis nem egyszerűen egy társadalmi 

szervezet, egy érdekképviselet vagy egy politikai párt története. A Népi Szövetség-

nek olyan sorsa van, amely tükre a korabeli erdélyi magyarság sorsának is, része 

a mi sorsunknak is.

Az „is”-ek mögött kérdések húzódnak. Mikor, milyen történelmi körülmények 

között alakult át a Madosz Romániai Magyar Népi Szövetséggé? Létezésének kilenc 

esztendejét miért és milyen események bontják szakaszokra? Kik és miért, milyen 

céllal álltak, állhattak az élére? Az erdélyi magyarság sorsa egyedi, hasonló, eset-

leg azonos a Kárpát-medence nemzeti kisebbségben élő magyarságának sorsával, 

éljenek azok bármely állam keretei között? Az MNSZ története része-e a magyar 

történelemnek? Az erdélyi magyarság sorsa a II. világháborút követő kelet-európai 

sorsok egyike vagy egyedi és különleges? 

Az adható válaszok a „történelem két szemén: az időn és a téren át”2 láttatják 

velünk azokat a körülményeket, amelyek középpontjában az ember áll, aki egyszerre 

előidézője és elszenvedője is a történteknek.

 2 Petavius 17–18. században élt jezsuita történész és kronológus.
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Mikor, hol és milyen körülmények között jött létre 
a Magyar Népi Szövetség3?

Roppant egyszerű választ adhatunk: a második világháború ötödik esztendejében, 

Európában, a Kárpát-medence keleti felében, Belső-Erdélyben, annak is a déli részé-

ben, amikor az már maga is hadműveleti terület volt. Bővebben azután és akkor…

Azután jött létre, hogy Románia átállt a szovjet csapatokhoz,4 valamint a Ma-

li novsz kij marsall vezette II. Ukrán Front átlépte az Uz völgyében és az Ojtozi-

szorosban a magyar határt, s így az átjárók véres közelharcok színterévé váltak.5 

Miután Magyarország hiába tiltakozott, hogy Románia több száz dél-erdélyi 

magyar tanítót, ügyvédet, jogászt, papot internált nemzetiségük miatt,6 és így és 

ezért Magyarország megkezdte Kolozsvár–Torda térségében a hadműveleteket.7 

Azután jött létre, hogy Románia hadat üzent Magyarországnak,8 majd néhány 

nap múlva aláírta a szovjet–román fegyverszüneti egyezményt.9 

Miután Észak-Erdélyben jobboldali erők a baloldal bevonásával létrehozták az 

Erdélyi (Magyar) Tanácsot, s annak nevében gr. Teleki Béla sürgette a kormányzót 

a háborúból való kilépésre.10 

Azután jött létre az MNSZ, hogy a Román Kommunista Párt kezdeményezésére 

alakított Országos Demokrata Arcvonalhoz még mint Madosz csatlakozott.11 

Azután jött létre, hogy az I. Sanatescu-kormány kihirdette „a felszabadított erdélyi 

területek közigazgatását irányító kormánybiztosság” felállítását,12 és Ionel Popot 

(„mellékesen” Maniu unokaöccsét) nevezte ki kormánybiztosnak.

Miután Észak-Erdélyben a szovjet hadsereg nyomában megjelenő román ad-

 3 Hivatalos magyar neve: Romániai Magyar Népi Szövetség, amelyből Észak-Erdélyben a „Romániai” 

jelzőt 1945. március 13-ig nem használták. A szövetség hivatalos rövidítése az MNSZ volt, magyar 

nyelvű közegben egyszerűen Népi Szövetségnek nevezték, és az NSZ rövidítést használták. (Mivel 

a szervezet nevét többféle hivatalos formában is használták, helyesírási szempontból indokolt a 

rövidített formában is meghagyni a nagy kezdőbetűs írásmódot. – A szerk.)
 4 1944. aug. 23.
 5 1944. aug. 26.
 6 1944. szept. 1. (Tirgu Jiu, Lugos, Belényes, Nagyhalmágy, Foksány.)
 7 1944. szept. 5.
 8 1944. szept. 7. 
 9 1944. szept. 12. 
 10 1944. szept. 12–14–16. (Megalakulásának pontos dátuma máig tisztázatlan, elnöke Teleki Béla, 

jelentős politikusai Bánff y Miklós, Demeter János, Vita Sándor, Balogh Edgár.) 
 11 1944. szept. 26. Az Országos Demokrata Arcvonalhoz (ODA) csatlakozott okt. 6-án.
 12 1944. okt. 10. Monitorul Ofi cial. In: Vincze: A romániai kisebbség történelmi kronológiája 1944–

1953. 
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minisztrációt követték az „önkéntes rendfenntartó erők”, s ezzel kezdetét vette a 

magyar lakosság elleni véres terrorhadjárat.13

Azután jött létre, hogy az október 11-én Kolozsvárra bevonuló szovjet hadsereg 

két nappal később az Erdélyi (Magyar) Tanács vezetőit – lista alapján – név szerint 

megkereste, majd elhurcolta.14 

Azután jött létre, hogy Kolozsváron az Erdélyi (Magyar) Tanács megszűnte által 

létrejött politikai űrben kezdte szervezni Balogh Edgár és Kós Károly azt az egyetlen 

szervezetet, amely épp irányultságából következően összekötő kapocs lehetett a 

szovjet katonai és a román politikai fél között: az észak-erdélyi Madoszt.15

Azután jött létre, hogy Marosvásárhelyen a brassói szervezkedéstől függetlenül, 

mondhatni polgári „önerőből” szerveződött meg a Magyar Demokrata Szövetség.16 

Azután jött létre az MNSZ 1944. október 16-án, hogy egy kör bezárult: Észak-

Erdély, benne Belső-Erdély – tartozzon Romániához vagy Magyarországhoz – fo-

kozatosan szovjet megszállás alá került. 

A tér azonban tágasabb Észak-Erdélynél, Erdélynél és Magyarországnál. A tér a 

Kárpát-medence, amelyet fokozatosan megszállt a Szovjetunió Vörös Hadseregének 

IV., II. és III. Ukrán Frontja.

1944 őszén a Kárpát-medencében a Népi Szövetség azután alakult meg, hogy a 

Petrov marsall irányította IV. Ukrán Front Kárpátalján elfoglalta az első községet, 

Verbiast,17 és megkezdte az Árpád-vonal elleni hadműveletet;18 hogy a magyar 

hadsereg kiürítette Ungvárt, és ezzel gyakorlatilag megszűnt a magyar közigazgatás 

egész Kárpátalján.19

Azután alakult meg, hogy 1944 augusztusában kibontakozott a szlovák par-

tizántevékenység, és a német hadsereg megkezdte Szlovákia katonai megszállá-

sát;20 továbbá megalakult a Szlovák Nemzeti Tanács,21 és megszülettek a Beneš-

 13 1944. szept. 19-én bontottak zászlót a „Maniu-gárdisták”, s megkezdték Háromszék, Csík, Maros-

Torda és Kolozs megyékben a vérengzéssel egybekötött fosztogatást, rablást. A lelkükön szárad 213 

rendbéli különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság és több tízezer magyar internálótáborba 

hurcolása. Szárazajtán a magyarok védelmére kelt szovjet hadsereg katonáival is tűzharcba kerültek.  
 14 Elhurcolták gr. Teleki Bélát, Szász Istvánt, Mikó Imrét, Vita Sándort, Demeter Bélát, akik közül 

majd Szász István és Vita Sándor áttelepül, Mikó Imre pedig csak 1948-ban tér haza a szovjet 

hadifogságból.
 15 Gecse 2002, 25–35. o.
 16 1944. okt. 15.
 17 1944. okt. 2.
 18 1944. szept. 24.
 19 1944. okt. 15.
 20 1944. aug. 29.
 21 1944. szept. 1.
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dekrétumok;22 hogy a Szlovák Nemzeti Tanács már az első rendeletében betiltotta a 

Magyar Pártot,23 és 6/1944. sz. rendeletével bezáratta az 1938 után alakult magyar 

tannyelvű iskolákat, valamint megtiltotta a magyar nyelv használatát a német és 

magyar istentiszteleteken.24 

Azután alakult meg, hogy Kladovónál a II. Ukrán Front 46. hadserege átlépte a 

szerb–román határt,25 és a partizánok Tito utasítására Versecen, a civilek szerint 

az ő engedélyével Csúrogon, majd Zsablyán kezdték meg azt a bosszúhadjáratot, 

amely nyitánya volt a jugoszláviai magyarok ellen elkövetett törvénytelenségek 

sorozatának.26 

Azután alakult meg, hogy noha Magyarország aláírta az előzetes fegyverszüneti 

feltételeket Moszkvában,27 de a hatalmat Szálasi Ferenc vette át, és így Magyar-

ország nem tette le a fegyvert, bár kiürítette Kárpátalját, harcolva vonult vissza 

a Felvidékről, a Vajdaságból, és nem volt ura a helyzetnek a II. bécsi döntéssel 

megszerzett területen sem. 

Tehát ez a tágabb kör is bezárult időben és térben. A szovjet hadsereg mögött vagy 

mellett a volt kisantantországokban különböző módon, különböző időpontokban, 

de azonos céllal indultak félkatonai alakulatok a magyarság fizikai megsemmisí-

tésére, kifosztására, elűzésére.

A Kárpát-medence fölött pedig átívelt a nagyhatalmakat összekötő közös ér-

dek, és így azután alakult meg az MNSZ, hogy Moszkvában Churchill a teheráni 

konferencia egyenes következményeként egy fél papírlapon felosztotta – a meg-

osztott Balkánnal együtt – Magyarországot „százalékos érdekeltség” alapján,28 

amit természetesen nem hoztak nyilvánosságra, viszont félreérthetetlen tények 

 22 1944. szept. 16., kihirdetve azonban csak 1945. aug. 2.
 23 1944. szept. 1.
 24 1944. szept. 5.
 25 1944. szept. 6.
 26 1944. szept. 9. Internáló- és munkatáborok: Járek, Szépliget, Dunabökény, Zombor, Doroszló, 

Csáktornya, Bor. Gyilkosságok: Temerin, Péterrév, Adorján, Bezdán, Isterbác, Zombor, Szívác, 

Moravica; Bajmok, Pacsér, Tavankút, Szabadka, Horgos, Magyarkanizsa, Oromhegyes, Zenta, 

Tornyos, Mohol, Becse, Tündéres, Sajkáslak, Budiszava, Kabol, Kúla, Szenttamás, Temerin, Újvidék, 

Törökkanizsa, Oroszlános, Padé, Tóba, Muzsla, Debellács, Pancsova, Hercegszöllős, Pélmonostor.
 27 1944. okt. 11.
 28 1944. okt. 9-én Churchill moszkvai tárgyalása első napján, amikor „a pillanat alkalmasnak tűnt”, 

javasolta az érdekeltség szerint befolyás százalékait: Románia: Oroszország 90%, a többiek 10%; 

Görögország: Nagy-Britannia (az USA-val egyetértésben) 90%, Oroszország 10%; Jugoszlávia: 50-

50%; Magyarország: 50-50%; Bulgária: Oroszország 75%, a többiek 25%. Churchill 1989, 2: 501. o. 
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már érzékelhetővé tették az arányokat a Szovjetunióval fegyverszünetet kötött 

Romániában.29 

Erdély állapota Romániában a szovjet fegyverszüneti egyezménytől a szovjet 

katonai közigazgatás bevezetéséig 

1944 kora őszétől az erdélyi magyarságnak, legyenek a „belvederei határ”30 bármelyik 

oldalán, nem lehettek illúziói helyzetükre nézve. Románia átállása számukra a dél-

erdélyi internáló- és munkatáborok gyors feltöltését, az észak-erdélyi katonaköteles 

férfiak hadifogságba hurcolását, a visszatért román adminisztrációval érkező csendőr-

ség és mögöttük a félkatonai szervezetek, a Maniu-gárdák féktelen terrorját jelentette.

Erdély magyarsága tehát egységes volt abban, hogy kiutat keresett a túléléshez. Ezt 

az útkeresést megszabta egyfelől, hogy az Erdélyt kettévágó határ melyik oldalán 

volt, másfelől a túlélés utáni lehetőségek fel- vagy félreismerése.

Dél-Erdélyben, ami 1920-tól szerves része volt a Román Királyságnak, a szétesett 

Magyar Népközösség31 helyét elfoglalta az illegalitásból előjött és dermedtségéből éledő 

Madosz, s tehetetlen szemlélőként és tagjai (dr. Takács Lajos, dr. Csákány Béla, Kacsó 

Sándor) révén érintettként a szovjet–román fegyverszüneti szerződés 2. pontjának „félre-

értelmezésével”32 szembesült. Az állampolgárság és a nemzetiség fogalmának folyamatos 

összemosása, felcserélése ugyanis kitűnő alkalmat teremtett az erdélyi férfilakosság 

internálására, hadköteleseinek munkatáborba vitelére, esetleg partizángyanús személy-

ként hadifogollyá minősítésére, valamint a későbbiekben gazdasági megnyomorítására.

S ami kezdetben magyarázható volt a helyi közigazgatási szervek egyszerű ta-

nulatlanságával, az a későbbiekben aligha volt tekinthető másnak, mint tudatos 

nemzetiségellenes politikának.33

 29 A román átállás másnapján létrejött Sanatescu-kormányban már jelen volt az RKP és az RSZDP 

két tárca nélküli miniszterrel, majd viharos gyorsasággal szétesett a frissen összetákolt Nemzeti 

Demokrata Blokk, óriássá nőtt egy törpepárt, és nem volt akadálya a folyamatos balra tolódásnak. 
 30 Így nevezték a II. bécsi döntés alapján kialakított határt.
 31 Romániában az 1938-as alkotmány életbe lépésével minden pártot, így az 1922-ben alakult Országos 

Magyar Pártot is megszüntették. Ezért 1939. jan. 17-én a román kormánnyal kényszerű megállapodás 

jött létre. Az egyetlen létező pártba, a Nemzeti Újjászületés Frontjába belépő magyarság két szerve-

zetet hozhatott létre: a Front Magyar Alosztályát, így nyert parlamenti képviseletet, és a Romániai 

Magyar Népközösséget, amely csak kulturális, gazdasági és szociális tevékenységet folytathatott. 
 32 „Románia kormánya és főparancsnoksága kötelezi magát Németország és Magyarország Románia 

területén található fegyveres erőinek lefegyverzésére, valamint az említett államok ott-tartózkodó 

állampolgárainak internálására.” Joó 1983, 24. o.
 33 Különösen fontos ez, mert érvényben volt az 1944. szept. 2-i amnesztiarendelet, valamint Mihály 

király 1945. júl. 23-án megjelent 2280. sz. katonai közkegyelmi rendelete, ezeket azonban a magya-

rokra nem vonatkoztatták. 
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Az átállás másnapján hatalomra kerülő első Sanatescu-kormány valamennyi 

magyarellenes intézkedése akkor is taszította volna a Madoszt az RKP felé, ha nem 

lett volna a kezdetektől (az OMP ellenzékeként) baloldali, illetve vezetőinek és tag-

jainak egy része kommunista (nem minden tagja, pl. Kós Károly). Útja azonban a 

tapasztaltak következtében törvényszerűen vezetett a baloldal szövetségébe: 1944. 

október 4-én belépett az ODA-ba.34 

Az RKP szovjet fegyverek árnyékában növekvő hatalmát jól érzékelteti, hogy a 

koalíciós kormány politikai hátterét adó Nemzeti Demokrata Blokk35 alig négy hónap 

után szétesett az ODA-ba tömörültekre és a kívül maradottakra, az így már biztos 

felszámolás irányába tartó, (a kor harci jelzői szerint) „reakciós” Liberális Pártra és 

Nemzeti Parasztpártra.

Ettől a balra tolódástól a Román Királyság természetesen még megmaradt abban 

a bizonyos százalékos felosztásban, miszerint Oroszország 90%-ban, Nagy-Britannia 

(az USA-val egyetértésben, vagy nyíltabban fogalmazva annak engedélyével) 10%-

ban érdekelt. Ez a százalékos megosztás döntően határozta meg nemcsak Románia, 

hanem a benne élő magyarság lehetőségeit és jövőjét is. 

Észak-Erdélyben sajátos helyzet alakult ki 1944 őszére: a román átállást követően 

Magyarország és Románia hadiállapotba került, és a szovjet hadsereg mögött a 

visszatérő román közigazgatással szinte azonos időben megjelentek a rabló, fosz-

togató, kegyetlenkedő félkatonai alakulatok, szabadcsapatok, közismert nevükön a 

Maniu-gárdák. A szovjet hadsereg azonban a fegyverszünet 17. §-ának nem tudott 

következetesen és egyértelműen érvényt szerezni.36 Háromszék, Csík, Udvarhely, 

Maros és Torda megyékben a lakosság védtelen volt ezekkel szemben. A szovjet 

hadsereg intézkedései is erősen ellentmondásosak voltak. Kolozsvárra már be sem 

engedte a városparancsnok a román kormánybiztost, Nagyváradról kiparancsolták a 

már bent lévő román adminisztrációt, s ennek következtében egész Bihar megyéből 

is; a Partiumban kivételezetten jó helyzetben volt Szatmár és Nagykároly városa 

a falvakban kialakult körülményekhez viszonyítva. Ez azonban nem csökkentette 

 34 Az Országos Demokrata Arcvonal (korabeli hivatalos magyar nevén) 1944. szeptember 24–25-én 

alakult meg az RKP programja alapján. A programhoz csatlakozott a kommunistaszimpatizáns 

Hazafi ak Szövetsége, az RDSZP és a Groza vezette Ekésfront. Az ODA a Maniu vezette Nemzeti 

Parasztpártot és a Liberális Pártot volt hivatott ellensúlyozni. Bár koaliciós alapon működött, 

egyértelmű volt az RKP vezető szerepe és a cél: a hatalom megszerzése. 
 35 1944. június 20-án alakult a Nemzeti Liberális Párt, a Nemzeti Parasztpárt, a Romániai SZDP és 

a Román Kommunista Párt szövetségéből.
 36 „A román polgári közigazgatás egész Románia területén helyreáll az arcvonaltól legalább 50-100 

km távolságra (a területi viszonyoktól függően), s a román közigazgatási hatóságok kötelesek a 

béke és biztonság helyreállítása érdekében végrehajtani a szövetséges (szovjet) főparancsnokság 

részéről jelen fegyverszüneti feltételek végrehajtása céljából kiadott utasításokat és parancsokat.” 
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a bizonytalanságot, nem fékezte az atrocitásokat. A szovjet hadvezetés pedig a 

SZEB-től37 és Moszkvától várta az érdemi döntéseket.

Kolozsvárt, Észak-Erdély központját azonban nem érte készületlenül a közeledő 

front sem politikai, sem közigazgatási szempontból.

A kommunisták már a román kiugrás másnapján létrehozták a Kommunisták 

Észak Erdélyi Pártját, melyben vezető szerepe volt Balogh Edgárnak és Tudor Bog-

na ri unak. A magyar szociáldemokraták szintén önállósították magukat az RSZDP 

Országos Magyar Bizottságának38 életre keltésével.

Az Erdélyi (Magyar) Tanács39 pedig elérte, hogy a város kiürítésére nem került 

sor, mert megszervezte a Magyar Népközösség kiválóan működő szervezeti egysé-

géből, a Tízes Szervezet tagjaiból a városi őrséget, amelynek öttagú parancsnoksága 

a vásárhelyi találkozó népfrontos politikával ötvözött szellemiségét testesítette 

meg.40 Ennek köszönhetően a városban rend és nyugalom volt.

A bevonuló szovjet katonaságot a polgári feladatokat ideiglenesen ellátó korábbi 

főügyész, Nagy László és Demeter János, az Erdélyi (Magyar) Tanács tagja fogadta 

a kolozsvári kommunisták csoportjával együtt.

A kolozsváriak erősen ellentmondásos szovjet magatartással találták szembe 

magukat. A szovjet katonák kb. ötezer hadköteles férfit szedtek össze és hurcoltak 

el hadifogolyként, de a Nagyszebenből visszaköltözni akaró egyetemi delegációt 

rövid úton eltávolíttatta a városparancsnok, és engedélyével a magyar tannyelvű 

egyetem folytatta munkáját, működhettek a magyar tannyelvű közoktatási intéz-

mények. Magyar nyelvű lapalapításra, illetve -újraindításra azonban először csak a 

kommunista kötődésű napilapok kaptak engedélyt (ez már egyformán vonatkozott 

Erdély mindkét felére).41 

 37 Szövetséges Ellenőrző Bizottság a békekötésig, amelynek vezetőjét a katonai megszállást biztosító 

ország, tagjait pedig a szövetségesek adják. 
 38 Még 1936-ban hozták létre az RSZDP-n belül, majd miután a II. bécsi döntés után feleslegessé vált, 

tagjai az ellenzékben lévő, de parlamenti képviselettel rendelkező magyar SZDP-ben politizáltak 

tovább. 
 39 A román átállás után a Magyar Párt balszárnya és az erdélyi baloldal kezdeményezésére jött létre. 

Vezetője az a gróf Teleki Béla lett, aki Horthy Miklóst felkeresve Magyarország háborúból való 

kilépését sürgette, Kolozsváron pedig igyekeztek ellensúlyozni a Szálasi-diktatúra intézkedéseit. 
 40 Szervezője gróf Bethlen Béla magyar kormánybiztos volt, parancsnoka tartalékos főhadnagy, 

tagjai a polgármesteri hivatal ügyésze, a szakszervezetek küldötte, a munkakamara (iparosok, 

vállalkozók) és a román lakosság képviselője. A későbbiekben persze változott az összetétel, végül 

az „önfeloszlatás” útjára lépett. Nagy–Vincze 2004, 57. o.
 41 Kolozsváron okt. 18-án elindulhatott a Világosság Balogh Edgár főszerkesztésével; okt. 22-én 

Brassóban Népi Egység néven Kurkó Gyárfással az élen jelent meg az MNSZ napilapja; nov. 1-jén 

ugyancsak MNSZ-lapként Kazinczy János főszerkesztésével elindult a temesvári Szabad Szó, majd 

nov. 4-én Marosvásárhelyen ugyancsak Szabad Szó néven jelent meg napilap. 
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A baloldal jelentősége és szerepének növekedése jól érzékelhető volt. Így érthető, 

hogy a szovjet hadsereg bevonulását követő napon, október 12-én Balogh Edgár 

és Kós Károly megkezdte a Madosz újjászervezését, amely tagja lett az ugyancsak 

e napon megalakuló Országos Demokrata Arcvonal Tanácsának.42 Alig tíz nappal 

később, október 21-én népfrontos-nemzetiségi alapon létrejött a „politikaképes” 

pártokból43 az Észak-Erdélyi Demokratikus Bizottság, amelynek alapítói egy szö-

vetség kivételével az ODA Tanács alapítói is egyben. Alig több mint egy héttel 

később, október 29-én az ODA új szervezetekkel bővült,44 és így hozta létre az 

ODA Észak-Erdélyi Tartományi Végrehajtó Bizottságát. A feladatok ellátására 

nyolc ügyosztályt szerveztek, amelyeknek irányítását arányosan osztották meg a 

belépett pártok és szövetségek között. A Madosz Kolozsvári Tagozata két ügyosztály 

vezetését, valamint az alpolgármesteri és az alispáni tisztséget kapta. Az RSZDP 

Országos Magyar Bizottsága ugyancsak két ügyosztályt vezetett. A Kommunisták 

Észak-Erdélyi Pártja vitte az igazságügyet, a közoktatást és a közlekedést, adta a 

főpolgármester és a főispán személyét, a helyettesek magyarok voltak.

Kolozsvár magyar és román lakossága egyszerre lépett egy új típusú együttélés 

útjára, amely nemcsak a nemzetiségi kérdésben, hanem önmaga sorsának intézé-

sében is újat jelentett: lépést egy esetleges autonómia irányába.

A szovjet városparancsnok Tudor Bognariuval, a polgármesterrel három pont-

ban összefoglalt utasításban közölte a tennivalókat. Ebből egyértelműen kiderült, 

hogy a szovjet–román fegyverszünet (azóta is sokat vitatott) 19. §-át miként kell 

értelmezni.45 A városparancsnokot azonban két nap alatt a frontra vezényelték, 

s a helyette kinevezett ezredes némi módosítással hagyta jóvá elődje utasítását. 

Kolozsvár helyzete azonban még akkor is különlegesnek számított, ha figyelembe 

 42 Létrehozói: Kommunisták Észak-Erdélyi Pártja, RSZDP, Madosz Kolozs megyei tagozata, Ekésfront 

(1933-ban alakult, elnöke P. Groza; P. Nemzeti Parasztpárttal szemben 1944-től fokozatosan az 

RKP hatalmába kerül), Hazafi ak Szövetsége (kommunistaszimpatizáns, antifasiszta értelmiségiek 

szövetsége).
 43 Tagjai: a Hazafi ak Szövetsége kivételével a korábban alakult ODA Tanácsa alapítói, valamint a 

Zsidó Demokrata Népközösség (1944. okt. 20-án alakult meg) és az Egységes Szakszervezetek.
 44 A Hazafi ak Szövetsége is csatlakozott.
 45 „1. El kell rendelni a népszámlálást; 2. Kolozsvár Magyarországhoz tartozik, vagyis minden marad 

úgy, ahogy volt. A feliratok magyar nyelvűek legyenek, de párhuzamosan lehetnek román nyelvű 

feliratok is. A közigazgatásban úgyszintén; 3. A polgármester nem tarthat fenn semminemű kap-

csolatot a határ túloldalán lévőkkel. A város érdekében kell dolgoznia, a szovjet parancsnokság 

ellenőrzése alatt, hogy az élet minél előbb visszatérjen a normális kerékvágásba. Városháza sem-

milyen körülmények között sem engedheti meg a Feleken túli [= az Észak- és Dél-Erdély határán 

lévő települések] köztisztviselőknek, hogy a városba bejöjjenek.” Tudor Bognariu: Declarative. 

[Nyilatkozat.] 16. XI. 44. MTD-TBH. Lásd: Molnár 1993.
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vesszük, hogy az új városparancsnok már nem tért ki a területi hovatartozás kér-

désére, továbbá nem gátolta sem Dél-Erdéllyel, sem Bukaresttel a kapcsolattartást.

A városparancsnok közvetítésével a Madosz Kolozs megyei tagozata felvette 

a kapcsolatot a Bukarestben székelő Szövetséges Ellenőrző Bizottsággal. Balogh 

Edgár szerint így kerülhetett sor arra, hogy a Maniu-gárdák garázdálkodásairól46 

(amit a szovjet katonai jelenlét nem tudott megfékezni?!) mintegy negyven orosz 

és angol nyelven készült jegyzőkönyvet adtak át a SZEB Bukarestből érkező magas 

rangú szovjet tisztjének.47 

A román kormány maga is érzékelte, hogy baj van.48 Egyfelől mintha október 

utolsó hetében a kolozsvári városparancsnok példája követőkre talált volna,49 más-

felől félő volt, hogy az angol, amerikai és francia diplomácia nemcsak tudomást 

szerzett az észak-erdélyi állapotokról, hanem jelentette is azt kormányának. Ezért 

a Sanatescu-kormány maga akart október 26-án katonai közigazgatást bevezetni. 

Ezzel azonban elkésett. 

A SZEB pedig november első hetében50 már jegyzékben figyelmeztette a kormányt 

a fegyverszüneti szerződés több pontjának megszegésére és annak lehetséges követ-

kezményeire. Moszkva elsősorban a fegyverszüneti egyezmény 10. és 12., gazdasági 

jellegű pontjainak teljesítésével kapcsolatban volt elégedetlen. 

Az észak-erdélyi közállapotok, a SZEB-hez eljuttatott kolozsvári panaszok ugyan-

akkor nemcsak új szemponttal bővíthették a jegyzékben foglalt figyelmeztetések 

 46 A kegyetlenkedésekről elhíresült román félkatonai egységek már nemcsak Székelyföldön (Ár-

kos, Zabola, Sepsiszentgyörgy, Szárazajta, Kozmás, Szentkirály, Csíkszereda, Csíkszentlélek, 

Csíkkarcfalva, Dánfalva, Csíkmadaras, Csíkszentsimon) garázdálkodtak és gyilkoltak, hanem 

Kolozs megyében (Magyarpalatka, Kispetri, Doboka, Magyarderzse, Bádok, Nagydevecser, Bán-

ff yhunyad, Szászfenes, Egeres, Fejérd, Betlen, Kendilóna, Páncélcseh, Kide), Szolnok-Doboka (Bács, 

Szászzsombor, Ördögfüzes, Apahida, Vista), Bihar (Magyarremete, Gyanta) és Arad (Kishalmágy) 

megyében is megjelentek. Az internálótáborokba hurcoltak miatti panaszok szinte valamennyi 

észak-erdélyi települést érintették.
 47 Gecse 2002.
 48 Október 18-án a román nagyvezérkar helyettes vezetője tájékoztatást adott a csendőrség és az 

ún. szabadcsapatok garázdálkodásáról, amelyek közül a Iuliu Maniuról elnevezettek okozták a 

legnagyobb pusztítást.
 49 November elején úgy nyilatkozott: „Kolozsvár Magyarországhoz tartozik. A polgármester nem 

tarthat fenn semminemű kapcsolatot a határ túloldalán lévőkkel. A Városháza semmilyen körül-

mények között sem engedheti meg a Feleken [Kolozsvár fölötti önálló település] túli tisztviselők-

nek, hogy a városba bejöjjenek.” Eközben Nagyvárad városparancsnoka nem engedte be a román 

adminisztrációt sem a városba, sem a hozzá tartozó településekre, mert moszkvai utasításra 

hivatkozott, amelyre azonban a későbbiekben Moszkva elegánsan nem emlékezett. 
 50 Egyes források nov. 3-ra, mások 5-re dátumozzák.
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sorát, hanem Moszkvát is cselekvésre sarkallták, ha szövetségeseivel szemben meg 

akarta őrizni vezető szerepét és a továbbiakban is biztosítani befolyását a térség fölött.

Sztálin lépett tehát, noha a magyarságellenes atrocitások valójában nem voltak 

ellentétben a magyarokról alkotott véleményével.51

A Moszkvából érkező külügyi népbiztoshelyettes, Visinszkij november 6-án, műkö-

dése második napján ellentmondást nem tűrve döntött: a fegyverszünet 17. pontjára 

alapozva52 és a kormány tehetetlenségére hivatkozva elrendelte a szovjet katonai köz-

igazgatás november 12-i bevezetését egész Észak-Erdélyben. Végrehajtására mindösz-

sze két napot adott. Ilyen körülmények között máig vitathatatlan tény, hogy az erdélyi 

magyarság 1944 novemberében joggal érezhette: „…a megmaradás esélyét jelenti a 

Madosz háború előtti kapcsolata az akkor még illegalitásban működő RPK-val.”53 

A kormány „igyekezetét” a megfelelésre jól jellemezte a még november 6-án fel-

állított Kisebbségi-Nemzetiségügyi Minisztérium, majd november 16-án a Maniu-

gárdák feloszlatása. Ez azonban a felgyorsult balra tolódási folyamatot nem állította 

meg, illetve nem változtatott a szovjet katonai közigazgatás bevezetésén. Észak-Er-

délyből távozni kényszerült a román közigazgatás. A fegyverszüneti egyezmény 19. 

pontjának54 maradéktalan betartása azt jelentette, hogy ez a terület „sem nem Ma-

gyarország, sem nem Románia”,55 de azt is jelenthette, hogy „már nem Magyarország, 

még nem Románia”.56 (A két meghatározás viszont nem pontosan fedi egymást!) 

A Népi Szövetség tehát rendkívüli körülmények között jött létre, s elsődleges 

célja is ebből fakadt: utat találni a megszállókhoz; tevőlegesen jelen lenni az élet 

újraindításánál, tehát megmaradni és helyben megmaradni. 1944 késő őszén már 

a puszta léte is csodának számított, s tevékenysége reményt jelentett…

 51 „A szovjet kormány úgy véli, hogy azért a fegyveres segítségért, amelyet Magyarország Németor-

szágnak nyújtott, valamint azokért a gyilkosságokért és erőszakos cselekményekért, fosztogatáso-

kért és gyalázatosságokért, amelyeket a megszállt területeken követtek el, a felelősséget nemcsak a 

magyar kormánynak, de kisebb-nagyobb mértékben a magyar népnek is viselnie kell.” Gosztonyi 

1990, 152–153. o.
 52 A szovjet–román fegyverszüneti szerződés 17. pontja alapján „egész Románia” területén kötelesek 

„a béke és a biztonság helyreállítása érdekében” a szövetséges (szovjet) utasításokat végrehajtani. 

Orosz–román fegyverszüneti egyezmény, 19. o.
 53 Dávid 2012, 114–115. o.
 54 „A Szövetséges kormányok a bécsi döntésnek határozatát semmisnek tekintik, s egyetértenek 

azzal, hogy a béke szerződésen történő jóváhagyástól feltételezetten Erdély (vagy annak legna-

gyobb része) adassék vissza Romániának s a Szovjet Kormány hozzájárul, hogy ebből a célból a 

szovjet csapatok Romániával közösen katonai hadműveletekben vegyenek részt Németország és 

Magyarország ellen.” Lásd: Orosz–román fegyverszüneti egyezmény, 41. pont. 7. o.
 55 A fegyverszüneti megállapodás a bécsi döntés hatályon kívül helyezésével csak lehetőségként és 

a békeszerződés függvényeként fogalmazott Erdély vonatkozásában. 
 56 Tamás 1988.
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Más állapotok uralkodtak ugyanis Kárpátalján,57 Szlovákiában,58 a Vajdaság-

ban,59 hiszen Magyarország még nem tette le a fegyvert, s a front előrehaladásával 

a kisantantországokkal is hadiállapotba került.

Miként a légkörben a vízcseppek, úgy a történelmi légkörben a könnycseppek is 

viselkedhetnek prizmaként, s amikor egy kis napfény áthatol rajtuk, akkor kelet-

kezhet a szivárvány… Vagy akár a délibáb… 

57  A IV. Ukrán Front 1944. nov. 13-án kelt 0036. számú parancsa: „Egész sor településen német és 

magyar nemzetiségű hadköteles személyek élnek, akiket ugyanúgy, mint az ellenség katonáit le 

kell tartóztatni, és hadifogolytáborba kell irányítani. A német és magyar nemzetiségű hadköteles 

személyeket, akik a Kárpátontúli Ukrajna felszabadított területén élnek, külön csoportokban, listák 

szerint, konvoj alatt hadifogolytáborba kell irányítani.” És máris működésbe lépett Perecsenyben 

a hadifogolytábor, majd az alábbi szerint Szolyván is.
  „A várparancsnokság [Munkács] 2. sz. parancsa:

1. Ez év november 14-től három napon belül a legközelebbi katonai parancsnokságon kötelesek 

nyilvántartásba vételre jelentkezni azok a volt közkatonák és tisztek, akik a magyar és német had-

seregben teljesítettek szolgálatot és Kárpátontúli Ukrajna felszabadított területén maradtak. Nyil-

vántartásba kell venni úgyszintén minden német és magyar hadköteles személyt 18 évtől 50 évig.

2. Az említett időn belül ugyancsak nyilvántartásba vételre kell jelentkezniük azoknak a rend-

őrségi és csendőrségi hivatalnokoknak, akik a Kárpátontúli Ukrajna magyar megszállása idején 

töltötték be hivatalukat.

3. A nyilvántartásba vétel csak a katonai parancsnokságokon belül történik naponta 9 órától este 7 óráig.

A nyilvántartásba vételre nem hajlandó személyeket őrizetbe kell venni és a háborús idők törvényei 

szerint felelősségre kell vonni. 1944. november 13.” 
 58 1944. okt. 28-án Husztra érkezett a londoni csehszlovák emigráns kormány küldöttsége, hogy az 

1938 előtti törvények alapján újjászervezze a polgári közigazgatást.

Igen nagy csalódás érhette a kormányküldöttséget, amikor tudomásukra jutott, hogy az „öntuda-

tos dolgozók” Munkácson november 19-én nemcsak a Kárpátontúli Ukrajna Kommunista Pártját 

alapították meg, hanem határozatot fogadtak el arról, hogy a „Kárpátontúli Ukrajna” újraegyesül 

Szovjet-Ukrajnával, s egyúttal elrendelték az ún. népbizottságok kongresszusának összehívását. (Arról 

ugyanis nem lehetett ismeretük, hogy londoni emigrációjában Beneš elnök már 1942-ben felajánlotta 

Kárpátalját Sztálinnak Csehszlovákia visszaállításáért cserébe! Idézi Gecse 2007, 370. o.)

December 1-jén a Bodrogköz és az Ung-vidék 57 magyarlakta településéről 2444 férfi t vittek 

el „málenkij robotra”. Az emigráns kormány hivatalosan fordult még november 23-án a három 

„teheráni nagyhoz”, hogy járuljanak hozzá a csehszlovákiai német és a magyar lakosság kitelepíté-

séhez, illetve esetleg a magyarok esetében lakosságcseréhez. Janics 1979, 51–92. o. Popély 2006. 
 59 1944. november 3-án Vaso Čubrilović szerb történész – aki mellesleg tagja volt a Ferenc Ferdinánd 

elleni merényletet elkövető Ifj ú Bosznia csoportnak – eljuttatta a partizánokhoz a kisebbségi kérdés 

„végleges” megoldására vonatkozó tervezetét. Dolgozatában úgy ítélte meg, hogy „a fő kérdés, hogyan 

lehet szétzúzni a kisebbségi tömböket a jelentős geopolitikai helyeken”. A kivitelezéshez gyakorlati 

tanácsokkal is szolgált: tisztogatásokat javasolt arra a vidékre, ahová majd sajátjaikat telepítik, a gyűjtő-

táborok felállítására, külön kitért a nemzetiségek értelmiségi rétegére, a vagyonelkobzás fontosságára.

Mindeközben teljes erővel folyt a „tisztogatás”, az internálótáborokba hurcolás és a megkínzottak 

tömeges kivégzése. Čubrilovi 1996; Vékás 2011, 22. o.
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Az ideiglenes60 katonai közigazgatás 123/126 napja nem volt mentes az illú-

zióktól és csalódásoktól sem. Észak-Erdély katonai közigazgatásának központja 

Kolozsvár lett, amit az ODA Észak-Erdélyi Tartományi Végreható Bizottsága 

Észak-Erdély tizenegy megyéje fővárosaként értelmezett. A szovjet jelenlét e for-

mája azonban nem akadályozta meg sem a román falvakban fosztogató szovjet 

katonákat, sem az újabb és újabb magyar csoportok málenkij robotra hurcolá-

sát,61 de a genfi norma szerint biztosította a polgári lét alapvető intézményeinek 

működését: a magyar tannyelvű oktatási intézményekét, kórházakét, valamint 

kicsit engedékenynek mutatkozott a sajtó terén.62 Az adminisztráció és a polgári 

közigazgatás szerveződését munkaköri kötelességként felügyelte, így a folyamat-

ban lévő önigazgatás kiépülését nem akadályozta, ha abban érezhetően jelen volt 

a baloldal. Nem akadályozta a szabad átjárást Észak- és Dél-Erdély között, sem 

Kolozsvár és Bukarest között, és nem akadályozta az igazodást a balra tolódó 

ODA-n keresztül Bukaresthez sem. 

Észak-Erdély és maga Románia a szovjet katonai közigazgatás bevezetésével, 

különösen annak módjával, már túl az első szovjet leckén érezhette: a Vörös Had-

sereg fegyvereinek árnyékában a baloldal szerepe természetellenes gyorsasággal 

és ellenőrizhetetlenül növekszik. A következő hónapokban a román jobboldalt a 

folyamatos hátrálás, a Népi Szövetséget pedig – függetlenül attól, hogy „melyik” 

Erdélyben volt, a taglétszám és (de már!) a kételyek növekedése is jellemezte. 

A baloldal térnyerése erőteljesen éreztette hatását a Madoszban is, amikor no-

vem ber 23-án az RMNSZ vezető testületének Dél-Erdélyből (Brassóból) érkező 

képviselője elérte, hogy a Madosz Kolozs megyei tagozatának szervezőbizottsága 

– nem kis vita árán – belépett a Romániai Magyar Népi Szövetségbe. Önállóságu-

kat és jogi helyzetüket tökéletesen megjelenítette névhasználatuk: a Magyar Népi 

Szövetség Észak-Erdélyi Bizottsága – és engedményként nem voltak kötelesek 

 60 A katonai közigazgatás mindig is rendkívüli állapotot, szükségállapotot jelez. Háború esetén a 

hadműveleti és a megszállt területeken vezetik be. A közigazgatási tevékenységek egy része vagy 

egésze katonai szervek hatáskörébe kerül, tehát a polgári közigazgatási szervek működtetése és 

ellenőrzése a hadsereg ebben illetékes tisztjeire hárul. A rendkívüli helyzet teszi lehetővé az ún. 

hadi törvények bevezetését, jogszabályok megváltoztatását a polgári lakosság biztonságának 

érdekében és a megszálló erők anyagi javainak, személyi állományának védelmében, de az ország 

alkotmányos rendjén, jogintézményein nem változtathat oly módon, hogy azzal annexiós célokat 

valósítson meg. Lásd Pomogyi 2008, 539–540. o. 
 61 Pakocs Károly szatmári római katolikus püspöki helynök részletes beszámolójában kitért a város 

és a megye közigazgatására, a bizonytalan politikai helyzetben történő visszaélésekre, a románság 

erőszakos térhódítására. In: Nagy–Vincze 2004, 282–292. o. 
 62 1944. dec. 4-én az RSZDP Országos Magyar Bizottsága is indíthatott hetilapot Erdély címmel. 
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használni a „romániai” jelzőt. A megállapodás nyilvánosságra hozatalát azonban 

a hónap végére halasztották.63

A marosvásárhelyi Magyar Demokrata Szövetség jól kidolgozott programjával, 

miszerint alapvető céljuk az emberi jogok biztosítása és a teljes közigazgatási, törvény-

kezési és kulturális szabadság kivívása, ugyancsak hasonló sorsra jutott még decem-

berben: beolvadt a brassói központú RMNSZ-be. Névváltoztatása pedig hasonlóan 

alakult a kolozsváriakéihoz, a romániai jelzőt még nem volt köteles használni.

A Madosz Kolozs megyei tagozatának és a marosvásárhelyi Magyar Demokrata 

Szövetségnek a „beléptetése” nemcsak a központosítást célozta, hanem a névcserén 

keresztül egy másfajta társadalompolitika meghirdetője tudott lenni úgy, hogy 

mind a szovjetek, mind a román baloldal felé madoszos múltjára támaszkodott.

December 1-jén az Országos Demokrata Arcvonal Tanácsa a Népvédelmi Egy-

séggel64 bővült, és nevét ODA Észak-Erdélyi Központi Tanácsadó Testületére 

(ÉETT) változtatta. Az ÉETT a terület rendkívüli jogállásából következően alkot-

hatott, pontosabban alkotni kényszerült rendeleteket, azaz regionális rendeletal-

kotói joga és végrehajtó hatalma következtében területi koalíciós kormányként 

működött. Szerkezete természetesen magán viselte a katonai közigazgatásból 

(vagyis megszállásból) eredő „szükségállapot” nyomait is. Ez a szervezeti forma 

azonban – hiányosságai ellenére – egyértelműen az önállóság, az autonóm törek-

vések irányába mutatott.

Észak-Erdélyben a szovjet katonai közigazgatás a magyarság számára a közvet-

len életveszélyt elhárította ugyan, de régi-új sorskérdéseket hívott életre a túlélés 

technikája és a továbbélés formáinak esetlegessége: az észak-erdélyi és a dél-erdélyi 

magyarság sorsa, Erdély sorsa. A fegyverszüneti egyezmény „nyitott” pontjának 

értelmezését a Szovjetunió de jure a katonai közigazgatással jelezte, de nem gátolta, 

engedte, hogy Románia de facto a maga javára értelmezze a 19. §-t. 

A katonai közigazgatás időszakát tehát ugyanaz a Janus-arcúság jellemezte, mint 

a fegyverszüneti egyezményt, mint a Szovjetunió viszonyát Romániához, illetve 

Közép-Európa országaihoz mint a szövetségeseihez. 

Az ÉETT kemény politikai csaták színhelye volt, leképezte a bukaresti állapotokat. 

Erdély státuszának kérdése az elmúlt hónap folyamán nemigen kerülhetett szóba. 

A román adminisztráció bevonulása, majd kitiltása és a szovjet katonai közigazgatás 

bevezetése maga volt a fegyverszüneti egyezmény 19. paragrafusa.

 63 Népi Szövetség Naptára az 1946. esztendőre. 201. o.
 64 Az egyesületet az RKP hozta létre szatelitszervezeteként november első napjaiban. November 24-

re már elérték, hogy magukba olvasztották és egyúttal felszámolták a már korábban átszervezésre 

kényszerített magyar Tízes Szervezetet.
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A román politikai erők (a jobb- és baloldal egyformán) a II. bécsi döntés érvényte-

lenítését a trianoni határok visszaállításaként értelmezték, s ennek nyilvános meg-

erősítését szükségesnek látták. A Román Demokrata Szövetség – jobbról! – tette meg 

az első lépést ebbe az irányba, amikor december 9-én teljes nevében a „Felszabadult 

Erdély” kifejezést „Felszabadított területekre” cserélte. A Felszabadított Területek 

Román Demokrata Szövetsége már puszta névhasználatával is igen diplomatikusan 

és egyben határozottan jelezte Erdély politikai és nem természetföldrajzi értelemben 

vett hovatartozását, amely egyben a fegyverszüneti egyezmény Erdély-státuszának 

román értelmezését is kifejezte. S mert a bizottsági üléseken sem obstrukciói, sem 

esetenkénti látványos kivonulásai nem értek el kellő hatást, újabb lépésre szánta 

el magát. December 30-án nyilatkozatot tett közzé Észak-Erdély státuszának kér-

désében. Ennek szükségességét azzal indokolta, hogy „a szakbizottságok néhány 

exponens képviselője vitatta Romániának a felszabadult Erdélyhez, sőt az egész 

Erdélyhez való joga legális alapjait”.65

Ez gyakorlatilag nyílt állásfoglalásra kényszerítette az ODA Észak-Erdélyi Közpon-

ti Tanácsadó Testületének valamennyi szervezetét. A Magyar Népi Szövetséget is.

Az 1945. január 22-én adott válasznyilatkozat bevezető sorai egyfelől a de-

mokrata szövetséget „a harc és építés előmozdítása helyett a meddő jogi aka-

dékoskodás” vádjával illették, másfelől hét pontban összegzett állásfoglalása a 

fegyverszüneti egyezmény vonatkozó pontjaival egyszerre értékelte pozitívan a 

szovjet katonai közigazgatást, értelmezte a bécsi döntés hatályon kívül helye-

zését, és sikeresen alkalmazta a „jobbra szoríts, balra tarts!” ki nem mondott 

kommunista taktikáját.

A nyilatkozatot nemcsak az ÉEKTT román pártjai és szervezetei, hanem a Ro-

mániai Magyar Népi Szövetség is aláírta „ezen ország Erdély együttlakó népeinek 

érdekében”.66

Nem is tehetett mást. Észak-Erdély nem Kolozsvárból és Kolozs megyéből, hanem 

tizenegy megyéből állt, amelyeknek magyar lakosságát megtizedelte az internáló- és 

munkatáborokba való elhurcolás, megfélemlítette a garázdaság és a gyilkos ön-

kény, rettegésben tartotta a bizonytalan jövő. A Népi Szövetség a túlélés taktikáját 

alkalmazta, amikor aláírásával elismerte Románia jogát Erdélyre. Ehhez képest 

árnyaltabb és kevésbé egyértelmű a Százas Intéző Bizottságtól 1945 novemberében 

kikényszerített nyilatkozat, amelyben Erdély hovatartozásának kérdését a béketár-

gyalások „hatáskörébe utalta”. 

 65 A Felszabadított Területek Román Demokrata Szövetsége Kolozsvári Szervezetének nyilatkozata 

Észak-Erdély státusának kérdésében. In: Nagy–Vincze 2004, 293. o. 
 66 Uo. 295–296. o.
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Összegzésként megállapíthatjuk, hogy rendkívüli időben alakult meg/át a Ma-

doszból a Romániai Magyar Népi Szövetség, mert a Kárpát-medencében

a) a szovjet hadsereg által megszállt területeken mindenhol a népfrontos jellegű 

ideiglenes hatalomból nőtte ki magát a baloldal, és került a kommunista pártok 

kezébe a hatalom;

b) a kollektív bűnösség elvének a magyarokra, magyar nemzetiségűekre, magyar 

állampolgárokra történő alkalmazása lehetővé tette fosztogató félkatonai szer-

vezetek, szabadcsapatok, önkéntes gyilkosok garázdálkodását; 

c) napirenden volt a hatalom hallgatólagos beleegyezésével a magyarok egyszerű 

elűzése, internálása, kifosztása;

d) ebben a számunkra apokaliptikus légkörben az ideiglenes jelleggel működő 

kormányok béke-előkészítő osztályai vagy megalakultak, vagy újjáalakultak, s 

béketerveikben kivétel nélkül szerepelt a fennhatóságuk alatt élő magyarságtól 

„megtisztítani” országukat; rendelkeztek áttelepítési, kitelepítési és lakosság-

csere-tervezetekkel. 

Ekkor ebből az apokaliptikus körképből egyetlen pont vált ki: Észak-Erdély. 

Egyedül itt vette észre a SZEB, hogy mi történt a háta mögött. Egyedül Bukarestben 

borzadtak el a szövetségesek képviselői a gyilkosságok hallatán. Egyedül Románi-

ában oldotta meg ezt a helyzetet Visinszkij, a szovjet külügyi népbiztoshelyettes a 

„kényszerűségből” bevezetett katonai közigazgatással.

Így igazat szólhatott Bukarestben 1945 januárjában Jordáky Lajos: „A Szovjet-

unió kétszer szabadította fel Erdélyt: először »a német és magyar fasiszta uralom 

alól«, másodszor a román megszállás alól.”67 A majdnem tökéletesre sikeredett 

szovjet jelenlétet csak némileg árnyalta a felszólaló, amikor hozzátette: „…a még 

mindig működő munkatáborokban (!) magyar nemzetiségű román állampolgárokat 

dolgoztatnak állati körülmények között. A szerencsétlenek rongyokba burkolva, 

romlott, rothadt élelmiszerrel táplálkozva végeznek gyakran betegen is baromian 

nehéz munkát.”68

A Romániai Magyar Népi Szövetség 1945 tavaszára országos hatáskörű szerve-

zete lett Románia magyarságának, tehát azoknak is, akik nem Erdélyben, hanem 

Bukarestben éltek, vagy akiket moldvai katolikusoknak nevezett a hatalom, mi 

magunk pedig csángóknak hívunk.

A balra és ezzel együtt a központosítás irányába mozduló román politika azt 

jelentette, hogy az RKP az ODA köntösében készült a hatalomátvételre, ebben a 

politikai kiszorítósdiban pedig maga előtt tolta az Ekésfrontot és annak a magyarok 

 67 Nagy–Vincze 2000. 
 68 Világosság, 1945. jan. 23. 
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körében is népszerű elnökét, Petru Grozát, valamint taktikai céljai megvalósításához 

felhasználta a Népi Szövetségbe (még a Madosz világában) beépített „alvó” kádereit 

és elnökét, Kurkó Gyárfást.

Ma már jól látható, hogy a romániai folyamat nem egyedi jelenség volt.

Ez egy idegen hódító új típusú hadviselése volt, amelyben a politikai csata jelszava 

a demokratizálás, módszere a „szalámitaktika”, eszköze a „purifikáció”, eredménye 

valamennyi szovjet fennhatóságnak kiszolgáltatott országban a sztálini modell 

bevezetése.69 

Ebben az időben, ebben a szűkebb és tágabb térben kellett az MNSZ-nek saját 

maga számára is meghatározni szerepét, stratégiai céljait, felismerni lehetőségeit és 

megtalálni taktikai eszközeit. De ez már egy új korszaka lesz nemcsak az MNSZ-

nek, hanem valamennyi kelet-európai országnak. 

A Romániai Magyar Népi Szövetség történetének szakaszai

A Népi Szövetség kilencesztendei működésének szakaszait részben Románia belpo-

litikai eseményei, részben az európai, illetve közép-európai események szabják meg.

a) Az első szakasz 1944. augusztus 23-tól 1944. november 12-ig, Románia átállá-

sától a szovjet katonai közigazgatás bevezetéséig tartott, s ez mindössze néhány 

hónapot fogott át. 

Ezen időszakban a Népi Szövetség jelentősége nem csupán abban rejlik, hogy 

szükséghelyzetben összefogta a cselekvőképes magyarokat,70 hanem abban is, hogy 

a Kárpát-medence egyetlen olyan magyar közössége volt, amely az embertelen 

körülmények között és annak ellenére maradandó értékeket teremtve sok szem-

pontból példaként szolgálhat.

b) 1944. november 12-től 1945. március 13-ig a szovjet katonai közigazgatás ideje, 

az „Észak-Erdélyi Köztársaság” kora. A remények és csalódások időszaka, de ter-

mékeny időszak is, amikor önálló magyar tannyelvű közoktatási hálózat, két önálló 

 69 „Ez a háború eltér a múltbéli háborúktól, ha valaki területeket foglal el, ezekre a területekre rákény-

szeríti a saját társadalmi rendszerét. Ahová a hadserege eljut, ott a saját társadalmi rendszerének 

szerez érvényt. Másképp nem is lehet” – mondotta Sztálin bizalmas körben 1945 áprilisában. 

Dupcsik–Reparszky–Újvári 2001, 96. o. 
 70 Az MNSZ – épp a brassói vonal – egy kicsit a Népközösség „örökösének”érezte magát, amikor 

szervezeti felépítésének alapjait rakta le. 
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tankerület és kompromisszumok árán önálló felsőoktatás működött,71 amikor a 

viták, a küzdelmek még reménykedésre adtak okot.72

A Kárpát-medencét már majdnem teljesen birtokba vette a szovjet hadsereg, s 

mindenki számára érezhetővé vált Visinszkij mondása: „Én vagyok Jalta.”

c) 1945. március 13-tól 1947. május 22-ig tartott a harmadik periódus, amely időben 

hosszabb, mint az előző kettő volt összesen, eseményekben, válságokban, máig ható 

eredményekben és csalódásokban a leggazdagabb.

Az MNSZ „sérelmi politikát” folytat a változatlanul működő internálótáborok 

miatt,73 a rendezetlen állampolgárság miatt, a katonakötelesek munkaszolgálat-

ra történő beosztása miatt, a magyar tanszemélyzet elmaradt fizetése miatt,74 a 

földosztás diszkriminatív végrehajtása miatt, a magyarság jelentős részét sújtó 

visszaperlési törvény miatt, az egész magyarságot sújtó CASBI75 miatt, a magyar 

szövetkezetek vagyonának beolvasztási kísérletei miatt.

Az MNSZ helyben akarja tartani a magyarságot, tehát tiltakozik az esetleges 

lakosságcsere vagy egyoldalú kitelepítés kiszivárogtatott tervezete ellen.76

Az MNSZ odáig merészkedik, hogy sérelmeinek a béketárgyalásokra juttatásával 

megfenyegeti a Groza-kormányt. Az MNSZ „elbizakodottságában” szót emel a felvi-

déki magyarok szülőhelyükről történő elűzése, deportálása miatt, azt gondolja, hogy 

joga van magyarországi politikusokkal szabadon érintkezni, és eszerint cselekszik. 

Az MNSZ mindeközben harminc képviselőjével frakciót alkot a román parla-

mentben, egy nemzetiségi statútumra vonatkozó tervezetében magyar vezényleti 

 71 Az egyetem működésének feltétele volt, hogy saját épületeiket ismét átadták a Szebenből visszatérő 

román egyetemnek, és az egyháztól e célra „átvett” nagy múltú Marianum épületébe kényszerültek, 

az orvosi kar pedig – épp az 1940–44 közötti időszakban jól felszerelt klinikái miatt – Marosvá-

sárhelyre költözött a magyar állam tulajdonát képező hadapródiskolába egy láda kisebb sebészeti 

feladatokhoz szükséges műszerrel, klinikai feltételek nélkül, teljes diáklétszámmal kollégium nélkül, 

tanári karral tanári lakások nélkül, és elfogadva az amúgy kifosztott magyar állam segítségét. 
 72 Kolozsváron éppúgy, mint Kolozs megyében törvény garantálta a közigazgatási kétnyelvűséget. 

Március 30-án megkezdődött a román rádió magyar nyelvű adása, az Erdélyi Magyar Óra.
 73 Március 19-én megkezdődik az internálótáborok felszámolása.
 74 Márton Áron püspök 2 millió lejes adományával létrehozzák a Petőfi  Alapot, amelyből a tanárok 

fi zetésének legalább töredékét tudták adni mind a közoktatásban, mind a felsőoktatásban. 
 75 1945. február 9-én a 91. sz. törvénnyel létrehozott állami szerv, az Ellenséges Vagyonokat Kezelő 

és Ellenőrző Intézet román nevének rövidítése. A fegyverszüneti egyezmény „félreértelmezésével” 

vált zárolhatóvá a magyar szövetkezeti vagyon vagy akár az „ellenséges” személy éléskamrájában 

található lekvár. 
 76 Szabad Szó, II. évf. 1945. november 21. 
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nyelvet kíván a hadsereg magyar nemzetiségű tagjainak, s az időközben elvett észak-

erdélyi nyelvhasználati, közigazgatási részvételi jogot is visszaemelik a tervezetbe.77

Az MNSZ – legalább is vezetője és néhány elkötelezettje a magyar ügynek – 

törvényekre és jogszabályokra alapozva egy eleve jogtalanságra épülő rendszerben 

nem vette észre, hogy ez a párizsi béke éppúgy diktátum, mint az elődje, csak még 

egy kisebbségvédelmi ponttal is szegényebb.

d) 1947. május 22-től 1953 márciusáig húzódik a negyedik, egyben utolsó időszak. 

Az MNSZ azzal szembesült, hogy „elvtelen magyar egységgel vádolják”, a romániai 

magyarság útját kijelölték, s ez az út az átszervezés, a tisztogatás: a felszámolás útja, 

amely egyenesen torkollik az asszimilációba.78

Az országos gyűlés színhelye 1947-ben Temesvár, s váratlanul eltávolítják az 

akadékoskodó, memorandumokat gyártó és állandóan sérelmeket soroló (merthogy 

állandóan azokkal szembesülő) Kurkó Gyárfás elnököt. 

Likvidálása még váratott magára, tagja maradt a Százas Intéző Bizottságnak is.

Az MNSZ rálépett az önfeloszlatásba torkolló útra. Nem tudta megvédeni saját 

magát az elvtelen megalkuvók hatalomra jutásától, szakembereit a leváltásoktól, 

kizárásoktól, a közbirtokosság vagyonát és értékeit (Csíki Magánjavak), a magyarság 

szövetkezeteit.

Az MNSZ az elvtelen megfelelés útjára lépve elszenvedte az RKP és az RSZDP 

egyesülését, majd 1948-ban az iskolák államosítása során a magyar tannyelvű 

iskolák összevonásokkal, tagozattá süllyesztésekkel, egyszerű megszüntetésekkel 

harmadára-negyedére csökkentek.

Az MNSZ megkísérelte menteni a menthetőt. Sikerrel járt. A szeptemberi is-

kolaszámok jelentős növekedést mutattak. Egyetlen iskolatípusban nem értek el 

eredményt: az elvett tanítóképzőkből egyet sem adtak vissza. Ez volt a messze 

mutató román stratégia egyetlen nyilvánossá vált taktikai lépése. 

A koncepciós perek sorozata sem kerülte el az MNSZ háza táját.

1949-ben nemcsak az első elnököt, Kurkó Gyárfást tartóztatták le, hanem azokat 

a hajlékonyabb MNSZ-politikusokat is, akik egy monstre koncepciós perben jól 

mutattak volna a vádlottak padján. Az RSZDP Magyar Bizottságának vezetője sem 

kerülte el a börtönt. Továbbá letartóztatták Márton Áron gyulafehérvári püspököt 

és a volt Magyar Népközösség még el nem űzött és még szabadlábon lévő néhány 

 77 1946 májusában készült a tervezet első változata, azonban többszörös változtatások után is csak a 

béketárgyalások esetlegesen szükséges jelmezeként esett át és került a politikai eszközök raktárába.
 78 Luka László A romániai magyarság útja című, a kolozsvári Igazságban megjelent cikkében az 

„elvtelen magyar egység” felszámolásának idő- és sorrendjét vázolta, ezzel gyakorlatilag megszabta 

a felszámolás rendjét is.
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tagját is. Magyarország kiadta Demeter Bélát, aki a béke-előkészítő osztály román 

referense volt. A vád Erdély elszakítása, tehát hazaárulás volt, s így akár összekap-

csolható is lehetett volna a Rajk-perrel. A vád nem nyert bizonyítást. Demeter Béla 

a börtönben halt meg.

Az MNSZ 1953 kora tavaszán feloszlatta magát.

A szomorú képet nem javítja, de világosabbá teszi, hogy 1947 őszén létrehozták 

Varsóban a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodáját; 1948-ban Jugo-

szlávia kivételével a kelet-európai országban egyesültek a kommunista és szociálde-

mokrata pártok, és 1948 szeptemberében valamennyiben végrehajtották az iskolák 

államosítását. 1949-ben létrejött a KGST, a felvilágosult parasztok pedig a baráti 

országokban már termelőszövetkezetekben dolgoztak, illetve akik ellenálltak, már 

másutt voltak.

A szovjet mintájú demokrácia „felfalta gyermekeit”, az MNSZ azonban olyan 

szálka volt, amely fennakadt a demokráciának álcázott diktatúra torkán. 

Ki volt az MNSZ első elnöke, Kurkó Gyárfás?

A Népi Szövetség első elnöke az a Kurkó Gyárfás volt, aki 1936-tól a Madosz elnöki 

tisztét is betöltötte. Csíkszentdomonkosi székely család első generációs kispolgára, 

hiszen a lakatosmester műhelyt nyitott Brassóban: önálló iparos lett. A politikával 

az Országos Magyar Pártban ismerkedett meg, szinte törvényszerűen lett a párt 

ellenzékének tagja, s innen már egyenes útja vezetett internáláshoz, börtönhöz, 

baloldalhoz. 

Az Erdély-kérdésben, a megosztásban, a „fél-Erdélyekben” nem hitt. Ezt vallotta 

a II. bécsi döntés idején is, s maradt Dél-Erdélyben. Ezt az álláspontot képviselte a 

későbbiekben is. Az „együtt élő népek” számára azonban nem jelentette a kizáró-

lagos román fennhatóságot, de jelentett egyenjogúságot, egyenrangúságot.

Kurkó Gyárfásról ma azt mondják, „különös, zseniális ember volt, aki annak 

ellenére, hogy illegális kommunista volt, megőrizte erős katolicizmusát”.79

Kurkó Gyárfás Márton Áron unokaöccse volt…

Kurkó Gyárfás – szemben sok kommunistával – nem kommunista hívő, hanem 

istenhívő volt. Ebből törvénszerűen következett, hogy mind elnökként, politikus-

ként, mind állampolgárként csak addig tudott lojális lenni a hatalom iránt, amíg 

nem tapasztalta meg azok becsapottságát, akiket képviselt. Ezért a törvényességet 

betartva folytatott „sérelmi politikát”, ha sérelem érte a magyarságot, tehát gya-

korlatilag szünet nélkül, csaknem azonos hőfokon.

 79 Gecse 2002.
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Az 1947-es leváltása után fokozatosan szorították ki a hatalomból, alkotói sza-

badságra küldték, majd bebörtönözték. Beismerő vallomást nem tudtak belőle 

kicsikarni, noha „addig verték, amíg elveszítette az eszét”.80 

Miközben hosszabb-rövidebb idő után a vele egyszerre vagy némi késéssel le-

tartóztatott magyar politikusokat szabadlábra helyezték, rehabilitálták, ő maradt 

a börtönben tizenhat kemény évig. Szabadulása után lakatos szakmájában helyez-

kedett el, erősen megromlott ideg- és elmeállapota következtében furcsa szokására 

figyeltek fel a brassói postán: eltűnt embereknek küldött néhány lejes csekket Ro-

mánia különböző börtöneibe cigarettára. Néhány korábban eltűnt ember sorsáról 

így alakult ki valami halvány kép.

Azután elmaradt a postáról. Elhalványodott és néhány folyamatosan emlékezni 

tudó jóvoltából meg is „pirosodott” emléke. 

Feltárásra vár letartóztatásának valódi oka, nem ismert a koncepciós perben neki 

szánt szerep, az a magyarországi kapcsolatrendszer, amely hivatalából következően 

jogszerűen kapcsolhatta Demeter Bélához, a magyar béke-előkészítő osztály román 

referenséhez.

Saját szavai politikai ars poeticáját adják: „A történelem adta új keretek között is 

magyarok vagyunk és magyarok maradunk.”

A Romániai Magyar Népi Szövetség és a magyar ügyek elkötelezett baloldali 

képviselői értékelésére álljon befejezésül egy Áron püspöktől vett idézet: „Csőgör, 

kérem… Magukat megszédítette az a négy év, amit Észak-Erdélyben éltek, és ezért 

nem látnak tisztán. Hogy mit várhatunk a jövőtől, azt csak mi tudjuk, akik Dél-

Erdélyben éltünk.”81
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Kodácsy-Simon Eszter

Egy mai százéves reform 

Természettudományok és a hittan kapcsolata az iskolában

Amikor egy új hittancsoportot kezdek tanítani, az első óráimon soha nem szoktam 

elmondani a diákoknak, hogy matematika- és fizikatanár is vagyok. Ám soha nem is 

kell sokáig várnom: pár tanóra elteltével mindig eljön az az alkalom, amikor valami 

miatt el kell árulnom a másik két szakomat is. Ilyenkor a diákok arcára kiül a döbbenet: 

– Tanárnő matekot is tanít?

– Tanárnő fizikatanár?

A csodálkozás tárgya sokrétű. Egyrészt meglepődnek, hogy találkoznak egy olyan 

hittanárral, aki ismeri a trigonometrikus azonosságokat vagy az elektromágneses 

tér működését leíró Maxwell-egyenleteket. Ilyenkor a hittancsoport néhány, addig 

csendesebb tagja is bekapcsolódik a beszélgetésbe, és elképzelik, hogy még egy 

hittantanár is mondhat érdekes dolgokat. Másrészt elcsodálkoznak azon, hogy ho-

gyan érdekelhet valakit egyszerre egy „egzakt” tudomány és egy olyan „szubjektív” 

tantárgy is, mint a hittan.2 A harmadik döbbenet pedig a személyes csodálkozás 

utáni felocsúdásból származik, általában az egész osztály részt vesz benne, s a kö-

vetkező kérdésben fogalmazódik meg: „De akkor most tanárnő a teremtést hiszi el, 

vagy az evolúciót?” „Tanárnő mit gondol, Ádámtól vagy a majomtól származunk?” 

„Ősrobbanás volt, vagy Isten formázta meg a világot?”

Szinte mindegy, hanyadik osztályra gondolok, a 10–18 évesek minden korosztá-

lyában ez az ismerkedésünk egyik fázisának sémája.

Nem tudom, hogy a diákokban honnan van ez a fajta elválasztás. Vajon termé-

szet szerűleg van meg bennük, vagy hozzák valahonnan? Ha hozzák, akkor honnan? 

A családjukban nőnek bele ebbe a képbe, a média sugározza ezt feléjük, a társa-

dalomnak ez az általános szemlélete, vagy esetleg az egyház juttatja a diákot erre 

 1 A tanulmány megjelent: Lelkipásztor, 88. évf. 2013/8–9. 296–302. o.
 2 Ezt az élményt minden hittantanár átéli, akinek van valamilyen más szakja. Ezen a ponton egy 

lépéssel közelebb lehet kerülni a tartózkodó diákokhoz is, és egy fokkal hitelesebbé is lehet tenni a 

hittanoktatást. Ezért is hasznos a hittanár végzettség mellett valamilyen más szakpár megszerzése.
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a következtetésre? Lehetséges, hogy épp az iskolában uralkodó szemlélet miatt 

– amelynek része a tantárgyak egymástól való elválasztása, esetleg elszigetelése – 

vélekedik így egy diák? S ha igen, akkor mi a helyzet egy egyházi iskolában? Adhat-e, 

kínálhat-e ilyen téren más szemléletet, több választási lehetőséget, valami plusz 

értéket a diákoknak egy egyházi iskola?

De a diákok mellett a tanárokra is gondolhatunk. Vajon milyen érzéssel megy be 

az a biológia- vagy földrajztanár az órájára, aki útközben a folyosón meglátja a diák-

pályázatra felhívó kreacionista plakátot a következő címmel: „Bizonyítsd be a bibliai 

teremtésnek és az evolúció elméletének az összeférhetetlenségét!” A pályázat célja, 

hogy a diákok bebizonyítsák az evolúcióelmélet helytelenségét és a teremtéstörténet 

állítólagos helyét a természettudományok között. Vajon milyen szorongással megy 

be az órájára ez után egy természettudományos tárgyat oktató tanár?

A példa szerencsére egyedi, de jól mutat rá arra a szeparációs folyamatra, amely-

nek következménye több területen is problémaként jelentkezhet. 

Oktatási reform száz évvel ezelőtt

A saját válaszomat hadd kezdjem korábbról, az egyházi iskolák múltjából. Több 

mint száz évvel ezelőtt ennek az iskolának, a Budapest-Fasori Evangélikus Gim-

náziumnak a falai között tanított Rátz László matematikatanár, akinek életműve 

ma is számos hazai és nemzetközi kutatót, tanárt, pedagógiai programon dolgozó 

munkacsoportot érdekel. Rátz László munkájának elemzésével és értékelésével 

számos könyv, tanulmány, kutatás foglalkozik.

Hosszan lehetne elemezni, miért volt jó tanár, hogyan tudott elérni kiváló ered-

ményeket, mivel tudta megnyerni a diákjait a matematika és a tanulás szeretetének, 

hogyan építette személyes kapcsolatait tanítványaival, vagy épp miként ismerte fel 

és gondozta a tehetségeket. Ennek az tanulmánynak a keretei erre most nem adnak 

lehetőséget, csupán egyetlen dolgot szeretnék az ő munkásságából kiemelni. 

A 19. század végén Európában elindult egy oktatási reformmozgalom, amely töb-

bek között a természettudományok tanításának megújítását tűzte ki célul.3 Az újító 

törekvések Magyarországra is eljutottak pár éven belül. A közvéleményben is nagy 

érdeklődéssel figyelt matematikaoktatási reformokban Rátz László a kezdetektől 

fogva részt vett. Talán az országban elsőként, már 1902-ben elkezdte a Fasorban a 

megújított tartalmú és módszertanú matematikaórák szerinti tanítást, és megírta 

a hozzá kapcsolódó tankönyveket.4 1909-ben jelent meg Az infinitezimális számí-

 3 Dobos–Gazda–Kovács 2002.
 4 Némethné Pap 2006, 38–39. o.
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tások elemei a középiskolában című írása, amelynek bevezetőjében a reform elveit 

a következőképpen foglalja össze:

„Legyen a mathematika tanítása olyan, hogy a tanulóban kifejlődjék annak tudata, 

milyen fontos kulturális tényező a mathematika. Azt akarjuk, hogy a középisko-

lából kikerülő tanuló tudományos fokú mathematikai iskolázottságot vigyen az 

életbe; az a reményünk, hogy ily módon a mathematikai gondolkozásmód bele-

hatol a közéletbe. A tanulónak látnia kell, hogy a mathematika mennyi szállal van 

összekapcsolva a gyakorlati élettel, a tudományokkal és egész világfelfogásunkkal… 

Meggyőződésünk, hogy a tanítás ily irányú módosítása szükséges ahhoz, hogy a 

modern kultúra főbb vonásaiban meg legyen érthető. Az első osztálytól kezdve 

czéltudatosan kell a tanulók szemléletmódját alakítani, függvényszerű gondolko-

dásukat fejleszteni. Nem az a czélunk, hogy a technikára és egyéb szakiskolákba 

menő tanuló nagyobb mathematikai ismeretanyagot vigyen magával, hanem hogy 

éppen azok, a kiknek mathematikai képzésük a középiskolában befejeződik, oly 

fogalmat kapjanak a mathematikáról, a mely méltó ehhez a nagy tudományhoz.”5

A bevezetőben Rátz László olyan további fontos elveket ír le, miszerint a diákok 

„túlterhelése vádjának még a lehetőségét is el kell kerülnünk”, „a középiskolában 

tanított dolgok simuljanak hozzá a korszellem és az uralkodó világfelfogás általános 

műveltségéhez”, egyértelmű feladat „a formalizmus elvetése és a sablón kerülése”, a 

változó ifjúsághoz és a változó világfelfogáshoz kell igazítani a tanítást is, valamint 

nem szabad az individualizmust elnyomni és egységesíteni.6

Mindezek a célok és szempontok ma is rendkívül aktuálisak lehetnének, azonban 

most maradjunk a hosszabban idézett rész egyik gondolatánál: céltudatosan kell 

a tanulók szemléletmódját alakítani, függvényszerű gondolkodásukat fejleszteni. 

Több mint száz évvel ezelőtt Rátz tanár úr számára ez azt jelentette a matematikai 

reform keretein belül, hogy kiépítette a függvényfogalom oktatásának hátterét, és 

hangsúlyt helyezett ennek megértésére. Ezt tartotta legfontosabbnak, alapvetőnek, 

kiemelendőnek. 

Függvényszerű gondolkodás ma is?

A „függvényszerű gondolkodás” kifejezés azért találó, mert rámutat arra, hogy 

az egyes tantárgyak nem függetlenek egymástól, hanem összefüggés van közöt-

tük. A tanórák közötti csengő és szünet nem jelenti azt, hogy amit az egyik órán 

megértettek, az a tudás ne lenne hasznos valahogyan a másik órán is. Ugyanak-

 5 Rátz–Mikola 1910, III–VIII. o. (Kiemelés tőlem – K.-S. E.)
 6 Uo.
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kor ez az összefüggés nem egy rövidzárlatos kapcsolat, amelynek során a diák 

azt gondolhatná, hogy például a földtörténeti középkor és a történelmi középkor 

vagy a fizikai kozmológia és a vallási kozmogónia egybevágnak. A kapcsolat függ-

vényszerűségének felismeréséhez gondolkodásra van szükség. Elvonatkoztatásra 

és társításra, amelynek a megtanítása azért kihívás, mert ennek a diákban kell 

megjelennie egyfajta tanulási eredményként. Nem csak az a cél, hogy minél több 

kapcsolatra mutassunk rá a különböző tantárgyak között, mert ez a felismerés 

azonnal tananyaggá változik. A diákokat arra kell segítenünk, hogy önmagukban 

képesek legyenek elvonatkoztatni és összekapcsolni, képesek legyenek mintákat 

felismerni, s bizonyos értelemben modelleket alkotni. 

Hogyan is jelent meg a függvényfogalom az oktatásban egy évszázaddal ezelőtt? 

Úgy, hogy a koordinátarendszerben való ábrázolást, az értelmezési tartományt, 

értékkészletet és egyéb kapcsolódó matematikai fogalmakat olyan mindennapi és 

újszerű kérdések kapcsolatain keresztül tanulták meg, mint az idő és az értékpapír 

árfolyama, a csapadék és a légnyomás mérése, a tőke és a kamat változása, a jövede-

lem és az adó számítása.7 A 20. század első évtizedeiben, más gazdasági és társadal-

mi háttérben, jóval kisebb osztálylétszámok, tanári óraszám és követelményszint 

mellett, különböző világkép és technikai vívmányok között valóban érdekesek és 

újszerűek lehettek ezek a feladatok a diákok számára. Ezek a matematikai műveletek 

közelebb vihették a diákot a nagybetűs élet kérdéseihez éppúgy, mint a matematika 

szépségeihez és izgalmaihoz. 

Ma is megtaláljuk ezeket a szöveges feladatokat az általános és középiskolai ma-

tematikai tantervben. Ám ha megkérdezünk végzős diákokat arról, hogy mennyire 

szerették és mennyire tartották hasznosnak ezeket a feladatokat a tanulóéveik során, 

akkor elkeserítő válaszokat kapunk.

Mégsem hiszem, hogy Rátz László tévedett volna. Azt gondolom, hogy olyan 

igazságot fogalmaz meg a bevezetőjében, amely ma is rendkívül aktuális célkitűzés 

lehet számunkra: céltudatosan kell a tanulók szemléletmódját alakítani, függ-

vényszerű gondolkodásukat fejleszteni, s meg kell mutatni, hogy a matematika – és 

minden más tudomány – mennyi szállal kapcsolódik a gyakorlati élethez, a többi 

tudományhoz és egész világfelfogásunkhoz!

A különbség abban áll, hogy lehet, hogy ezt a függvényszerű gondolkodást ma 

talán másképp, talán szélesebb körre kiterjesztve, talán más módon kell elképzel-

nünk. Úgy, hogy az most se terhelje túl a diákokat, most is igazodjon a korszellemhez 

és az általános műveltséghez, most se legyen formalitás és sablonosítás, és most is 

vegye figyelembe a változó ifjúság életét.

 7 Uo. VII–VIII. o.
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„…a következtetések bámulatosan ügyes egymáshoz szövése”

A függvényszerű gondolkodás fontosságára és hasznára először hadd említsek né-

hány példát azon természettudósok visszaemlékezéseiből, akik vagy Rátz tanár úr 

diákjai voltak, vagy később más egyházi iskolákban részesültek hasonló szemléletű 

oktatásban. 

Rátz László egyik legismertebb tanítványa, Wigner Jenő egyik visszaemlékezé-

sében így ír: 

„Nekem több ritka érdekességű könyvet adott olvasásra, és ezekből nemcsak 

matematikát tanultam, de csodálatot is szereztem a következtetések bámula-

tosan ügyes egymáshoz szövése iránt is. Megértettem nagyon korán, hogy ez a 

matematika lényege, ez a matematikus művészete és kiváltsága.”8

Harsányi János közgazdaságtudományi Nobel-díjas tudósunk röviden így fogal-

mazott, szintén a fasori gimnáziumi tanulmányairól:

„Nagyon boldog voltam a gimnáziumban, kiváló nevelést kaptam. Az iskolában 

a humán tárgyak is, a matematika is érdekelt. (…) Az angolszász iskolarendszer 

túlspecializált. Ismerek kiváló közgazdászokat, és megdöbbentett, amikor kiderült: 

fogalmuk sincs, mire való a máj és a vese. (…) A magyar iskolák nagyon jók. Ami-

kor iskolába jártam, mindenkinek kellett latint, matematikát és fizikát tanulnia.”9

Bay Zoltán, az elméleti fizika professzora a Debreceni Református Kollégiumban 

töltött éveit jellemezte így:

„Ha arra akarok válaszolni, miért vagyok hálás a debreceni iskolának, röviden 

ezt mondhatom: mert felölelte az emberi szellemnek azt a hármas tevékenységét, 

amely nélkül nem ember az ember: az értelmet (tudást), a szépnek (művészetnek) 

a szeretetét és az erkölcsöt.”10

Oláh György kémiai Nobel-díjas tudós visszaemlékezései szerint a piarista rend 

gimnáziuma nyitott szemlélettel oktatott:

„A magamfajta magányos kutatók (…) azért kutatnak, mert működik (…) az isko-

lában beléjük oltott kiváncsiság. A váratlant szeretnék megtalálni.”11 „Iskolámnak 

szigorú és elváró tanterve volt, ami a humaniórákat is hangsúlyozta, latin, német, 

 8 Wigner Jenő levele Princetonból.
 9 Marx 2000, 167. o.
 10 Uo. 166. o.
 11 Uo. 380. o.
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francia kötelező volt. Nagyon érdekelt az irodalom és történelem. Ma is szeretek 

olvasni, azt hiszem, ezt széleskörű iskolai neveltetésemnek köszönhetem.”12

Lánczos Kornél, a kvantummechanika világhírű tudósa – egy ideig Albert Einstein 

matematikai asszisztense – a következőképpen foglalta össze a ciszterci rend szé-

kesfehérvári gimnáziumában szerzett tapasztalatait:

„Gimnáziumi neveltetésünk magas színvonalú volt. Nem arra gondolok, amit 

megtanultunk, hanem arra az attitűdre, ami életre szólóan kifejlődött bennünk. 

Csodálatos érzés volt, amikor kitettek mindazon ideák hatásának, amiket az em-

beriség alkotott. A pubertás éveiben erősen hatott ez az érzelmi megközelítés (…). 

Humán neveltetésünk sokfelé tárt fel ajtókat, ezeken át elindultunk a költészet, 

a művészet, a fizika felé.”13

Egy másik visszaemlékezésében így folytatja:

„Intellektuális kalandozásainkat önképzőkörben beszéltük meg. Esszéket írtunk, 

előadásokat tartottunk. Elménk ráérzett e viták fontosságára. Távol tudtunk ma-

radni a dogmatikus gondolkodástól, hiszen egy-egy téma különböző aspektusait 

tárgyaltuk meg egymással. Már a gimnáziumban elsajátítottuk azt a tapasztalatot, 

hogy ugyanazt többféle irányból lehet megközelíteni.”14

A függvényszerű gondolkodás eredményeként a diákok megértették, „hogy ugyanazt 

többféle irányból lehet megközelíteni”. Hogy a következtetések „ügyesen egymáshoz 

szövődnek”. Hogy az iskola egyszerre öleli fel az emberi szellem tevékenységeit: a 

tudást, az érzelmeket és az erkölcsöt. Hogy az iskola széles körű neveltetést ad. 

Vagy röviden: hogy a dolgok kapcsolatban állnak egymással, függvényszerű gon-

dolkodást igényelnek. 

A függvényszerű gondolkodás előnyei

Mi mindenre lehet jó a függvényszerű gondolkodás? Miért fontos megmutatnunk, 

hogy két szakterület kérdése között milyen összefüggés állhat fenn? Milyen előnye 

lehet annak, ha megmutatjuk, hogy a különböző tanórákon megszerzett ismeretek 

kapcsolatban állnak egymással? 

Egyrészt ez a megközelítés megóv a dogmatizmustól. Attól a szemlélettől, amely 

 12 Uo. 177. o.
 13 Lánczos Kornél munkássága. 
 14 Marx 2000, 172. o.
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az egyszer elfogadott tételeket megváltoztathatatlannak tekinti, amelynek gondol-

kodása mindig, minden kontextusban azonos formulák szerint zajlik, s amely sajnos 

sok egyházi iskola felé megjelenő kritika napjainkban.

Másrészt segíti a diákokat olyan problémakezelési mód kialakításában és elsa-

játításában, amely több szakterület együttes munkáját igényli, s amelyre valóban 

szükségük lesz a munkájukban és az életvezetésük során. Ilyen lehet például egy 

technikai vagy ökológiai krízis megoldásához vezető út keresése, amelyről tudjuk, 

hogy egy szakterület egyedül nem tudja megoldani.

Harmadrészt segít abban, hogy sokkal természetesebb módon mutassa be az 

életet, s a kezdetben még csodálkozó diákok majd ne essenek kétségbe saját életük 

dilemmáin sem, hogy majd orvosok vagy népdalénekesek legyenek-e felnőttként, 

hiszen mindkettőt szeretik, s mindkettőt művelhetik együtt. Az élet eredetileg 

változatos, sokszínű. S ez nemcsak azért jó, mert a változatosság, sokszínűség esz-

tétikai értékeket von magával – „a változatosság gyönyörködtet” –, hanem azért is, 

mert a változatosság és sokszínűség az egészséges, a természetes dolog az életben.

Negyedrészt segít abban, hogy a diák és a tanár is a valóságban maradjon, ne 

szakadjon el attól, s ne kerüljön olyan döntési helyzetbe, amelytől nemcsak két-

ségbeesik, hanem amelytől akár a diák, akár a tanár elkezdhet szorongani. Wesley 

Wildman teológus a következőképpen fogalmazza meg ezt a problémát két konkrét 

terület kapcsolatára nézve:

„A természettudományok és a teológia közötti kapcsolat részben azért olyan 

magával ragadó téma, mert sűrítve fejezi ki azt a skizofrén aggodalmat, amely 

a mai nyugati világot jellemzi: Hogyan lehetséges, hogy egyszerre gondolkodjunk 

tudományosan és cselekedjünk teológiai módon; legyünk kritikusak, de ugyan-

akkor istentisztelők, éljünk a technológiával, de etikusan? Nem nagyon szeretem 

a »skizofrénia« fogalmát a jelenség leírására, de a hasonlatnak mégis van valami 

előnye: felhívja figyelmünket arra, hogy az orvosi pszichológiában a skizofrénia 

a valóságtól való elszakadást jelenti.”15

A függvényszerűség az, ami a kapcsolatban feloldhatja ezt a skizofrén aggodalmat. 

A függvényszerű gondolkodásra nagy szükség van egy olyan széttöredezett, 

elaprózódott világban, mint amilyen a miénk, különben könnyen elveszetté vagy 

szorongóvá válhat tanár is, diák is. Sokszor látom a diákjaink arcán az őrlődést, 

hogy fel merjék-e tenni nekem az eldöntendő kérdést, hogy evolúció vagy teremtés, 

építész vagy sportoló, politikus vagy teológus. Fontos, hogy a „vagy ez, vagy az” 

bináris döntési határokon túllépve felismerjük és megtanítsuk azt, hogy a dolgok 

 15 Wildman 1996, 41–42. o.
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hogyan függenek egymástól, mi mire van hatással, s a „mindkettő egyszerre” vá-

laszlehetőség mikor hogyan jelenhet meg. 

Egy kapcsolódási pont – vagy több

Mit jelenthet a függvényszerű gondolkodás alkalmazása ma? Hogyan lehet elkép-

zelni azt egy évszázaddal később, kicsit másképp, kicsit szélesebb körre kiterjesztve, 

kicsit 21. századi módon? Hogyan lehet megmutatni, hogy a matematika, a hittan 

és az összes többi tantárgy mennyi szállal kapcsolódik a gyakorlati élethez, a tu-

dományhoz és egész világfelfogásunkhoz?

Bár függvényszerű gondolkodásról nem szoktunk gyakran beszélni, de az egyes 

tantárgyak, szakterületek közötti kapcsolódási pontok megfogalmazása nem isme-

retlen egyetlen tanár számára sem. Amikor valaki egy tantárgy kerettantervét vagy 

helyi tantervét fogalmazza meg, akkor köteles kitölteni a „kapcsolódási pontok” 

elnevezésű sort is. Azonban az itt megfogalmazott gondolatok csak ritkán jutnak 

át a tanítás fázisába is: vagy a kapcsolódási pont másik végén elhelyezkedő témakör 

tanárára bízzuk az összefüggések megtanítását, vagy egyszerűen a papírra leírt 

célok között maradnak az összefüggések. Pedig a tantárgyak egymáshoz való minél 

több kapcsolódási pontjára nagy szükség van. Ezek adják ugyanis a függvényszerű 

gondolkodás alapjait, amelyek segítenek majd a diáknak mind a gyakorlati életben 

való tájékozódásban, mind a világfelfogás alakításában.

Végh László atomfizikus mindezt az okosság és a bölcsesség fogalmaihoz köti.16 

Az iskolai oktatásban a tanároknak a különféle problémamegoldásokon keresztül 

meg kell tanítaniuk a diákokat az okosság képességére, csakúgy, amint meg kell 

mutatniuk a bölcsesség jellemzőit is. Az egyes tanóráknak különböző szerepük 

van abban, hogy mindkét értéket, mindkét az élethez elengedhetetlenül szükséges 

tulajdonságot megismertessék a diákokkal. Végh László az alábbiak szerint írja le 

az egyes tárgyak szerepét ebben a feladatban:

– A matematika a logikus gondolkodást, a logika használatát tudja megtanítani 

a diákoknak. 

– Az irodalom az olvasáson keresztül a megértés, az értelmezés, az összehason-

lítás és a különböző jelenségek összekapcsolásának képességét közvetíti. 

– Fizikaórán a modellek készítésének és használatának készségét, valamint a 

lényeges és lényegtelen dolgok megkülönböztetésének módját lehet elsajátítani.

– A történelem a társadalmi jelenségek, valamint egy közösség életének időbeli 

értelmezését mutatja meg. 

 16 Végh 2002, 191–221. o.

kutatoi.indb   192kutatoi.indb   192 2014.08.12.   13:26:152014.08.12.   13:26:15



Egy mai százéves reform 

193

– A biológia- és a földrajzórák megismertetik a diákokkal, hogyan kell rendszer-

be illeszteni a jelenségeket, hogyan lehet egy adott rendszerben következetesen 

gondolkodni. 

– A hittan- és filozófiaórák pedig megtanítanak a máshol tanult dolgoknak egy 

adott szempont szerinti értékelésére, valamint a különböző területek és szemlé-

letmódok összekapcsolására. 

Ha tizenéves korban képes az iskola a diákoknak megmutatni az összefüggéseket 

s azt, hogy a világban az egész és annak részei között kölcsönös összefüggés áll fenn, 

akkor képes lesz a diákok nyitottságát nemcsak felkelteni, de egy egész életen át 

megtartani. Erre a nyitottságra, erre a szemléletre pedig mindenkinek szüksége van 

az életben való tájékozódáshoz, a szakmában való kiteljesedéshez és egy egészséges 

felnőtt hit kialakításához. 

Pár példa

Hadd említsek – a teljesség igénye nélkül – néhány példát saját tanári gyakorlatom-

ból, amelyeken a matematika vagy a fizika és a hittan közötti kapcsolódási pontokat 

szoktam megmutatni a diákoknak. 

Érdekes látni, hogy a Biblia szerzői és értelmezői között is voltak jó természet-

tudósok. A kettő tehát nem zárja ki egymást, a sokszínűség itt is „éltet”. Egy példa 

erre a jeruzsálemi templom felszereléseinek leírása, ahol olvashatunk többek kö-

zött a templom előtt elhelyezett medencéről. A kör alakú medence kerületének 

számításához használt π = 3 számnak az itt megadott értékénél még a nagyon 

jó matematikusnak számító babilóniak sem tudtak jobbat. Az 1Kir 7,23 vershez 

kapcsolódó Misna-részben viszont még a babiloni és egyiptomi matematikánál is 

sokkal jobb közelítést ír le a szerző Nehémiás, korának legjobb eredményét adja 

meg.17 Bár matematikailag kevésbé szép levezetéssel, mint az egyiptomiak, de az 

általa meghatározott érték két tizedesjegyig megegyezik a ma ismert értékkel: π = 

3 + 1 / 7 = 3,1428...

Vannak példák arra, hogy a természettudományos és a teológiai modellek vagy 

fogalmi analógiák segíthetik egymás megértését. Fogalmi példa lehet a végtelen, 

a véletlen, a paradoxon vagy az esetlegesség fogalmának összevetése vagy akár a 

komplementaritás elve. Niels Bohr atomfizikus például úgy gondolta, hogy a kvan-

tumfizikában alapvető komplementaritás elve számos egyéb, hasonló szerkezetű 

dolog megértését segítheti elő vagy legalábbis példázhatja. Így például az egyén és a 

társadalom, az értelem és az érzelem közötti kapcsolatot, de akár különböző bioló-

 17 Waerden 1977, 54. o.
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giai, nyelvészeti vagy akár teológiai kérdéseket is jól le lehet írni ennek segítségével.18 

Például ahogyan az elektron részecske- és hullámtermészete is elválaszthatatlan 

egymástól és kiegészíti egymást a valóságról létrehozható teljes kép megalkotásához, 

úgy igaz ez Krisztus emberi és isteni természetére is.

Számos példa létezik arra nézve, hogy egyes személyes kapcsolatok, egyéni élmé-

nyek hogyan befolyásolták valamely oldal fejlődését – legtöbbször előre-, de néha 

hátralépésként. Említhetnénk azt is, hogy Bohr gondolkodására mennyire hatott 

Kierkegaard filozófiája, de szemléletes példa lehet Johannes Kepler csillagász és 

Szenczi Molnár Albert református lelkész, író kapcsolata is.19 Ez utóbbit akár úgy is 

értékelhetnénk, mint példát arra nézve, hogy a kapcsolódási pontok segítenek elke-

rülni a dogmatizmust. A történet szerint Kepler állítólag sokáig azért ragaszkodott 

ahhoz a feltevéshez, hogy a bolygók körpályán keringenek, mert a kört tartották a 

tökéletes isteni alakzatnak. Hiába diktálta a józan ész és számos csillagászati meg-

figyelés – elsősorban Tycho de Brahe mérései és feljegyzései alapján – azt, hogy 

valami mást kellene feltételezni, Kepler a vallásos kötődése miatt mégsem tudott 

elszakadni a körpályák gondolatától. Mígnem találkozott Szenczi Molnár Alberttel, 

aki „felszabadította” ez alól a gondolkodási kényszer alól: nem csak úgy lehet az 

Isten által teremtett világ jó, ahogy mi elképzeljük, nem biztos, hogy a körpálya 

gondolata járt Isten fejében. Lehet, hogy ellipszis?

Keplerről szólva azt a közismertebb tényt is fontos megemlíteni, hogy az újkorig a 

legtöbb természettudós számára a természet vizsgálata Isten szolgálatát jelentette, 

s egyben Istennek való hálaadással tartoztak érte.20 Az egyszerű rácsodálkozáson 

túl a természeti teológia azonban sokszor vezette tévútra a teológusokat. Akkor 

is, amikor Isten létét a természetben fellelhető bizonyítékok alapján próbálták iga-

zolni, vagy épp amikor a „fehér foltok Istenének” (God of gaps) érvelésén keresztül 

a természettudományok által még fel nem fedezett területekre helyezték Istenbe 

vetett hitük alapjait. 

Más az irányultsága a természet teológiájának (theology of nature), amely – a ter-

mészeti teológiával (natural theology) ellentétben, ám arra részben válaszként – a 

hit felől indul, de a természettudomány eredményeinek fényében vizsgálja meg a 

hittételeket. Amit a (tapasztalattal egyező) tudományos elmélet állít, arra a teológi-

ának választ kell adnia, s ennek fényében saját tanítását mindig meg kell vizsgálnia. 

A teológia feladata az, hogy a tudomány által feltárt tényekre és felfedezett elméletekre 

reagáljon; az evolúcióelmélet esetében például arra, hogy új életformák keletkeznek, 

 18 Pais 1991, 438–447. o.
 19 M. Zemplén 1961.
 20 Lásd pl. Simonyi 1998, 190–271. o.
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amelyeknek alapkövei a szervetlen világ elemei. S a teológiának meg kell vizsgálnia, 

hogy új tudományos kutatások és eredmények vajon befolyásolják-e a teológiai gon-

dolkodást. Van-e hatása a határozatlansági elvnek a szabad akarat kérdésére vagy az 

örök lő dés tan nak a képmás fogalmára?

A legizgalmasabb kérdések mindig a határkérdések. Ezek olyan, a létezéssel kap-

csolatos kérdések, amelyek a tudományos kutatás során merülnek fel, de amelyeket 

a tudomány egyedül nem képes megválaszolni. A „határ” ezekben az esetekben 

nem valamilyen térbeli vagy időbeli korlátra vonatkozik, de nem is a természet-

tudományos kutatás során vizsgálandó határfeltételekről van szó. A határkérdés 

inkább olyan probléma során merül fel, amellyel a természettudós a munkája során 

találkozik, de amelynél a válasz keresése során ki kell lépnie szakterületéről. A ha-

tárkérdések a világnak az Istentől való függésében nyilvánulnak meg, így például 

a teremtéstörténet is ennek a kapcsolatnak a megfogalmazódása. A tudományban 

ezek vagy etikai kérdések kapcsán jelennek meg, vagy a tudományos kutatást le-

hetővé tevő előfeltételek megválasztásakor. 

Az egyik legizgalmasabb mai határkérdés, amely nem „csupán” etikai dilemmát 

jelent, hanem tartalmi alapokat is, az antropikus elvek kérdése. A természettudo-

mányok felismerték az univerzum finomhangoltságának tényét, vagyis azt, hogy 

ha a – természeti erőkben alapvető – fizikai állandók csak kis mértékben (± 0,4%) 

is különböznének a mostanitól, emberi életre alkalmas világegyetem egyáltalán 

nem alakulhatott volna ki. Mire lehet ebből következtetni? Az antropikus elvek azt 

fogalmazzák meg, hogy ennek a finomhangoltságnak az oka maga az ember, mert 

ha a fizikai állandók aránya nem pontosan ilyen lenne, akkor a világ gyökeresen más 

lenne (ha lenne egyáltalán), amelyben ember nem létezhetne, ezért a világunk „em-

berarcú”. A materialisták szerint a világ emberarcúsága mindenben a véletlen műve. 

Mások szerint ez egy többé-kevésbé erős érv amellett, hogy kellett lennie valamilyen 

teremtő erőnek a világegyetem létrejötte mögött, aki nem véletlenül alkotott ilyen 

világot. A párbeszéd évtizedek (sőt korábbi megfogalmazásában sok-sok évszázad) 

óta folyik, és nagymértékben gazdagítja az abban részt vevők gondolkodását. 

Az egyházi iskola mint példa

Nem tudom, hogy más tárgyak között milyen példákat lehetne említeni a kap-

csolódási pontokra vagy a függvényszerű gondolkodásra. Kíváncsi lennék, van-e 

kapcsolódási pont a biológia és a történelem között, az informatika és az irodalom 

között, vagy mondjuk a testnevelés és az angol nyelvóra között. Viszont érdekes lenne 

akár ezeket a kapcsolódási pontokat, függvényszerű gondolkodási lehetőségeket is 
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kutatnunk tanárként a jövőben, hogy megmutathassuk diákjainknak, hogy az egyes 

tudományterületek mennyi szállal kapcsolódnak a gyakorlati élethez.

A függvényszerű gondolkodást érdemes lehet egyházi iskoláinkban szem előtt 

tartanunk. Ennek segítségével válhatnak egyházi iskoláink a párbeszéd modelljeivé, 

nem pedig a szorongás gyökerévé. Valamint ennek segítségével valósulhat meg az 

a különleges szemléletű oktatás, amely minden kutatásnak is az alapja. Mindezt 

szemléletesen fogalmazta meg Szent-Györgyi Albert, a Lónyai Utcai Református 

Gimnázium egykori diákja: „A tudományos kutatás lényege abban áll, hogy azt 

lássuk, amit mindenki más lát, de arra gondoljunk, amire senki más nem gondolt.”21
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A természettudományos tehetség 

felismerésének lehetségei

Korunk embere a műszaki és technikai fejlődésnek köszönhetően jelentős mennyi-

ségű és minőségében egyre sokoldalúbb, ugyanakkor nagyobb alkalmazói tudást 

is elváró eszközzel lett gazdagabb. Ezek az eszközök a mindennapok munkáit hi-

vatottak segíteni, ha megfelelő módon kerülnek használatba. A technikai fejlődés 

nem áll meg, viszont csak műszaki és természettudományos érdeklődésű, hozzáértő 

emberek tudják azt fenntartani. Az elmúlt évek során a szakember-utánpótlás 

képzésének tekintetében a helyzet hazánkban kifejezetten rossznak mondható. 

Országunk határain belül évről évre csökken azoknak a fiataloknak a száma, akik a 

jövőjüket természettudományos területen tervezik megalapozni. Vizsgálataimban 

nem arra keresem a választ, hogy mi az oka a természettudományos érdektelenség 

eme kifejezetten magas fokának. Arra próbálok választ kapni, milyen módon lehet 

az elrejtőzött intellektuális kincseket fellelni, és hogyan próbálhatjuk az érdeklődés 

felkeltésén át az odafordulás megteremtésével, a terhelhetőséget fokozva az elhi-

vatottság kialakulását megvalósítani. Vizsgálataim során a múltból vett példákon 

okulva próbálok meg a jelen szűkösen vett lehetőségeinek kihasználására összpon-

tosítani. Mivel magam is a természettudományos oktatás egyik híve és gyakorlója 

vagyok, belső szempontok alapján tudom a feltárás egyes fázisait végigjárni: meg-

találni, érdekeltté tenni, terhelni. Tervezett utam első lépéseinek eredményeiről a 

fasori evangélikus gimnáziumban megtartott előadásban számoltam be.

Jelek a múltból 

A tehetséges emberek, így a diákok is sokféle területen tűnhetnek ki a tehetségükkel. 

Ahhoz, hogy felismerjük a bennük rejlő belső többletet, idejében meg kell ismerni 

őket. A megismerhetőség lehetőségétől az utóbbi néhány évben egyre jobban meg-

fosztottak bennünket. Míg a ’80-as években a hatodikos gyerekekkel már a fizikai 

megismerés alapjait raktuk le, a ’90-es évek óta elképesztően alacsony óraszámban 
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és csak hetediktől találkozhatunk a diákokkal. Sajnálatos, hogy elestünk az első nagy 

lehetőségtől: idejében találkozni a tanulókkal, és megszerettetni velük a teremtett 

világ titkainak megismerésével foglalkozó tudományt. A természettudományok s 

ezzel együtt a matematika megfelelő elsajátítása is hosszú érési folyamatot feltéte-

lez. Minél később kerülünk a célcsoporttal közvetlen kapcsolatba, annál kisebb az 

esélyünk arra, hogy mélységében megalapozott munkát végezzünk. Ennek híján 

viszont pusztán az általános érdeklődést keltjük fel, de azt egy komolyabb problé-

mamegoldást igénylő feladat sikertelen megoldása következtében megélt kudarccal 

a tanuló el is veszíti. Mivel nincs módunk idejében megismerni a tanulót, jó, ha 

megkeressük azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek segítségünkre lehetnek egy 

természettudományos szempontból is tehetséges diák közvetett felismerésében.

Az egyik ilyen pontra a múlt nagy tudósainak életrajzi leírásaiban leltem. Mivel a 

matematikai, természettudományos képesség eloszlása a lehetőségek egyik legszű-

kebb valószínűségi területét adja, a megvizsgált mintegy ötven tudóssá vált tehetség 

életrajzában nem csupán a természettudományok vagy a matematika iránt mutatott 

érdeklődést, hanem egyéb kedvenc foglalatosságot kerestem. Az ily módon meg-

figyelt tudósokról kiderült, hogy közel 50 százalékuk zenei területen is kitűnt már 

azt megelőzően, hogy matematikai, természettudományos vagy műszaki tehetsége 

megmutatkozott volna. Ezt a kapcsolatot természetesen további tudósok esetében 

is meg kell vizsgálnom, de azt gondolom, hogy a tehetség felismerésének lehetősé-

geként mindenképpen érdemes élni ezzel az információval. A minta elemszámát 

részben további nagy múltú tudósok életrajzának tanulmányozásával, részben a 

tudomány e területén ma is dolgozók segítségével, részben pedig a felsőoktatásban 

részt vállaló fiatalok bevonásával tervezem bővíteni.

A kutatást tovább folytatva megállapítottam, hogy a műszaki érzék megmu-

tatkozása volt a leginkább egyértelmű kapcsolati tényező: a műszaki, kísérleti 

területen maradandót alkotó tudósok több mint háromnegyede gyermekkorától 

erős technikai érzékenységet mutatott. Bár a kapcsolat ebben az esetben erősebb, 

az elemek számának emelése, illetve a minta kiszélesítése ebben az esetben is 

fontos szempont. A kapcsolatok kutatása során bukkantam a következő érdekes és 

vitathatatlanul meghatározó mutatóra: a személyes mintára. Ebből a szempontból 

még szorosabb együttmozgás figyelhető meg. A naggyá vált tudósok mintegy 80 

százalékának életében meghatározó szerepet töltött be a vele már akár gyerek- 

vagy ifjúkorában kapcsolatban lévő vagy őt tanító felnőtt. Mivel ez utóbbi a legál-

talánosabban kimutatható kapcsolat, erre vonatkozóan úgy vélem, hogy a diákok 

tehetségének idejében való felismeréséhez és annak kibontakoztatásához nekünk, a 

tudomány szépségeit átadni próbálóknak is idejében a gyerek közelébe kellene ke-

rülnünk. A múlt nagyjai segítségével megfogalmaztam az első lehetőségsorozatot: 
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zenét, matematikát, barkácsolást vagy egyéb kézügyességet kedvelő diákok között 

rejtőznek a tudományos szempontból igen jó képességgel bíró kincsek. A feltevés 

igazolása hosszú folyamat, de úgy vélem, a tehetség megtalálása szempontjából 

megfelelő hozadékkal bír.

A jelen tapasztalatai

2012-ben a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium által szervezett 

levelezős verseny lehetőségeit kihasználva az általános iskolás korú, fizika iránt már 

bizonyos érdeklődést mutató tanulók megfigyelésével folytattam a vizsgálataimat. 

A versenyre tantárgyanként és évfolyamonként a megyében tanuló általános isko-

lai diákok nevezhettek. A három fordulóból álló megmérettetés egyes részeit úgy 

állítottam össze, hogy választ kapjak arra a kérdésre, hogy a természettudományos 

általános ismeretek és a problémamegoldó gondolkodás összhangban állnak-e. 

Ugyanakkor azt is vizsgáltam, hogy az elsajátított ismeretek, a felhalmozott tudás, 

az általános tájékozottság vagy a problémamegoldó gondolkodással együtt járó 

lehetőségek között erősebb-e az összefüggés. Bár az adatok szórása kissé nagyobb 

annál, hogy statisztikailag fenntartás nélkül elfogadhatónak lehetne minősíteni, 

mégis érdemes elgondolkodni azon, hogy a tanulók problémamegoldó gondol-

kodása és elsajátított tudása között 0,76, míg az általános természettudományos 

tájékozottság és a problémamegoldó gondolkodás között -0,39 korreláció állt fenn. 

Ez az információ ellentmondást hordoz azzal az egyre elterjedtebb és véleményem 

szerint egyre ártalmasabb elmélettel, amely azt hirdeti, hogy az elsajátított tudás 

helyett és nem mellett kell korunk fiataljainak képességét megfelelő módon ki-

bontakoztatni és fejleszteni. Az ellentmondás feloldása érdekében e területen is 

bővíteni tervezem a vizsgálatba bevonandó fiatalok számát, életkor és földrajzi 

terület szempontjából kiterjesztve. 

A jelen lehetőségei között szerepel a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gim-

názium egykori diákjának emlékére létrehozott Szalay Sándor fizika emlékverseny. 

Ezen a versenyen az ország evangélikus oktatási intézményeibe járó, a fizika iránt 

érdeklődő tanulók mellett néhány református intézmény tanulói vehettek részt. 

A Szalay Sándor fizika emlékverseny létrehozásáról, lebonyolításáról, a verseny 

tanulságairól a Fizikai Szemle és A Fizika Tanítása című folyóiratokban is részle-

tesen beszámoltam.1 A verseny tematikáját úgy állítottam össze, hogy a tudomány 

iránt érdeklődők széles spektrumának adjon lehetőséget a megmérettetésre. Az 

összeállításban igyekeztem lefedni az általam felkutatott fizikusok érdeklődési 

 1 Leitner 2011; 2012; 2013.

kutatoi.indb   199kutatoi.indb   199 2014.08.12.   13:26:152014.08.12.   13:26:15



Leitner Lászlóné

200

körét: szerepelt a versenyen kísérleti eszköz készítése, annak bemutatása, szakmai 

ismertetése, prezentáció készítése meghatározott témában, annak előadása, véletlen 

választással megkapott kísérletek elvégzése és bemutatása, problémamegoldást 

és matematikai gondolkodást igénylő zárt végű feladatsor megoldása, valamint 

fizikai szimulációk elemzése. A kísérleti eszközkészítés, valamint bemutatás és 

problémamegoldó gondolkodás között most is negatív korrelációt figyelhettem 

meg, míg pozitív, bár nem erős korreláció a problémamegoldó gondolkodás és a 

szi mu lá ci ó e lem zés között volt kimutatható. Természetesen az elemszám növelé-

sével ezen információkat is tovább kell vizsgálnom. Mivel korábbi munkáimban 

megpróbálkoztam a tehetség felismerését játékelméleti módszerek felhasználásával 

bővíteni, a fenti versenyeken szerzett tapasztalatok, százalékos eredmények is jó 

segítséget nyújtanak a játékelméleti oldalról való elemzéshez is.

További tervek

A megfogalmazott feltevéseket nagyobb elemszámú mintával vagy megfelelően 

alátámaszthatom, vagy elvetem, ezzel együtt viszont további vizsgálati lehetőségeket 

keresek. Ezek közé tartozik többek között a matematikai és szövegértő képesség 

közötti kapcsolat kimutatásának lehetősége. Az említett kapcsolatot az országos 

kompetenciamérés adatainak falhasználásával próbálom igazolni. Megfigyelési 

szempontként szerepel még a matematikai eszköztudás és a magyar nyelvtani 

ismeretek közötti összefüggés alaposabb kimutatása. Ebben az esetben is meg kell 

bizonyosodnom afelől, hogy méréseimben véletlen együttmozgásra vagy ok-oko-

zati következményre bukkantam. Mindezek mellett céljaim között szerepel még 

a tanulási motiváció további kutatása is. A mai diákok körében végzett mérések 

alapján ugyanis vélhetően a felnőtt minta mellett találhatók még megfelelő motiváló 

tényezők. A motivációs téren végzett vizsgálataimat kifejezetten természettudo-

mányos érdeklődésű fiatalokra kell szűkítenem. Tapasztalataim szerint jó logikai 

képességekkel rendelkező, problémaérzékeny, természettudományos szempontból 

érdeklődő tanulókban jelenleg sem szenvedünk hiányt. A nehézséget az okozza, 

hogy az ilyen irányú érdeklődést mutató diákok felismerése igen eseti, így megesik, 

hogy elkallódnak a számunkra oly értékes kincsek. Feladataink között elsőként sze-

repel, hogy kiválaszthassuk azokat a diákokat, akik nagy munkabírásúak, a másik 

cél pedig, hogy éljünk a meglévő képességek (műszaki, matematikai) korlátozott 

időkeretek között megvalósítható megfelelő orientálási lehetőségeivel.
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Teleki András

Oktatási segédletek készítésének módszertani 

tapasztalatai természetföldrajzból

Földrajzi kísérleteket a kutatások szerint egyáltalán nem vagy csak az órák 4-5 

százalékában végzünk, aminek oka szinte minden esetben a feltételek hiányos volta 

vagy teljes hiánya. Pedig számos vizsgálat támasztja alá a módszer hatékonyságát. 

Egy tanár ugyanazt a témát három hasonló képességű osztályban tanította: az 

elsőben ábrával szemléltetett, a másodikban tanári (demonstrációs), a harmadik-

ban tanulói kísérlettel. Két hónap múlva ellenőrizte a tanulás eredményét: az első 

csoport 52 százalékos, a második 60 százalékos, a tanulói kísérletet végző csoport 

83 százalékos teljesítményt nyújtott.1

Ebben a helyzetben a minőségi változás lehetőségét teremtette meg a Budapest-

Fasori Evangélikus Gimnáziumban A természettudományos oktatás módszer-

tanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban elnevezésű projekt 

(TÁMOP-3.1.3-10/2). A földrajz mint integrált tudomány a természetföldrajz fo-

nalán kapcsolódik a klasszikus természettudományi tárgyakhoz. 

A pályázatban megfogalmazott foglalkozások, demonstrációk, a hozzárendelt 

eszközrendszer segítségével a tanulói kísérletek és megfigyelések alkalmazásával azt 

a célt tűzik ki, hogy kialakuljon és elmélyüljön a műveltségi területhez kapcsolódó 

korszerű és felelősségteljes földrajzi, környezeti szemléletmód.

Közvetett célcsoportunk a 7–8–9. osztályos, valamint a földrajz iránt különösen 

érdeklődő, érettségire készülő és hozzáadott (emelt szintű) ismereteket igénylő 

tanulók. 

Célunk, hogy a tervezett foglalkozások keretében a kísérletek és önálló megfi-

gyelések során kialakult alapkompetenciák mellett lehetőség nyíljon az informá-

ciószerzés és -feldolgozás, a szövegértés és -értelmezés, a regionális és globális 

földrajzi-környezeti szemléletmód fejlesztésére is. A földrajztanulás tanításának 

kétségkívül a leghatékonyabb és legnépszerűbb formája a valóság szemléltetése 

 1 Farsang 2011, 132. o.
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közvetlenül a maga valóságában, azaz a helyszínen, tanulmányutak, expedíciók, 

tanulmányi kirándulások, esetleg űrturizmus keretében.

A valóság megfigyelésének költségkímélőbb formái a tanulói megfigyelések és 

kísérletek. A két módszer sokban hasonlít, és feltételezi is egymást, de módszerta-

nilag szét kell választanunk a kettőt. 

Nagy Sándor szerint az irányított megfigyelés „céltudatos, tervszerű és objektív 

tényeken alapuló észlelés”.2

„A megfigyelésnek legyen célja! A vizsgált jelenségek, folyamatok megfogalmazá-

sához összehasonlítással, következtetéssel, általánosítással jussanak el a tanulók. 

A céltudatos megfigyelés sem lehet hatékony, ha a jelenség egyszerű szemléletére 

korlátozódik. Tapasztalatait szóban, írásban és rajzban pontosan és logikusan 

kell dokumentálnia. Ehhez azonban a tanári kérdéseknek is precízeknek kell 

lenniük. Akkor lesz teljes a megfigyelés, ha a feladat szempontjából minden 

lényeges dolgot észrevesz és megjegyez a tanuló, de nem merül el a lényegtelen 

vagy a feladathoz nem tartozó jelenségek megfigyelésében, s végül eljut a helyes 

fogalmakhoz és összefüggésekhez. Mindezekhez fokozatosan és folyamatosan 

kell nevelnünk a tanulókat.”3

Munkafüzetünkben elsősorban természetes segédletek, gyűjteményekhez (talaj-

minták, ásványok, kőzetek és ősmaradványok) kapcsolódó feladatok szerepelnek, 

valamint egy konkrét terepgyakorlat légköri (hőmérséklet, vízgőztartalom, légnyo-

más, szél) és vízhőmérsékleti adatainak önálló csoportos megfigyelési feladatként 

történő értékelése. 

Földrajzi kísérletet akkor végzünk, ha egy természeti folyamatot többnyire mo-

dellen mesterségesen létrehozunk. Előnye, hogy kis méretekben és gyorsan megy 

végbe, megismételhető, megszakítható. Pedagógiai értéke nagy, mivel látványos, 

felkelti és ébren tartja az érdeklődést. Ha a tanulók maguk végzik el a kísérletet, az 

jobban rögzül, fejleszti a gyakorlati készségeket. 

„A földrajzi kísérletek bemutatásakor minden esetben meg kell említeni vagy 

filmen be kell mutatni, hogy a valóságban, valós környezetben hogyan zajlanak le 

az adott jelenségek. Ha ezt elmulasztjuk, a kísérletekkel hamis képzeteket alakítunk 

ki a tanulókban!”4 A füzetben leírt kísérletek modellkísérletek (azaz a természetet 

utánzók), többnyire tanulói, ritkábban demonstrációs (tanár által bemutatott) kí-

sérletek, amelyekben a tanár csak irányít és értékel. A kísérletek leírása tematikus 

 2 Nagy 1987, 25. o. 
 3 Kormány 2003, 3. o.
 4 Tóth 1971, 10. o.
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algoritmus szerint történik (cél, eszközök, megfigyelési szempontok, következte-

tések, kapcsolódó megfigyelések és feladatok). 

A munkafüzetek mellett elkészítettem minden évfolyamra a tananyag digitális 

változatát is. Ennek szerkezete ötlépcsős: 1. Tantárgyválasztás; 2. Témakörválasz-

tás; 3. Témakörön belüli lecke kiválasztása (lista); 4. Típuskategóriák (például a 

kísérletek listája, elméleti anyag, érdekességek, animációk, filmek); 5. Gyakorló és 

ellenőrző feladatok (hatféle digitalizálható típus).

A témakörök: a csillagászati földrajz, a kéreg, a légkör és a víz földrajza. A Föld-

rajzot tanulni jó, mert hasznos és érdekes elnevezésű programon belül a kutató, 

felfedező, oknyomozó munkára késztetést érző tanulók számára segédanyagot 

készítettünk a globális éghajlatváltozásról, gazdag szakirodalom-jegyzékkel és 

érdekes cikkekkel.
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Alap- és speciális kompetenciák, amelyeket fejlesztünk

– A tanulók törekedjenek az önálló gondolkodási képességek: a rendszerezés-rög-

zítés, tapasztalatszerzés, összefüggések felismerése, a problémamegoldás (analízis, 

szintézis, összehasonlítás, általánosítás) fejlesztésére és a gyakorlati életben történő 

alkalmazására.

– Képessé kell tenni tanulóinkat a prognosztizálásra (jelenségek, folyamatok 

globális vagy helyi következményeinek meglátása).

– A tanulók legyenek képesek földrajzi oknyomozásra, kutassák a jelenségek, 

folyamatok valós okait.

– Kölcsönhatások megfigyelése, észlelése, értelmezése.

– A matematikai kompetencia fejlesztése: számítások, mérések elvégzése, ered-

mények elemzése, kiértékelése.

– Kémiai, fizikai kompetenciák fejlesztése a kőzetek, ásványok és ősmaradványok 

tulajdonságainak vizsgálatánál, valamint a légköri kísérleteknél.

– A tanulók legyenek képesek önálló prezentáció és kiselőadás készítésére.
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„Életrevalók” – Híres emberek és alkotásaik

Valamennyien sajátos nevelési igényűek

A plenáris előadás, amely az evangélikus iskolák kutató tanárainak I. konferenciá-

ján hangzott el a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban 2013. április 23-án, 

közel tízéves kutatómunka, valamint harmincéves gyógypedagógiai tapasztalat 

és olvasás eredménye. A közel kétszáz ember előtt megtartott előadást képekkel, 

zenével, történetekkel illusztráltam, és bemutattam sok csodálatos, viszontagságos, 

hihetetlen életpályarészletet, feltártam érdekes összefüggéseket. Ebben az anyagban 

az írásos forma kötöttségei miatt zömében tárgyszerű, konkrét adatokkal szolgálok.

Mózes, aki beszédhibával, dadogással küzdött, a teremtés 2368. évében született, 

ami a Gergely-naptár szerint i. e. 1393-nak felel meg. A biblia szerint százhúsz évig 

élt. Dadogott Mózes? Talán a Bibliában ott a bizonyíték:

„De nem hallgattak Mózesre kishitűségük és a kemény munka miatt. Azután így 

beszélt Mózeshez az Úr: Menj be a fáraóhoz, Egyiptom királyához, és mondd meg 

neki, hogy bocsássa el országából Izráel fiait! Mózes azonban így beszélt az Úr 

előtt: Hiszen Izráel fiai sem hallgattak rám! Hogyan hallgatna hát rám a fáraó, 

amikor még a beszédben is ügyetlen vagyok?!” (2Móz 6,9–12)

Démoszthenész, aki Kr. e. 384–322 között élt, szintén dadogott. Démoszthenész 

athéni politikus, szónok, II. Philipposz makedón király és Nagy Sándor ellenfele 

volt. Bement egy barlangba, ott fele haját levágatta, azért, hogy addig ne menjen 

emberek közé, amíg nem tud rendesen beszélni. Kavicsokat tett a szájába, és addig 

gyakorolt, amíg el nem múlt a dadogása. Emlékezzünk csak, a Király beszéde című 

filmben is ezzel a módszerrel próbálkozott egy professzor a 20. század közepén…

Leonardo da Vinci (1452–1519) dyslexiás volt. A híres művész képtelen volt az 

írott szó helyes felismerésére és elolvasására. A történészek szerint könnyen lehet, 

hogy emiatt írt fordítva Leonardo, illetve erre utalnak a helyesírási hibái is. Egy 

friss kutatás szerint ez is hozzájárulhatott magasröptű pályafutásához, ugyanis a 

dyslexiások inkább gondolkodással és cselekvéssel szeretik megoldani a problé-

mákat, mint beszéd útján. Ez pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy kifejlesszék azokat 
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a képességeket, amelyek szükségesek a művész- és kreatív világban való sikerhez. 

„Mindenképpen jobb, ha tudósként tűnik ki valaki, aki nem tud jól olvasni, mintha 

olyan valaki lenne, aki jól tud olvasni, de nincsenek tudományos képességei.”1

Francisco Goya (1746–1828) siket lett, amibe beleőrült. 1792-ben egy rejtélyes 

betegségen esett át, amelynek következtében elvesztette a hallását. Ekkortól kezdett 

művészi világa elkomorodni: ezután festett képei, amelyek közül a legismertebbek a 

Tűzvész és Az őrültekháza, drámai témákat jelenítenek meg sötét színekkel. A mai 

orvosok arra gyanakszanak, hogy a festékben levő ólomtól mérgezést kapott, és ez 

okozta siketségét, ami visszahúzódóvá tette. Élete vége felé félelmetes képeket festett 

őrültekről, betegekről és fantasztikus alakokról; ezeknek a „fekete festményeknek” 

a stílusa az expresszionizmust vetíti előre. 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) életét rejtély övezi. Hiperaktivitással, 

oppozíciós magatartászavarral küzdött? Ki is volt ő valójában? A zseniális csodagye-

rek, aki élete végéig éretlen kamasz maradt? A lázadó alkotóművész, aki szakítani 

mert hatalmaskodó kenyéradójával? A meg nem értett zseni, aki koldusként végezte? 

A zenében élő géniusz, akit gonosz riválisa tett el láb alól?

Ludwig van Beethovenről, aki 1770 és 1827 között élt, köztudott, hogy idős ko-

rára csaknem teljesen megsüketült, és úgy hallgatta a zongorát, hogy a hangszer 

rezonáló részeihez erősített piszkavasat szorított a fogai közé. Huszonöt éves kora 

körül észlelte a süketség első jeleit, amelynek hatására időnként az öngyilkosság 

gondolatával is foglalkozott. A századforduló környékén születtek legsötétebb 

művei, ekkor vált számára világossá, hogy a halláskárosodása visszafordíthatatlan. 

1819-re teljesen megsüketült. Süketsége zárkózottá tette, csak társalgási füzeteinek 

segítségével tudott érintkezni a külvilággal.

Gróf Széchenyi István (1791–1860) tanulási problémákkal küzdött.

„Nekem például végtelenül nehéz felfogásom volt; gyermekkoromban szinte sem-

milyen; 6-7 esztendős koromban a legnagyobb fáradsággal sem tudtak megtaní-

tani még olvasni sem, úgyhogy akkor közel voltam ahhoz, hogy »grófi trotli«-nak 

tartsanak. Nagyon nehezen tanultam, nem értettem meg semmit; tulajdonképpen 

igen rossz diák voltam.”2

Auguste Rodin (1840–1917) problémája a dyslexia, dyscalculia volt. Rodin életrajzá-

ból ismert rendszeres iskolakerülése és teljes ellenállása a matematikai ismeretekkel 

szemben. Rodin – iskolai sikertelenségének, kudarcainak köszönhetően – mene-

 1 http://www.diszlexia.hu/Hires%20diszlexiasok%20quotes.htm.
 2 Gróf Széchenyi István intelmei Béla fi ához, 1857. november 6. http://www.diszlexia.hu/Hires% 

20diszlexiasok%20quotes.htm.
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kült a rajzoláshoz, s átlagon felüli szorgalommal ennek szentelte minden idejét. 

Az elemi iskolában nagyon rossz tanuló, írása csúnya, nyelvtanilag helytelen volt, 

s ez élete végéig elkísérte. Úgy gondolták, ennek az az oka, hogy rövidlátó, bár a 

„rövidlátó” szinte állandóan rajzolt és festett. Kézenfekvő tehát a feltevés, hogy 

inkább dyslexiáról, dyscalculiáról lehetett nála szó.

Thomas Alva Edisont (1847–1931) üresfejűnek, szellemi fogyatékosnak nevezte 

tanítója. Kétévi különbséggel, túlkorosként iratkozik be az iskolába. Börtönnek érzi 

az iskola falait, megromlott hallása miatt sokat csúfolják társai, és a nádpálcától va-

ló félelme is kevés, hogy megtanulja azt az adathalmazt, amit megkövetelnek tőle. 

Nagyon sokáig „osztályutolsó”. Sokat kérdezősködik, amivel felbőszíti tanárát, aki 

egyszer „üresfejűnek” nevezi. Edison felháborodik, kirohan az iskolából, és soha többé 

nem hajlandó visszatérni oda. Tanítása édesanyjára marad. Hamarosan megtanul 

írni és olvasni, szenvedélyesen és hihetetlenül sokat olvas. Olvasási kedve egész éle-

tére jellemző lett. Már egészen fiatal korában megmutatkozott gyakorlatias érzéke. 

Játékokat faragott, késsel, baltával, gyaluval dolgozott. Kémiai laboratóriumot rendez 

be magának otthon, zsebpénzét is drótokra, szegekre, vegyszerekre költi. Kísérletei 

nyomán tompa puffanások és robbanások rázták meg a házat. Legtöbb kísérlete ez 

idő tájt még atyai veréssel végződött, édesanyjától azonban rengeteg biztatást kapott. 

Többek között családja pénzügyi helyzetének és költséges hobbijának is köszönhető, 

hogy munkát vállal tizenkét évesen. Édesapja segítségével álláshoz jutott a Port Huron 

– Detroit vonalon újságárusként. A lapok és édességek számára fenntartott fülkéjében 

berendezett egy hordozható laboratóriumot, de kísérletezésének véget vetett a kalauz, 

miután kidobálta Edison berendezéseit a sínekre, mivel egy félresikerült kísérlet után 

felgyújtotta a kocsit.

Első álláshelyére, a Port Huron-i vasútállomás távirdájába nem sok üzenet érke-

zett, így rengeteg ideje maradt kísérletezni. Sajnos azonban kísérletei itt is hason-

lóképpen végződtek, mint a vonaton, ugyanis egyik kísérlete alkalmával majdnem 

levegőbe röpítette a távirdát. Ennek következtében tovább kellett állnia. 1024 sza-

badalmaztatott találmánya volt…

Vincent van Gogh (1853–1890): levágták a fülét, vagy saját maga vágta le? „Belső 

viharokról” tett említést: hallucinált, hirtelen dührohamok kerítették hatalmuk-

ba, zavartságot és félelmet érzett, kontrollálhatatlan emlékképek árasztották el az 

elméjét. Kezelőorvosai a rángógörcsöket megelőzendő kálium-bromidot írtak fel 

számára, s elrendelték, hogy minél több időt töltsön Saint-Rémy szanatóriumának 

gyógymedencéiben fürödve. Itt festette legszebb alkotásait, a Csillagos éjt, külön-

leges Önarcképét, valamint a Varjak a búzamezőn című festményét. Ez volt utolsó 

festménye, harminchét évesen öngyilkos lett, szíven lőtte magát. A Virágzó mandu-

lafa című festménye az egyetlen eladott képe életében, azt is a testvére vette meg…
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Henri de Toulouse-Lautrec (1864–1901) genetikai eredetű pycnodysostosisban, 

tömöttcsontúságban szenvedett. Testmagassága 152 cm volt. Toulouse-Lautrec 

egészen kiskamasz koráig úgy fejlődött, mint kortársai, bár betegesebb volt náluk. 

tizennégy és tizenöt éves korában egymás után eltörte mindkét lábát, ezután meg-

állt a növésben, testi fogyatékos maradt. Apja, miután megtudta, hogy fia nem lesz 

képes vele vadászni, lovagolni és más férfias játékokat űzni, többé szinte tudomást 

sem vett róla. Anyja viszont végig a betegágyánál állt: ekkor alakult ki közöttük a 

festőt egész életén végigkísérő mély szeretet. Rövidre szabott élete (37 év) ellenére 

törpe alakjával, figyelő, iróniát sugárzó tekintetével Henri de Toulouse-Lautrec 

művei által megteremtette a századvég Párizsának mítoszát.3

Sir Winston Churchill (1874–1965) szintén dyslexiában szenvedett. Hét hónapra 

született. Churchill jó jegyeket szerzett angol nyelv és irodalomból, illetve törté-

nelemből, az iskola vívóbajnoka is lett. Anyja ritkán látogatta, ezért levelekben 

kérlelte, hogy meglátogathassa, vagy ő jöjjön el hozzá. Apjával való kapcsolata igen 

távoli volt, és Churchill egyszer megjegyezte, hogy szinte alig beszéltek. „Egészében 

véve iskolai éveim elbátortalanítottak. Nem kellemes érzés azt érezni mindjárt a 

verseny elején, hogy a többiek klasszisokkal jobbak nálam, és visszavonhatatlanul 

lemaradok tőlük” – nyilatkozta.

A Churchill-féle humorra álljon itt néhány példa. Nancy Astor így szólt hozzá: 

„Winston, ha én lennék a felesége, mérget tennék a teájába”, mire ő így válaszolt: 

„Nancy, ha a férje lennék, meg is innám.” Egy fiatalember (miután látta, hogy Chur-

chill nem mosott kezet az illemhelyen) a következőket mondta: „Az Etonban nekünk 

azt tanították, hogy a toalett használata után mossunk kezet”, mire Churchill így 

felelt: „A Harrowban nekünk meg azt tanították, hogy ne pisiljük le a kezünket.” 

A következő dialógus is önmagáért beszél. Bessie Braddock: „Uram, Ön részeg.” 

Churchill: „És Ön, asszonyom, ronda. De holnap reggelre én józan leszek.”

Albert Einstein (1879–1955) szintén tanulási zavarral küzdött, de a közhiede-

lemmel ellentétben nem igaz, hogy megbukott matematikából. Lassú felfogásúnak 

tartották, talán dyslexia, félénkség vagy az átlagtól jelentősen eltérő agyfelépítése 

miatt (lásd halálánál). Később a relativitáselméletet ennek a lassúságnak a javára 

írja, mivel többet töprengett a tér és idő problémáján, mint a legtöbb gyerek. Egy 

másik – sokkal későbbi – feltevés szerint Einstein Asperger-szindrómával élt.

Einstein tizenkét éves kora körül kezdett matematikát tanulni. Egy időnként 

felbukkanó történet szerint megbukott matematikából, de ez nem igaz; csupán a 

tanulmányi minősítéshez rendelt érdemjegyek változtak meg 1896-ban, ekkortól 

a legjobb jegy a 6-os lett, amely addig a legrosszabbnak számított, s ez okozta a 

 3 http://hu.wikipedia.org/wiki/Toulouse-Lautrec.
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félreértést évekkel később. Szellemi fejlődésére gyermekkorában és korai kamasz-

korában két nagybátyja volt hatással, akik tudományos könyveket ajánlottak neki, 

valamint egy Max Talmey nevű orvostanhallgató. Talmey-t rossz anyagi helyzete 

miatt a zsidó hitközség úgy támogatta, hogy hat éven át (1889 és 1894 között) min-

den csütörtökön Einsteinéknél ebédelhetett. A tízéves Einsteinnek ő mutatta meg 

Eukleidész Elemek és Immanuel Kant A tiszta ész kritikája című művét.

A következő évben, középiskolai végzettség nélkül, még tizenhat éves korában fel-

vételi vizsgára jelentkezett a zürichi műszaki egyetemre (Eidgenössische Technische 

Hochschule), de a vizsga nem sikerült. Miután 1896-ban a svájci Aarauban befejezte a 

középiskolát, Heinrich Weber fizikaprofesszor ajánlására felvették a zürichi főiskolára.

Albert Einstein híres mondásai közül három, érdekességképpen: „Az egyetlen, ami 

gátol engem a tanulásban, az az oktatás.” „A történelem arra tanít meg bennünket, 

hogy az emberiség semmit sem tanul a történelemből.” „Addig ne beszéljünk a világon 

nagy felfedezésről vagy haladásról, amíg egyetlen boldogtalan kisgyerek is létezik.”

Agatha Christie (1890–1976) is tanulási zavarokkal küzdött. „Engem a családban 

mindig (…) lassúnak ismertek. És ez így is volt, valóban, tudtam és el is fogadtam 

ezt. Az írás és a betűvetés mindig is gyenge pontom volt. Semmi eredetiség nem volt 

az irományaimban. Nagyon rossz volt a helyesírásom, és ez máig így is maradt.”4 

Ennek ellenére Agatha Christie angol írónő, „a krimi koronázatlan királynője” – 

William Shakespeare mellett az a szerző, akinek a könyveit a legtöbb példányban 

adták el világszerte. Csak a Biblia ért el magasabb eladott példányszámot.

Ray Charles (1930–2004) nem látó dzsessz-, soul-, rock and roll-, gospel-, blues-, 

rhythm and blues-, pop-, country-, funkénekes és zongorista. Ötéves korában kezdte 

elveszíteni látását. Hétéves korára zöldhályog miatt teljesen megvakult. Vaksága mellett 

lelki vívódások is gyötörték az alig tízéves fiút, aki elveszítette az öccsét. A floridai 

St. Augustine-ban beiratkozott a vakok és siketek iskolájába. Itt tanult meg zenélni a 

Braille-írás segítségével. Tízéves korában elveszítette apját, majd rá öt évre az anyját is. 

John Lennon (1940–1980) esetében dyslexia és oppozíciós magatartászavar állt 

a háttérben. Lennont rossz magatartás miatt kidobták az iskolából. A tanárai nem 

tudták, hogy dyslexiában szenved.

„A fiúról kiderült, hogy rövidlátó, így kénytelen volt szemüveget hordani. Korai 

Beatles-beli karrierje során kontaktlencsét vagy dioptriás napszemüveget viselt, 

de 1966-ban, a How I Won the War című film forgatásán egy olcsó, egészségügyi 

szemüveget kellett viselnie. A forgatás után azonban tovább hordta, így a kerek 

szemüveg személyiségének szerves részévé vált.”5

 4 http://www.diszlexia.hu/Hires%20diszlexiasok%20quotes.htm.
 5 http://hu.wikipedia.org/wiki/John_Lennon.
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Mivel apja ötéves korában elhagyta őket, anyagi okok miatt a nagynénjéék nevelték. 

Édesanyja rendszeres kapcsolatban volt vele, és a látogatások alatt Julia megtanította 

bendzsón játszani. John egy életre elkötelezte magát a zene mellett.

Mimi nagynénje bemutatta Lennon néhány rajzát a Liverpool College of Artnál, 

és elérte, hogy a fiút felvegyék az iskolába. Itt találkozott későbbi feleségével, Cynthia 

Powellel, azonban hamarosan meggyűlölte az iskolai fegyelmet, konformitást, és 

mint sok korabeli fiatal, egyre növekvő érdeklődéssel figyelte a rock and rollt és 

olyan amerikai énekeseket, mint Elvis Presley, Chuck Berry és Buddy Holly.

Ma már sokan tudják, hogy Lennon néhányszor megütötte Cynthiát, még kap-

csolatuk elején. A Beatles-mánia fokozódása és a turnék okozta stressz csak nö-

velte a feszültséget. Fiától, Juliantől is távol volt, aki baráti viszonyban volt Paul 

McCartney-val. Ahogy később mondta: 

„Sosem akartam tudni, milyen volt velem az apám. Sokszor nagyon rosszulesett, 

amiket rólam mondott – például hogy egy whiskysüvegből jöttem ki egy szom-

bat este. Meg ilyenek. – Hol van ezekben a szeretet? Sokszor mentünk el Paullal 

valahová – többször, mint az apámmal. Nagyon jó barátok voltunk, sokkal több 

képen vagyok vele, mint apámmal.”6

Meg kell jegyezni, hogy a Mother című dalban John magát is okolja, amiért nem 

nevelte rendesen a fiát. John Lennon, a Brit Birodalmi Rend tagja, a 20. század egyik 

legnagyobb hatású énekese, zeneszerzője, költője, a The Beatles gitárosa. 2002-ben 

a BBC egy közvélemény-kutatás keretében összeállította a száz legnagyobb brit 

névsorát, amelyen Lennon a 8. lett.

Cher (1946–) szintén tanulási zavarral küzdött iskolás korában.

„A középiskola utolsó előtti évében, a második héten úgy döntöttem, nem folyta-

tom tovább. Az iskolai tanulás csak kínlódást jelentett a számomra. Ha valamit 

sikerült is megtanulnom, azt hallás után tanultam meg. A bizonyítványomban 

meg mindig az szerepelt: teljesítménye elmarad a képességeitől.”7

Cher minden idők egyik legsikeresebb énekesnője, több mint 100 millió albumot 

adott el világszerte. Ő az egyetlen Madonna mellett, akit kétszer is Európa vezető 

énekesének választottak. Cher az egyetlen előadó a történelemben, akinek három 

turnéja is szerepel a 2000-es évek legsikeresebb koncertsorozatait felvonultató listán.

Whoopi Goldberg (1955–) is a dyslexiások közé sorolható. Szegény családba szü-

letett. A Whoopi művésznevet gyermekkori gúnynevére utalva vette fel (whoopee 

 6 Uo.
 7 http://www.diszlexia.hu/Hires%20diszlexiasok%20quotes.htm.
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cushion: fingópárna). Teljes képzést más tekintetben sem kapott, éveken keresztül 

lemaradónak tekintették dyslexiája miatt, az iskolát is abba kellett hagynia. Egyike 

azon keveseknek, akik Oscar-, Tony-, Emmy-, Grammy- és Golden Globe-díjat 

egyaránt kaptak…

Tony Meléndez (1962–) karok nélküli gitárművész. Tony Meléndez édesanyja a 

terhesség alatt egy talidomid nevű, nyugtató hatású gyógyszert kapott, amelynek 

következtében gyermeke karok nélkül született. Eleinte még nem tudta, mit jelent ez, 

csak lassanként jött rá, mindenki más képes dolgokra, amire ő nem: tapsolni, írni, 

kosarazni vagy éppen ölelni. „Nem megy, képtelen vagyok rá” – ezek a gondolatok 

nap mint nap felmerültek benne.

Édesapja volt az, aki mindig mellette állt, és azt mondta: „Tony, meg kell próbál-

nod… Magad kell hogy megcsináld!” Tony pedig megcsinálta. Így lett a tehetetlennek 

tűnő kisfiúból kétgyermekes családapa, szerető férj, énekes és gitárművész, aki járja 

a világot, és énekével hirdeti Isten szeretetét, az élet szeretetét és a hírt, ami így szól: 

semmi sem lehetetlen. Egyszer hallgassák meg, mit művel ez az ember a lábaival, 

amire sokan a két kezükkel is képtelenek! Képzeljék el, mennyi idő és energia volt 

ennek az embernek megtanulni a legalapvetőbb dolgokat: zuhanyozni, zsebre vágni 

a lakáskulcsot, felöltöztetni gyermekeit, vagy csak egyszerűen levenni egy könyvet 

a polcról, és kinyitni valamelyik oldalon…8

Tom Cruise-t (1962–) a legsikeresebb hollywoodi filmsztárok között tartják 

számon, és ő az egyetlen színész, akinek az életrajzában hét egymást követő 100 

millió dollárt meghaladó bevételű film található.

„Amikor hétéves voltam, dyslexiásnak minősítettek. Koncentráltam arra, amit ol-

vastam, de amikor a lap aljáig elverekedtem magam, már alig emlékeztem arra, amit 

olvastam. Mindent elfelejtettem, aggódtam, ideges voltam, unatkoztam, frusztrált 

az iskola, szótlanná váltam. Dühös voltam. Tanulás közben fájt a lábam. A fejem fájt. 

Egész iskolaidő alatt és a karrierem elején úgy éreztem, mintha titkom lenne. Akár-

hányszor iskolát váltottam, nem akartam, hogy a többi gyerek megtudja a titkom.”

Tizenkét év alatt tizenöt iskolába járt tanulási zavara miatt. „Gyakorolnom kellett, 

hogy koncentrálni tudjak. Vizuálissá váltam, és megtanultam azt, hogyan alkossak 

mentális képeket annak érdekében, hogy megértsem, amit olvasok.”9 

Érdi Tamás (1979–) nem látó zongoraművész, sokkal érzékenyebben nyúl a 

billentyűkhöz, mint a látó emberek. „Úgy hiszem, hogy az ő játékában bizonyos 

 8  http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Meléndez.
 9 http://www.diszlexia.hu/Hires%20diszlexiasok%20quotes.htm.
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dinamikai tartományokban olyan érzékenység van jelen, ami nálunk természet-

szerűleg nem lehetséges” – nyilatkozta róla Kocsis Zoltán.10

Liu Vej (1987–) lábbal zongorázó, kar nélküli énekes.11 A huszonöt esztendős Liu 

Wei tízéves korában veszítette el karjait, amikor bújócskázás közben áramütés érte. 

A hét éve felkeresett zongoratanár nem vállalta tanítását, mert karok és ujjak nélkül 

nem tudta elképzelni a zongorajátékot. Autodidakta módon tizennyolc évesen tanult 

meg lábujjaival zongorázni, egy kínai tehetségkutató verseny (China’s Got Talent) 

fináléjában a You’re Beautiful című szám előadásával állította a maga oldalára a 

közönséget, és nyert 2010-ben.

Nick Vujicic (1982–) végtagok nélkül él.12 Életének egyik fordulópontja az volt, 

amikor édesanyja mutatott neki egy újságcikket, amely egy súlyosan fogyatékos 

férfiról szólt. Nick Vujicic megértette, hogy nincs egyedül, akinek ilyen nehéz sors 

jutott. Életének célja és értelme végül az lett, hogy beszéljen embertársainak Isten 

szeretetéről, és megerősítse őket abban, hogyan valósítsák meg álmaikat. Sok gya-

korlással és akaraterővel megpróbálta megoldani a mindennap előtte tornyosuló 

feladatokat. Két lábujjának segítségével megtanult írni, gépelni, a számítógépet 

használni, fésülködni, fogat mosni és borotválkozni. Sőt ma már szörfözik, úszik, 

golfozik, focizik. Tizenhét éves korában kezdett prédikációkat és előadásokat tartani 

iskolákban és egyházi rendezvényeken. Mára a világ minden táján tart teltházas 

előadássorozatokat, létrehozta saját nonprofit szervezetét (Life Without Limbs), 

könyveket jelentet meg és filmeket forgat. A Kaliforniában élő Vujicic 2012. február 

12-én megnősült, majd 2013. február 13-án gyermekük született, Kiyoshi James 

Vujicic. Milyen érdekes a sors: az evangélikus iskolák kutató tanárainak I. konfe-

renciáját követő hétvégén látogatott először Magyarországra, ahol nagy szeretettel 

és tisztelettel várták.

Azt hiszem, hogy a tanulmányban bemutatott személyek, életutak, sikeres és 

sok esetben nehéz vagy tragikus sorsok – a teljesség igénye nélkül – példaként 

szolgálhatnak nekünk is személyes életünkben. Adja a Gondviselő, hogy ezekből 

erőt meríthessünk!

 10 http://www.parlando.hu/2010-1-12-ErdiTamas.htm.
 11 http://en.wikipedia.org/wiki/Liu_Wei_(pianist).
 12 http://hu.wikipedia.org/wiki/Nick_Vujicic.
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Wagner Szilárd

A megváltás lehetsége és lehetetlensége 

Richard Wagner Parsifal cím operájában

Bevezetés

Wilhelm Richard Wagner Lipcsében született 1813. május 22-én, tavaly ünnepel-

tük születésének kétszázadik évfordulóját. Már ez a tény is elegendő lenne ahhoz, 

hogy munkásságát e keretek között méltassuk. A Velencében 1883. május 13-án 

bekövetkezett haláláig gazdag és eseménydús életutat járt be, amelynek helyszínei 

– Németország, Franciaország, Svájc, Olaszország – mind mély nyomot hagytak a 

zeneszerzőben, akár pozitív, akár negatív szerepet játszottak is életében. Wagner 

személyisége életének dokumentumai és kortársai tapasztalatai szerint ellent-

mondásos volt. Ennek következtében a hullámhegyek és hullámvölgyek gyakran 

váltották egymást életében: olykor adósságokkal tele, máskor fényűző módon élte 

napjait, olykor kudarcok, máskor sikerek kísérték magánéletét és munkásságát. 

A változatos és az utókor szemével nézve nagy jelentőségű életmű ugyancsak alapot 

adna a Wagnerrel való foglalkozásra. A témaválasztás azonban ebben az esetben 

csak közvetve kapcsolódik ezekhez a tényekhez.

A választás közvetlen oka Wagner Parsifal című utolsó operájának előadása, 

amelynek egyik nyilvános főpróbájára a közelmúltban a történelmi egyházak tagjai 

meghívást kaptak, és amelyen egyházunk több vezetője és tagja is részt vett 2013 

nagyhetén a Magyar Állami Operaházban. Az előadás időzítése nem véletlen. 

A 200 éves évforduló megünneplése mellett folytatja azt a hagyományt is, amely 

szerint ezt az operát tartalmi okokból gyakran a húsvét előtti időszakban vagy 

éppen a nagyhéten adják elő. Azok számára azonban, akik a nagyhét üzenetében 

és a keresztény teológia húsvéttal, pontosabban a megváltással kapcsolatos tanítá-

sában jártasabbak, jelentős különbségek is feltűnhetnek a wagneri opera és a Biblia 

üzenete között. Így történt ez az említett előadáson is, s ez az oka annak, hogy az 

Evangélikus Élet című hetilap főszerkesztőjének kérésére néhány tisztázó gondolatot 

papírra vetettem Kákay István akkori országos irodaigazgató beszámolója mellé.2 

 1 A tanulmány megjelent: Lelkipásztor, 88. évf. 2013/8–9. 305–307. o.
 2 Wagner Szilárd: Nagyheti Parsifal. Evangélikus Élet, 78. évf. 14. sz. 2013. április 7. 9. o. 
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Úgy gondolom azonban, hogy a félreértések tisztázásán túl érdemes a wagneri 

életmű keresztény motívumaival, így különösen a Parsifal című operával részlete-

sebben is foglalkozni, annál is inkább, mert Richard Wagner rendkívül komplex 

művészetfelfogása feltételezi a végül elhangzó művek esztétikai, filozófiai – vagy 

éppen teológiai – és művészettörténeti hátterének ismeretét.

A wagneri operaideál a Parsifalban

A Parsifal gondolati és zenei mondanivalójának sokrétűsége és egysége Richard 

Wagner azon felfogásának következménye, hogy ő az operát Gesamtkunstwerkként, 

azaz olyan művészeti alkotásként határozza meg, amely összesűríti magában az 

egyetemes emberi kultúra sok területét. A szöveg, a színpad és a zene egysége 

teremti meg a hallgatót megszólító művészeti alkotást.3 Operáira a vezérmotívum-

technika jellemző, amely például különböző szereplőkhöz dallamokat társít, és 

ezek a mű során különböző kombinációkban térnek vissza, gyakran az úgynevezett 

végtelen dallam formájában, ami azt jelenti, hogy az egyes dallamok önálló életet 

élnek a zenei szöveten belül, különböző variációkban folytatódnak és jelennek meg 

újra. Ugyancsak a wagneri opera sajátossága az úgynevezett Sprechgesang, ami a 

szöveg és a dallam recitativószerű párosítását jelenti.

Bár a Parsifal a maga teljességében Richard Wagner utolsó operája volt, az első 

vázlata már 1865-ben megszületett, librettója pedig 1877-ben készült el. Az opera 

nyitányát már 1880. november 12-én Münchenben eljátszották, de a darab ősbe-

mutatójára csak a második bayreuthi ünnepi játékok keretében került sor 1882. 

július 26-án. Az opera keletkezésének életrajzi háttere – vagyis az, hogy Wagner 

egészségügyi problémái miatt Olaszországban tartózkodott – ez esetben azért is 

fontos, mert úgy tartják, hogy a zeneszerző két olasz helyről mintázta a mű két 

helyszínét; Ravello városában a Villa Rufolo kertje a Klingsor-kastély kertjének 

mintájául, a sienai katedrális pedig a Grál-templom mintájául szolgált.

A darab elsődleges szövegforrása Wolfram von Eschenbach Parsifal című műve 

volt, ugyanakkor a német kultúrkör elemei is megjelennek benne, valamint a bib-

liai hagyományt és motívumokat is felhasználja Wagner, illetve szerepet kapnak a 

Szentírás alapján kialakult legendák is. Wagner nem tartotta sokra a hitvallásokba 

merevedett vallásosságot, helyette a művészet szabadságát tartotta fontosnak. Vallja, 

hogy a zene az abszolútum sejtelmét hordozza magában, ezzel csatlakozik Fried-

 3 Nem véletlen, hogy Wagner számára kiemelten fontos cél volt, hogy Bayreuthban a saját elkép-

zelései szerint felépüljön az az operaház (Festspielhaus), amely kifejezetten az ő művei előadási 

igényeinek felel meg. Alapkövét 1872-ben tették le, az első előadásra 1876-ban kerül sor.
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rich Wilhelm Joseph Schelling (1775–1854) és Friedrich Nietzsche (1844–1900) 

felfogásához. A Parsifal hatástörténetéhez nemcsak Nietzsche negatív nyilatkozata 

tartozik, hanem az a tény is, hogy a Harmadik Birodalom idején Goebbels 1939-

ben betiltotta az opera előadását, mert üzenete túlságosan pacifista volt a nemzeti 

ideológiához képest.

Bibliai, mitológiai háttér

A Parsifal érthetetlen lenne a benne megjelenő motívumok bibliai hátterének isme-

rete nélkül. Ez a háttér elsősorban Jézus Krisztus szenvedéstörténetéhez kötődik, 

beleértve az utolsó vacsora eseményét is. Az úgynevezett Grál-kehely a hagyomány 

szerint az a pohár, amelyet Krisztus az utolsó vacsorán használt, illetve az, amelybe 

Arimátiai József Jézus vérét fogta fel a keresztre feszítés után. Feltűnő, hogy ez a 

két motívum összeköti és a megváltás gondolatkörébe ágyazza be a két jelentős 

nagyheti eseményt. Ugyancsak jelentős tárgy a – bibliai hagyományban egyébként 

marginális jelentőségű – dárda, amely a római katona kezében Jézus oldalát szúrta 

át. A két tárgy egyben a pozitív-negatív események és folyamatok tárgyiasított páro-

sítását valósítja meg, ugyanakkor jelképévé válik a jó és a gonosz globális harcának 

is. A valós bibliai háttérhez az idők során gazdag hagyományanyag kapcsolódott, 

amelyben a jó, a követendő, a magasztos és a gonosz, az elvetendő, az alantas végképp 

szembekerül egymással. A kehely őrzésére a Monsalvat központtal létrejött Grál-

lovagrend tagjai nemcsak hősiességükről és elkötelezettségükről voltak ismertek, 

hanem a világi, érzéki örömök elvetéséről is, ami egyben a rendbe való bekerülés 

feltétele is volt. A Grál őrzője örök életet nyer, és feladatul kapja, hogy újra és újra 

bemutassa az áldozatot. A kehely ugyanakkor jóslatokkal és utasításokkal irányítja 

is a Grál-lovagok életét. A Wagner-opera azt az időszakot jeleníti meg, amikor a 

kehely Amfortas király oltalmában van. Amfortas egy személyben jeleníti meg a 

Grál őrzésének magasztosságát és nyomorúságát. A király ugyanis gyógyíthatatlan 

sebet szerez a dárdától, így a Grál által adott örök élet egyben örök szenvedést is 

eredményez számára, ami emlékezteti a feladatra való alapvető alkalmatlanságára. 

Ebben a motívumban fejeződik ki a gonosz állandó jelenléte az ember életében. 

Ugyanakkor ez a gonosz Monsalvat ellenpontjaként szintén tárgyiasul a Klingsor-

kastély képében. A hagyomány szerint a kastély a gonosznak nemcsak jelképe, 

hanem aktív jelenlétének helyszíne is, ahol szirénhangok csábítják érzéki örömökre 

a gyanútlan embereket.
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A megváltás témája a Parsifalban

Ebben a legalábbis ellentmondásos helyzetben hangzik el a jóslat, amely szerint 

eljön az, aki feloldja a feszültséget, és méltó lesz arra, hogy a Grál őrzője legyen. Már 

a neve is beszédes: Parsifal, a „balga szent”, más értelmezés szerint „tiszta kapu”. 

A címszereplő valóban balga ifjúként jelenik meg, hiszen tudatlanságból elpusztít 

egy hattyút. Lassanként megismeri tette következményét, a Grál-lovagrend által 

képviselt értékrendet, s így válik alkalmassá arra, hogy véghezvigye „megváltó 

tettét”. Parsifal visszaszerzi a dárdát, meggyógyítja a király addig gyógyíthatatlan 

sebét, és átveszi a rend vezetését. Parsifal ezzel lényegében hőstettet hajt végre, amely 

elnyeri e világi jutalmát, s ily módon létrehoz egyfajta egyensúlyt, tökéletességet.

A mitológia és a bibliai hagyomány találkozása

Amikor a keresztény hagyomány mitológiai elemekkel kerül kapcsolatba, óhatat-

lanul adódik a kérdés, hogy mennyiben felel meg egy-egy történet üzenete a Biblia 

üzenetének. Már a kérdésfeltevéskor le kell szögeznünk: a kérdés nem az, hogy 

Wagnernek sikerült-e a krisztusi megváltást a bibliai hagyománynak megfelelően 

ábrázolnia, érvényre juttatnia a Parsifalban, hiszen ez nem is volt célja. A kérdé-

sünk sokkal inkább az, hogy milyen mértékben segítheti ez a zenemű a húsvéti 

hagyomány továbbélését, valóban helyénvaló és indokolt-e az a hagyomány, hogy 

a nagyhéten adják elő.

Mivel a Parsifal fő témája a megváltás műve körül forog, érdemes emlékezetünk-

be idéznünk a keresztény megváltástan alapvető tanítását. Eszerint ugyanis Jézus 

Krisztus kereszthalála olyan áldozat, amelyet ő egyszer és mindenkorra hozott 

a világért, és amelynek hatása és érvénye korlátlan. Aki a hit által részese lesz a 

megváltásnak, az csatlakozik a megváltottak közösségéhez, ahol a Szentlélek az ige 

és a szentségek által folyamatosan végzi hitet teremtő és erősítő munkáját. Ennek 

a következménye a törekvés az Isten akarata szerinti életre ebben a közösségben 

és általában a világban. A megváltás tényének a földi életen túlmutató hatása van.

Ezzel a bibliai hagyománnyal konkurálhat a megváltás mitologikus értelmezése. 

Itt a megváltás, ami a világ rendjének helyreállítását jelenti, legtöbbször a feddhe-

tetlen, tiszta, erős és okos hős tette. S bár szerepet játszik benne a szakrális tárgy 

által megtestesített erő, a győzelem mégis elsősorban a személyes alkalmasság 

bizonyítása. Jellemző még a fegyveres harc, amelyben a hős megszerzi a győzelmet, 

és ennek csupán e világi hatása a hős hatalmának megmaradásáig tart.
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Összegzés

Wagner Parsifal című operája bibliai motívumokat, mitologikus gondolatokat, 

hiedelmeket, félelmeket és az emberi bátorság példáit felvonultató opera. Ezek 

keveredése és a nagyheti előadás hagyománya megtévesztő lehet, ezért a benne 

megjelenő gondolatvilág differenciálásra, magyarázatra szorul. Összességében 

kijelenthetjük, hogy az opera nem keresztény megváltástant képvisel. Olyannyira 

nem, hogy Parsifal személye és céljai semmilyen értelemben nem azonosíthatóak 

Jézus Krisztus megváltói művével. Míg az opera egy mitologizált bibliai gondolat-

világ megjelenítésével megjelenő problémakör megoldását mutatja be, és ennek 

során a megváltásra a világi egyensúly megteremtéseként tekint, addig a keresztény 

húsvét a Szentírás alapján Krisztus mindenre és mindenkire kiterjedő megváltói 

művét hangsúlyozza. Mindennek tudatában azonban azt is kijelenthetjük, hogy 

a Parsifalban ábrázolt elköteleződés, amely a Krisztus által követőire ruházott 

küldetés iránti hűséget jelenti, példa lehet minden keresztény ember számára. 

A személyes életátadásnak, a küldetés megtalálásának parsifali példája elindíthatja 

a nézőt, hallgatót ugyanebbe az irányba, s ezt Isten igéje később megerősítheti. Az 

értő zenehallgatás tehát gyümölcsöző lehet a keresztény ember életében Wagner 

operája hallgatása során is.
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Korállá vált misetételek 

az evangélikus liturgiában

Egyházzenei körökben közismert tény, hogy a reformáció lutheri ága nem megvál-

toztatta, hanem reformálta az istentiszteleti rendtartást, azaz visszahelyezte azt 

a látása szerinti tiszta tanítás alapjaira: kiiktatott belőle mindent, ami a krisztusi 

áldozat megismétlésére utalt, megszüntette benne azokat az elemeket, amelyeket 

érdemszerző hatással ruházott fel a késő középkori gyakorlat, elhagyhatatlanná 

tette az igemagyarázatot, és segíteni törekedett az érthetőséget, erősítette az aktív 

részvétel lehetőségét.

Luther mindkét részletesen kidolgozott istentiszteleti rendje (a Formula Missae és 

a Deutsche Messe), mint megnevezésükből is kitűnik, pontosan követi a középkori 

latin mise tételsorát, a félrevezető szövegek kiigazításán túl a változtatások csak 

egyszerűsítő jellegűek.

Ha nem terhelné a szót több évszázad felekezeti küzdelme, ma már – különösen 

az 1986-os megújított Prőhle-féle Agenda és a 2007-es Liturgikus könyv bevezetése 

óta – mi, magyarországi evangélikusok is méltán nevezhetnénk misének úrvacso-

raosztással egyben tartott istentiszteleteinket.

A reformáció korának változtatásai és a mai liturgikus megújulás korszaka között 

közel fél évezrednyi idő telt el, korszakonként, területenként igen végletes változatai 

voltak használatban az evangélikus istentiszteleti rendeknek. A harmincéves háború 

nyomora, a pietizmus, a racionalizmus és a reformátusokkal való uniós törekvé-

sek korszaka2 elszegényítették az evangélikus liturgiát, s csak a 19. század végén 

kezdődött meg gazdag liturgikus örökségünk – hiszen keresztényként nem ötszáz, 

hanem kétezer év istentiszteleti életének örökösei vagyunk – ismételt birtokbavétele.

Luther és követői gyakorlata tanulságos lehet számunkra a restauráló munkában 

is. Miképpen változtatták meg ők a klasszikus miserendet? Témánk szempontjából 

 1 A tanulmány megjelent: Lelkipásztor, 88. évf. 2013/8–9. 302–305. o.
 2 Jánossy 1932, 100. o.
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még pontosabb így a kérdés: miért váltak korálénekké a magyar evangélikus gya-

korlatban az eredetileg nem verses szövegű misetételek?3

I. Az egyik mozgásirányt, a reformáció korában történő változást így érzékeltethetjük: 

Luther újra bevonta a teljes közösséget a misén való aktív részvételbe, ezt pedig leg-

egyszerűbben a gyülekezet megénekeltetésével érhette el. A néha túlontúl összetett, 

bonyolult dallamú, latin nyelvű gregorián énekbe nem tudott mindenki bekapcso-

lódni, s így azokat egyszerűsíteni kellett. Ezért a nép strofikus énekét paraliturgikus 

állapotából kiemelve a liturgia hivatalos részévé tette. A hitvallást (Credo) például a 

Deutsche Messében saját szerzésű korállal helyettesíti (Wir glauben all an einen Gott).4

1. Mi valljuk: hiszünk Istenben,

Menny, föld nagy Teremtőjében,

Ki édesatyánk lett nekünk,

Hogy mint gyermekei éljünk.

Táplál ő mindenkor minket,

Óvja testünket, lelkünket.

Védelmez, hogy kár ne érjen,

És ő tart meg a veszélyben.

Jótévő, áldó,

Őriző,

Mindenható egy Isten ő.

2. Mi valljuk: hiszünk Jézusban,

Isten Fiában, az Úrban,

Ki öröktől Atyjánál van,

És egy vele méltóságban.

Szűztől született minékünk,

Felvette emberi testünk.

Fogantatott Szentlélektől,

És megváltott bűneinkből.

 3 A liturgikus ének gregorián dallamú, egyszólamú, nem ritmizált, nem strofi kus, rugalmasan alkal-

mazkodik a szöveghez, objektív (hangulatot kevéssé képviselő). A korál, azaz a gyülekezeti ének 

(„népének”) dallama reneszánsz (később is ezt utánozza vagy az alkotás korának megfelelő stílust 

használ), bár egyszólamúan énekelhető, harmonikus kíséretet igényel, versszakokra tagozódik, 

ritmizált, többnyire rímes, a szöveget kell hozzá alkalmazni (természetesen vannak zseniálisan 

jól sikerült alkotások, a mondandó néha mégis sérül a versforma miatt).
 4 Wir glauben all an einen Gott (EG 183), magyarul: Mi valljuk, hiszünk Istenben (EÉ 247); há rom 

versszakos Credo-ének 15. századi latin és német minták alapján. A reformáció korában egysze-

rűbbnek ítélt dallam ma a legtöbb gyülekezetben elénekelhetetlenül nehéznek bizonyul.
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Meghalt miértünk

Keresztfán,

S feltámadt húsvét hajnalán.

3. Mi valljuk: a Szentlélekben

Hiszünk, mi hű Segítőnkben,

Atya-Fiúval egy Isten.

Ajándékot oszt nagy bőven.

Eggyé teszi Krisztus népét.

Hisszük szentek közösségét.

Hiszünk a bűnbocsánatban,

Testünk feltámadásában,

Hogy utunk végén

Minket már

A mennyben örök élet vár. 

A három versszak követi a három hitágazat gondolatsorát, de míg az eredeti hit-

vallásszövegekben a hitágazatok nem egyenlő hosszúak, addig itt a verses forma 

megköveteli a versszakok szótagszámra pontos egyenlővé tételét; sejthetjük, hogy 

az első és harmadik hitágazat szövegezése bővül, a Krisztusról szóló rész pedig 

kihagyni kényszerül fontos gondolatokat. 

Tanulmányom fő tézisével találkozunk e példán keresztül: az átszövegezés ellené-

re a hitvallás-parafrázist énekelve még sincs hiányérzetünk, hiszen minden felnőtt 

keresztény ember ismeri és használja legalább az Apostoli hitvallást, gondolatban 

kiegészítheti a verses parafrázis szavait. A verses ének, a korál így méltóképpen áll a 

hitvallás helyén, mert a vers alapjául szolgáló liturgikus szöveg általánosan ismert.5

A Deutsche Messe másik korállal helyettesített misetétele a Sanctus. A latin 

szertartás Sanctusa négyszakaszos: az ézsaiási idézet (6,3) Hozsannával, majd az 

újszövetségi Benedictus szintén Hozsannával (Mt 21,9).

„Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene!

Dicsősége betölti a mennyet és a földet!

Hozsánna a magasságban!

Áldott, aki jön az Úr nevében!

Hozsánna a magasságban!” (EÉ, 22. o.)

 5 Természetesen más lenne a helyzet, ha mindig csak a parafrázissal helyettesítenénk a hitvallást. 

Úgy a verses forma okozta aránytalanságok és korlátozottságok rögzülnének, és elfednék az ősi 

hitvallás gondolatmenetét.
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E jól összeszerkesztett, szűkszavú, mégis gazdag tartalmú szöveg helyett Luther 

– akiben a tanító szándék fölülkerekedik a liturgikai érzékenységen – egy hosszú, 

versbe szedett parafrázist ajánl, amely az ézsaiási látomást részletesen ábrázolja.6 

Szövege Ézs 6,1–4 alapján, Vietorisz József fordításában:

Ézsaiás próféta látta őt,

mert megjelent a jós az Úr előtt,

fényes, magas királyi széken ült,

prémes palástja messze elterült.

Jobb s bal felől egy-egy szeráfja állt,

hat szárny jelentvén az Úr angyalát,

kettő védőn hajolt arcuk felé,

a második pár lábukat fedé,

lebegve tartá fent a harmadik,

és ajkukról e szózat hallatik:

Szent, szent az Isten, a Mindenható;

Szent, szent az Isten, a Mindenható;

Szent, szent az Isten, a Mindenható!

Dicsőségéhez nincsen fogható!

Ég s föld betelve Őt magasztalá,

míg rája lassan felhő szállt alá.

Úgy érezhetjük, hogy a kerubok leírása, a kiszínezett verses forma nem segíti az azo-

nosulást a Sanctus-szöveg szavaival, inkább elidegenít tőle. Luther korában azonban, 

amikor a misetételek latin változatai általánosan ismertek voltak – sőt a Formula 

Missae-ben Luther maga is változatlanul énekelteti azt –, gazdagíthatta a gyülekezetet 

annak a bibliai történetnek a felidézése, amelyből a Sanctus-szöveget kiemelték.7 Ma 

azonban, amikor a magyar evangélikusság szinte kizárólag parafrázisokat használ a 

Sanctus tétel helyén, és fejből csak kevesen tudják felidézni a Sanctus szavait, töre-

kednünk kell az eredeti szöveg minél pontosabb közlésére a verses változatokban is. 

Ilyennek tarthatjuk az Evangélikus énekeskönyv 11-es rendjének Sanctus énekét és a 

Gyülekezeti liturgikus könyv 628-as rendjének Sanctusát.

Szent, szent, szent mennyekben az Isten,

Szolgálnak néki angyalseregek.

 6 Ézs 6,1–4 alapján, „Jesaia, dem Propheten” szövegkezdettel. Magyarul közli Paulik 1904, 474–476. o.
 7 A német mise rendjét magyarul közreadó Paulik János megjegyzése szerint annak ellenére, hogy 

Luther zeneileg és verstanilag nagyszerűt alkotott a német Sanctusával, az mégsem terjedt el, ahogy 

Bugenhagen írja: „…magában Vittenbergben (sic!) is ritkán énekelték” (Paulik 1904, 474. o.).
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Nagy dicsőségét zengi minden,

Hozsánnát visszhangoznak az egek.

Áldott, aki az Úr nevében jön!

Hozsánna a mennyben és a földön.

(EÉ 11/a, Marschalkó Gyula verse)

Szent az Isten, Szent az Úr,

Seregek szent Istene!

Telve ég és föld

Nagy dicsőségével!

Hozsánna a magasságban!

Ím, áldott, aki jő

Az Úr nevében!

Hozsánna a magasságban!

(GYLK 102. o.)

A reformáció korában tehát az jelenthette a gazdagodást, ha a sokat használt li-

turgikus tételek egyikét-másikát verses parafrázissal helyettesíthette a gyülekezet. 

Luther maga még más verses énekek beemelését is javasolja az úrvacsorai liturgiába, 

kettőt közülük meg is nevez: Jesus Christus, unser Heiland és a Gott sei gelobet.8 

S a reformáció korában terjedt el Decius Gloria-parafrázisa is, az Allein Gott in 

der Höh sei Ehr kezdetű korál.9 A liturgikus elszegényedés századaiban azonban 

megszűnt a kapcsolat a pontos liturgikus szövegek és a belőlük készült parafrázisok 

között: először teljesen elfeledtették e korálok magukat a pontos szövegű liturgikus 

tételeket, majd maguk is kikoptak a használatból, vagy jobb esetben általános di-

csőítő énekként éltek tovább.

II. Bizonyos tekintetben ennek az útnak a fordítottját járja be a modern kori pro-

testánsok liturgiai megújulásának folyamata. A 20. század elején a teljesen lecsu-

paszodott istentiszteleti rendbe először – pontos misetételek helyett – hangulatilag 

odaillő énekverseket helyeztek be a szerkesztők.10 Raffay Sándor 1936-os énekverses 

 8 EG 215 és 214, magyarul: Krisztus Jézus, mi Megváltónk (EÉ 303), illetve Áldassék Isten, hála 

jóságáért (EÉ 304).
 9 EG 179, magyarul: A menny Urának tisztelet (EÉ 43). 
 10 A liturgikus folyamatba be-beszúrt énekversek legtöbbször „hangulati reakciók” voltak a gyülekezet 

részéről a lelkész által mondott liturgikus szöveg egyes pontjain. Ne feledjük, hogy a 20. század 

első felében a római katolikus misegyakorlat is hasonló volt: a pap mondta (néha csak mormolta) 

a hivatalos latin miseszöveget, a hívek a folyamat egyes pontjain anyanyelvű népéneket énekel-

tek – akár a papi szöveggel egyidejűen –, amely nem volt hivatalos része a misének, csak a hívek 

koncentrációját volt hivatott segíteni.
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istentiszteleti rendjében a Sanctus szavait a lelkésszel mondatja, amire a gyülekezet 

énekverssel felel: „Jer, keresztyének szent kara, dicsérjük Istenünket.”11 Egy korábbi 

tanulmányomban12 bemutattam a választás okait és azt is, hogy hagyománytisz-

teletből ez az énekvers akkor is a helyén maradt, mikor az első, 1963-as Prőhle-

Agendában már valóságos Sanctus-funkciót kellett hordoznia. Pedig a szöveg maga 

egyáltalán nem utal az eredeti Sanctus-szövegre, még a „szent” jelző is a keresztény 

gyülekezetre vonatkozik a mindenható Isten helyett. 

„Jer, keresztyének szent kara,

Dicsérjük Istenünket,

Ki vesztünket nem akarja,

De örök életünket.

Áldjuk, ki üdvösségünkre

Mindent megtett örömünkre

A Jézus Krisztus által.”

(Dunántúli énekeskönyv 119/1.)

Mégsem okozott zavart a gyülekezeti tagokban ez a választás, hiszen nem ismer-

ték az eredeti miseszöveget, nem volt mihez viszonyítaniuk az énekverset. Az ének 

hangulata volt fontos, az Atyaisten dicsőítése.13 1963-tól a Jer, keresztyének szent 

kara mellett választhatóan megjelent három másik Sanctus-énekvers is, amelyek 

már valamivel pontosabb parafrázisai az eredeti szövegnek. Az Agenda függelé-

kébe bekerült az úgynevezett „liturgikus rend” is, s bár szélesebb használatba nem 

került, legalább a lelkészi kar szembesülhetett vele, mi lenne a pontos szövege egy-

egy korálverssel pótolt liturgikus éneknek. Így a korálverssé vált liturgikus ének 

fokozatosan ismét képviselni tudta a neki szánt funkciót. A Sanctus-ének esetében 

mondhatjuk: mára a gyülekezeti tagok jelentős része – mint Luther korában – is-

meri a pontos miseszöveget, érti és értékelni tudja annak verses parafrázisait is. 

Helyes lenne erősíteni ezt a folyamatot úgy is, hogy mind többször használnánk a 

misetétel pontos szövegű, liturgikus dallamú változatát is.

III. Az istentisztelet bevezető részében lévő Kyrie énekverssel kicsit más a helyzet. 

A Kyrie („Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz!”) igazi funkció-

jában, azaz imádati tételként csak a 2007-es Liturgikus könyv szerint jelent meg újra 

evangélikusságunk gyakorlatában. Addig ez a tétel – megváltozott tartalommal – a 

 11 Dunántúli énekeskönyv 116,1.
 12 Bence 2010–2011.
 13 Még összetettebbé válik a kép, ha fi gyelembe vesszük azt is, hogy ennek az énekversnek a dallama 

éppen az említett Decius-féle Gloria-parafrázis dallama, tehát az istentisztelet bevezető részéhez 

kapcsolódik, s nem az úrvacsorához.
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bűnbánati rész elemeként kapott helyet: az Evangélikus énekeskönyv (1982) 1–10. 

közötti rendjeiben a kegyelemhirdetést megelőző bűnbánati énekversek szerepelnek. 

A Gyülekezeti liturgikus könyv összeállításakor arra törekedtünk, hogy a Kyriét 

pótló énekversekben a hangsúly a világ Ura, Királya és Bírája előtti leborulásra 

kerüljön. Ezt a folyamatot segíti a GYLK énekversválasztása a 618–629-es számú 

rendekben. Hagyománytiszteletből és a kontinuitást szem előtt tartva megőriztünk 

ugyan néhány bűnbánati szöveget is a Kyrie-énekversek között, de többségében 

igyekeztünk a tétel imádati jellegét kiemelni. Ilyen énekvers a középkori gyökerű 

„Leis-ének”, a 199. ének első versszaka:

„Dicsőítünk, Krisztus, aki szenvedtél!

És megváltást bűnből így szerzettél!

Király vagy és Úr vagy örökre.

Tekints szánva minden bűnösre!

Urunk, irgalmazz nekünk!”

(GYLK 628/Kyrie)

Remélhetjük talán, hogy néhány évtized elteltével a templomlátogatók jelentős 

része el tudja szakítani ezt a tételt a bűnbánati résztől, s a Bevezető zsoltár – Kyrie 

– Gloria hármas egységét is át tudja élni istentiszteleteinken.

Hivatkozott művek

Bence Gábor 2010–2011. „Jer, keresztyének szent kara!” Evangélikus Sanctus-énekvers. 
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Tanár és tanítvány az 1890-es évekből

„Egy volt a család, de csakugyan ennyi és ilyen volt csak? 

Nevek maradtak meg belőle, fényképek, egy száj, egy szem-

pár, kézmozdulatok, néhány bútordarab, s néha az idegek 

útvesztőjében valami zavar és tétovaság, hogy az ember 

nincsen teljesen egyedül, köze van anyaghoz és erőhöz, 

melyet személy szerint kapott ajándékba és személyesen 

köteles továbbadni egy emberben vagy cselekedetben.”

(Márai Sándor) 

Az 1800-as évek utolsó évtizedeiben Sopron a nyugalom és a csend városa volt, 

ahol békében éltek a város polgárai, a családok jól ismerték egymást, és kulturális 

életében Bécs közelsége még hosszú évtizedekre meghatározó volt. Magyar és 

német szó hangzott gyakrabban, de a város szélén vagy a piacon horvát nyelven 

is beszéltek. A helyi eseményekről több napilap tudósított, működő nyomdáiban 

iskolai értesítők is készültek. Színvonalas iskoláiban – így a soproni líceumban is – 

magas létszámú osztályokban tanultak a diákok. Rajzoktatásban nem részesültek, 

de lehetőségük nyílt a későbbiek folyamán a rendkívüli tantárgyak keretében a 

szabadkézi rajz elsajátítására. A városban tanuló diákok közül többen látogatták a 

város rajziskoláját. Ez az iskola 1874-től a reáliskola épületében kezdte meg műkö-

dését, és „mint társulati iskola, az 1884. évi városi átvételig a soproni szaknevelés 

középponti szervévé lett”.1

Az iskolát szaknevelési mozgalom hozta létre, rajztanítói állását pályázattal 

lehetett elnyerni. Több neves – szépművészeti akadémiát végző –, elismert mű-

vész követte itt egymást, akik magántanítással is foglalkozva órákat adtak rajzolni 

vágyóknak és iparossegédeknek is.

 1 Verbényi 1940, 4. o. 
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Közöttük csak egy volt, aki már Magyarországon részesülhetett művészeti ok-

tatásban.

„A művészpályát választók eddig csak külhoni intézményekben képezhették ma-

gukat, eleinte Bécsben, majd a mind népszerűbbé váló müncheni és párizsi kép-

zőművészeti akadémiákon. A 19. sz. közepén a nemzeti érzések megerősödése a 

magyar művészet önállósodásának a vágyát mélyítette el, az egyre erősödő külföldi 

kapcsolatok pedig a képzőművészeti képzés európai mintáinak átvételét sürgették.”2

A 19. század második felében a magyar ipar is fejlődésnek indult, és ez hatással volt 

a rajzoktatásra is. Az 1861-ben Pesten megalakult Képzőművészeti Társulat céljai 

között nemcsak egy művészi tanintézet felállítása szerepelt, hanem képzőművészeti 

akadémiák, iparművészeti intézetek munkájának és a rajztanítás módszertanának 

tanulmányozása is. Hosszabb tanulmányút után a tapasztalatait összegző Kelety 

Gusztáv A képzőművészeti oktatás külföldön és feladatai hazánkban című írásá-

ban a tanárképzést tartotta kezdetben megvalósíthatónak, amelyet akadémia he-

lyett mintarajztanodának nevezett el. Az itt végzettek szabadkézi rajzot és rajzoló 

geometriát taníthattak, s ezeket a tantárgyakat olvashatjuk már a soproni líceum 

értesítőiben az 1884-es esztendőtől. 

Iskolánk nagykönyvtárának rendezésekor számos különlegesen szép és felbecsül-

hetetlen értékű rajz, néhány tanári kézikönyv teljes példánya, esetenként csupán 

sérült lapja, hajdani oktatást szemléltető tábla került elő. Ornamensek, gipszönt-

vények rajza, mintalapok másolatai, geometriai szerkesztések ábrái. Ezek a tárgyi 

emlékek olyannyira felkeltették érdeklődésemet, hogy kutatni kezdtem alkotójuk, 

illetve használójuk után. A három évfolyamnyi anyagot felölelő rajzfüzetek borítóján 

olvasható volt azok tartalma is, például „szabadkézi rajzok” vagy „görögpótló rajzok”.3 

A felirat dőlt betűs, az oválisok alakítása a szépírás egyik változatára utal. A kor 

szellemiségének megfelelően formáltak csakúgy, mint a rajzok alatt látható aláírás 

is, a hajdani diák neve. A betűk alakja, formája, aránya és lendülete és maga az írás 

is olyan, mint egy műalkotás, magas színvonalú esztétikum és türelem eredménye.

A rajzfüzetekben tanár nevét azonban hiába kerestem, csupán egy helyen talál-

tam pecsétet Zvarínyi Lajos névvel. A diák pedig tanítványa, Bründl Ödön, akinek 

fi gyelemre méltó rajzait máig is őrzi a líceum.

Vizsgálódásaim során iskolai értesítőkben szép, kalligrafi kus betűkkel írt anyaköny-

 2 Blaskóné Majkó 2002. 
 3 1890-től már nem volt kötelező a görög nyelv és irodalom tanulása, helyette az ún. görögpótló 

tárgyakat választhatták a gimnáziumok diákjai: görög írók műveinek fordítása, görög irodalom 

és művelődéstörténet, illetve szabadkézi rajz.
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vekben, levéltári dokumentumokban, le-

származottak által őrzött fotókban ke-

restem a későbbiekben minél több tárgyi 

és írásos tényt, adatot a célból, hogy e két 

nagyszerű személyiség életútját, család-

történetét minél hitelesebben feltárjam 

és leírjam.

Zvarínyi Lajos

Az egykori tanár, Zvarínyi Lajos 1864. 

augusztus 29-én született Csomádon, 

Pest megyében. Édesapja Zvarínyi La-

jos, többgenerációs evangélikus tanító és 

lelkész család leszármazottja. Csomádon 

volt evangélikus lelkész.

Édesanyja, Draskóczy Kornélia tizen-

hét évesen a gyermekétől kapott gyer-

mekbetegségben, himlőben hunyt el, így 

a kisgyermeket a második feleség, Szvaty Hermina nevelte. Mindössze tízéves volt, 

amikor édesapját is elveszítette, ekkor gyámja az apai nagyapja lett. Szarvasra került 

a nagyszülőkhöz, az evangélikus tanító nagyapa házába. Apai nagyanyja, Kernuch 

Zsuzsanna a gyermekkorát Kiskőrösön töltötte. Petőfi  Sándor dajkájaként emle-

gették, vele játszott a kamaszodó kislány, akihez verset is írt a költő.

„Itt születtem én ezen a tájon

Az alföldi szép nagy rónaságon,

Ez a város születésem helye,

Mintha dajkám dalával vón tele,

Most is hallom e dalt elhangzott bár:

»Cserebogár, sárga cserebogár!«”

(Szülőföldem – részlet)

Zvarínyi Lajos 1883-ban tett érettségit Szarvason. Ezután a Műegyetemre akart 

beiratkozni, de mivel gyámja nem győzte volna budapesti taníttatását, a pozsonyi 

teológiai karon folytatott tanulmányokat. E pályával azonban nem tudott megba-

rátkozni, ezért házi nevelő lett.

A későbbiek folyamán Pestre került, és 1893-ban az Országos Magyar Királyi 

Mintarajztanoda és Rajztanárképezdén középiskolai tanári és tanítóképzői rajzta-

Zvarínyi Lajos
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Zvarínyi Lajos

(1810 Irsa – 1882 Szarvas)

Kernuch Zsuzsanna

(1815 Kiskőrös – 1907 Szarvas)

Díszítő motívum, Bründl Ödön (IV. o.) munkája
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nári oklevelet szerzett. Ettől az évtől már négyféle képesítést kaphattak a végző-

sök. Középiskolai, tanítóképzői, polgári iskolai, iparostanonc-iskolai és rajztanítói 

képesítés megszerzésére volt lehetőség a mintarajztanodán, a korszerű igényekre 

tekintettel. 

Zvarínyi Lajos Edvi Illés Aladár osztálytársa volt, és az alakrajzolást, festészetet 

tanító Székely Bertalan tanítványa.

A főiskola befejezése után egy évvel a kisújszállási református főgimnáziumban, 

majd 1894-től 1899-ig a soproni evangélikus főgimnáziumban államilag kinevezett 

rendes rajztanárként tanított. Kezdetben földrajzot, mennyiségtant, valamint a 

rendkívüli tantárgyakhoz sorolt szabadkézi rajzot heti négy órában az 1894/95-ös 

tanévben. Pár év múlva rajzoló geometriát tanított az I. és IV. osztályban, görögpótló 

rajzot az V–VIII. osztályban, szépírást az I. és II. osztályban. Heti óráinak száma 

20 volt. Tanított még szabadkézi rajzot heti négy órában, továbbá a rajzszertár őre 

és az I. osztály osztályfőnöke volt az 1898-as esztendőben.

Néhány évvel korábban a soproni líceumban nem volt rajzoló geometria tantárgy, 

csak szabadkézi rajz kezdők és haladók 

számára, valamint a tantárgyak között 

a mértanirajz- és a szépírásórák során 

fejlesztették a türelmet, pontosságot. 

A rajzoló geometria tantárgy beveze-

tése és a reform, amely országosan köte-

lezővé tette a rajzoktatást – a Képzőmű-

vészeti Társulat korábban meghatározott 

célja alapján – „a műízlést nemesbíteni s 

a műszeretetet terjeszteni”4 – egybeesett 

Zvarínyi tanár úr líceumba lépésének idő-

pontjával.

1895. június 5-én vette feleségül Kemény 

Margitot, aki a száki, majd később komáro-

mi evangélikus lelkész, Kemény Károly lá-

nya volt. Felesége édesanyjának, Je szensz ky 

Lujzának az édesapja volt a mezőberényi 

evangélikus Nagytemplom első lelkésze. 

Zvarínyi Lajos és Kemény Margit 

házasságából öt gyermek született. 

Kornélia 1896-ban, Margit 1898-ban 

 4 Blaskóné Majkó 2002.

A Mager Ottó komáromi műtermében 

készült esküvői felvétel
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Sopronban, 1900-ban Miklós, 1905-ben Lajos, 1910-ben Endre Békéscsabán. 

Közülük Miklós tizennyolc évesen, kadétként Prága mellett, Neuhausban spa-

nyolnáthában hunyt el. 

1897. április 11-én művészetpártolóknak és alkotóművészeknek köszönhetően 

megalakult a Soproni Képzőművészeti Kör. Zettl Gusztávnak, a kör elnökének, 

Steiner Rezső festőnek és a műpártoló Széchenyi Györgynek köszönhetően igen 

neves művészeti kör alakult, amelynek alapító tagjaként Zvarínyi tanár úr részt 

vett a város kulturális, művészeti életében. Több festményével jelent meg a kör 

egyik tárlatán.

Zvarínyi Lajos 1899-ben a békéscsabai főgimnázium indulásakor annak államilag 

kinevezett első rajztanára lett. Így rokonaihoz közelebb kerülve élt Békéscsabán. 

Mezőberényi és szarvasi kötődései vitték haza, amikor áthelyezési kérelemmel 

fordult a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez.

Iskolánk értesítőjében így olvasható:

A Zvarínyi, később Zerinváry család 1931-ben.

A képen balról jobbra Endre, Gitti, Nelli és Lajos szüleikkel
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„Zvarínyi Lajos rendes rajztanárt, négy évi sikeres munkássága után, a nagy-

méltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr, saját kérelmére, a békéscsabai 

Rudolf-gymnasiumhoz helyezte át, helyébe pedig, a fenntartó testület ajánlatára 

76805/99. sz. intézvényével, ideiglenes helyettes tanári minőségben Králik Gusz-

távot nevezte ki, aki új állását november elsején foglalta el.”5 

A város meghatározó művésze lett, 

rajzolt, portrét festett, de festményein 

szívesen örökített meg tájakat, valamint 

iparművészeti alkotásai is értékesek vol-

tak. Érdekelte a fotózás, hiszen a foto-

gráfi a jelenségével és a mozgásábrázolás 

kérdéseivel foglalkozó mintarajziskolai 

tanára, Székely Bertalan hatással lehetett 

rá. Művészi tájképfelvételeiből Békéscsa-

ba képeslapjai készültek.

Az I. világháború után a békéscsabai 

Nagy- és Kistemplom oltárképének res-

taurálásával bízták meg. Korniss Géza 

1930-ban kiadott Békéscsaba-mono-

gráfi ájában dr. Haán Albert így ír róla: 

„Kiforrott rutin. Nagy művészi, rajz- és 

színező tehetség jellemzik a város hatá-

rából vett tárgyú tájképeit. Különösen 

Kőrös-parti őszi tájrészletei ragadják 

meg a szemlélőt.”6 

Szakmai ismeretével és magas szintű pedagógiai érzékével sok tanítványának 

bontakoztatta ki tehetségét. 

Egyikük a Londonban rendezett nemzetközi rajz- és képkiállításon Gulyás Sándor 

– Rzehak János természet után festett és rajzolt munkáival a békéscsabai evangélikus 

főgimnázium díszoklevelét és aranyérmét nyerte el.

Vidovszky Béla már gimnazista korában is kitűnt a többiek közül rajztehetségé-

vel, ő is országos hírű festőművésszé lett, mint másik tanítványa, Gulyás Sándor. 

Tanítványa volt Mazán László is, aki később a Rudolf-gimnázium rajztanára lett, 

 5 V. A lyceum alkatrészei. A) Főgymnasium. Adatok a főgymnasium 1899/900-iki történetéhez. 

A Soproni Lyceum Értesítője, 1898–1899. 
 6 Haán 1930, 303. o.

Békéscsabai evangélikus templomok

Zvarínyi Lajos vázlata
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követte őt a pályán mint kolléga és ba-

rát, a Zvarínyi családot több karikatúrán 

örökítette meg.

Zvarínyi Lajos, Békéscsaba köztisz-

teletben álló rajztanára a családban is 

pedagógusgenerációt nevelt. Két leánya, 

Kornélia (Nelli) és Margit (Gitti) rajzta-

nárok lettek. Mindketten Budapesten, 

a Képzőművészeti Főiskolán végezték 

tanulmányaikat. A sors úgy hozta, hogy 

Zvarínyi Lajos ifj úkori barátja és osztály-

társa, Edvi Illés Aladár már ott tanított. 

Kedves tanítványa lett Gitti, aki később 

az Iparművészeti Főiskolát is elvégezte. 

Lajos és Endre a Ferencz József Műegye-

temen végezték tanulmányaikat, mind-

ketten gépészmérnökök lettek.

Minden gyermek jól rajzolt, és a csa-

ládban fennmaradó emlékek szerint az 

öt gyermek közül a korán elhunyt Miklós 

volt a legtehetségesebb. Endre 1944 novemberében a Gellérthegyet ért légitámadás-

ban vesztette életét. Nelli Nyíregyházán tanított évtizedekig a polgári iskolában, 

és a háború idején került haza Csabára (a fi úiskolába). Gitti a békéscsabai leány 

polgári iskolában tanított. Lajos Békéscsabára visszakerülve tanárként dolgozott 

évtizedekig az iparitanonc-képző iskolában, majd később a Vásárhelyi Pál-techni-

kum tanára lett. Gitti és Nelli a tanítás mellett festett, rajzolt. Apjuk a portréiról, 

tájképeiről, Gitti különösen a virágcsendéleteiről volt híres. Képeik megtalálhatók 

békéscsabai családoknál, de a békéscsabai Munkácsy Múzeum is őrzi alkotásaikat.

A tanár úr életének nagyobb részét Békéscsabán töltötte, ahol napjainkban is úgy 

emlegetik, mint a Rudolf-gimnázium első rajztanárát. Növendékei közül többen 

jutottak el a Képzőművészeti Főiskolára.

A festészet, grafi ka, fotó műfajában alkotott maradandót, értékes életművet hagy-

va hátra maga után a hozzáértéssel, emberséggel, szerénységgel végzett munkáról, 

tanításról, diákjait a művészet és az alkotás tiszteletére nevelve.

Zvarínyi Lajos 1953-ban hunyt el.

Zvarínyi Miklós. A felvétel halála előtt 

pár hónappal, júniusban készült
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Bründl Ödön

Az 1890-es években készült rajzok három tanévnyi anyagából és a talált táblák, min-

talapok alapján kirajzolódott a korabeli rajztanítás módszertana. A ceruzával, tussal 

vagy vízfestékkel készült rajzok, festmények szerkesztések vagy másolatok voltak. 

A természet utáni tanulmányoknak hitt levelek, virágok, fák rajzának is előkerült a 

„mintája”, ami alapján készülhettek. A munkák szabályosak, pontosak, de többnyire 

síkbeli ábrák, díszítmények másolatai. Készítőjük jól bánt a ceruzával, tollal, javításnak 

sehol nincs nyoma, árnyékolást is érzékeltetett, plasztikusabbá téve a gipszminták, 

domborművek megjelenítését egymást követő, párhuzamos vonalakkal. A negyedik 

füzet utolsó lapján látható akvarell már nem másolat, Fraknó várát ábrázoló könnyed 

festmény. A hibátlanul, igényesen végzett munkák, a szorgalmi rajzban megjelenő 

önálló gondolat, az aláírás egyéni alakításában látható szabadság tehetségre utalt. 

Bründl Ödön 1884-ben született Sopronban. Édesapja, id. Bründl Ödön Süttörön 

született 1853. június 8-án római katolikusként. Felesége az Aradon 1861. január 

6-án született római katolikus Prohászka Ottília tanárnő volt. 1883-ban Süttörön 

kötöttek házasságot. Két gyermekük született: Ödön 1884. május 11-én és Károly 

1885. augusztus 25-én. 

Sopronban az Erzsébet utca 8. szám alatt laktak, majd később a Lövérek alján, a 

jelenlegi Bolyai utcában. A több építészeti stílust is ismerő művelt építész, Schármár 

Érkezik a cirkusz Csabára. Zvarínyi Lajos felvétele az 1900-as évek elején
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Károly által – családjuk számára – 1914-ben tervezett ház belső terével és a hozzá 

tartozó kerttel kényelmes polgári otthonuk lehetett.

A Sopron szabad királyi városi felső leánytanoda 1879/80. tanévi, magyar és 

német nyelvű értesítője szerint id. Bründl Ödön rendes tanára volt az intéz-

ménynek, geometriát, rajzot és szépírást oktatott. Tanulmányait a soproni és a 

pozsonyi reáliskolában végezte, majd a pesti mintarajztanodán jeles rajztanári 

oklevelet szerzett 1878 júniusában középiskolákra és tanítóképző intézetekre 

szóló képesítéssel. 

A következő évtől a Sopron városi felső leánytanoda kinevezett tanára. Egy rövid 

ideig a soproni rajziskola tanáraként is dolgozott, és ő volt az egyetlen a rajziskola 

történetében, aki művészeti képzettségét már Magyarországon szerezte. 1881-től 

azonban lemondott erről a tisztségéről, és csak a felsőbb leányiskolában tanított. 

Az iskola 1916/17-es értesítőjében – az id. Bründl Ödönről szóló nekrológban – ez 

olvasható:

„Szerette tanítványait, noha szigorú volt hozzájuk. De mivel láthatták, hogy a 

kötelesség teljesítésében mindenkor önmaga iránt volt a legszigorúbb, és mivel 

Bründl Ödön szorgalmi rajza
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nemcsak sokat követelt, hanem sokat nyújtott is, növendékei mind őszinte sze-

retettel és ragaszkodással emlékeznek meg róla.”7

Híres festőként tartották számon, az 1890-es párizsi világkiállításon első díjat nyert 

egy festményével. A Magyar Iparművészeti Társulat rendes tagjaként olvasható 

neve az 1902-es Magyar Iparművészetben.

A diák édesanyja, Bründl Ödönné a történelem, a földrajz, a lélektan és a háztar-

tás tanára volt, valamint a földrajzi szertár őre ugyanitt, a Felső Leánytanodában. 

Nyugalomba vonulása alkalmából egy méltatásban a magyar nyelv és történelem 

kiváló tanáraként említik.

Bründl Ödön kitűnő tanuló volt, a líceum kiváló diákja, csakúgy, mint az egy 

évvel később született öccse. A fi atal tanár, Zvarínyi Lajos a diák munkáit meg-

becsülve eltette megőrzésre az iskola nagykönyvtárába. Bründl otthoni indítta-

tásból is érdeklődött az alkotóművészet iránt, de Zvarínyi tanár úr is hatással 

volt rá. Nemcsak a pontos munkavégzésre nevelte, több szabadságot is adott neki 

 7 Hümpfner 1916/17.

A Bründl család háza napjainkban
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a rajzórákon, fi gyelve különleges tehetségére. Bründl Ödön a líceum elvégzése 

után a Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskolán Réti István tanítványa lett. Ta-

nulmányait 1903 és 1912 között végezte. Járt tanulmányúton Németországban és 

Olaszországban. A végzés után, pályája kezdetén Budapesten volt rajztanár. Öccse, 

Károly is Pestre került, ő a Műegyetemen folytatta tanulmányait gépészmérnök 

hallgatóként. Más hivatást választott, mint a bátyja, hírlapíró lett 1906-ban, majd 

négy év múlva a Pesti Hírlap munkatársa. 1920-ban a nemzetgyűlés elnöke kine-

vezte gyorsirodai titkárnak. 

Bründl Ödön 1910-től vett részt kiállításokon, emellett több alkalommal jelen-

tek meg munkái a Magyar Iparművészet számaiban. A munkáiról készült fotókon 

ezüst ékszerek, násfák, tálak láthatók, neve az ékszer-, zománc- és ötvösművek 

készítői között szerepel. Publikációi jelentek meg a szakma színvonalas lapjában, 

kortársai, Kós Károly, Lesznai Anna és Divald Kornél cikkeivel együtt. Neve így 

rangos névsorban olvasható a Györgyi Kálmán szerkesztésében megjelenő Magyar 

Iparművészet 1922-ben napvilágot látott Közlönyének jubileumi számában.

Ez a lendület azonban megtört, amikor öccse Budapesten elhunyt 1927. március 

13-án. Temetésére Sopronban került sor. Bründl Ödön hazaköltözött a családi 

házban egyedül élő édesanyjához, és vele élt annak haláláig, 1945. január 20-ig.

1929-től a Tóth Antal által alapított siketnéma intézetben tanított. 1939-ben 

előléptették mint a soproni siketnéma intézethez beosztott állami középiskolai 

tanárt. 1947-ben gyógypedagógiai tanári kinevezése történt meg.

Sajnos róla egyetlen fotó sem került elő, és többi alkotásáról sem. Mappája, képei 

eltűntek, verseit azonban őrzi az iskola. Ezek 1949 és 1952 között íródtak. A művészi 

kifejezés igényét és az önként vállalt magányt a versek írásával oldhatta fel. Ez az 

időszak nem kedvezett a művésznek, már nem alkotott úgy, mint felfelé ívelő pályája 

elején. A hosszabb vagy rövidebb versek a lét kérdéseivel, ifj úkori pillanatokkal fog-

lalkoznak. Édesanyja szeretetéről és a magányról szólnak, de a magyarság sorsáról 

is, amely nagyon mélyen foglalkoztatta.

Tevékeny életet élt, az iskolában tisztelettel említik nevét, a magányos tanár úr 

szeretettel és gondossággal nevelte a rábízottakat.

Tanítási óráimat a kilences tanteremben tartom. A termet két irányból is meg-

közelíthetem: mehetek az udvarról nyíló lépcsőházból vagy a tanári szoba felől. 

Amikor a régi lépcsőkre lépek, látom elődeim lábnyomait, amelyek középen erő-

sebben megkoptatták a lépcsőfokokat, vagy néhol a széleket, mikor merre vitte 

gazdájukat a lendület. Eszembe jutnak a régiek: Prőhle tanár úr, amint nyitja a 

könyvtár ajtaját, vagy Sümeghy Jóska bácsi, akinek mindig volt rám ideje. Mind-

annyian meghatározó tanáregyéniségei voltak az iskolának, hozzájárultak a hely 
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szellemének kialakulásához. Nyitottságuk, egymás iránti tiszteletük és türelmük 

máig erőt adó örökség az utódok számára.

Líceumi elődeim között akadnak híres ismerősök és a névtelenség homályába 

vesző ismeretlenek egyaránt. Vannak, akiknek már nincs felidézhető arcuk sem, 

de maradt utánuk egy-egy említésre méltó történet, egy-egy felemlegethető név. És 

néha a véletlen szerencse folytán előbukkan a könyvtári polcok aljáról egy rajzfü-

zet, amely igyekszik ébren tartani az emlékezetet. Vele együtt azt a szellemiséget, 

a genius locit, amely újra és újra visszatérésre készteti az öregdiákokat. Segít nekik 

megmártózni a múltban, de irányt mutat számukra a jövő felé is. 

Felhasznált irodalom

A Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerületi Soproni Lyceum Értesítője, 1898–1899. 

Bartalné Szákovits Judit: A soproni Festőterem. Szakdolgozat. Nyugat-magyarországi 

Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar, 2008.

Blaskóné Majkó Katalin: A magyar Királyi Mintarajziskola és Rajztanárképző könyvtárá-

nak rövid története, 1871–1920. In: Blaskóné Majkó Katalin – Szőke Annamária (szerk.): 

A Mintarajztanodától a Képzőművészeti Egyetemig. Magyar Képzőművészeti Egyetem, 

Budapest, 2002. 101–112. o. Web: http://www.mke.hu/mintarajztanoda/konyv2-01.htm. 

(Megtekintés: 2014. június 12.)

Haán Albert: A képzőművészet Békéscsabán. Történelmi és kulturális monográfia. Kö rös-

vi dék Nyomdája, Békéscsaba, 1930. 

Hümpfner Leóné: Bründl Ödön nekrológja. A soproni magyar királyi állami felsőbb le-

ányiskola 36. évi értesítője, 1916–1917.

Korniss Géza (szerk.): Békéscsaba. Történelmi és kulturális monográfia. Körösvidék Nyom-

da, Békéscsaba, 1930.

Verbényi (Veszelka) László: A soproni rajziskola története. Az ipartörvények hatása és 

a soproni rajziskola elsorvadása (1873–1909). Soproni Szemle, IV. évf. 1940/1. 3–10. o.
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A kötet szerzi

Dr. Batár Levente 2001-ben angol nyelv és irodalom 

szakos középiskolai tanári végzettséget szerzett a Pannon 

Egyetemen. 2010-ben doktorált nyelvészetből a Pécsi Tu-

dományegyetemen, értekezésének címe: A nyelvi agresszió 

hatásmechanizmusa. Kutatási területei a pragmatika és a 

szociolingvisztika.

Több mint nyolcvan publikációja jelent meg oktatási és 

nyelvészeti lapokban, mint például a Modern Iskola, a Köz-

nevelés, az Édes Anyanyelvünk és a Magyar Nyelvőr, valamint 

különböző konferenciakötetekben. Nevéhez fűződik még 

három önálló kurzuskönyv (Angol írásbeli gyakorlatok – 

középszint; Angol írásbeli gyakorlatok – középszint, átdol-

gozott, bővített kiadás; Angol írásbeli gyakorlatok – emelt 

szint) és két könyvrészlet elkészítése is. Jelenleg megjelenés alatt áll egy feladatgyűjteménye, 

amely a Maxim Kiadó gondozásában fog megjelenni. Rendszeresen részt vesz belföldi és 

külföldi továbbképzéseken, koordinálja iskolájának Comenius-pályázatait, 2011 óta pedig 

az Euroexam vizsgáztatója. 2011 óta tanít angol nyelvet az Aszódi Petőfi  Evangélikus 

Gimnázium és Kollégiumban.

Eddigi díjai:

2011 – MTA Pedagógus Kutatói Pályadíj (A nyelvi agresszió hatásmechanizmusa)

2005 – Arany fokozat, HunDidac Taneszköz-minősítő verseny (Angol írásbeli gyakor-

latok, Középszint)

2005 – Arany fokozat, HunDidac Taneszköz-minősítő verseny (Angol írásbeli gyakor-

latok, Emelt szint)

2003 – Nyelvészeti pályadíj, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (Új jelenségek 

a magyar nyelvben)

2001 – III. díj alkalmazott nyelvészetből, XXV. Országos Tudományos Diákköri Konfe-

rencia (A politikai [in]korrektség megjelenése a magyar sajtóban)

2000 – III. díj alkalmazott nyelvészetből, Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 

(A politikai [in]korrektség megjelenése a magyar sajtóban)
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Függelék

Dr. Bence Gábor a Deák Téri Evangélikus Gimnázium 

énektanára, a budapest-kelenföldi evangélikus gyülekezet 

kántora, a fóti Evangélikus Kántorképző Intézet vezetője.

1996 óta irányítja a Fővárosi Protestáns Kántorátus mun-

káját: heti rendszerességgel énekelnek többszólamú tételek-

kel díszített vesperát a kelenföldi evangélikus templomban.

DLA fokozatát 2007-ben szerezte a Liszt Ferenc Zene-

művészeti Egyetemen egyházzenei témából, a gyülekezeti 

énekválasztás kérdéseit kutatta. A Magyarországi Evangé-

likus Egyház Liturgikus Bizottságának tagjaként irányította 

a Gyülekezeti liturgikus könyv szerkesztését. Szívügye a ko-

rál éneklés megújítása mellett a liturgikus énekek formáinak 

újrafelfedezése gyülekezeteinkben.

Cziczka Katalin magyar–történelem szakon végzett a 

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi 

Karán. Egyetemi évei alatt Méliusz Juhász Péter Az Szent 

Jánosnak tött jelenéseknek igaz és írás szerint való magyará-

zata (1568) szövegátírásának műhelymunkája során irányult 

fi gyelme a régi magyar irodalom felé. 2007–2010 között 

ösztöndíjas doktori képzésen vett részt ugyanitt Német–ma-

gyar irodalmi kapcsolatok a 16. században kutatási témá-

val. A reformáció korának német–szász–magyar irodalmi 

kapcsolatrendszere foglalkoztatja; szűkebb értelemben a 

Méliusz-kortárs Christianus Schesaeus erdélyi szász prédi-

kátor és költő munkássága, valamint a vele érintkezésbe lé-

pett egyházi-irodalmi kör egymásra gyakorolt hatása. Erdélyi 

kutatásai során megfordult Nagyszebenben és Kolozsvárott. Számos hazai és nemzetközi 

doktoranduszkonferencián vett részt, fi gyelemmel kíséri az MTA ITI évente rendezett 

„ReBaKuCs”-konferenciáit; 2007-ben Csurgón és 2011-ben Miskolcon adott elő. 2011-ben 

a VII. nemzetközi hungarológiai kongresszuson mutatta be eredményeit. Jelenleg a témához 

társítható történelmi kapcsolódási pontokat vizsgálja, a disszertáció írása során a Kendi és 

Enyingi Török família döntésmechanizmusai kerültek a fi gyelme középpontjába. 

2011-től tagja a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaságnak. Jelenleg középiskolai 

tanárként dolgozik a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban.
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Dr. Csepregi András evangélikus lelkész, rendszeres 

teológus. 1987-ben kezdte meg szolgálatát Györkönyben, 

1992-től Budapest-Kelenföldön folytatta. 1999 és 2010 között 

az Evangélikus Hittudományi Egyetem Nyíregyházi Hitta-

nárképző Tagozatának oktatója, 2005-től egyetemi docense. 

2010-től a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium lelkésze.

Az 1989/90-es tanév őszi félévében az Egyházak Világtaná-

csa Ökumenikus Intézetének hallgatója volt a svájci Bossey-

ben. 1996-tól 1999-ig doktori ösztöndíjas az angliai Durham 

egyetemén. Itt szerezte PhD-fokozatát 2002-ben Two Ways 

to Freedom. Christianity and Democracy in the Th ought of 

István Bibó and Dietrich Bonhoeff er című disszertációjának 

megvédésével.

2006 és 2010 között az Oktatási és Kulturális Minisztériumban az Egyházi Kapcsolatok 

Titkárságát vezette.

2006-tól a Magyarországi Evangélikus Egyház Tényfeltáró Bizottságának lelkész tagja. 

2012-től a Katechetikai Munkacsoport tagjaként a középiskolás korosztálynak szóló hit-

tankönyveken dolgozik. 2013-tól a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Wesley 

János Lelkészképző Főiskoláján óraadó tanár.

Kutatási területe a kereszténység és a demokrácia kapcsolata, az erőszak és erőszakmen-

tesség teológiai refl exiója, Bibó István és Dietrich Bonhoeff er életműve.

Dorosmai Erzsébet a soproni Berzsenyi Dániel Evan-

gélikus Gimnázium (Líceum) művésztanára. Grafológus. 

Tanítványai hazai és nemzetközi pályázatok díjazottjai. 

Írója és illusztrátora a Kéményseprőből lett művészember, 

avagy Storno Ferenc mesés élete című múzeumpedagógiai 

kiadványnak, amely 2009 elején jelent meg.

Heff ner Annával közös munkájával, a Tündér fehérnépek 

ajándéka című mesével országos meseírópályázat nyertes 

illusztrátora (2009).

1978-tól rendszeresen szerepel egyéni és csoportos tárla-

tokon, így a legutóbbin – Intercontinental Biennial of Small 

Graphics 2010, Nagyenyed (Aiud) – meghívott résztvevőként 

egyik grafi kájával.

1990 óta rendszeresen viszi tanítványait határon túli területekre, műemléktúrákat szervez. 

Storno Ferenc halálának századik évfordulóján és a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus 

Gimnázium alapításának 450. évében id. Storno Ferenc erdélyi útjának állomásait érintő, 

1900 kilométeres emléktúrát tett diákjaival. 
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Dr. Érfalvy Lívia magyar–német szakos bölcsész tanár, 

irodalomtörténész. Kosztolányi írásművészetéről írott, könyv 

formában is megjelent doktori értekezését 2009-ben védte meg 

a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Kutatási területe a 20. 

századi és a kortárs magyar irodalom. 2009 óta a Budapest-

Fasori Evangélikus Gimnázium tanára, jelenleg igazgatóhe-

lyettese. Tanári munkája mellett rendszeresen tart előadásokat 

hazai és nemzetközi konferenciákon, több kutatócsoport tagja, 

bizottsági tagként jelen van államvizsga- és doktori védési 

bizottságokban. Eddig közel negyven publikációja jelent meg, 

tanulmánykötetek társszerkesztője, szerkesztője. Ötletgazdája 

és életre hívója az evangélikus iskolák kutató tanárai számára 

szervezett konferenciasorozatnak. Tanári munkája mellett 

végzett tudományos munkájáért 2011-ben a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógus Ku-

tatói Pályadíjjal tüntette ki.

Honlapja: www.erfalvy.hu

Fodor Tamás 1965-ben született. Budapesten szerzett 

magyar–történelem szakos tanári diplomát. 1988 óta tanít a 

kiskőrösi Petőfi  Sándor Gimnázium és Kertészeti Szakközép-

iskolában, amelyet 2012-ben vett át az evangélikus egyház. 

Pedagógusi tevékenysége mellett részt vesz városa kulturális 

közéletében. Rendezvényeket szervez, előadásokat, megem-

lékezéseket tart. Kutatói ambíciói az evangélikus iskolák 

kutató tanárainak szervezett első konferencia ösztönzésére 

éledtek fel újra. Tanárai, például Romsics Ignác biztatására 

egykor Berzeviczy Albert jeles, de elfelejtett kultúrpolitikus 

életrajzának monografi kus feldolgozását tervezte, ebből mu-

tat be ízelítőt a kötetben megjelent tanulmány.

Dr. Guóth Emil 1961-ben született a Vas megyei Keme-

nesmagasiban. A soproni Széchenyi István Gimnázium el-

végzése után 1984-ben szerzett diplomát a Szombathelyi 

Tanárképző Főiskola történelem–népművelés szakán. 1990-

ben az ELTE történelem szakán szerezte másoddiplomáját, 

majd 1995-ben ugyanott egyetemi doktori címét. Kutatási 

területe volt Magyarország közjogi-politikai intézményeinek 

kialakulása és működése az 1920-as években. Az 1995-ben 

megvédett bölcsészdoktori disszertáció anyagainak elmé-

lyítése és a kutatás korszakhatárainak kibővítése után 2008-
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ban védte meg PhD-dolgozatát, amelynek címe: A parlamentarizmus lehetőségei és korlátai 

a két világháború közötti Magyarországon (1919–1939). Különféle tárgyú publikációi mellett 

doktori dolgozatainak anyagai szolgáltatták a 2009-ben megjelent könyvének alapját: Tri-

anontól Bécsig. A Horthy-korszak parlamentarizmusa a történelmi kihívások és a felelős 

politikusi döntések tükrében 1919–1939 (Aposztróf Kiadó, Budapest, 2009). 

Eddigi munkahelyei: 1987–1999: Magyar Hajózási Szakközépiskola, történelemtanár; 

1998–2001: ELTE BTK, Politikaelméleti Tanszék, mb. előadó; 2002–2010, Kodolányi János 

Főiskola, Társadalomtudományi Tanszék, főiskolai docens; 1999-től: Deák Téri Evangélikus 

Gimnázium, történelemtanár.

Hajnóczi Eszter 2007-ben az Eötvös Loránd Tudo-

mányegyetem Bölcsészettudományi Karának olasz nyelv 

és irodalom szakán, 2009-ben a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem Bölcsészettudományi Karának művészettörténet 

szakán végzett. 2008 szeptembere óta tanít a Budapest-

Fasori Evangélikus Gimnáziumban olasz nyelvet és művé-

szettörténetet. 2012-től PhD-hallgatója a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájá-

nak. Kutatási területe a 16. századi itáliai irodalom kevéssé 

ismert alkotói. 1997 óta lelkes és aktív tagja a Deák téri 

Lutheránia Énekkarnak.

Horváth Ern Zoltán gyógypedagógus, szaktanácsadó, 

tréner. 1986-ban szerezte gyógypedagógiai tanári diplomáját 

a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán 

oligofrén- és szurdopedagógia szakon. 1984 és 1986 között 

felsőfokú jogi szakértő jeltolmács képzést is elvégzett ugyan-

ott, illetve 1984 és 1988 között a Testnevelési Egyetemen 

tenisz szakedzői végzettséget is szerzett. 1986 és 2006 között 

a siketeket oktató Tóth Antal Általános Iskola gyógype-

dagógusa, módszertani munkaközösségének vezetője volt. 

2001 és 2003 között a Budapesti Műszaki Egyetemen köz-

oktatás-vezető képzésben vett részt, amely szakvizsgával 

zárult. Győr-Moson-Sopron megye gyógypedagógiai szak-

tanácsadója volt 2002 és 2004 között. A Gyógypedagógiai 

Szaktanácsadók Országos Egyesületének elnöke 2004 óta. 2006 óta a soproni Eötvös József 

Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola gyógypedagógusa.
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Dr. Kalina Katalin magyar–orosz szakos középiskolai 

tanár, minősített mestertanár. Pedagóguspályája éppen egy-

idős az újraindulásának 20. évét ünneplő Aszódi Evangélikus 

Petőfi  Gimnázium és Kollégiummal. Tizenhét évet töltött 

az intézményben. Innen ment át a pestszentlőrinci Sztehlo 

Gábor Evangélikus Intézménybe, amelynek ma a vezetője.

Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegye-

temen végezte 1992-től kezdődően. Egyetemi évei alatt kez-

dett el foglalkozni narratívakutatással, ennek kapcsán először 

a Szilárd Léna professzor vezette Bulgakov-kutatócsoportban 

kutatta a szimbolista regények sajátosságait. 2002-ben elsők 

között szerzett pedagógus szakvizsgát, amelynek keretében 

magyar irodalomból szerzett mesterfokozatot. Kutatási te-

rülete továbbra is a 20. századi regény maradt, de ekkor a magyar irodalom meghatározó 

alakjával, Ottlik Gézával foglalkozott. 2004-ben kezdte doktori tanulmányait a Nyugat és 

kora doktori program hallgatójaként, melynek keretében az orosz irodalom magyarországi 

recepcióját kutatta. 2011-ben védte meg doktori címét. 

Tudományos munkáját középiskolai tanári pályája mellett végezte, ahol szövegértés-

szövegalkotás területén érettségi feladatíróként, majd trénerként és mentorként dolgozott. 

2009-től kezdett közoktatási joggal foglalkozni, kutatási területe az egyházi oktatás lett. 

2013-ban a pécsi Jogtudományi Egyetemen szerzett jogi szakvizsgát. 

Dr. Kodácsy-Simon Eszter az Eötvös Loránd Tudo-

mányegyetemen szerzett matematika–fi zika szakos tanári 

diplomát 2000-ben, az Evangélikus Hittudományi Egyete-

men pedig hittanári diplomát 2003-ban. 

Kutatási területei közé tartozik a természettudományok 

és a vallás kapcsolatának vizsgálata. 

Külföldi tanulmányi ösztöndíjai során 2003-ban a Hel-

sinki Egyetemen, 2000–2001-ben Chicagóban a Lutheran 

School of Th eology egyetemen foglalkozott kutatási témá-

jával. Ez utóbbi helyen többek között a Zygon – Center for 

Science and Religion központban tanult, ahol teológus mes-

terszakos diplomát szerzett Paul Tillich és Albert Einstein 

párbeszédéről írott dolgozatával. 

Doktori dolgozatát Paul Tillich teológiájának jelentősége 

a természettudomány és a vallás kapcsolatában címmel írta.

Alapító és elnökségi tagja a protestáns Tudomány és Hit Jesenius Központnak, valamint 

a Magyarországi Evangélikus Egyház Katechetikai Munkacsoportjának vezetője.

Jelenleg az Evangélikus Hittudományi Egyetem adjunktusa, emellett óraadó hittantanár 

a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban. 
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Kszeghy Zsolt az ELTE BTK-n végzett történelem–

holland szakon, jelenleg az ELTE Történeti Intézetének 

Ruszisztikai Tanszékén folytat doktori tanulmányokat. Fő 

kutatási területe Nyugat-Európa Oroszország-képe a kora 

újkorban. Emellett a pestszentlőrinci Sztehlo Gábor Evan-

gélikus Gimnáziumban tanít történelmet, egyben osztály-

főnöki teendőket is ellát.

Dr. Kuzma Dóra a Soproni Eötvös József Evangélikus 

Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola történelem–

német szakos tanára. 1994 óta foglalkozik Besztercebánya 

szabad királyi város kora újkori társadalomtörténetével, 

2008-ban szerzett PhD-fokozatot a Pécsi Tudományegye-

tem Interdiszciplináris Doktori Iskolájában, témavezetője dr. 

Varga J. János. A várost irányító politikai elit története, ösz-

szetétele, annak változásai állnak kutatásai homlokterében. 

Célja nemcsak egy archontológia összeállítása, hanem eset-

legesen portrék megrajzolása is. Többször kitekintést tett 

jogtörténeti és igazgatástörténeti kérdések felé is. Jelenleg 

a Pécsi Tudományegyetem jogász szakos végzős hallgatója. 

Leitner Lászlóné matematika-fi zika szakos tanár, mé-

rés-értékelés szakértő. A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth 

Lajos Gimnáziumban tizenhárom éve keresi a matemati-

ka és a fi zika iránt érdeklődő gyerekek felkutatásának a 

lehetőségeit. Elemzéseit a játékelmélet és a matematikai 

statisztika felhasználásával végzi. A Szalay Sándor fi zika 

emlékverseny létrehozásakor új eszközökkel gazdagodtak 

kutatási lehetőségei. Célja, hogy ráleljen a tanulók fi zika-

érzékenységére az életkoruk legoptimálisabb szakaszában, 

megtalálja az érdeklődő, tehetséges tanulók megfelelő ter-

helési és motiválási lehetőségeit, s tudás iránti éberségüket 

fenntartva segítse őket.
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Molnár Zoltán Gábor 2003 óta kutat és tanít. Érdeklő-

dési területe a matematikai logika, a matematika tanítása és 

a logika analitikus fi lozófi ája. Óraadóként tanít matemati-

kát és fi zikát a Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnáziumban, 

és tanársegédként dolgozik a Budapesti Műszaki Egyetem 

Algebra Tanszékén. Logikafi lozófi ai munkásságában Serény 

György professzor (BME) analitikus vonalát követi.

Mórocz Gábor 1981-ben született Hódmezővásárhelyen. 

2000-ben érettségizett a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti 

Gimnáziumban. Előbb a Szegedi Tudományegyetemen szer-

zett bölcsész tanári oklevelet történelem és fi lozófi a szakon, 

majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar nyelv és 

irodalom szakát végezte el. Középiskolai tanár; az utóbbi 

években a következő gimnáziumokban dolgozott: Humán 

Intézet Gimnázium (Szolnok); Kölcsey Ferenc Gimnázi-

um (Zalaegerszeg); Eötvös József Evangélikus Gimnázium 

és Egészségügyi Szakközépiskola, illetve Berzsenyi Dániel 

Evangélikus Gimnázium (Sopron). 2013 őszétől a hajdúná-

nási Kőrösi Csoma Sándor Gimnáziumban tanít fi lozófi át. 

2012 óta doktorandusz hallgató a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi 

Doktori Iskolájában. Kutatási területe a magyar esszé és esszéisztikus széppróza története 

a 19. század második felében, különös tekintettel Asbóth János, Péterfy Jenő, Justh Zsig-

mond és Gozsdu Elek munkásságára, illetve a későromantikus individuum problémájára. 

Az Irodalomismeret, a Tiszatáj és a Valóság című folyóiratokban jelentek meg publikációi. 

Dr. Péterfi Gábor a Szegedi Egyetemen szerzett tör-

ténelem szakos diplomát (2000), majd az ELTE Doktori 

Iskolájában 2009 decemberében summa cum laude minő-

sítéssel védte meg doktori disszertációját. A disszertációra 

épül a L’Harmattan Kiadó gondozásában 2010-ben meg-

jelent kötete (Szabó Dezső és Féja Géza Trianon-refl exiója 

és külpolitikai nézetei), amelyért megkapta az MTA Peda-

gógus Kutatói Pályadíját (2012). 2000 óta az Aszódi Petőfi  

Evangélikus Gimnáziumban tanít történelmet és fi lozófi át. 

2005-től a történelem munkaközösség vezetője, 2007 óta a 

Rákóczi Szövetség iskolai csoportját is vezeti. 2010 decem-

bere óta az Oktatási Hivatal felkért tudományos-szakmai 
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szakértőjeként több történelemmel kapcsolatos kiadványt véleményezett. 2013 októberétől 

a Magyarországi Evangélikus Egyház megbízásából az egyház által fenntartott nevelési-

oktatási intézmények történelem tantárgygondozói feladatait látja el.

Teleki András 2007 óta tanít a Budapest- Fasori Evangé-

likus Gimnáziumban földrajzot és testnevelést. Osztályfő-

nök, rendszeresen érettségiztet földrajzból közép- és emelt 

szinten, fakultációt vezet. A TÁMOP-3.3-10/1-2010-0003 

A természettudományos oktatás eszközrendszerének és mód-

szertanának megújítása a közoktatásban című projektben 

földrajzból kidolgozta valamennyi évfolyamra lebontva a 

kísérletekhez, megfi gyelésekhez szükséges munkafüzeteket, 

segédleteket, valamint kutatási háttéranyagot digitalizált 

formában is.

Dr. Töttössy Istvánné (Töttössy Magdolna) az 

ELTE BTK magyar–történelem szakán 1970-ben szerzett 

diplomát, bölcsészdoktori végzettséget pedig 1985-ben. 

Disszertációjának témája a Romániai Magyar Népi Szö-

vetség története volt 1944 és 1953 között. A PPKE BTK 

Pedagógiai Intézetének szakosított továbbképzéseit 2000 

és 2005 között elvégezve vezetőtanár, emelt szintű vizsga-

elnök, illetve a magyar, történelem, valamint társadalmi és 

állampolgári ismeretek tantárgyak szakértője lett. Az 1990 

és 2000 közötti időszaktól eltekintve folyamatosan tanár-

ként dolgozott (általános iskolában, szakközépiskolában és 

gimnáziumban). Kutatói munkája kétirányú, s a két irány 

egymásból következett: a kisebbségek helyzete, a kisebbsé-

gek anyanyelvű oktatása, illetve a történelemoktatás terén 

végez kutatómunkát.

kutatoi.indb   253kutatoi.indb   253 2014.08.12.   13:26:212014.08.12.   13:26:21



254

Függelék

Üveges Tamás 1971-ben született Miskolcon, azóta is ott 

él. Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium-

ban érettségizett. 1999-ben magyar szakon, 2000-ben eszté-

tika szakon diplomázott. 2000-ben kezdte meg tanulmányait 

a ME BTK Filozófi a Doktori Iskoláján. 2000 és 2002 között 

a Miskolci Városháza sajtóreferense. 2003-tól 2010-ig a Bor-

sod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár munkatársa, mellette 

fi lmesztétika-órát tart a Miskolci Egyetem Bölcsészettudo-

mányi Karán. Jelenleg a Kossuth Lajos Evangélikus Általános 

Iskola Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola tanára. 

Könyvei: Kolostori csendélet (1993), Tört szárnyakkal 

(1996), Sorszámozott éjszakák (1999), Csigaház (2002), Vas-

papucsban szép az élet (2006).

Dr. Wagner Szilárd evangélikus lelkész, egyházzenész, 

or go naszakértő. 1976-ban született Sopronban. A helyi Lí-

ce um ban tett érettségi vizsga után felsőfokú tanulmányai 

keretében teológus-lelkészi diplomáját az Evangélikus Hittu-

dományi Egyetemen, egyházzenész diplomáját a Heidelbergi 

Egyházzenei Főiskolán szerezte. Posztgraduális tanulmányo-

kat folytatott a Heidelbergi, majd a Tübingeni Egyetemen, 

utóbbin 2009-ben tett doktori szigorlatot a dogmatika és az 

ökumenikus teológia tárgykörében. Hazatérése után gyüle-

kezeti és iskolalelkészként dolgozott, továbbképzéseket veze-

tett. Rendszeresen publikál az egyházi sajtóban rendszeres 

teológiai, egyházzenei, organológiai témákban, valamint karvezetőként és orgonistaként 

is tevékenykedik.
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